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I

Bu sayı, Türkiye’nin çok sıcak günler yaşadığı bir
dönemde okuyucusuyla buluşuyor. F Tipi cezaevleri
etrafında gelişen ölüm orucu ve açlık grevi eylemleri, F
Tipi cezaevlerine karşı aydınların ve hala ilericilerin
yönetimlerinde bulunduğu meslek kuruluşlarının yürüt-
tüğü yaygın ve toplumsal vicdanı harekete geçirmeye
başlamış çabaları; tutuklu ve hükümlü yakınlarının,
gençlerin destek eylemleri; kamu çalışanlarının
toplumun farklı kesimlerinden de ciddi destek gören
yığın eylemleri; uluslararası sermayenin ve Türkiye
tekellerinin istikrar ve entegrasyon programına karşı
toplumda yükselen kuvvetli itirazlar Türkiye’yi ısıtmıştı.
Hükümetin asıl yapması gerekeni dışarıda bırakan af
yasasıyla giriştiği “soğutma” çabası da tersine sonuç ver-
mişti. Çevik Kuvvet Polisi’nin, rejimin yüzündeki
maskeyi indirip, gerçek yüzünün görülmesini sağlayan
isyanı; devletin tepeleri dahil, düzen içindeki çeşitli güç
odaklarının birbirlerine karşı giriştikleri, bazıları anayasa
değişiklik taslağıyla, bazıları vetolar ve atamalarla,
bazıları “kasırga” benzeri isimlerle yürütülen operasyon-
larla görünürlük kazanan iç mücadeleler ısınmanın başka
bir alanına işaret etmekteydi.

19 Aralık’taki cezaevi operasyonlarıyla başlayan
şiddet ve şiddetli ideolojik saldırı dalgası ise; toplumun
tümünün soğutulmasını hedefliyor. 

“Düğmeye kim bastı?” edebiyatı, uygulanmakta
olan bir programın, zaten isimleri ve yetkileriyle ortada
olan sahipleri tarafından toplumun önüne atılıyor.

Bu gelişmelere çeşitli başlıklar altında yaklaşmaya
çalıştık.

II

E. Aslan’ın “TKP 80 Yaşında!” başlıklı yazısı,
1920’lerin dünyadaki büyük çalkantılarına, komünist
hareketin bir dönemine, ilginç belgelerle, önemli tes-
bitlerle değiniyor ve okuyanı derhal saran bir edebiyat
tadıyla, döneme ilişkin bir merakı, öğrenme isteğini
kışkırtıyor. Yazı bittiğinde, “neden daha uzun değil?”
duygusunu sizlerin de yaşayacağınızdan kuşkumuz yok.
E. Aslan’ın başka çalışmalarını bizden esirgemeyeceğini
umuyor, diliyoruz. 

Sevda Ergin’in Komünist Partisi Girişimi’ne ilişkin
yazısı, sürecin potansiyellerini ortaya koymakla kalmı-
yor; aynı zamanda bu potansiyele nasıl yaklaşılması

gerektiğine dair yeni açılımlar da yapıyor. Tartışma yara-
tacağından kuşkumuz yok. 

Avrupa Birliği, Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin
tamamlanabilmesini, 2010 yılından önce mümkün
görmediğini açıkladı. Türkiye dışındaki 12 adayın AB
içinde gelecekteki pozisyonları belirlendiği halde
Türkiye’den söz bile edilmedi. AB üzerine bir değer-
lendirme yazımız var. Konu “AB’ye evet/hayır” sınır-
larının dışından, sınıfsal, siyasal, kültürel ve tarihsel
boyutlarıyla ele alınıyor. Yazı, AB-Türkiye ilişkilerinin
somut gelişmelerini değerlendirirken, kendisine atıfta
bulunacağımız bir temel yaklaşımı ortaya koyuyor. Çalış-
mayı Z. Tombak ve D. Varol yaptılar.

Kıbrıs ısındıkça, Türkiye-AB ilişkileri soğuyor. H.
Kavuştu’nun yazısı, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri
ele alıyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın 15. Genel
Kurulu’u yapıldı: “Bir adım ileri, iki adım geri”. Doğan
Varol kaleme aldı.

S. Zeki Tombak imzalı, 19. Yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nun yarı-sömürgeleştirilmesi sürecini
“özetleyen” uzunca yazı, Türkiye’nin Küreselleşme süre-
ciyle ilişkisinin kavranması bakımından katkılar sunuyor.   

III

Sinan Dervişoğlu, zaman zaman Türkiye’nin batılı
emperyalist dostları tarafından önüne konulan “Ermeni
Soykırımı” meselesini yazdı. Dervişoğlu’nun çalışması,
Balkanlar’da kurulan ulusal devletlerin karakteri, Ermeni
milliyetçiliğinin doğuşu, 1915-18 dönemi, şovenizmlerin
karşılıklı olarak temsilcisi olma iddiasında bulundukları
halklara ve Anadolu’ya zararları, İttihatTerakki ve
Kemalist hareket ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
ulusal devlet olarak kurulmasının temel çizgileri ve
dinamikleri; sorunun bugünkü mahiyeti gibi hayati nok-
talarda önemli açıklıklar sağlıyor.

IV

Orhan Gökdemir bu sayıda iki yazıyla yeralıyor.
MİT yönetiminin basın açıklamasını ele aldığı yazısı,
diğer güncel ve sıcak gelişmelerin değerlendirildiği
yazılarla birliktedir.

İkinci yazı ise, önceki sayıda başlayan bir tartışmayı
derinleşerek sürdürüyor. Birikim yazarı Ahmet İnsel’in
“İktisat İdeolojisi”ne ilişkin görüşleri Marksizmin temel
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yaklaşımları üzerinden ele alınıyor. “Post-marksist”lerle
tartışmaya, önümüzdeki sayılarda da devam etmek
niyetindeyiz. 

V

“Sol Kemalistlerle” tartışmamız da sürüyor. Bu defa
Kurtuluş Savaşında Kemalizmin anti-emperyalistliği ve
Sovyetler Birliği’yle dostluk politikası izlediği efsaneleri,
Londra Konferansı çerçevesinde ele alınıyor. Yazının
okuyucularımızı şaşırtıcı ve sarsıcı gerçeklerle yüzyüze
getireceğini söyleyebiliriz. Yazının içinde de söyleniyor,
ama tekrarlayalım. Yazının ana malzemesi 1980’lerin
içinde yapılmış kapsamlı bir çalışmanın bir bölümüdür.
Yazarının üzerinde yeniden çalışmak için zamanı uygun
olmadığından, bu işi Z.T. üstlendi.  Önemli bir katkı yap-
tığını düşündüğünden değil; yazarın “yazı ortada
kalmasın” isteği üzerine, üzerine adını yazdı.

VI

Kemal Ümitli’nin yazılarını uzun süredir okuyamı-

yorduk. Kitap tanıtımı yapacağını söylediğimizde,
yazılarını daha önce okumuş olanlar hayal kırıklığı
yaşayabilir. Halbuki tanıtımın nasıl olacağına dair yazı ve
elbette tanıtımın kendisi, inanıyoruz ki, hayallerinizi can-
landıracaktır.

Kemal Ümitli’nin kitap yazılarının ve belki
başkalarının sürekliliği için, çaba harcıyacağımızdan
emin olabilirsiniz.

Sürekli bölümümüz Çürük Yumurta’nın yazarları,
bu sayı nasıl olsa gazete formundan çıktık diye, ipin
ucunu kaçırmış görünüyorlar. Dergiyi, eğer önce bu
bölümden başlayarak okuyanlardansanız, okumaya
gülerek başlayacağınızı söyleyebiliriz. Eğer sırasına
uygun okuyanlardansanız, dergiyi gülerek kapatacağınızı
garanti ederiz.

Endişemiz, bu bölümün bağımsızlık mücadelesine
girişmesidir. Niyetleri bu mudur bilmiyoruz; ama başka
yazarların da aralarına katılmasını bekliyorlar.

VII
Yeni sayıda, daha kısa bir ara ile buluşmayı dile-

yerek...
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Komünist Partisi Girişimi, iki kuvvetli fikrin
taşıyıcısı olarak yola çıktı. Birincisi bir ihtiyacın tesbitidir
ve ikincisi ihtiyacın nasıl karşılanabileceğini dair bir
cevaptır.

Girişim, “İşçi sınıfının komünist partisi hem
Türkiye işçi sınıfı ve ülkemiz; hem de Dünya
Komünist ve işçi hareketi için bir ihtiyaçtır.”
düşüncesini paylaşanların biraraya gelmesini istedi. Bu
ihtiyacı duyanların biraraya gelmeyi başarmış olanları, bu
ihtiyacı duyan herkesle, aynı hedefe doğru birlikte iler-
lemeli; partiye doğru gidişin her adımını birlikte inşa
etmeliydi.

Komünist Partisi ihtiyacının dile getirilmesi, her
yerde “iki dinliliği” sıkıntıya soktu. Artık komünist olma
iddiasından vazgeçmeden, komünist partisi ihtiyacına
ilgisiz kalmak; “komünist” sıfatından vazgeçmeden,
siyaset zeminlerinde, ilerici sendikal hareket içinde, yığın
örgütlerinde, eski ilişkileri, gönül bağlarını kişisel konum-
lar için kullanmayı sürdürmek zorlaşmıştır. Bu daha
başlangıçtır...

Komünist Partisi Girişimi, sadece zorlaştırmıyor.
Girişim’in ortaya koyduğu ihtiyaç; Girişimin kapsadığın-
dan çok daha geniş bir alanı hareketlendirdi bile...

Nabi Yağcı, Radikal Gazetesi’nde Neş’e Düzel’e
verdiği mülakatta, “Türkiye’nin her zaman komünist
partisine ihtiyacı vardı. Eğer komünist partisi yasağı
olmasaydı, şimdi çok daha farklı ve demokratik bir
Türkiye’de yaşıyor olacaktık” diyor. Yağcı’nın mülakat
boyunca Marks ve Lenin üzerine övmek ve eleştirmek
amacıyla söylediklerinin isabeti veya mülakatı yapan her
iki tarafın bundan neyi amaçlamış oldukları ayrıdır. Belki
de Neş’e Düzel’e ve Nabi Yağcı’ya rağmen, o mülakatın
ana fikri, Komünist Partisi ihtiyacıdır. Ve TBKP’nin
hukuki varlığına, Anayasa Mahkemesi kararından önce
son verenler bile, niyetleri ne olursa olsun, Komünist
Partisi ihtiyacını dile getirmektedirler.

Komünistler, komünist hareketin tarihi, komünist-
lerin çeşitli konulardaki yaklaşımları, gazete sayfalarında
daha çok yer bulur oldu. Tarihimizi çarpıtmak,
bugünümüzü ve geleceğimizi yanlış yönlere sevketmek
amacıyla da olsa; TKP tarihi üzerine geçmiş yıllara

kıyasla kat kat fazla “üzerinde çalışılmış, ciddi yalan”
söyleniyor.

Diğer taraftan, “Ben zaten komünist partisi’yim”
diyen çevrelerde, Girişimle ve başka komünist insiya-
tiflerle biraraya gelme tutumları uç vermektedir.

Komünist Partisi ihtiyacını bizim gibi, yürekten
duyan; ama Komünist Partisi’ni, TKP içinden bir
geleneğin etrafında yaratmanın doğru olacağını düşünen-
ler vardır. 

Örneğin ÜRÜN Dergisi’nde bu yaklaşım dile geti-
rilmektedir.

Üyesi bulunduğu partiyi, imkansız olduğunu bile
bile; üstelik hiç de gereği yokken, komünist partisi haline
getirmeyi umarak çaba harcayan ÖDP’liler vardır.

Komünist Partisi’nin ihtiyaç olduğu fikrine katılan;
ancak öncelikle ilerici hareket içinde bir “kadro harman-
lanması yaşanması gerektiği” düşüncesinde olan başkaları
var. 

SİP’in bir kısım üyesinin kurduğu KP var.
Komünist Parti ihtiyacını her zaman büyük harfle

yazan; ancak Girişim’i de, başta çabaları da sürekli en sert
şekilde eleştiren, beğenmeyen ve fakat, pozitif bir insiyatif
de geliştirmeyenler var.

Bu arada henüz ulaşılamayan, “Bildirge”nin
götürülemediği, götürülüp yeterince tartışılamayan, ama
bu yöndeki çabaların sürdürdürüldüğü pek çok
arkadaşımız var.

“Var” olanları saydıkça; görüntünün tümünü oluştu-
ran unsurlar çeşitleniyor ve belki dağınıklık izlenimi
veriyor. Biz bunun “dağınıklık” değil; bir başlangıç anının
çeşitliliği olarak değerlendiriyoruz. Farklı geleneklerden
gelenler veya yıllarca birbirinden ayrı düşmüş/
düşürülmüş, farklı faaliyet ve örgüt biçimleri içinde
yeralmışlar olarak; şu anda birlikte hareket etmemekle
birlikte, aynı ihtiyacı duyuyoruz.

Soru şudur: Farklılıklarımız bizi ayırmalı ve
komünist partisi ihtiyacı duyan; ancak bu amacın
daima uzağında kalmaya mahkum cılız başlangıçlar
olarak mı kalmalıyız; yoksa, farklı geleneklerin,
damarların, örgüt ve faaliyet biçimlerinin birikimini
bütün komünistlerin partisinin inşasında bir zenginlik
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haline mi getirmeliyiz?

BAKÜ RUHU

Komünist Partisi Girişimi, bu soruya geçmişte ve-
rilmiş ve isabeti Türkiye Komünist Partisi kurucularının
komünist inanç, kararlılık ve içtenliğinde sınanmış bir
cevabı veriyor.
Girişimin esinini 10 Eylül 1920’de Bakü’de toplanan ve
TKP’nin kuruluş Kongresinden aldığını söylemesi, kısaca
“Bakü ruhu”, bu cevaba işaret ediyor. 

Bıkmadan ve bıktırıcı olmayı göze alarak, III.
Enternasyonal’in yaklaşımına ve 10 Eylül 1920’de
Türkiye Komünist Partisi’ni kuran devrimci iradenin
yukarıdaki soruya verdiği cevaba; Ethem Nejat ve
Hilmioğlu Hakkı tarafından Kuruluş Kongresine sunulan
ve oybirliğiyle kabul edilen karar tasarısına müracaat
ediyoruz:

“Komünistlik teşkilatlarının yekdiğerinden
habersiz ve rabıtasız olarak, yahut herhangi bir
tazarruat ihtilafından dolayı birbirlerine karşı lakayd
veya muhalif vaziyet alarak çalışmaları, inkılabi, içti-
mai gayelerine vusulü fevkalade müşkilleştirmektedir.
Hollanda ve Almanya komünistlerinin bu suretle
fraksiyonlara ayrılmış olması, bu memleketlerdeki
inkılabi hareketlerin inkışaf ve muvaffakiyetlerine
mani olmuştur. Üçüncü Enternasyonal’in İcraiye
Komitesi Reisi Zinoviyev’in ikinci kongrede arz ettiği
raporda tafsil ettiği vechile, bu inşikak ve infikaklara
kat’iyen müsaade edilmeyeceğini bildirmiştir.
Kapitalist dünyaya karşı tek ve dik bir ihtilal cephesi
teşkil ederek, zafer-i kat-iyi ihraz için bir memleket
dahilinde müstakilen teşekkül eden komünist grup-
ların bir Merkez-i Umumi  etrafında birleşmesi
elzemdir. Binaenaleyh, gerek İstanbul’daki komünist
grupların, gerek Anadolu veya Rusya’da vukuatın
teseriyle 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 eylememeleri icab eder. Biz
sahib-i selahiyet delege olmak sıfatıyla İstanbul
Komünist Grubunun Türkiye Komünist Fırkası’yla
birleşmeye amade olduğunu ilan ve diğer teşkilatların
da aynı vecihle hareket eylemelerini büyük gayemiz
namına teklif ve rica eyleriz.

Ethem Nejat ve Hilmioğlu Hakkı”
Elbette bugün bizleri ayıranlar, 1920’de Türkiye

Komünist Fırkası’nda birleşen gruplar arasındaki fark-
lılıkların aynısı değildir. Arkamızdan muzaffer Ekim
Devrimi’nin rüzgarı da esmiyor. Ancak her dönem,
devrimci mücadelenin esas problemleri aynı kalmak kay-
dıyla, kendine özgü sorunlar ve imkanlarla yaşanıyor.
Bugün ayrı durmayı sürdürerek karşı karşıya kalacağımız

sorunlar ve tarih önünde omuzlarımıza yüklenecek
sorumluluklar; 1920 şartlarından çok daha ağırdır.

Komünist Partisi ihtiyacını şiddetle ve içtenlikle
duyanların biraraya gelmesini engelleyen nedir?

Her insiyatifin, ayrı ayrı yaptığı ve birbirinden farklı
düzeylerde sonuçlar yaratmış başlangıçlar mı? 

Aldığı mesafenin büyüklüğüne, yeterliliğine en fazla
inanan ve hepimizin inanmasını isteyen bile; diğerinin ne
yaptığını merak etmeyi, diğerini “kollamayı” bir tarafa
bırakamıyor. Hiç kimse, kendi insiyatifinin doğrusal
gelişimiyle, Türkiye’deki komünist birikimi toparlaya-
cağını, işçi sınıfının komünist partisi düzeyine yükseldiği-
ni veya görünür gelecekte yükselebileceğini söyleyemi-
yor.

Bu gerçeği ifade etmek, birbirimizin çabasını, emeği-
ni ve yarattığı birikimi küçümsemek anlamına gelmiyor.
Ancak gerçek de budur!..

Neredeyse bütün çevrelerin, “doğrusal gelişme”
anlayışıyla hareket ettiği; bu doğrultuda hareket ederken;
bu anlayışın doğal sonucu olarak, kendisine “en yakın”
olanla en sert “rekabet” ilişkilerine girdiği; tasfiyeye
yöneldiği, oldukça uzun bir dönem yaşadık. Bu dönem
herkesin hakkını teslim ettiği başarılar yaratamadı. Ancak
yarattığı tahribatları, güvensizlikleri, siyaset tarzını ve
ahlakı, geride bırakmanın artık zamanıdır.

Komünist Partisi Girişimi; farklı geleneklerden, fark-
lı faaliyet ve örgüt biçimlerinden gelen bütün komünist-
lerin, her adımını birlikte inşa edecekleri bir komünist par-
tisini hedefliyor. Komünist birikimin tümünü bir-
leştirmeyi amaçlamak veya kendi çevresinde birleşmiş ve
birleşebilecek olanla yetinmek..Bu iki yaklaşım arasında
kendine güven ve güvensizlik; devrim için bir parti ve
kendisi için bir parti; kapitalizmin ve emperyalizmin
rahatını kaçıracak bir parti ve içinde kendisini rahat
hissedeceği bir parti vb. istemek gibi ciddi farklar vardır.  

Komünist Partisi Girişimi, Türkiye komünist hareke-
tinin 80 yıllık mirasını, komünist geleneklerini kendi
mirası, kendi gelenekleri ve kendi birikimi olarak görüyor.
Girişim, bu anlayışla 10 Eylül’ü bir siyasi toplantı ve ken-
dini kamuoyuna ifade imkanı olarak görmüş; “80. Yıl
Tezleri” üretmek üzere tartışma açmış ve 80. yıla ilişkin,
henüz sürmekte olan çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Bu
anlayışla Mustafa Suphi ve yoldaşlarının döneminden
başlayarak Komünist hareketin tarihini aydınlatmaya
çaba harcamaktadır. 

10 Eylül 1920’de kurulan TKP, bütün değerleriyle,
bütün birikimiyle tarihimizdir.

Ancak Komünist Partisi Girişimi, ihtiyacı duyulan
komünist partisi’nin, hiçbir geleneğin örgütsel devamı
olmayacağını; 1. Kongre ile kurulması gerektiğini söylü-
yor. Hangi gelenekten, hangi faaliyet ve örgüt biçiminden
gelirse gelsin, bütün komünistleri içine alan, örgütsel
olarak yeni bir başlangıç anlamı taşıyacak bir komünist
partisinden sözediyor.
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Bugün itibariyle, herhangi bir adı reddettiyor ve öner-
miyor. Bu tercihi, bütün komünistlerin partisini kurmak
üzere birleşmiş komünistlerin, hepbirlikte yapması gerek-
tiğini düşünüyor.

Bu yaklaşımı peşinen “TKP mirasının reddi”
olarak değerlendiren eleştirilerin sağduyulu ve soğukkan-
lı eleştiriler olduğunu söylemek güçtür. Bu hem
Girişim’in görüşlerinin yarısını okumaktır ve hem de
faaliyetine gözlerini kapamaktır. Başka kayıtlar bir yana,
bir geleneğin veya bir dönemin devamını istediğini
söyleyenler, biraraya gelmeleri halinde, gerçekleştirecek-
leri ilk kongrenin sayısında bile anlaşmakta güçlük çeke-
ceklerdir. 

Kaldı ki, bizi bu türden görüş farklılıkları da ayırıyor
değildir. Görüşlerimiz üzerinden ayrılmak için, öncelikle
görüşlerimizi biraraya gelerek bütün açıklığıyla ortaya
koymak, ikna kanallarını karşılıklı olarak sonuna kadar
açık tutmak, tartışmalarımızın bizi sahiden ayırdığında
ikna olmak gerekir. Bütün bunları henüz yapmadık ve
yapmanın bir yolunu mutlaka bulmalıyız.

Henüz başlangıç fikirleri üzerinde bile yeterince ve
olgunlukla tartışmayı başarmamış komünistler olarak, bir-
birimize etiketler yapıştırmak belki rahatlatıcıdır, ancak
başkalarına yapıştırılan hiçbir etiket, yapıştıranı komünist
parti haline getirecek güce sahip değildir.

SİYASET YIĞINLARLA YAPILIR

Komünist hareket içinde yeralan, bizim komünistliği
üzerinde herhangi bir şüphe duyma hakkını kendimizde
görmediğimiz çeşitli çevreler ve Komünist Parti Girişimi,
hep birlikte ve ayrı ayrı siyasetin neresindeyiz?

Komünist hareketin zeminini kemiren, sol liberal
veya sol Kemalist ideolojik saldırıları püskürtmeyi
başardık; bırakalım ülkeyi, ilerici hareket içinde fikri bir
hegemonya tesis ettik mi? Hayır. Bu noktanın oldukça
uzağındayız. 

Türkiye burjuvazisi, önüne çıkan çok ağır siyasi
sorunlar ve yol ayrımları karşısında, çeşitli çevreler, kanat-
lar ve güç odakları halinde birbirlerini yemekte; ülkenin
geleceğini geri dönüşü çok zor tercihlerle karartmaya
devam etmektedir. Bırakalım geçmişin Türkiye halkına
karşı işlenmiş en ağır suçlarla dolu karanlık sayfalarının
hesabını sormayı; bu süreçlere Türkiye işçi sınıfını siyasi
bir özne olmaya hazırlayarak, bu yolda mesafe alarak
müdahale edebiliyor muyuz? Herkes kendi çevresi içinde,
kendi çevresinin okuduğu dergi ve gazetelerinde
“yorum”lar ve “analizler” yapıyor. Hatta bunu da yap-
mayanlarımız var. Bizim belirlemediğimiz gündemler
doğrultusunda, “sürüklenme” konumunda “insiyatif alı-
nan” eylemlere, herkes “kendisi” olarak katılıyor. Bütün
sınıflar önünde ve yığınlar içinde siyaset yapmanın hep
birlikte çok uzağındayız. İşçi sınıfının siyasal hazırlık
düzeyi en geri noktasındadır. Sendikal hareket tükenişe

doğru sürüklenmektedir ve komünistler bu süreçlere
müdahale etmenin de çok uzağındadır. Sendikacıları her
dozda eleştirmenin, gidişatı üzerinde en küçük etkiye bile
sahip olunamayan sendika kongrelerinin salonlarında
“dergi” sergilemenin müdahale olmadığında herhalde
hemfikiriz.

Komünist hareket yığınsallıktan uzaktır. Bununla bir-
likte çeşitli unsurlar halinde, parçalıdır. Çevrelerin ve
kadrolarının kavrayış, militanlık ve gelişmelerindeki eşit-
sizlikler; yığınsal ve sonuç alıcı eylemliliklerden çok uzak
olduğumuz şartlarda, daha da önem kazanmaktadır.
Nesnelliğimiz budur. Bu nesnellik içinde çevrelerin iç ge-
rilimleri, psikolojileri, refleksleri kadar, tek tek insanların
kişilikleri, tutum, davranış ve yaklaşımları bile önem
kazanmaktadır. Komünist hareketin bu noktadan hızla
çıkarak, bütün komünistlerin partisine doğru ilerleye-
bilmesi, bu nesnelliğin bütün boyutlarına, doğru ve hassas
yaklaşmayı gerekli kılıyor.

OLGUNLUKLA VE OLGUNLAŞARAK

Komünist Partisi ihtiyacını duyanların geniş bir yel-
paze oluşturmaları nesnelliğimizdir. Bu ihtiyaca nasıl
cevap vermek gerektiği hakkında farklı yaklaşımlara
sahip oluşumuz da, bu nesnelliğin bir başka tezahürüdür.
Ancak nesnelliği, bir dizi öznellikle sürekli kılmak, hatta
yeni öznellikler üretmek hiç de ihtiyaç duyulacak bir
tutum değildir.

Örneğin, bir bölüm SİP üyesinin “KP ismiyle” parti
kurması üzerinde duralım. Bu arkadaşlar, Parti kuruluş
dilekçesini İçişleri Bakanlığı kalemine  verdiler ve tüzel
kişilik kazandılar. 

Bu partinin kurucuları “Komünist Partisi ihtiyaçtır”
diyenlerle birlikte hareket etme ihtiyacı duymadılar.
Yanlış bir yöntemdir, ama yöntemdir; düşünmüş olabilir-
ler ki, önce kuruluşu yapalım, sonra başka komünistleri
partiye davet ederiz. Yalçın Cerit’in “Genel Başkanı”
olduğu bu “KP isimli parti”nin üye kazanmaya çalış-
madığını biliyoruz. Peki bir faaliyeti var mı? SİP’in bir
afişine, bu partinin de adı yazıldı. Peki bu parti, yığınları
kazanmak istediği bir programa sahip mi? Kendi prog-
ramını işçi sınıfına taşımak için herhangi bir propaganda
çalışması yapıyor mu? SİP temsilcilerinin katıldığı sendi-
ka genel kurullarında bile “KP isimli partinin Genel
Başkanı”nı gören yok. Üyelerini çoğaltmayan, prog-
ramını propaganda etmeyen, faaliyeti olmayan, işçi
sınıfını programatik görüşlerine kazanma sorunu olmayan
bir parti olur mu?

Bir kısım SİP üyesinin kurduğu “ismi KP olan
parti”nin programı aslında tek madde olarak açıklanmıştı.
Bu parti, “Komünist Parti yasağına” karşı kurulmuştu. İşi
sadece “isim” yasağını kaldırmak için mücadele olan bir
parti, bari bu tek maddelik programı için mücadele etsey-
di!.. Örneğin bu yasağın kaldırılması için zaten mücadele
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etmekte olanlarla ilişki kursaydı. Bir mücadele programı
açıklasaydı.. 

Bütün bunlar yapılmadığı için, Yalçın Cerit’in “Genel
Başkanı” olduğu parti, sanki Komünist Partisi yasağını
bir kere daha teyid ettirmek, yasağı daha da ağırlaştır-
mak için kurulmuş izlenimini veriyor. Anayasa
Mahkemesi, kendi hukuki varlığını korumak için bile
hiçbir şey yapmayan bir partiyi tek oturumda kapatacaktır.
Ondan sonra partinin kurucuları tamamen karşısında
oldukları Avrupa Birliği’ne ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne mi başvurmayı düşünüyorlar? Yasağın
daha da kuvvetlenmesini isteyeceklerini aklımıza bile
getirmediğimiz için, aklımıza getirdiklerini soralım; “Bu
ismi gündeme getirmenin ve tapuya kayıt için müra-
caat etmenin sebebi, Türkiye’nin Avrupa Birliği üye
adaylığına kabulü mü?” Kaldı ki bu işler, bir taşınmaz
mülk üzerindeki tasarruf hakkının tapu dairelerinde tescil
edilmesinden daha farklı “tescil” süreçleriyle gerçekleşir-
ler.

Eğer bir kısım SİP’liye bu parti kurdurulurken,
SİP yöneticileri hiç kimseden haberdar olmasalar; hiç
kimseyle görüşme imkanı bulamamış olsalar veya
zaten toplamaya karar verdikleri Olağanüstü
Kongre’de SİP’in adını KP yaparak risk alsalar;
denilebilirdi ki, gerçekten kendi imkanlarıyla KP
yasağına karşı mücadele etmek istiyorlar. Gerçeğin
böyle olmadığını en iyi kendileri biliyorlar.

Yalçın Cerit’in “Genel Başkanı” olduğu “KP ismini
taşıyan parti”; komünist harekete de, bu tarz siyaseti be-
nimseyenlere de fayda sağlamayacağı, artık herkesçe bili-
nen öznelliklere bir örnektir. Komünist harekete bir fayda
sağlamayacağı, yasağın kalkmasına yönelik bir faaliyette
bile bulunulmamasından bellidir. Bu sorunu komünist
hareket aşar. Asıl sorun, SİP’in komünist hareketin

bileşenleriyle kendisi arasına böyle bir öznellik sokmak
gibi, olgunluktan uzak bir tutuma duyduğu ihtiyaçtır.

Bir kısım arkadaşımız da SİP’in bu girişimini
eleştirdiler. Ama yöntemi ve anlayışı eleştirmekten ziyade,
kendilerinin de paylaştığı bir anlayışla; böyle bir girişimi,
belki daha hazır olduğu için, başka bir çevrenin yapmış
olmasından rahatsızlık duydular. Kendilerinin dışındaki
komünistleri yok saymak; dünya sanki komünistlerden
ibaretmiş gibi, kendilerine en yakın olanlarla en sert reka-
bet ilişkisini yürütmek şeklindeki tutum, birisinde doğru,
birisinde yanlış olmaz. Hepimizin daha olgun davranmaya
ve Komünist Partisi’nin şartlarını olgunlaştırmaya
çalışırken; birbirimizi de olgunlaştırmaya ihtiyacımız var.
Böyle davranmanın ilk adımı ise, kendimize sınıf mücade-
lesinin aynasında bakmayı öğrenmektir. Orada nasıl ve ne
kadar görünüyorsak, öyleyiz ve o kadarız. 

Farklı düşündüğümüz, farklı geleneklerden
geldiğimiz, uzun süredir farklı örgüt ve faaliyet biçimleri
içinde yeraldığımız için; ihtiyacını şiddetle duyduğumuz
Komünist Partisi’ne doğru nasıl ilerleyeceğimiz konusun-
da da farklı yaklaşımlarımızın olması şaşırtıcı değildir.
Önemli olan yaklaşımlarımızı birbirimizle konuşabilmek,
birbirimizin gerçekte ne dediğini ve neyi istediğini anla-
maya açık olmaktır.  

Fabrika, Komünist Partisi Girişimi’nin sözcüsü değil.
Hatta Fabrika yazarlarının da siyasi sözcüsü değil. Aksine
Komünist Partisi Girişimi, hepimizin sözcüsüdür. Bu
yazı, Girişim içinde yeralan herkesle konuştuğumuz dili;
komünist hareketin diğer bileşenleriyle de konuşabile-
ceğimizi, buna istekli olduğumuzu açıklıyor. Etrafımıza
“biz” duvarları çekmek; bambaşka gelişkinlik düzey-
lerinde anlamı ve işlerliği olan ilkeler, kurallar, etiketlerle,
kendi elimizi kolumuzu bağlamak, niyetinde değiliz. Daha
olgun davranmamızı devlet zoru mu engelliyor?
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Eylül ayında Bakü’de hava nasıl olur? Yağmur
yağar mı, yoksa Ağustos sıcağının esintileri devam mı
eder? Neft çıkan o topraklarda Eylül ayında hava nasıl
olursa olsun amelelerin, komünistlerin, Bolşeviklerin,
hatta sıradan insanların içi sıcak, sımsıcaktı. Bundan
eminim.

30 Nisan’da Bakü’ye giren Kızıl Ordu ve
Bolşevikler, 1 Mayıs’ta bu bildiriyi Bakü sokaklarında
kimlere dağıtmışlardı acaba?

Ameleler! 1 Mayıs’ta elinizdeki çekicinizi örs
üzerinde değil, beynelmilel burjuvazi üzerine vuruyor-
sunuz. Darbenin kuvvetli olması nisbetinde zafer de
daha yakındır. Büyük amele ordusunun askerleri için
çekiç ve balta lazımdır.

Sanayi adamları! 1 Mayıs’ın kendinize yeni bir
hayatın başlangıcı olmasını taht-ı imkana almalısınız.

Dülgerler! Kerpiçlerinizle kırmızı cumhuriyet
binasını inşa etmelisiniz.

Demirciler! Büyük mesai taraftarlığına ve son düş-
man aleyhine de silah hazırlamalısınız.

Makinacılar! Açlığa ve sefalete karşı amelelerin
mücahede edebilmeleri için müsait çıraklar
yetiştirmelisiniz.

Şimendiferciler! Siz katarlarınızı büyük hürriyetin
mevcut olduğu tarafa tahrik ediniz.

Köylüler! İnkişaf eden gençlik için sizin ekmeğiniz
kan ve kuvvet ihzar edecektir.

Muharrirler ve Şairler! Avam muharebesi hakkın-
da dünyaya tehdidamiz bir mısra okumalısınız. Ve
serbest mesai için meserretaver şiirler inşad
etmelisiniz.

Kırmızı askerler! Silahlarınız elinizde olduğu
halde sosyalizm aleyhine davranan düşmanlarınızla
son harbi bitirmelisiniz!

Yıl 1920, yer Bakü. Her milletten Neft işçilerinin
kaynaştığı Bakü. Çarlık üç yıl önce yerle bir edilmiştir.
Moskova’dan, Petrograd’dan bütün dünyaya kuvvetli
ihtilal rüzgarları esmektedir. Bütün Avrupa, Amerika,
Asya ülkeleri bu rüzgardan nasibini almaktadır.

Macaristan, İrlanda, İtalyan amelesi “tatil-i eşgal”
etmekte, Berlin’de ameleler silahlı gezmektedirler, hem
de ne zamandan beri... Öyle ki 16 Mart 1920’de İstan-
bul’un işgalini tel’in için Erzurum’da yapılan mitingde
yaptığı konuşmada Cevat Bey, “şimalden akan ve
‘Hak! Hak!’ diyerek bir çok kuvvetleri zir ü zeber eden
büyük bir seyl”den bahsetmektedir. (Albayrak, 18 Mart
336, sayı 77). Kuzeyden Bolşevizm ve komünizm rüz-
garları esmektedir ve Kafkasların güneyinde,
Anadolu’da da bütün ümitler onlara bağlanmıştır.

Müştak Sıtkı Bey 25 Mart 1920 tarihli, 79 sayılı
Albayrak’ta, “Dünkü Moskofluk ki bugün harabesin-
den yeni ve insani bir emelin beşikleri sallanıyor, güneş-
leri doğuyor ve onun için Türk, bu yeni ufkun merd ve
necib yolcularına hürmetle arz-ı selam ediyor” diye
yazmaktadır.

Arif Cemil nasıl da güzel anlatır Almanya’daki o
ilk devrim ateşini... Talat Paşa ve İT rüesası 9
Teşrinisani 1918’de Almanya sınırına ulaştıklarının
ertesi günü İmparator Hollanda’ya kaçmak zorunda
kalmış ve Cumhuriyet ilan edilmiştir (Cemil, 1992, 17).
Geçilmeyen meydanlar, kurşun yağmuru altında
Aleksandr Platz, Polis Müdiriyet-i Umumisini ele
geçirmek için savaşan işçiler...

Onte Danlindin Caddesinde iki günden beri ihtilal-
ci efrad ve amele ellerinde kırmızı bayraklar olduğu
halde yük otomobilleriyle bir aşağı bir yukarı dolaşı-
yorlar (...), arada sırada otomobilden tüfekleri veyahut
mitralyözleri ile havaya doğru ateş açıyorlar. 
(Cemil, 1992, 18)

Berlin polis müdürlüğü “mükerreren zabt ve gasp”
edilmekte, “bazen amele ve asker, bazen de zabıta
vaziyete hakim” olmaktaydı (Cemil, 1992, 19).

Talat Paşa ve arkadaşları bu durumda neler hisset-
mişti acaba? Bir yanda koca Çarlığı devirmiş olan
Bolşevikler, öte yanda koca Almanya’yı alt üst eden
komünistler... Sadece Almanya’yı mı? Tüm Avrupa’yı
kasıp kavurmakta olan “ihtilalci amele efradı”...

TKP 80 Yaşında

E. ASLAN



Bundan üç yıl sonra, yer Bakü, yıl 1920, aylardan
Eylül, ayın 10’u, günlerden Cuma, saat 5’te, Kızıl Ordu
Kulübü’nde 32’si “re’y-i tam” sahibi, 42’si “re’y-i
istişari” sahibi olmak üzere 74 kişi ile “Türkiye
Komünist Teşkilatları Birinci Kongresi” açılır. Mustafa
Suphi’nin gözleri Dr. Şefik Hüsnü’yü aramış mıdır? Dr.
Şefik Hüsnü’nün kendisi katılmayıp, yerine Ethem
Nejat’ı göndermesi nedendir acaba? Ya Ankara’dan,
Eskişehir’den Tokat Mebusu Nazım’ı veya Şeyh
Servet’i beklemişler midir? Anadolu steplerinden gele-
cek delegelere Ankara geçit vermediği için Ankara ve
Eskişehir teşkilatından kimse katılamamıştır ki... Bu
durumu Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, Komintern
İcra Komitesi’ne bildirmiştir. Ama Cevat Dursunoğlu
oradadır işte. Erzurum’dan. Eski İttihatçı, yoksa hep mi
İttihatçı? 1920’nin Temmuz sonundan beri Erzurum’da
bulunan Salih Zeki mi örgütlemiştir onları? Albayrak’ın
sahibi ve başyazarı Mithat’ın, Salih Zeki’yi evinde ağır-
laması, Erzurum’da ve çevrede kuş uçurtmayan Kazım
Karabekir’in buna izin vermesi nasıl yorumlanmalıdır?
9 Ağustos 1920 tarihli Albayrak’ta Salih Zeki’nin
makalesini yayımlayan da Mithat Bey değil midir?
Cevat Dursunoğlu, o Kazım Karabekir tarafından
Bakü’ye Doğu Halkları Kongresine gönderilen Cevat
Bey, kendini gizlemek için mi yoksa gerçekten inandığı
için mi yapmıştır o konuşmayı kongrede:

Erzurum’da çıkan Albayrak halkı inkılaba doğru
götürüyor... komünist fikir ve teşkilatlar gittikçe fikir
buluyor... Anadolu, şimdiki hükümeti son ideal
hükümet kabul etmiyor” (Aslan, 226)

demişti. Albayrak, Erzurum’da bir süredir “azimiyun-
culuğun” propagandasını yapıyor, zahmet ve zah-
metkeşler üzerine yazıyordu zaten. Cevat Dursunoğlu
yıllar sonra yazdığı anılarında o günlerden, o konuş-
madan, o rüzgardan hiç bahsetmeyecektir. Esrarını ken-
disi ile birlikte götürürken, son nefesini verirken, göz-
lerini rahat yummuş mudur acaba?

Bu rüzgar, ah bu orak çekiçli kızıl rüzgar, eski ve
çürümüş ne varsa önüne katıp sürüklemektedir. Taçlar,
tahtlar sallanmakta, yüzyıllardır kimsenin dokunula-
maz, değiştirilemez sandığı kurumları, değerleri prole-
tarya yerle bir etmektedir. Kastamonu’da yayımlanan
Açıksöz gazetesi, 8 Teşrinisani 1336, numero 93’te
Bakü Şark İlleri Murahhaslarından Abdülhalim Bey,
Sebilürreşat muhabiri Eşref Edip’e Sinop’ta anlatmak-
tadır:

Bugün karşıdaki sahillerde aynı bir fikir inkılabı
vukua gelmiş, biraz dikkat edilse tutuşan yangının alev-
leri görülebilecekdir. Zan eder misiniz ki bu inkılab
bütün cihana sirayet etmeyecekdir? Bu bir tufandır ki

bunun önünde duracak hiç bir kuvvet yokdur. Çok
geçmeyecek, bu tufan bütün dünyayı kaplayacakdır.
Bugün aklı başında olan her millet Rusya’da infilak
eden bu inkılab ile alakadardır. Aynı hastalığa düçar
olan nice devlet tahtları bugün gıcırdıyor. Her millet bu
sarsıntıyı nasıl geçireceğim diye endişe edip duruyor.

Abdülhalim Efendi o kanaatte olmasa da bu fırtı-
nanın etkileri Ankara’da, Eskişehir’de, Erzurum’da da
duyulmaktadır. Osmanlı tebası Müslümanlar, “halk
hükümeti”nden, “şuralar”dan konuşmaktadır artık
Anadolu steplerinde.

Kastamonu’da yayınlanan Açıksöz gazetesine bir
göz atmak yeter o günün psikolojisini anlamaya:
Eskişehir’de Mustafa Nuri ve Arif Oruç’un çıkardıkları
Arkadaş gazetesinin yayım hayatına başlaması üzerine
Açıksöz şu yazıyı yayımlar:

Bundan iki hafta sonraki, 13 Eylül tarihli Açıksöz
gazetesinde, bu kez Seyyare/Yeni Dünya gazetesinin
yayın hayatına atılması ile ilgili bir haber yer almak-
tadır:

Aylardan Aralık’tır ve Açıksöz sayfalarında bir
şiire yer verir:
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30 Ağustos 336 / numero: 74/ sahife: 1
“Arkadaş” Gazetesi

Eskişehir’de intişara başlayan “Arkadaş”
arkadaşımızı tebrik eder ve fukara-i kasibenin
(yoksulların) müdafaa-i hukuku (hukukunun
korunması) uğrundaki mücadelesinde muvaffak
olmasını samimiyetle temenni ederiz.

13 Eylül 336 /numero: 78 /sahife: 4
“Yeni Dünya”

Türk Fukara-i kasibesinin neşir efkarı
olarak Eskişehir’de yevmi “Yeni Dünya”
gazetesi intişara başlamıştır. Arif Oruç Beyin
riyaset-i tahririyesinde intişar eden (Yeni
Dünya) Arkadaş gazetesi ile birleşmiştir. Büyük
ve mukaddes gayesinin istihsali uğrundaki
mücadelelerinde muvaffakiyetler diler ve
muhterem arkadaşımızı samimiyetle tebrik
ederiz.
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Sayı 100 / 2 Aralık 1336 / sayfa 3

Eski yerlerimizi kurtarmak için akın eden kahra-
manlarımızın dilinden

Kızıl Bayrak

Kızıl bayrak! Kızıl Bayrak
Yüksel, kanatlarını aç!..
Güneş gibi tutuşarak
Gökden yere sen ışık saç!
*
Geçti artık o “kara dün”
Seni yerde süründüren
Bilekleri kırmak için
Coşduk, kaynaştık biz bugün!
*
Dağlar taşlar aşdık geldik,
Tufan gibi taşdık geldik..
Yeşil Bursa, çiçek İzmir,
Size de yaklaşdık geldik !..
*
Göğsümüzde yaralı kuş
gibi çırpınırdı kalbimiz..
Hasım için yoktur kurtuluş..
Artık, ey mavi gök deniz!
*
Yıldırımlar, yere insin..
Yalnız: gözyaşları dinsin!
Yer yıkansın kızıl kanla..
Büyük lekeler silinsin!
*
Sevinsinler ağlayanlar,
Kara yaslar bağlayanlar...
Köpürsün dağ başlarında
Artık kızıl çağlayanlar!..
*
Hakkımızı bir bakışta
Şimşek gibi bir çakışta
Boğarız biz karda kışta..
Seller gibi bir akışta!
*
Alevlendikçe, kırmızı
Bayrak, yüreklerimizde
Tutuşur bir tatlı sızı..
Sevdalınız: o gök kızı
*
Kızıl bayrak, kızıl bayrak
Yüksel kanatlarını aç
Güneş gibi parlayarak
Yeryüzüne sen ışık saç

T.K.

Albayrak gazetesinde yayınlanan şiir ise, Bakü’de
yayımlanan Yeni Dünya gazetesinden, yani Mustafa
Suphi’nin Yeni Dünya’sından alınmıştır. Yazarı
Feyzullah Sacit kimdir? Adı ve izi bir tek bu şiirde mi
kalmıştır?

Albayrak/
23 Ağustos/ numero 106 / ikinci sayfa

İnkılap Şiirleri (*)

Adı: Şanlı Mazlum
Yazar Feyzullah Sacit

(şiirin ikinci sütunu)

Ey Anadolu, ey zincirlenmiş halk !
Kalktın, yakin; kızıl bayrakla kalk!
Ta ki dehşet versin camilere, hak:
Gösterib bir kanlı, gazablı...........;
Yıldırım yağdırıb bu zalim............
Tahtları, taçları geçirsin yere!
Ey şanssız Türkiye, ey Türk gelin,
Figan durduramaz zulüm selini;
Kızıl bayrağına uzat elini,
Yolunmuş saçlarla koş inkılaba!
Gürledikçe bu .............         , düşüp yaraba
Ey Rus ordusu, ey kızıl amele
Koş Türk yoldaşına: verin el ele!
Şarkdan garba düşsün ateş zelzele!
Yürü kızıl ordu! Beklemek haram
Yaşasın, inkılab, kahrolsun yamyam!

12 Haziran sene 36

Dip not: (*) Baküde intişar eden “Yeni Dünya”
arkadaşımızda kıymettar bir şairimiz tarafından neşir
edilen şu şiir; salah muahedesinin imza olunması
................  .............. dolayısıyla aynen iktibas olunmuş-
tur.

Bakü’de Eylül...”Şark Milel-i Mazlumesi
Konferansı” bir gün önce bitmiştir. Bugün Türkiyeli
komünistlerin günüdür....İşte bu günlerde, dünyanın
çivisinin çıktığı o kızıl günlerde, Bakü’de toplanan 74
kişiye Dr. Hikmet Kıvılcımlı daha sonra nihilist dese ne
olur, demese ne? O güzel insanlar, o al atlara binip de
giden komünistler, o fırtınalı günlerde, Türkiye’deki
“mazlum işçilerin” “sermayedarlar aleyhine sınıfi
cidalde” birleşmeye karar vermelerinden daha doğal ne
olabilirdi ki...

Tam seksen sene sonra, yine bir Eylül...Yıl 2000.
Değil fırtına, sanki yaprak kımıldamıyor..Öyle mi
acaba? Yoksa herkesin ihtiyacına göre aldığı, herkesin



yeteneğine göre verdiği bir dünyanın kurulması için
rüzgar esmeye başlamak üzere mi?
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Sözlük:
Azimiyun: Bolşevik
İntişar edilen: Yayımlanan
Meserretaver: Sevinç getirici
riyaset-i tahririyesinde: Yazı kurulu başkanlığında
Neft: Petrol
re’y-i tam: oy kullanma hakkına sahip
re’y-i istişari: danışman olarak

rüesa: reisler
Seyl: sel
Sınıf-ı cidal: Sınıf savaşı
Tatil-i eşgal: grev
Zahmet: Emek
Zahmetkeş: Emekçi
Zir-ü zeber: alt üst
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Şimdi de “düğme canvarı”
Başbakan’a soru: “Ölüm oruçları, Çevik Kuvvet

otobüsünün taranması, polislerin yürüyüşü.. Bütün
bunların üstüste gelmesi, birilerinin düğmeye bastığını
düşündürmüyor mu?”

Başbakan: “Evet böyle bir düşünce insanın aklına
geliyor.”

Düğmesine Basılmış Türkiye

Cezaevlerinde yüzlerce siyasi tutuklu ve hükümlünün
50 günü geçen ölüm orucu; binlerce siyasi tutuklu ve
hükümlünün Ölüm Orucu’ndakileri desteklemek üzere
açlık grevine çıkmaları; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir,
Diyarbakır ve başka illerde Ölüm orucu ve açlık grevine
çıkanlara yaygın destek eylemleri; Baroların, meslek
odalarının, aydınların, sanatçıların alışılmamış ölçüde
yaygın ve eylemli dayanışmaları; TBMM İnsan Hakları alt
komisyonu üyelerinin ve İstanbul Başsavcısı Ferzan Çiti-
ci’nin sabırlı, ısrarlı uzlaştırma çalışmaları ve basının genel
yayın çizgisini belirleyenler bildiğini okusa da, köşe
yazarlarından muhabirlerine, kamuoyunu duyarlı kılan
haber ve yorumları...Türkiye’nin havası dönmeye, gün-
dem değişmeye ve sol siyasi tutuklu ve hükümlülere karşı
Refahyol hükümetinden daha acımasız, daha katı bir düş-
manlık çizgisinde yürümeye kararlı Ecevit-Bahçeli-
Yılmaz Hükümetini geri adım attırmaya başlamıştı.

Bu esnada önce İstanbul Okmeydanı’nda, afiş asan
gençlere ateş açan, birini öldürüp diğerini yaralayan ve her
ikisini de sürükleyen ve bu arada çekim yapan muhabirlere
saldıran polis görüntüleri Türkiye’nin gündemine girdi.
(10 Aralık 2000)

Ertesi gün, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan bir oto-
büse, basında yazıldığına göre, TKP-ML örgütünün
üstlendiği bir saldırı düzenlendi. Kalaşnikoflarla iki kişi
tarafından düzenlenen saldırıda iki polis memuru hayatını
kaybetti ve 11 polis memuru da yaralandı. (11 Aralık 2000)

12 Aralık 2000 günü ise iki tür çarpıcı gelişme
yaşandı. Birincisi Ankara’da Ölüm Orucundakileri
destekleyen eylemcilere, alışıldığı üzere önce polis

saldırdı. Polisin yanında aynı eylemlere saldıran “Ülkücü”
faşistler, bir süre sonra nöbeti tamamiyle devraldı.
Ankara’nın göbeğinde, solculara saldıran sivil faşistler,
daha sonra ÖDP ve TSİP lokallerinin bulunduğu binayı
abluka altına aldılar, lokallerin bulunduğu binanın kapısını
zorladılar, camları taşladılar ve çevredeki bina ve dükkan-
ları da tahrip ettiler. Bu esnada polis bir saatten fazla süre
bu saldırıları 100 metre mesafeden, düzgün saflar halinde
dizilerek seyretti. Daha sonra sivil faşistlerin saldırdığı
lokallere giren polis binalarda bulduğu herkesi gözaltına
aldı. Polisin gözaltına aldıklarına, polisin yanında sivil
faşistler tekme-tokat girişmekteydiler. Bitmedi. Ve sivil
faşistlerle polis eylemlerini birleştirerek CHP’li Çankaya
Belediye Binasına saldırdılar. Belediyenin çalışanları ve
yöneticilerden kim oradaysa dövüldü, binanın içine gaz
bombası atıldı. Bina tahrip edildi.

Bütün bunlar televizyonlardan sadece Türkiye’de
değil; bütün dünyada seyredildi.

Aynı gün asıl çarpıcı gelişme ise, Çevik Kuvvet polis-
lerinin isyanıydı. İsyan kelimesinin “infial” anlamında kul-
lanılmadığını, belirtelim. Emniyet Müdürlerinin, Müdür
yardımcılarının, amirlerin sözlerinin, bağırmalarının, hatta
bazı polislerin yakalarına yapışmalarının etkisi olmadı;
memurlar yöneticilerini orta yerde kendi başına bırakarak,
hatta iterek slogan atmaya ve yürümeye devam ettiler. Bu
esnada kameramanların dövülüp hastanelik edilmesi de
ihmal edilmedi. Ve ilk gün İstanbul ve Bursa’da başlayan
isyan, ertesi gün Adana, Mersin, İzmir, Gaziantep gibi
illere de yayıldı. Yöneticilerine karşı aynı umursamaz
tutumlar sürdü. Hatta “Çekil müdürüm seni de ezmeye-
lim.” gibi ifadelerin yanısıra İstanbul’da bazı amirlerin
dövüldüğü, Emniyet Müdürleri’nin iteklendiği basında
yeraldı.

Hayatını kaybeden polisler için İstanbul’da düzenle-
nen cenaze töreninde ise Emniyet Genel Müdürü, hatta
kendisi de Emniyet kökenli olan İçişleri Bakanı Saadettin
Tantan protesto edildi. Bakanın yanında cenaze marşı
çalan Polis Bando Takımı’na “Susturun şunları, burada
aydın gömmüyoruz, şehit cenazesi kaldırıyoruz.” diyen
polisle Bakan Tantan’ın bir süre birbirlerini süzdükleri ve
Tantan’ın sesini çıkartmadığını ve bandonun sustuğunu

Gündem



gene gazetelerden okuyoruz.
Olayların gelişimi böyle ve Başbakan Ecevit’in

neredeyse hergün üç-dört defa yaptığı basın açıklamaların-
dan birinde “Bütün bunların üstüste gelmesi birilerinin
düğmeye bastığını düşündürmüyor mu?” sorusu soru-
luyor. Başbakan’ın cevabı, “Evet böyle bir düşünce
insanın aklına geliyor.” şeklinde oluyor. Zaten aynı gün,
medyanın bazı “AB muhipleri” köşelerinde, bütün bun-
ların “AB’ye girmemizi istemeyen birileri tarafından
düğmeye basıldığı için olduğu” temasını işlemişlerdir.
(Bkz.Etyen Mahçupyan, Yeni Binyıl gazetesi)

Ecevit “Basılmış Düğme” Arıyor...

Bülent Ecevit 12 Mart çıkışını “Kontgerilla” teması
ile yaptı. 1973’te Başbakan oldu. 1975’te hükümeti düştü.
Gene ana teması Kontrgerilla idi. 1978’de yeniden
Başbakan oldu. Her iki Başbakanlığında da,
Kontgerilla’ya ilişkin hiçbir çalışma yapmadı. Dahası, bu
örgüt kendisine 1997 Nisan’ında suikast düzenledi.
Suikasti bile sonuna kadar araştırmaya cesaret edemedi.
Soruşturmanın, “devletin içinde bir yerlerde
tıkandığı”nı söyledi. Kendi canına kastedenlerden hesap
sormaya cesareti olmayan bir adamın, vatandaşın canına
kastedenlerden hesap sorması beklenmez. Kontgerillaya
ilgili olarak, sonraki yıllarda “Ben elimden gelen her şeyi
yaptım” dediğini biliyoruz. Yaptığı işin ne olduğunu da
açıklamıştır: Dönemin Genelkurmay Başkanı olan Kenan
Evren’e, bu konuyla ilgili soru sormuş ve Evren de
“Araştırdım, bir problem yok.” demiştir. Ecevit’in
kontrgerillaya ilişkin açıklamalarını daha önce Fabrika’da
defalarca yayınladığımız için, burada sadece hatırlatmaya
çalışıyoruz. 

Ecevit bu defa da “Düğmeye basan birileri” temasıy-
la durumu idare etmek niyetinde görünüyor. Bu iddianın
ciddi bir tarafı yoktur. Bir başbakan böyle iddialar ileri
süreceğine, devlet elinin altındadır, gereğini yapar.
Yapamıyorsa, halka açıklar ve destek ister. Cesareti yoksa,
istifa eder. İddia ciddi değildir ve Ecevit’in bu türden kendi
iddiaları karşısında ciddi tutum aldığı vaki değildir.

Biz “üst üste gelmesi”ni basın mensuplarının ve
Başbakan’ın anlayamadığı ve bir “gizli el” aramaya çıktığı
gelişmelerin gerçekte ne olduğu üzerine konuşalım.

1. AF Yasası

Önce af yasasından başlayalım. Türkiye uzun bir
içsavaşın içinden geçti ve geçmeye devam ediyor. 12 Eylül
içsavaş hukukunu genel bir çerçeve olarak kurumlaştırdı.
Özal döneminde çıkan Terörle Mücadele Yasası, “sivil
siyasetçilerin” eseridir, ama aynı içsavaş hukukunun daha
da derinleştirilmesi ve kalıcılaştırılması amacıyla hazırlan-
mıştır. Bu yasanın da katkılarıyla rejimin sol muhaliflerine
verilen cezalar ağırlaştırılmış, infaz rejiminde ikili bir

uygulama getirilmiş ve sol siyasiler aleyhine düzenlemeler
getirilmiştir. DGM’ler hukukun bütün geleneklerini ters
yüz etmiş; işkenceli ifadeler kanıt sayılır veya kanaat oluş-
tururken; poliste ifade vermeyi reddetmek, suçluluğun
kesin kanıtı olarak görülmeye başlanmıştır. 

“Düşünce suçu”nu düzenleyen yasa maddeleri
üzerindeki tartışmalar yoğunlaştıkça, DGM’ler, TCK’nın
asıl amacı bambaşka olan maddelerini ifade özgürlüğünü
kullananları mahkum etmede kullanır olmuştur. Örneğin
Yalçın Küçük, yaptığı konuşmalardan dolayı, TCK’nın
yardım ve yataklık suçlarıyla ilgili cezaları düzenleyen
169. maddesinden defalarca cezalandırılmıştır.

Kürt savaşının ve içsavaşın sonucu olarak toplam 12
binin üzerinde siyasi tutuklu ve hükümlü cezaevlerindedir
ve daha binlerce kişi hakkında soruşturma veya yargılama
süreçleri devam etmektedir.

PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye
getirilmesi ve İmralı yargılamaları ile başlayan savaşın
bitirilmesi yönündeki gelişmelerden sonra, eğer bir af
yasası çıkarılacaksa; öncelikle Türkiye’nin geçmişte bırak-
maya çalıştığı, Kürt savaşı boyutuyla birlikte içsavaşın
cezaevlerine yığdığı tutuklu ve hükümlüler için çıkarıl-
ması; bununla birlikte eğer istenirse affın genelleştirilmesi;
böylece bir toplumsal barış atmosferinin yaratılması bek-
lenebilirdi. Bu arada TBMM’ye sunulmuş bulunan yeni
TCK tasarısı da, toplumsal bir tartışma ile birlikte
yasalaşır; infaz yasası yeniden düzenlenir; cezaevleriyle
ilgili yeni düzenlemeler yapılır ve Türkiye yeni bir döneme
girmeye hazırlanırdı.

Hükümet tersini yapmayı tercih etti. İçsavaş mantığını
işletmede ne kadar ısrarlı olduğunu ortaya koydu.
Hazırlanan tasarı ilk defasında işkencecileri ve çetecileri
kapsamına aldığı ve başka tutarsızlıkları olduğu için ve asıl
kamu vicdanında böyle bir affın açtığı derin yaralar gözle
görülür durumda bulunduğu için, Demirel tarafından veto
edildi. Zaten hükümetin af mantığı, cezaevlerindeki yığıl-
mayı boşaltmak; içeride kalan siyasileri daha çok zapt-ı
rapt alacağı düzenlemeleri, bu ferahlık döneminde gerçek-
leştirmekti. Sol siyasilerin üzerindeki cendereyi daha da
sıkılaştırabilmek için adliler dışarıya salınacaklardı. F Tipi
cezaevlerinin inşaatları af tartışmaları arasında ilerliyor,
bitirilenlerde basına ve “sivil toplum kuruluşlarına” ikna
turları düzenleniyordu.

Ancak bu arada iki gelişme oldu. Birincisi “Basın
yoluyla işlenen suçlara verilen cezaların ertelenmesine
dair kanun” Anayasa Mahkemesi tarafından kapsamı
genişletilerek iptal edildi. Bu şu anlama geliyordu: Eğer
TBMM bir yıl içinde yeni bir düzenleme yapmazsa,
sürenin sonunda bütün cezalardan 12’şer yıl indirim
yapılmış sayılacaktı. Ceza indiriminin bu yolla “genellik”
kazanması, hükümetin razı olamayacağı türden
gelişmelere; örneğin solcuların yararlanmasına yolaçabilir-
di. 

İkinci gelişme ise, af vaadiyle umutlanan ve affın

12 Ocak 2001 fabrika
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gecikmesiyle “tahrik” olan adli suçlardan tutuklu veya
hükümlü olanlar, cezaevlerinde isyanlara, direnişlere
başladılar. Bu gerilimin giderek şiddet kazanacağına dair,
toplumda genel bir kanaat oluştu. Yeni bir af yasası, zaruret
halini almıştı.

Hükümet yeni bir af yasasını geçtiğimiz günlerde,
eski mantığını aynen koruyarak kabul etti ve
Cumhurbaşkanı’na sundu. Tasarının öncekinden tek olum-
lu yanı 169. maddeyi de içermesiydi. Ancak tecavüzcüler
kapsam dışında kalırken, tecavüzden sonra mağduru
öldürenlerin yasadan yararlanması gibi acaiplikler dışında,
tam da bu hükümete yakışır şekilde Oral Çelik, M.Ali
Ağca, Kırcı gibiler yasadan yararlanıyor, ekonomik amaçlı
çeteler daha cezaevlerine alışamadan dışarı çıkma şansıyla
karşı karşıya kalıyorlardı. Kamuoyu, Fazilet Parti’li
hukukçuların yaygınlık kazanan formülüyle “devletin ken-
disine karşı işlenen suçları affetmezken, yurttaşa karşı işle-
nen suçları affetmesine” karşı sesini yükseltmeye başladı.

Bu esnada MHP’yi daha sağından köşeye sıkıştır-
maya çalışan Çiller’in DYP’si, Fazilet ve MHP muha-
lifleri; herhalde BBP de içinde olmak üzere; bu yasanın
“Öcalan’ı affetmeyi amaçladığı, PKK’lilerin serbest
bırakılacağı” yolunda propaganda yapmaktaydılar. 

Hükümetin hazırladığı ve TBMM’den geçirdiği af
yasası, zaten halkın adalet duygusunu en ağır biçimde
yaralarken; yasa etrafında yürütülen çoğu yalan faşist,
intikamcı, anti-komünist, şoven ve seviyesiz propaganda
TBMM kürsüsünden bile dile getirilirken; düğme ara-
manın anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı, kendisinden beklenebileceği gibi,
yasayı veto etti ve geri gönderdi. Hükümetin “operasyonu”
gelmişti; bu yasadan ve cezaevlerindeki adli hükümlüler-
den kaynaklanacak tali problemlerden kurtulması aciliyet
kazanmıştı. “Virgülüne” dokunmadan Meclis’ten yeniden
geçirdiler ve Cumhurbaşkanı imzalamak zorunda kaldı.
Ancak yasa kendisine ikinci kez gönderilirken tuzaklan-
mıştı. Eğer yasayı imzalarken, aynı zamanda Anayasa
Mahkemesine götürürse, Anayasa Mahkemesi tarafından
yasa kapsamının genişletilmesi muhtemeldi ve bu yolla
banka hortumcuları, çeteciler, bir kısım siyasi ceza indiri-
minden yararlanabilir; bu genişlemenin sorumlusu olarak
Cumhurbaşkanı gösterilebilirdi. 

Cumhurbaşkanı bu yola başvurmadı. Meclis’te af
yasasına karşı inatçı bir muhalefet yürüten DYP de aynı
endişeyle başvuru yapmaktan uzak duracak. Ama eninde
sonunda indirimden yararlanamamış birilerinin yasayı
Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyi başarmasıyla bu sonu-
cun oluşacağı hukukçular arasında yaygın bir kanaat duru-
munda. 

Görüldüğü gibi “Trafik” ve “enflasyon canavarı”ndan
sonra, Ecevit ve tekelci medya “Düğme canavarı”
yaratarak, ülkeyi getirdikleri noktanın sorumluluğundan
kaçma teşebbüsündedirler.

II. Polis Teşkilatı

Ailesi bir yana sülalesinden, poliste kayıtlı bir tane
solcu çıkmışsa; sınavı kazanmak dahil her türlü şarta sahip
olsa bile kimseyi polis yapmazlar, polis okullarına al-
mazlar. Emniyet teşkilatı, 1973’te kurulan Ecevit-Erbakan
hükümetinin İçişleri Bakanlığı MSP’ye verildiğinde,
islamcıların sızmasına maruz kalmıştı. 12 Eylül’den sonra
tamamen islamcılık ve MHP’lilik polis olmanın şartı
haline getirildi. Son yıllarda ise Refah-Fazilet çizgisine
yakın olmak bir meziyet sayılmıyor. İslamcı olacaksan
Fetullahçı olacaksın;  MHP’li, BBP’li olmaksa, her zaman
en öncelikli tercih sebebidir.

Mahkeme kayıtlarına da geçtiği üzere, Emniyet teş-
kilatını, bir “iç ordu” olarak tasarlayan ve gerektiğinde
TSK’nın karşısına çıkarmak üzere hazırlayan Özal ve
Çiller’in eseri, sonraki hükümetler döneminde de aynen
korundu.

İsyancı polislerin attığı sloganlar bütün Türkiye’de
aynıdır ve bu sloganların hemen hepsi MHP-BBP’nin slo-
ganlarıyla da aynıdır: “Ya Allah, Bismillah,
Allahuekber!”. İslamcıların 28 Şubat’tan yakınmayı
sürdürdüğü, “Şeriat tehlikesi”nin “en öncelikli tehdit”
olduğu MGK kararlarında defalarca tekrar edilen
Türkiye’nin emniyet kuvvetleri, ülkenin her yanında, aynı
sloganı hep bir ağızdan haykırıyorlar. İsyan yürüyüşü
esnasında üniversitenin önünden geçerken slogan şöyle
oluyor: “İşte burası, hain yuvası”, “Dişe diş, kana kan,
intikam, intikam!”. Üniversiteler, öğrencisiyle, öğretim
üyesiyle, toptan “devletin asayişten ve güvenlikten sorum-
lu memurları” tarafından düşman olarak algılanıyor;
intikam alacaklar; diş sökecekler, kan dökecekler!..

“Burada aydın gömmüyoruz, şehit cenazesi
kaldırıyoruz.” Polis memuru, İçişleri Bakanı’nın yanında,
Bando takımına sesleniyor ve cenaze marşı derhal susuyor.
Devletin memurunun kafasında polisler bir tarafta, aydın-
lar karşı tarafta bulunuyor. 

Polis memurları karar vermişler. Artık silah kul-
lanacaklarmış! Slogan şöyle “Örgütler savulun, silah
kullanacağız!”. Polisin silah kullanma yetkilerini
belirleyen yönetmeliklerde bir değişiklik yapılmadığına ve
zaten Türk polisi kadar kolay, sık ve hedef gözeterek silah
kullanan bir polise bırakalım Avrupa’yı, dünyada pek az
rastlandığına göre, silahı tamamen”kafalarına göre” kul-
lanacakları anlaşılıyor. Müdür ve Amirlerini yolun kenarı-
na iteleyip yürüyen memurların, bu kararı kendi içlerinde-
ki “karar organlarında” aldıkları anlaşılıyor. Belli ki, bir
“örgüt”, karar organı, haberleşme ağı ve hiyerarşisiyle
oluşmuştur. 

Devletin memurları MHP’nin “Ya sev, ya terket!”
sloganını biraz daha geliştirmişler: “Bu vatanı sevmeyen
s.....gitsin!” 

Devletin polis memurları, ülkenin bütün sorunlarıyla
ilgili olarak, kişisel görüş sahibi olmanın ötesine geçmiş ve



teşkilat olarak taraf haline gelmişlerdir:
“Polis burada F Tipi’ciler nerede?” F Tipi ceza-

evine karşı çıkan Baro’lar, Tabib Odaları, Tutuklu ve
hükümlü yakınları, Meslek Odaları, yazarlar, sanatçılar,
üniversite öğrencileri vs. “F Tipi’ci” oluyor ve polis hep-
sine birden meydan okuyor.

Polis af yasası hakkındaki görüşlerini de açıklıyor:
“Polisler içerde, hainler dışarda!” Kastedilen işkence
suçunun af yasası kapsamı dışında kalmasıdır. Ancak
günahlarını almayalım, Emniyet Genel Müdürü Turan
Genç de, bu konuda memurlarıyla aynı görüştedir ve bu
“adaletsizliğin” teşkilatta huzursuzluk yarattığını basına
açıklamış bulunmaktadır. Esasen bu “adaletsizlik”
Ecevit’in de içine sinmiyordur; ama elden ne gelir ki,
yukarıda AB var. Emniyet Genel Müdürü’nün Meclis
kulislerinde işkencecilere af talep ederek dolaştığı ve aynı
talebi basına tekrarladığı bir ülkenin polisi, elbette işkence-
cilerin af kapsamına alınmamasını adaletsizlik sayacaktır.

Başbakan’ın ve Adalet Bakanı’nın istifasını da talep
eden polislerin en ilginç sloganlarından birisi de “Bizi
satanı biz de satarız” şeklindekidir. Buraya kadar her şeyi
“vatan” sevgisi ve “hainlere” düşmanlık temelinde ele alır-
larken; birden bire “Biz” olmuşlar ve Emniyet Teşkilatının
yüksek yöneticilerinden, İçişleri Bakanı’na kadar herkesi,
kendilerini “satmakla” suçlayıp, tavırlarını “koy-
muşlardır.”

Bu arada Çevik Kuvvet polislerinin basına açıkladık-
larına göre maaşları yetmemektedir ve kiraların yüksekliği
bellerini bükmektedir. Kiradan artan, ancak kredi kartı
ödemelerini karşılamaktadır. 

Ekonomik durumları hakkında söyledikleri, ne
tesadüf, her hak arama eyleminde copladıkları, yerlerde
sürükledikleri, biber gazı attıkları, tekme-tokat gözaltına
aldıkları öbür kamu çalışanlarının şikayetleriyle aynıdır. 

Buraya kadar söylenenler, polis teşkilatının ana
gövdesini oluşturan polis memurlarının profilini ortaya
açıklıkla koyuyor. MHP ve BBP’nin çizgisindeki
“Ülkücü” gençler ikiye ayrılmaktadır: Polis ünifor-
ması giyenler ve yaşı tutmadığı veya başka işler tut-
tuğu için bu üniformayı giymeyenler.

Emniyet teşkilatının insan malzemesi, Türkiye’nin
her meselesinde en uçtan taraf olan bir siyasi çizginin
insanları arasından itinayla devşiriliyorsa ve toplumsal
olaylara memur olarak değil, “vatan haini” ve “düşman”
olarak gördüğü “siyasi hasımlarına” karşı cihat mantığıy-
la müdahale ettiriliyorsa neden “düğme” aranıyor. Zaten
kendinden düğmelidir ve düğme hep basılı durmak-
tadır. Bir yandan en üst düzeyde ve en uçta politizasyonu
esas alacaksınız ve öbür yandan Avrupa Birliği ile flört
eden hükümetin manevralarına uygun davranmalarını
bekleyeceksiniz. 

Emniyet teşkilatından ayıklanacak solcu ve
sosyaldemokrat bulunmadığını biliyoruz. Faziletçiler en
azından şimdilik “sütre gerisinde”dirler veya “arazi”ye
uymuşlardır. Devlet ya bu “isyanı” sineye çekecek, sindi-

recek ve “uzlaşı kültürü” ile günü kurtaracaktır. Ya da ayık-
lama yoluna gidecektir. Mevcudun içinden “isyankar”ları
nasıl ayıklayacaklar? Elebaşıları meslekten atıp, polis olma
“standartlarını” olduğu gibi korumaya özen gösterenler,
benzer isyanların süreceğinden emin olmalıdırlar. Ama
olacak o kadar.. Kamu çalışanına, işçiye, tutuklu ve
hükümlü yakınlarına, özürlü yurttaşlara, üniversite öğren-
cilerine bu kadar kör bir nefretle saldıracak insanı, devlet
hangi siyasi çizginin taraftarları arasından devşirebilir ki..
AB ile flört ediliyor diye, devletin sınıf karakteri
değişmeyeceğine göre; bu silahlandırılmış kör nefreti eli-
nin altında bulundurmaktan, Türkiye Cumhuriyeti devleti
asla vazgeçmeyecektir. Bu kapı sadece, Türkiye’nin
demokrasi ve özgürlük güçleri tarafından vazgeçmeye zor-
lanma durumuna açıktır.

Devletin AB karşısında imajını nasıl beğenilir kıla-
cağıyla ilgili değiliz. Asıl ilgili olduğumuz, Kopenhag
Kriterleri, Helsinki Kararları, Katılım Ortaklığı
Belgesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
Avrupa’dan gelip giden heyetlerin çokluğunun;
medyanın prizmasından kırılarak geçen, çoğu zaman
tepetaklak görünen gerçeklerin; devletin dilinde
içeriksizleşse de insan hakları ve demokratikleşme ede-
biyatının; devlette yavaş da olsa bir şeylerin değişmek-
te olduğuna Türkiye toplumunu inandırmaktan başka
bir sonucunun olmadığıdır. Devletin en temel kurum
ve mekanizmaları, 12 Eylül sonrasında tasarlandığı ve
gerçekleştirildiği gibi duruyor ve işliyor. Rejim karak-
terini oluşturan temel unsurlardan bir milim taviz ver-
memekte ısrarlıdır. Uluslararası sermayenin
Türkiye’yi yönetenlerden böyle bir değişiklik iste-
diğine inanmak için de en küçük bir sebep yoktur.
Küreselleşme ve bu arada bir sermaye birliği olarak
AB ile ilişkiler sürecinin hem kaçınamadığı ve hem de
bir meşrulaşma imkanı olarak değerlendirdiği;
gerçekte uluslararası sermayenin çıkarlarını aza-
mileştirme politikalarına değişik ölçülerde muhalefet
eden Avrupalı demokrasi güçlerinin çabaları; Türkiye
devletini ancak “imajını düzeltmeye” zorlayacak
kadar etkilidir. Gerçek bir değişim, Türkiye’nin emek
ve özgürlük güçlerinin mücadelesinin ürünü olabilir.

Polis-ülkücü işbirliği, polis yürüyüşü vb. değişimin
kendisini değil ama; değişmeye zorlamanın ilk adımı olan
teşhirin başarıldığının bir işaretidir. Devlet, polisinin
gerçekte ne olduğunun, açık ve net bir fotoğrafının he-
pimizin ve bütün dünyanın elinde olduğunu biliyor. 

Bu yüzden önümüzdeki günlerde polisini bir süre için
“saklamayı”; elimizdeki fotoğrafın zihinlerde solmasını
isteyecektir. Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu’ya, Hürriyet
ve Sabah’a; Kanal D’ye, Star TV’ye, ATV’ye ve öbürle-
rine, yeni bir imaj yapıcılık sipariş edebilir.

Düğme mi? Tekelci medyanın düğmeye ihtiyacı yok.
Onlar işe koyulmuşlardır bile... 

Üstelik işleri zor olmayacak. Polis yürürken yol
kenarında durup alkışlayan yurttaşların; iki polisin
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öldürülmesinin “bardağı taşırdığını” söyleyen ve polise
anlayış talep eden politikacıların; onlarca köşe yazarının ve
televizyon programcısının olduğu bir ülkede neden zor
olsun ki... 

III. F Tipi Cezaevleri ve Ölüm Oruçları

Fabrika’nın önceki sayısında da meselenin özünün
ne olduğunu ortaya koymuştuk. Cezaevlerine ilişkin
tartışma, Adalet Bakanlığı ve tekelci medya tarafından
dile getirildiği gibi “Koğuş tipi/Hücre (oda) tipi” tartış-
ma değildir. Cezaevlerinin mimarisi tartışması hiç
değildir. Devlet sol siyasi muhaliflerini yakalayıp,
işkenceli sorgulardan geçirip, DGM’lerde yargılayıp, özel
infaz kanununa uygun olarak zindanlarda yatırmaktan tat-
min olmuyor. Çünkü insanlar zindanda da “devrimci”
görüşlerini korumaya devam ediyorlar. Devlet devrimci-
likten de vazgeçmelerini, kendi deyişiyle “ıslah”
olmalarını istiyor. Eğer “ıslah” olmuyorlarsa; zindanda
yaşamalarından bile rahatsız.

Bu yüzden “devrimci” diye yakalanıp, yukarıda işaret
edilen süreçlerden geçirilip zindana tıkılmış “gençlerin”,
içeride örgütün kıdemlilerince “eğitildiği”, “bilendiği” ve
“kadro haline getirildiğini” sık sık hükümet yetkilileri dile
getiriyor; tekelci medya “dehşetengiz” görüntüler ve
çarpıtmalarla sık sık haber yapıyor. 

Devletin güvenlik kuvvetleri de, mümkün gördüğü
yerde sürekli; mümkün görmediği yerlerde “operasyon”
ve “arama” bahanesiyle siyasi tutukluların koğuşlarını
basıyor; gaz bombası atıyor, odun, kalas, demir çubuk gibi
klasik saldırı aletlerinin yanısıra, sık sık ateşli silahlar da
kullanıyor. Bazan işe dozerler karıştırılıyor. Devletin canın-
dan sorumlu olduğu hükümlüler, devletin kolluk kuvvet-
leri tarafından öldürülüyor, sakatlanıyor, hastanelik ediliy-
or ve hastaneye götürülmek ne demek; bir de devletin
kalas, sopa ve demir çubuklarını tahrip etmek; bu
amaçla “yasadışı terör örgütü oluşturmak” iddiasıyla
yeniden yargılanıyor. Diyarbakır, Ulucanlar, Buca cezaev-
lerinde gerçekleştirilen bu türden katliamlar ve mağ-
durların hala sürmekte olan yargılamaları kimsenin hafıza-
sından silinmedi.

Hükümlü ve tutukluların, yaşama hakkı başta olmak
üzere, standart hiç bir hakları yok. Canlarını ve bir kaç hak
kırıntısını koruyabilmek için, kalabalık koğuşlarda
kalmak, dayanışarak yaşamak, bugüne kadar sahip ola-
bildikleri biricik imkan. 40-50 kişilik koğuşlarda toplu
katliam düzenleyen; bu operasyonlarda, hükümlünün
bacağına çivi çakacak kadar sadist ve hasım görevliler is-
tihdam eden devletin, tek kişilik, üç kişilik hücrelerde
kalmaları halinde neler yapacağı açık değil mi? Aynı
devletin aynı görevlileri, istedikleri odaya (hücreye) iste-
dikleri zaman girme; dayak ve işkenceyi rahatlıkla icra
etme; olmadı öldürüp bırakma imkanına sahip olacak.
Maksat “ıslah” etmek; yani inançlarından vazgeçirmek,

dolayısıyla kişiliksizleştirmek ve ezmek değil mi?
Devrimciliği bu yolla ortadan kaldıramıyorlarsa, devrim-
ciyi ortadan kaldırarak amaçlarına ulaşmaları da hücre tipi
cezaevlerinde çocuk oyuncağı...

“F Tipi cezaevi”nin mimarisini öven Adalet
Bakanlığı, bu güne kadar siyasi tutuklu ve hüküm-
lülere, Diyarbakır’da, Ulucanlar’da, Buca’da saldıran,
yaralayan, öldüren, bacağına çivi çakan görevlilerden
kaç tanesinin yargılandığını, hüküm giydiğini ve ceza-
sını çektiğini söyleyebilir mi? Bu sorunun cevabı
sıfırdır.

Devlet bu soruya “hepsini cezalandırdık” cevabını,
inandırıcı biçimde verinceye kadar; siyasi tutuklu ve
hükümlülerin standart hakları belirleninceye ve güvence
altına alınıncaya kadar, “F Tipi” veya benzeri cezaevlerine
kimse kendi rızasıyla sevk olmak istemeyecektir.

Hücrede işkencecilerin, katillerin elinde ölmektense;
kendilerini “ölüm oruçlarında” ölmeye yatıranlar; çocuk-
larını, eşlerini, yakınlarını iki ölüm arasına sıkıştıranlara
karşı sokaklarda, meydanlarda seslerini duyurmaya
çalışanlar; ülkelerini yönetenlerin, hayatından sorumlu
olduğu insanlar için kurduğu bu ölüm tuzağı zihniyetine
itiraz eden; insan hayatını ve onurunu savunan; dolayısıy-
la Türkiye’ye ve insanlığa karşı görevlerini yapan
sanatçılar, yazarlar, aydınlar, gençler, neden “düğme”sine
basılınca harekete geçen “aletler” olsunlar?...

Devletin, sol muhaleflerine karşı gizlemeye gerek
duymadığı bir düşmanlıkla ve hukuk tanımaz zihniyetle
davrandığı somut olaylarla ortada dururken, etrafta
basılmış düğme arayanlarda ya kavrama yeteneği ve zeka
problemi vardır, ya da utanma duygusundan tamamen
yoksundurlar. Ecevit’in zekasından şüphe mi etmeliyiz?...

Cezaevlerine değil
Türkiye’ye operasyon

19 Aralık 2000 günü, sabaha karşı 05.00’da, basına
göre “sahurdan sonra”, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde-
ki 20 ceza ve tutukevine, İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nın
hazırlığını yürüttüğü ve Başbakan’ın “olur” verdiği
operasyon başlatıldı. Operasyon boyunca, basın cezaevle-
rine iki kilometreden fazla yaklaştırılmadı. Basın mesleği
adına utanç verici bir tutum alan Türkiye medyası, kendi-
sine tek taraflı olarak, İçişleri ve Adalet Bakanlığı’ndan
verilen bilgileri sorgulamadan yayınlamakla yetinmedi;
gene aynı bakanlık yetkililerinin “yorumlarını” olduğu gibi
benimseyerek yayın yaptı ve yapmayı sürdürüyor.
Devletin dezenformasyon yapabileceğini ve buna alet
olmanın basın ahlakına aykırı olduğunu, dezenformasyon
sadece Amerikancı yazarlara yapıldığı zaman aklına
getiren “Andıç” kahramanlarının kulakları çınlasın!..
Dezenformasyonun “örgütler”den gelebilecek olanına



karşı gazeteciliğini hatırlayan; ancak devletin her
söylediğini, yorumlar konusunda bile tereddüt geçirmeden
yayınlayan tekelci medyanın; görünürde cezaevlerine,
gerçekte Türkiye halkının zihnine düzenlenen operasyon-
ların, en işlevli “iş makinası” olduğu bir kere daha apaçık
görüldü. 

Aynı medya bir başka haber kaynağını; Türk Tabipler
Birliğini, Meslek Odalarını, İnsan Hakları kuruluşlarını
haber kaynağı olarak görmezden geldi. Hastanelerde ve
cezaevlerinde, onlarca ceset, yüzlerce yaralı varken; ağır
şekilde dövülmekten kurtulmuş siyasi tutuklu yokken ve
yaralılar bile cezaevlerine sevkedilmekteyken; medya “li-
derler traş edildi”, “odasına yetkili girince hazırola geçiy-
orlar” başlıklarını, sevincini gizlemeden atıyor. “Ölenler
kendilerini öldürdüler veya örgüt öldürdü, yaralılar da
öyle..” Peki hekimler ne diyor? Hekimlerin tesbitleri ye-
rine, Osman Durmuş’un tesbitleri manşetlerde; görüşleri
devletinkilere yakın Ankara Barosu Başkanı televizyon
ekranlarında...

Medya Emniyet’in, Jandarma’nın ve MİT’in yak-
laşımları doğrultusunda, aynı kuruluşların yetkililerini
“ölüm orucu” destekçisi ve “illegal örgütlerin uzantısı” gibi
göstermekten; başka bir ifadeyle hedef haline getirmekten
kaçınmadı. “Andıç” dezenformasyonu sonrasında İHD
Genel Başkanı Akın Birdal’a düzenlenen suikastin ben-
zeri, bu insanlara karşı tekrarlanırsa; sorumlusunun
tetikçiler değil; devlet ve medya olacağı açıktır.

Tekeller ve emperyalizm, siyasi gericiliktir.
Türkiye’nin en gerici kuvveti, tartışmasız tekelci medyadır.

Operasyona Nasıl Gelindi?

F Tipi cezaevleri tartışmasının tarihi yeni değil. Ancak
binalar ihale edilip inşaatlar yükselmeye başlandıktan;
dolayısıyla “açık ve yakın” tehlike halini aldıktan sonra
tartışma kamuoyuna malolmaya başladı. 

Rahşan Ecevit’in bazan “cezaevinde annesiyle
yatan kız çocuğu”, bazan “baklavacı çocuklar” için
üzülüp icad ettiğini söylediği “af kanunu” fikrinin,
gerçekte F Tipi cezaevlerine geçişin bir gereği olarak gün-
demde olduğu da biliniyor. 

İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’ın söylediğine göre
de, jandarma özel birlikleriyle bir yıldır cezaevi operas-
yonları için eğitim ve maketler üzerinde tatbikat yapmak-
tadır.

Devlet Diyarbakır, Ulucanlar, Buca cezaevlerinde
gerçekleştirdiği lokal operasyonlarla “yılgınlık” yaratmayı
denemiş; bu “operasyonlarda” tutuklu ve hükümlüleri
planlı ve toplu olarak katleden, işkence eden, sakatlayan
görevlilerin yargı önüne çıkarılıp cezalandırılmasını önle-
yerek, gelecekte bu işi yaptıracağı görevlilerinin “ellerinin
korkak alışmamasını” güvence altına almıştır.

Büyüklü küçüklü gerici basın ise, başta Bayrampaşa
olmak üzere devrimci siyasilerin tutulduğu cezaevlerini,

şüphesiz Emniyet’in ve MİT’in empoze ettiği malzemeyi
kullanarak, “örgütlerin akademisi”, “terörist okulu”,
“devlet on yıldır giremiyor”, “içeride top bile olabilir”
biçiminde anlatarak; toplumun zihninde “içindekilerin
her şeyi hakettiği”; devletin “mutlaka ele geçirmesi
gereken” bir cezaevi resmi oluşturmuştur.

Bu esnada basının yardımıyla oluşturulan bir başka
provokasyona da dikkat çekmek gerekir. “Avukatlar
cezaevlerine silah, telefon, şarj aleti sokuyor, örgütlere
kuryelik yapıyor” şeklindeki polis ve MİT iddiaları,
basında derhal bir kamuoyu oluşturma kampanyasına
dönüştürüldü. Hiç bir avukat hakkında, bu tür bir eylem-
den dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı yoktur ve açılan
davaların çok önemli bir bölümü beraatle sonuçlanmıştır.
Buna rağmen; “Bu avukatları neden üyelikten atmıyor-
sunuz?” diye Barolar üzerinde bir baskı oluşturuldu.
Sonuçta bu provokasyon üzerine “Üçlü protokol” inşa
edildi. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında
imzalanan bu protokole dayanarak, özellikle siyasi tutuk-
luların avukatlarına peşinen potansiyel suçlu muamelesi
yapılıyor; sadece üzerleri değil, yanlarında bulunan
dosyaların içi de aranıyor; arayanın kararıyla dosyadaki
evraklar bile suç unsuru sayılıyordu.

F Tipi cezaevlerine karşı kampanyalar, devletin ve
düzenin bütün güçleri kendilerini ve toplumu F Tipi ceza-
evlerine geçiş için hazırladığı bir ortamda başladı. Haliyle
bu kampanyalarda, cezaevlerinde en fazla yandaşı olan
siyasi çevreler ciddi bir aktivite gerçekleştirdi. Bununla bir-
likte, Barolar, Tabibler Birliği ve Mühendis ve Mimar
Odaları da, kendi mesleki yaklaşımlarıyla, kamuoyunda F
Tipi Cezaevlerine dair doğru ve sağlıklı bir kavrayışın
oluşması için çaba harcadılar. Basından pek çok yazar,
yaklaşan trajediye karşı hem kamuoyunu, hem devlet yet-
kililerini uyarmak için son derece saygıdeğer bir çabayı
ısrarla sürdürdüler. Oral Çalışlar, Aydın Engin ve Ataol
Behramoğlu’nun cezaevleriyle ilgili yazdıkları gerçekten,
sadece kamuoyunun değil, basında başka köşe yazarlarının
da konuyla ilgili bir hassasiyet göstermesine katkıda
bulundu.

F Tipi Cezaevlerine Neden Karşı Çıkıldı

Devletin ve tekelci medyanın göstermeye çalıştığın-
dan farklı olarak; F Tipi cezaevlerine karşı tutum alan ve
kamuoyunu bu yönde oluşturmaya çalışanların çabaları,
“tek merkezli” değil; çok merkezli ve çok kanallıydı.

Siyasi çevrelerin itirazlarına yukarıda değinmiştik.
Yaşama hakkı başta olmak üzere, gündelik insani hak-
larının güvencesinin, sadece kendi iç dayanışmaları,
örgütlülükleri olduğunu söylemektedirler. Ve ikincisi, en
temel haklarının güvence altında olacağına dair verilen
resmi sözlere, haklı olarak güven duymamaktadırlar.
Meselenin özü budur.

Diğer taraftan TMY’nin 16. maddesi, siyasi hüküm-
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lüler için, diğer hükümlülerden farklı bir infaz sistemi ve
özellikle “tecrit” öngörmektedir.

Tabibler Birliği, Barolar ve TMMOB, soruna bu
çerçevede yaklaşmakta; F Tipi cezaevlerinin tasarım
olarak “tecridi” amaçladığı; sosyalleşmeyi önlediği,
böylece kişiliksizleştirmeyi amaçladığı ve Batı’da 100 yıl
önce terkedilmiş bir model olduğunu ileri sürüyorlardı.

Adını zikrettiğimiz gazeteciler ise, bu iki kanalın
ortasında, her iki tarafın da itirazlarını ortaya koyuyor;
insani, hukuki bir yaklaşım için çaba harcıyorlardı.

Sonuçta bu çabalar hükümeti yapmayı planladığı iş
üzerinde yeniden düşündürtemediği için, siyasi tutuklu ve
hükümlüler kendi hayatlarını ortaya koyarak, F Tipi
Cezaevlerine geçişi önlemek üzere harekete geçtiler. Açlık
grevleri ve ölüm oruçları başladı.

Burjuva siyasetçisinin ve medyasının onurunu ve
kişiliğini korumak için, kendi iradesiyle ölmeye yatmayı
anlamasının mümkün olmadığını başka örneklerden de
biliyoruz. Şevket Kazan, Adalet Bakanlığı döneminde,
ölüm orucuna yatanların ailelerine, “Korkmayın öl-
mezler, çocuklarınız kantini yağmalamışlar” demişti.
Başkasının ahlakını nasıl bilirsin, kendininki gibi!.. Fakat
kendi inançsızlığına göre yaşadığı rahatlık, ölümler
başlayınca sona ermiş; bu defa karşısında duran ve ken-
disinin asla hayal edemeyeceği inançtan nefret etmişti.

Bu defa da öyle oldu. Bir zamanlar Erdal İnönü,
ölüm oruçları için, “Kendilerini öldüreceklerini söyle-
yerek bizim üzerimizde terör uyguluyorlar” demişti.
Bugünkü hükümet ve özellikle Ecevit de, sorunu,
“Teröristleri kendi terörizmlerinden kurtarmak”
olarak formüle etti. Ve polis ağzıyla, “aslında örgüt
şeflerinin gençleri ölüm orucuna mecbur ettiği” incisi-
ni döktürdü. Örgüt sorumlularının ölüm orucunda
olmadığı, açlık grevi yapmadıkları iddiası, diğerleriyle bir-
likte operasyonla birlikte topluma yönelen ideolojik
saldırının temel taşlarından birisini oluşturacaktır.

Uzlaşma Çabaları ve Operasyon

Ölüm oruçlarının 50. güne yaklaştığı sırada, hükümet
“bir şeyler yapma” ihtiyacını hissetti. Yaşar Kemal, Zülfü
Livaneli, Oral Çalışlar, Orhan Pamuk gibi yazarlar,
Bayrampaşa cezaevine giderek siyasi tutuklu ve hüküm-
lülerle görüştüler. Zülfü Livaneli’nin ATV televizyonunda
canlı yayında söylediğine göre, görüşmeciler öncelikle
TMY’nin kimi maddelerinin değişmesi gibi talepleri dile
getirerek konuşmaya başlamışlardır. Bu değişmelerin
meclis içindeki dengelere bağlı olduğu ve zaman alacağı
söylenerek bu bölüm geçilmiştir. F Tipi’ne ilişkin önerileri
ise, Adalet Bakanlığı’na anında iletilmiş ve bir uzlaşma
ortamı doğmuştur. Ancak görüşmeciler, verilen sözlerle
ilgili olarak “güven” sorununu ileri sürmüşler ve, o anda
“olur” dememişlerdir.

Hemen arkasından, devreye TBMM İnsan Hakları

Alt Komisyonu girmiş, FP’li Bekaroğlu’nun ısrarlı
çabalarına rağmen, hükümet uzlaşma için gerekli adımları
atmamıştır.

Bu esnada medya, en başta ileri sürülen ve hemen
geçilen istekleri, sonradan gündeme gelen istekler gibi
sunarak, siyasi tutuklu ve hükümlülerin uzlaşmaya
niyetli olmadıklarını propaganda etmektedir. Sonuçta
görüşmeler kesilmiş ve herkes “operasyonun” gündeme
gelmesini beklemeye başlamıştır. Çok sayıda aydının ve
İHD’nin görüşmelerin yeniden başlaması yönündeki
çabaları da Hükümetin sessizlik duvarına çarpmıştır.

19 Aralık sabaha karşı başlatılan operasyonun
düğmesine basılması noktasına böylece gelinmiştir. 

Operasyonun iki düzeyi var. Birincisi siyasi tutuklu ve
hükümlülere yöneliktir. Devletin böyle bir operasyonu
başlattıktan sonra, cezaevindeki siyasiler ne kadar inançla
ve kararlılıkla direnirlerse dirensinler, sonuç alacağı bel-
lidir. Üstelik operasyonlarda ortaya çıkacak “zayiat”ın ve
muhtemel sonuçların göze alındığı da önceki örneklerden
bilinmektedir. Zaten 2’si güvenlik görevlisi 27 kişi bu
operasyonlarda hayatını kaybetmiş; 149 kişi yaralan-
mış ve 1000’in üzerinde insan F Tipi cezaevlerine
konulmuştur. Operasyon ve  nakiller esnasında ve F Tipi
cezaevlerinde yaşanan fiziki zorun sıradan sonuçlarına dair
şu anda kısmi bilgilere ulaşıbiliyoruz.

İkinci düzey ise, operasyonun bütün Türkiye’nin zih-
nine yöneltilen ideolojik saldırı düzeyidir ki; birinci düzey
bile aslında sadece ikincinin malzemesi olarak gerçek-
leştirilmiş gibidir. Operasyondan itibaren, medya tek taraflı
bir bilgilendirmeyi, açık bir taraf olduğunu gizleme çabası-
na bile girmeden, kesin doğrular olarak topluma pom-
palamıştır.

- “Devlet girdi!”.. Bu 20 Aralık tarihli Hürriyet’in
başlığıdır. Binlerce tepeden tırnağa silahlı askerle,
helikopterler, gaz bombaları ve iş makineleriyle, polisle vs.
ile yapılan bir operasyonda, demek “girilememesinden”
korkuluyormuş!.. Nazım Hikmet’in cezaevinden tahliye
olduktan sonra yazdığı dizeleri hatırlayalım: “Esirlikten
dönüyorum anacığım/kendi memleketimde/düşman
kalesinden.” Hürriyet’in başlığı “düşman kalesi”ne gir-
menin gururunu dile getiriyor. Ertuğrul Özkök bey, bu
kaleler zaten devletin değil miydi? Müdürü, infaz
koruma memurları, savcısı, jandarması zaten hergün
iş başı yapmıyor muydu? İnfaz koruma memurları
“girilemediği” ileri sürülen koridorlarda dolaşmıyor;
hergün sayım almıyor muydu? Sayım vermemenin bir
“eylem” kabul edildiği ve bir kaç günü geçtiğinde
Jandarma’nın operasyon yaptığı bilinmiyor mu? Keza
zaman zaman Jandarmanın “10 yıldır girilemiyor”
denilen Bayrampaşa Cezaevi C Blok’unda “arama
yaptığı” bir telefonla öğrenilemiyecek bir bilgi midir?

- 20 Cezaevinde aynı anda başlatılan operasyonlarla
ilgili olarak açıklanan ilk sonuç “En kısa süren operas-
yon Ulucanlar’da gerçekleşti” sonucudur. Devlet, önce-
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ki katliamı anmadan, ama “o sayede direnemediler bile..”
imasıyla, önceki katliamın başarısına işaret etmekte ve
“alkış” istemektedir.

- Zülfü Livaneli’nin canlı yayında Ali Kırca’ya
söylediğine ve herkesin de bildiğine göre, Bayram-
paşa’dan cep telefonuyla haberleşmeyi engelleyen bir sis-
tem kurulmuştu. Emniyetin basına dağıttığı telefon konuş-
ması kaydı ise, son derece net ve pürüzsüz bir konuşmadır
ve Bartın’daki temsilciye, “Her cezaevinden bir kişinin
kendisini yakması” talimatını içermektedir. Engelleyici
sistemin siyasiler tarafından delindiği İçişleri Bakanlığınca
iddia edilmektedir. Bartın cezaevinde ilk aramada buluna-
madığı bildirilen telefonun, sonradan bulunduğu ilan
edilmiştir. Bütün bunlar gerçek olabilir. Ancak bu nokta
üzerinde bir dizi soru işareti bulunmaktadır. Esasen “tali-
mat” bu bantın yayınlanması suretiyle Emniyet ve medya
üzerinden bütün cezaevlerine ulaştırılmış ve daha sonra
çeşitli yanarak ölme vakaları gerçekleşmiştir.

- Operasyonun ikinci günü, Sağlık Bakanı Osman
Durmuş, “aslında ölüm orucu belirtilerinin hiç bir
tutuklu ve hükümlüde tesbit edilmediğini” açıklarken;
T.Tabibler Birliği ve Adalet Bakanı, tersi yönde tesbitlerini
açıklamayı sürdürmüştür. Osman Durmuş, partisinin zih-
niyetine uygun olarak, “devrimciler yalan söylediler”
propagandası yapmaktadır. Tedavi kabul etmeyen ve ölüm
orucunu halen sürdürmekte olanlardan, bu nedenle ölenler
olduğunda, Bakan’ın “yalancı” olduğu ileri sürülebilecek-
tir. 

Zaten operasyon öncesinde de T. Tabibler Birliği
sözcülerinin mesleki etik açısından, ölüm orucunu
sürdürenlerin “zorla gıdalandırması” fikrine karşı çıkmış
olması; medyanın da gayretiyle, bu saygın mesleki kuru-
luşu üzerinde bir baskı ve karalama, giderek suçlama tutu-
mu yaratmıştır. Geçmişte de “işkence raporu veren”
hekimlerin gözaltına alınması, tutuklanması ve haklarında
davalar açılarak sindirilmesi uygulaması yaygın devlet
tutumuydu. Bu defa T.Tabibler Birliği’nin tümünü,
olmazsa sözcü ve yöneticilerini medya baskısından başla-
yarak bir dizi mekanizmayla cezalandırmayı, sindirmeyi
hedefleyenlerin olduğu açıktır.

- Ölüm orucundakilerin, “örgüt şeflerince” zor-
landıkları için bu eyleme katıldıkları, başta Başbakan
olmak üzere, devletin ve medyanın ortak propagandasıdır.
Bu iddianın test edileceği bir ortam yaratılmıştır.
Hastanelerde ve konuldukları F Tipi cezaevlerinde bu
eylemi sürdürenlerin olduğu, “örgüt baskısından hayata
dönüş operasyonuyla kurtarılan” bu kişilerin
“tedaviyi reddetmeye” devam ettikleri bilinmektedir. 

- Adalet Bakanı, “F Tipi cezaevlerine geçişin, bir
toplumsal konsensus oluşturulması amacıyla, süresiz
olarak ertelendiğini” operasyon öncesinde, görüşmeler
sürerken açıklamıştı. Operasyon esnasında ise, “şimdiki
yerleştirmeler cezaevlerinin dolu olmasından
dolayıdır. Verdiğimiz sözden vazgeçmemiz sözkonusu

değildir.” açıklamasını yaptı. Bu söz hala ortada durmak-
tadır.

Buna karşılık, aynen Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye
getirilmesi sürecine benzer şekilde bir propaganda
yürütülmekte; “örgüt lideri” olduğu söylenen üç kişinin,
kendi rızalarıyla olmadığı apaçık belli olan traş edilmiş hal-
lerinin fotoğrafları basına dağıtılmış bulunmaktadır. Aynı
zamanda bu kişilerin, tek kişilik “odalarında”, içeriye bir
görevli girdiğinde “hazırola geçtiği”; bu kişilerin “iki gün
reddettikten sonra yemek yemeğe başladıkları” şeklin-
deki haberler ısrarla yayımlanmaktadır. 

- “Hizbullah vahşetinden beter” şeklindeki başlık-
lar ise, operasyon sırasında, bazı kişilerin, zaten örgüt
tarafından gözden çıkarıldığı için, zorla yakıldıkları iddi-
asının sonucu olarak basında yeralmaktadır. Bilindiği gibi,
Hizbullah’ın ünlü kasetlerinin televizyonlarda yayımlan-
masına izin verilmemiştir. Bugünkü operasyon görüntü-
lerinin gerçekliğinden kuşkulu olduğumuz gibi, görün-
tülere ilişkin medya yorumlarına da inandığımız yok.
Dolayısıyla bir kıyaslama yapma imkanımız bulunmuyor.
Bununla birlikte Hizbullahçıların, ceza indirimi yasasından
yararlandıklarını biliyoruz.

- İdeolojik saldırı, ölüm oruçlarının sona ermesi için
çaba harcayan “aydınların” yıpratılmasını da içermektedir.
Basında eski Aydınlıkçı Hadi Uluengin gibi, kendi
geçmişinden duyduğu pişmanlık ve nefretten başka
pazarlayacak malı olmayan zevzekler, bu “fırsat”tan yarar-
lanarak, “sol” ve “aydın” kavramları arasındaki ilişkiye
dair köklü  kompleksi yeniden kusma çabası içine gir-
mişlerdir. 

- Son olarak, Türkiye’de 80 senedir komünist partisi
yasağının sürdüğü unutturulmaya çalışılarak, cezaev-
lerinden orak-çekiç, Lenin, Stalin resimleri kamuoyuna
gösterilmekte ve komünizm hakkında ipe sapa gelmez
iddialar ileri sürülmektedir.

Operasyon öncesinden işaretleri görülen; ancak
operasyonlarla birlikte had safhaya ulaşan bu ideolo-
jik kampanya, toplumu cezaevlerindeki siyasi tutuklu
ve hükümlülere karşı işlenmiş ve kimileri TBMM
araştırma komisyonları raporlarına da geçmiş insan-
lık dışı muamele ve cinayetler karşısında duyar-
sızlaştırmayı; sola, devrimcilere, komünist düşünceye
ve aydınlara karşı düşmanlaştırmayı; mevcut rejime
ve ekonomik politikalara karşı haklı talepleri için mey-
danlara çıkan yığınları sindirerek teslim almayı
amaçlamaktadır.

Kiminle ve Neyle Dayanışıyoruz?

Ölüm orucu ve açlık grevi eylemleri DHKP-C,
TKP/ML-TİKKO, TKİP, MLKP, TİKB gibi örgütlerin
üyesi ve taraftarı olduğu ileri sürülen siyasi tutuklu ve
hükümlüler tarafından başlatılmış ve sürdürülmüştür. PKK
davalarından hükümlü ve tutuklu bulunanlar ölüm
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oruçlarına katılmamış; destekleme mahiyetindeki açlık
grevlerine ise, Adalet Bakanı’na gönderdikleri bir dilekçe
ile, operasyondan üç gün önce son verdiklerini açık-
lamışlardır.

Öteden beri, PKK ile Türkiyeli örgütler arasında ölüm
orucu ve açlık grevleri konusunda tutum farklılıkları
gözlenmektedir. PKK üye ve yandaşları son on yılda,
siyasi taleplerinden oluşan bir programı açıklayarak
başladıkları bütün ölüm orucu ve açlık grevi eylemlerine;
“taleplerimiz kamuoyuna maloldu” gerekçesiyle,
“geriye dönüşü olmayan noktadan önce” son ver-
mişlerdir. 

Bu defa da, destek amacıyla açlık grevine başlamışlar
ve siyasi mesajı Adalet Bakanı’na gönderdikleri dilekçede
vermişlerdir. Operasyonlar esnasında aldıkları iddia edilen,
muhtemelen basının bir miktar abarttığı ve çarpıttığı
tutumları, örgütün genel siyasi yaklaşımıyla uyum
içindedir. 

Eylemin asıl sahipleri ve operasyonun asıl hedefleri
ise, adı geçen diğer sol örgütlerin üye ve yandaşlarıdır. 

Bizim tutumumuz, bu örgütlerin fikir, yaklaşım,
örgütiçi ilişkiler, eylem biçimleri, dayandıkları toplumsal
kesimler gibi tarif edici unsurlar bakımından, komünist
hareketle bu örgütler arasında bir fikri ve fiili zemin ortak-
lığı bulunuşundan hareket etmiyor. Böyle bir ortak zemin
sadece, mevcut düzene karşı olmak gibi, en genel bir
çerçeve için geçerlidir. Zaten dayanışma içinde olduğu-
muz, adı geçen örgütler değil; insani ve siyasi talepleri
için direnen siyasi tutuklu ve hükümlülerdir. “Solun
birliği ve dayanışması” gibi, içeriği belirsiz; bugüne
kadar tek taraflı açıklamaların dışında, her hangi bir
tarif çabasına bile değer görülmemiş, gelenekleri
olmayan bir anlayışa atıfta bulunan soyut bir edebi-
yatla; ancak “kendi bildiğini yapanın” kuyruğuna
takılma siyasetsizliği izah edilebilir. “Solun birliği ve
dayanışması” gerçekte yoktur ve böyle bir birliğe ve
dayanışmaya gerek duyan da yoktur.

Bugünün sorunu, siyasi tutuklu ve hükümlülerin
başta yaşama hakları olmak üzere, insani ve siyasi
haklarını, devletin baskısına ve medyanın karala-
malarına karşı savunma sorunudur. Bu esasen düzene
muhalefet eden herkesin, zaman zaman maruz kaldığı
ve gene kalabileceği bir tehdide karşı, kendi haklarını,
aynı ihtiyaç içinde bulunan veya aynı tutumu alan
başkalarıyla birlikte savunmasıdır. Bu bakımdan
bugün, bu örgüt yetkililerinin, ölüm oruçları esnasında
taleplerini nasıl formüle ettiklerini, uzlaşmanın aran-
ması gereken temel noktaları isabetle belirleyip belir-
lemediklerini; süreci yönetme tarzlarını; kendini
yakarak öldürme dahil, seçtikleri “eylem” biçimlerini,
F Tipi cezaevlerine karşı çıkan başka kişi ve kurum-
lara karşı yaklaşımlarını ele alarak; bu örgütlerle
aramızdaki temelli farklılıklara işaret etmek gereğini
duymuyoruz. Bu tip devriciliklere nasıl baktığımızı,

hangi sertlikte ve berraklıkta eleştirdiğimizi, okurlarımız
zaten hatırlayacaklardır.

Endişemiz, devletin F Tipi ısrarının sürdüğü
dönemde olduğu gibi; operasyon sürecinde ve son-
rasında da, bu örgütlerin temsilcisi olduğu devrimcilik
anlayışını besleyen tutumlarının devam edeceği ve bir
süredir toparlanan yığın eylemlerinin bu türden
devrimciliklerin etkisi altında yeniden daralma eğili-
mine gireceğidir. Aynı tehlike, ilerici gençlik hareketi
için de geçerlidir. Polis otolarının taranması, Ülkü
Ocakları’nın operasyon esnasında kurşunlanması,
büyük şehirlerin caddelerinde, esnafın camının
çerçevesinin indirilmesi, caddelerden geçen otomobil-
lerin taş yağmuru altında tahrip edilmesi; zaten dara-
labileceği en alt sınırlara kadar daralmış solun, içinde
sağlıklı bir yığınsallaşmayı sağlayacağı tablo olarak
görülemez. Bu tablo ilerici hareketin tercih edeceği bir
ortamı anlatmıyor; düşmanın bir seçimini ortaya
koyuyor.

“Türk özel sektörünün
inanılmaz dinamizmi..”

Başlıktaki iddia, inanılmaz bir ısrarla ve inanılmaz bir
utanmazlıkla yıllardır tekrarlanıyor. Başbakanlığı döne-
minde Tansu Çiller, kamu iktisadi kuruluşlarının “Türk
özel sektörünün dinamizmini körelttiği” iddiasını
gerekçelendirmek için, Türkiye’yi “son sosyalist devlet”
ilan etmişti.

Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Süleyman
Demirel, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli..
sermayenin bütün siyasetçileri ve TÜSİAD’ından
TİSK’ine, TOBB’ne ve irili ufaklı diğer sermayedar örgüt-
lerine göre, özel sektörün dinamizmi Türkiye’yi uçuracak-
tı. Bunun için de özelleştirilmemiş son işletmeye kadar
özelleştirmelerde ısrar edilmeliydi.

Buna karşılık bazı solcular da “KİT’ler halkın
malıdır, satılamaz.” demekteydiler. 

Kitler burjuvazinin iktisadi
araçlarıdır

KİT’lerin kurulmaya başlandığı 1930’lardan beri,
bu kuruluşlardan maksadın özel sektörün sermaye
birikimine yardımcı olmak; özel sektöre kaynak aktar-
mak, ucuz mamul ve yarı mamul, enerji vb. temin
etmek olduğu ve sistemin bugüne kadar da böyle
işlediği her iki tarafca da unutulmuş gibiydi.

KİT’ler hiçbir zaman halkın malı olmadı ve zaten
bu amaçla kurulmadılar. Bu yüzden bu işletmelerin
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üretim, fiyat, ücret, yatırım, istihdam, teknoloji ve
finansman politikaları da “halkın temsilcileri” tarafın-
dan ve “halkın, ülkenin çıkarları” gözetilerek belirlen-
medi. İstisnalar kuralı değiştirmez, yöneticilerin kişisel ve
haliyle geçici olmaya mahkum tutumlarıdır. KİT’ler bir
yandan sermayeye usulüne uygun kaynak aktardı, bazan
usulsüz yağmalandı, her zaman rasyonel olmayan bir is-
tihdam politikasının konusu oldu. İktidar partileri işlet-
meleri, taraftarlarla doldurdular, şişirdiler. Yukarıda büyük
asalaklara, aşağıda küçük asalak yığınları eklendi. Bu tür
“işçiler” çoğu zaman sarı sendikaların üye ve gerici
sermaye partilerinin oy ve mitinglerine kitle deposu
olarak varoldular. Türk-İş’in ihtiyaç duyuldukça
“komünizmi tel’in mitingi”yapması ve işverenlerin
servis otobüsleriyle on binlerce “işçiyi” meydanlara
yığabilmesi; bu “al gülüm, ver gülüm” münasebetinin
sonucuydu. KİT’lerin teknolojik yatırımlarının bilerek
isteyerek ihmale uğratılması ve finansman politikalarının
bu işletmeleri batağa sürükleyecek şekilde düzenlenmesi
ise, Özal dönemiyle genelleşmiş bir başka yağma yoluyla
özel ellerde sermaye birikimini hızlandırma ve işletmeleri
zarara sokarak toplumu özelleştirme fikrine hazırlama
amacına dönüktü.

Sosyalistlerin kapitalist bir ekonomik model
içinde, “kamucu” adaların oluşamayacağını, sosyalist
kuruluşta bile meta üretiminin daralarak ortadan
kalkmasının ancak çok güçlü bir siyasi iradenin sürece
hakim olmasıyla mümkün olabileceğini bilmeleri
gerekir. Bilinmesi gereken bir başka nokta da “emek
seferberliği” denilen şeyin, eldeki işletmelerde istih-
damın şişirilmesi, böylece herkesin üretime katkıda
bulunsun veya bulunmasın maaşa bağlanması
olmadığıdır. Açık ve kesin olarak görmek gerekir, bugün
Türkiye’de işçi sınıfı iktidarının kurulması halinde bile, bu
işletmelerin bazıları kapatılmak; tamamında ekonomik
bakımdan çok radikal tedbirler almak gerekir. Aynı şey,
“KİT mantığı” denilen iktisadi bakımdan rasyonellikten
uzak anlayışların, belki çoğu KİT’ten daha fazla geçerli
olduğu özel sektör işletmeleri için de geçerli olacaktır.
“Kamulaştırırız, sorun çözülür” düşüncesi, sadece siyasi
bakımdan bir başlangıç sorununun çözülmesi anlamına
gelir.

Özelleştirmeler Kit’lerin
kuruluş mantığına uygundur

KİT’ler, ülke sanayiinin kilit taşlarıdır. Ekonomik yapı
içindeki yerleri ve büyüklükleri bakımından, Türkiye’yi
yönetenlerin bağımsızlıkçı bir dış politika izleme bakımın-
dan dayanacakları ekonomik temeldir. Ancak, KİT’lerin
özelleştirilmesi ve bu esnada yabancı sermayeye açılmaları
karşısında, “eyvah, bağımsızlığımızın ekonomik temeli

elden gidiyor.” şeklindeki yakınmaların gerçekle hiçbir
ilgisi yoktur. 

Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti burjuva
sınıfının devletidir. Burjuvazinin siyasetçilerine ve bur-
juva devletin bürokratlarına güvenmenin ve buna
karşılık burjuvazinin bizzat kendisine güvenmemenin
arkasındaki zihniyet, devleti sınıflarüstü, sınıflar
arasında bir hakem gibi gösteren, kendisine sol, sosya-
list vs. etiketi yapıştırsa da, burjuva bir zihniyettir.
Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, Başbakan, Sakıp
Sabancı, Rahmi Koç vs. vs. hepsi de genel olarak üzerinde
mutabakat halinde bulundukları bir sınıf programının
uygulayıcı ve takipçileridir. Üstelik bu program ortaklığı
siyaset veya ideoloji dolayımıyla bile değildir. OYAK diye,
Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından birisinin var-
lığı, bu dolayımlara ihtiyaç bırakmamıştır.

İkincisi, Türkiye Cumhuriyetini yönetenler, ne zaman
bağımsız dış politika izlemek istemişler de, ekonomik
altyapının yetersizliğinden dolayı izleyememişlerdir? 80
yıldır, emperyalist dünyadan yana açık bir tercih yapılmış;
emperyalizmle her zaman her düzeyde bağımlılık ilişkileri
kurulmuş; her emperyalist örgüte katılmak için cansipe-
rane çaba harcanmıştır. NATO üyeliği ve Avrupa
Savunma ve Güvenlik Kimliği’ne (ASGK) üyelik için
ısrarlı çaba harcamak, bağımsızlıkçılık bakımından
problem değil; AB üyeliği istemek mi problem?
Birbirimizi güldürmeyelim.

Üçüncüsü, ekonomisi Türkiye’den çok daha fazla
uluslararası sermayeye açık Malezya Hükümeti
Başbakanı Mahatir Muhammed, 1 Eylül 1998’de
kredileri genişleterek, kamu harcamalarını arttırarak
ekonomiyi canlandırmaya karar verdi. Bu amaçla
döviz kontrolü uygulaması getirdi. Ülke parası rin-
git’in konvertibilitesini kaldırdı. Yabancı portföy
yatırımlarının ülkede en az bir yıl kalması zorunlu-
luğunu getirdi. Böylece hem faizleri düşürebildi, hem
de vergileri. Bütün bunlar için İMF’yi kovarak işe
başladı. Sonuçta ekonomisini canlandırdı. İhracaatını
güçlü bir düzeyde tutabildiği için döviz sıkıntısına
düşülmedi ve ülkeden yasadışı döviz kaçışı da yaşan-
madı. (Bknz.Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet, 6 Aralık
2000). Görüldüğü gibi, anti-emperyalist falan olmadan,
kapitalizm içinde ve uluslararası sistem içinde kalmaya
devam ederek, kendi ekonomisi üzerinde egemenliğini
başkalarına devretmeyen politikalar izlemek ve başarılı
olmak mümkündür. Sorun böyle bir özgüvene ve cesarete
sahip olmaktadır. Türkiye’yi yönetenler pek kısa ve istisnai
dönemler dışında böyle bir arayış ve tutum içinde
olmamışlardır.

Bu nedenlerle, KİT’lerin özelleştirilmesi ve bağım-
sızlıkçılık tartışmaları beyhude tartışmalardır. KİT’leri
özelleştirenlerin zaten böyle bir tercihi olmamıştır. 

Özelleştirmelerin yolaçtığı ilk değişim, kapitalist
mülkiyetteki biçim değişikliğidir ve önemli olan ikinci
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adım, sendikasızlaştırma, toplu işten çıkarmalar ve işlet-
menin üretimdışı bırakılmasıdır. Sendikasızlaştırma ve ten-
sikatlar geneldir ve EBK kombinalarının özelleştirilmesi,
üretimin kombinaların çoğunluğunda sıfırlanması sonu-
cunu doğurmuştur. Dünyanın en pahalı ve en kontrolsüz,
dolayısıyla sağlıksız et ve et ürünlerini Türkiye halkı bu
yüzden yemekte; tekelci gruplar bir de bu aşamada
spekülatif karlar elde etmektedirler.

Özelleştirme uygulamaları, tam da bu KİT’lerin kuru-
luşlarındaki amaçlara uygun gerçekleşiyor. Artık o sek-
törde iş yapan bütün özel sermayeye değil de, KİT’leri satı-
nalan sermaye grubuna (gruplarına), bir defada kaynak
aktarılıyor ve özel sermaye birikimine yardımcı olunuyor.
“Bedavaya” veya “Bir yıllık karına” satılan, satı-
nalanın bedelini, ele geçirdiği KİT’in kasasındaki hazır
paradan ödediği” veya “arsasının bile daha fazla
ettiği” iddiaları genellikle doğrudur, ama bu tür eleşti-
rilerin sistemin mantığı içinde bir anlamı yoktur.
KİT’ler üzerinden kaynak aktararak özel sermaye biriki-
mini hızlandırma mantığıyla, özelleştirmelerin bu şekilde
yapılmış olması arasında bir çelişki yoktur. Sermaye
birikiminde ahlak arayacaksak; Ermeni tehciri, Varlık
vergisi, nüfus mübadelesi, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş
Savaşı ve II. Dünya Savaşı yıllarında vurgunculuk
yoluyla sermaye birikimini oluşturmuş, bütün bunları
ahlaksızlık saymamış bir burjuvaziye bu eleştiriler vız
gelecektir. Ayrıca “benim memurum işini bilir” diyerek,
yolsuzluk ve hırsızlığın esasen sermaye birikimini hız-
landırmakta, makul bir yol olduğunu ileri sürebilen Turgut
Özal’ın seçkin bir temsilcisi olduğu Türkiye burjuvazisi,
bu tür eleştirilere aldırmaz bile...Türkiye burjuvazisinin ilk
“liberal maliye bakanı” İttihatçı Cavit Bey de, savaş
esnasındaki vurgunculukları, “sermaye birikimi için
olumlu” bulurdu.

Ne kadar özelleştirme, 
daha fazla devletleştirme
Sorunun özelleştirme değil; esasen özel sektöre kay-

nak aktarımı olduğu unutulmazsa; batık özel sektör fir-
malarının ve bankaların devletleştirilmesinin tarihinin çok
eski yıllara gittiği de, bir şaşkınlık yaşanmadan hatır-
lanacaktır. En çok özelleştirmeden yana olan hükümetler,
en çok batık özel sektör kuruluşunu kamu kuruluşu haline
getirmişlerdir. Özelleştirmeci Çiller’in eşi Özer Çiller, özel
İstanbul Bankası’nı boşaltıp devlete devretmişti. Uzan’lar
Töbank’ı soyarak önce devlete devredip, borçlarını ödet-
tikten sonra geri alarak bir sermaye grubu oldular.
Hisarbank Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubu tarafından kurul-
du, oyuldu ve devlete verildi. Sümerbank ve Etibank,
özelleştirilirkenki bedellerinin en az dört-beş katına devlete
geri verildi. Son iki yılda beş yılda iki banka özelleştiril-

di ve 11 banka devletleştirildi. Üstelik bu bankaların
iştiraki durumunda bulunan şirketler de “ekonomiye
katkıları sürsün” gerekçesiyle, devletleştirilmiş
bulunuyor.

Son yıllarda özelleştirilen kuruluşların toplam büyük-
lüğünden daha fazlası devlet mülkiyetine alındı. Sanki
devletleştirmeci hükümetler tarafından ülke ekonomisi
yönetilmektedir. Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin mülkiyetine geçen işletmeleri saymıyoruz. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa karşılaştığımız gelişme
ise, kendi bankasını soyanların takibata uğramış, hatta
tutuklanıp cezaevine konmuş olmalarıdır. 

Bu uygulama, bütünüyle ekonomik sistemin disip-
line edilmesini ve uluslararası sistemin kurallarına
uygun hale getirilmesini isteyen İMF’nin dayat-
malarının sonucudur. Başbakan Ecevit, “Kasırga”
operasyonunun “istikrar programının bir parçası”
olduğunu söylerken bu gerçeğe işaret ediyordu. Ancak
bir sürü banka arasından Egebank’ın öne çıkmasının ve işe
oradan başlanmasının siyasi sebepleri de olabilir.
Demirel’in “Ekim’de siyasal bir başlangıç” yapma iddi-
ası, zamanlamaya ve kampanyanın Egebank’ta yoğunlaş-
masına sebep olmuş olabilir. Nitekim Demirel’in siyasi
çıkışı bilinmeyen bir geleceğe ertelenmiş, hatta tamamen
iptal olmuştur.  

Türk özel sektörünün inanılmaz dinamizminin birinci
yönünü burada not edebiliriz: Bu dinamizmde devletin
kaynak aktarımı, devletle iş yaparak palazlanma, devlet
desteğinde hırsızlık, yolsuzluk ve yağma, belirleyici bir rol
oynamaktadır. Devletin ekonomik hayattan bütünüyle
elini ayağını çekmesi, bu dinamizmiyle meşhur özel sek-
törün sapır sapır dökülmesi anlamına gelir. Zaten devletin
ekonomik hayattan büsbütün çekilmesi liberal bir hamha-
yalden ibarettir. Devletin ordusu var, polisi var, bürokrasisi
var, inşa edilecek ve yeniden inşa edilecek kamu binaları
ve F Tipi, Z Tipi Cezaevleri var ve sanılanın aksine pek az
memuru var. Avrupa Birliği ülkelerinde nüfusa oranla
kamu çalışanlarının oranı Türkiye’dekinin çok üstündedir.
Ve asıl olarak devlet, sınıf mücadelesi için, yani burjuva
özel mülkiyet düzeninin bekası için var.

En yüksek kar marjı
Türkiye’de

Devlet sınıf mücadelesi için var. Bu ücretlerin baskı
altında tutulması, sendikalaşmanın aşağı çekilmesi,
sendikal hakların budanması, işçilerin yasal haklarını bile
kullanamaz hale getirilmeleri; siyasi polisin, çevik
kuvvetin, jandarmanın grev ve direniş kırıcılığı yapmasın-
dan, düzen muhaliflerine yönelik işkence, hapis ve idam
cezaları ve faili meçhul cinayetlere; komünist parti yasağı-
na, ilerici partilerin kapatılmasına, ilerici basının baskı



altında tutulmasına, arada bir 12 Mart ve 12 Eylüllerin
yapılmasına kadar bir dizi işlevi ifade ediyor. 

Türkiye burjuvazisinin “inanılmaz dinamizmi”nde,
devletin sınıf mücadeleci rolünü, müthiş bir pervasızlıkla
oynadığı 80 yıllık tarih var. 

Ancak devlet de değişiyor. Türkiye ekonomisi,
dünyada örneği pek az görülen bir tekelci yapıya
sahip. Bu tekelci yapı iki yönde işliyor. Birisi uluslararası
sermaye ile kurulan ortaklıklar üzerinden, yabancı ser-
mayenin Türkiye pazarında tekelleşmesi çok uzun bir ta-
rihe sahiptir. Tekelleşme, yabancı sermayenin tekelleşmesi
anlamına da geliyor. İkincisi tekeller devlete tekelci bir
karakter kazandıralı çok oldu. Devletin bazı fonksiyonları,
çoktan özel tekellere devredildi. Tekelci medya, devletin ta
kendisidir. Genelkurmay hata yapar, Hükümet yanılır,
popülist, yani halkın ihtiyaçlarını dikkate alan bir politika
izleyebilir; Aydın Doğan hata yapmaz, halkçı bir çizgi izle-
mez.

Ekonominin tekelci yapısı; bugüne kadarki oluşu-
muyla, başka çok uluslu şirketlerin, başka uluslararası
tekellerin Türkiye pazarına girmesini de güçleştirmiş;
bırakalım serbest rekabeti, tekeller arası bir rekabete bile
imkan tanımamıştır. Bu nedenle “Türkiye’de imalat
sanayiinde faaliyet gösteren firmaların, maliyet-
lerindeki yüksekliğe rağmen Avrupa, ABD ve
Japonya’daki firmalara göre daha yüksek oranda kar
marjıyla çalıştıkları”, buna karşılık gerçek işçi ücret-
lerinin sürekli gerilediği, bir parça nesnel davranmış her
araştırmacının ulaşabileceği sonuçlardandır. Bu gerçek
TÜSİAD’ın yaptırdığı veya OECD’nin hazırlattığı
“Türkiye’de gelir dağılımı” raporlarında da yansımasını
bulur; Türkiye’de vergiler üzerine yapılmış herhangi bir
araştırma raporunda da. 

Gerçekten dünyanın en yüksek kar marjıyla çalışan
Türkiye burjuvazisi, sonsuz bir istisnalar ve muafiyetler
alanı olan Kurumlar Vergisi’ni, gerçekte %10
seviyelerinde öder ve ödediğini daha sonra “ihracaat
nedeniyle vergi iadesi” olarak geri alırken; ücretliler
toplam gelir vergilerinin %65’ini ödemeye devam ederler.
Üretim aşamasındaki bu vergi adaletsizliği, tüketim aşa-
masında da tekrarlanır ve KDV olarak üretenler bir kere
daha acımasızca soyulurlar.

“Bizi kayıtdışı olmaya teşvik
etmeyin”

Hükümetin bakanları Türkiye ekonomisinin
%56’sının kayıtdışı olduğunu açıklıyorlar. Ekonominin
yarısından fazlası çalıştırdığı işçiyi SSK’lı yapmıyor,
karından vergi vermiyor. Ayrıca Çalışma Bakanı’nın
sözüne inanılırsa 1 milyon kadar da,  Türkiye’de çalışma
izni olmadan, dolayısıyla her türlü sosyal güvenlikten ve iş

güvenliğinden, hatta en temel haklarıyla ilgili olarak
yasaların güvencesinden yoksun olarak çalıştırılan başka
ülke yurttaşları ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye, pek
çoğunun işyerinde yatıp kalktığı, çalışma saatlerinin
bütünüyle keyfi olduğu, ücretlerin asgari ücretin altında
seyrettiği, tazminat gibi hakların, iş güvenliğinin olmadığı
bir kaçak işçi çalıştırma cenneti durumundadır.

Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın sonbaharda gün-
deme getirdiği “İş güvenliği yasa tasarısı” Türkiye burju-
vazisinin gerçek niyet ve isteklerinin açıkça ifade edilmesi
bakımından çok faydalı olmuştur. 

Yasa tasarısı “yeni bir sendikal teminat getirmiyor,
zaten 2821 sayılı yasanın 31. maddesinde bu teminat
var. Kötü niyet tazminatı da 1475 sayılı yasanın 13.
maddesinin son fıkrasında var. Kötü niyet tazmi-
natının uygulanması da yok, ölü doğmuş bir madde.”
Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan işçiye “Dava
süresince ücret ödeme mükellefiyetine gelince.. İş-
veren, sendika üyesi olması nedeniyle işten çıkarılan
işçiyi işe iade edip başlatırsa bu ücretleri ödeyecek.
Tasarıda işe iade mecburiyeti yok. İşe iade etmeyince
de bir yıllık ücreti ödeyip böyle bir yükten kurtulacak.
Yalnız burada kanun yazma tekniği açısından bir net-
lik olmadığı için işçinin işe iade edilmemesi halinde
boşta geçen sürede ücret ödenmesi tartışma konusu.

Aslında tasarı, işverenin tazminat yükünü azaltı-
yor. Mevcut uygulamada 2821 sayılı yasanın 31. mad-
desine göre, sendikal nedenlerle işçi işten çıkarılırsa
işçiye ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere
bir tazminat ödeniyor. Oysa tasarıda bu madde, işçinin
bir yıllık ücreti tutarıyla sınırlandırılıyor.”

“..İş güvencesi tasarısının işten çıkarmayı önleyici,
gerçek iş güvencesi getiren yaptırımcı bir gücü yok.
Tasarı, TBMM’ce onaylanan 158 sayılı İLO
sözleşmesini de kapsamıyor. Sendikal güvence de zaten
mevcut yasada var.” (Atilla Özsever, Milliyet, 18.Ekim
2000)

Tasarının gerçek muhtevası bu olduğu halde, sanki
yasa işçiler için yeni bir hak ve güvence, işverenler için
yeni bir yük getiriyormuş gibi ve sanki ANAP’lı bir bakan-
dan böyle bir tasarı çıkması mümkünmüş gibi, bütün ser-
maye örgütleri ayağa kalktılar. Basındaki “sahibinin sesi”
köşe yazarları kıyameti kopardılar.

Rahmi Koç: “İş Güvencesi Tasarısı Türkiye için
felaket olur.” Ve arkadan ekliyor:

- Halen çalışan işçiler için kıdem tazminatı
hakedebilmek için gerekli süre 1 yıldan 3 yıla çıksın.

- Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek ücret
tutarı 30 günden 15 güne insin.(Geçerli bir gerekçe
göstermeden iş akdini fesheden işveren halen iki katı
tazminat ödüyor.)

- İhbar tazminatında çıplak ücret esas alınsın.
(Halen giydirilmiş ücret baz alınıyor) 

- Tensikattan önce Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne
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bildirim şartı kalksın.
- Yeni işçi için kıdem tazminatı hiç olmasın.
- Evlilik gerekçesiyle ayrılan işçiye kıdem tazmi-

natı verilmesin
- Fazla mesai ücreti %50’den %25’e insin.”
TÜSİAD Başkanı Yücaoğlu: “İstihdama dinamit

koyuyorlar. Bu yasa ile Türkiye’nin rekabet gücü
kazanması, en büyük sorunu olan istihdamı halletme-
sine imkan yok. Bu sadece ve sadece, kayıtsız çalışma
hayatını teşvik edecek bir tablo yaratıyor.”

Sabancı ise “Hangi memlekette sendikaların aidat-
larını işverenlerin toplama zorunluluğu var?” diye
soruyor.

Sermaye kuruluşları ortak bir cephe oluşturarak yap-
tıkları açıklamada ise, eğer tasarı geri çekilmezse,
hükümete verdikleri desteği çekebileceklerini ifade ettiler. 

“Sosyal Güvenlik Reformu” ile, Türkiye’de hiçbir
çalışanın emekli olma ihtimali kalmadı. Gerçekte işçilere
hiçbir yeni güvence, işverene hiçbir yeni yük getirmeyen
bu tasarı ise, işçilerin Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettik-
leri kazanımların son kırıntılarını da geri alma niyetlerini
ortaya koydu. Patronlar sadece hükümete verdikleri
desteği çekmekle yetinmiyor; ekonomiyi bütünüyle kayıt-
dışı zeminde eşitlemekle de tehdit ediyor. TÜSİAD
başkanı bu içi boş yasanın bile, kayıtsız çalışma hayatını
teşvik edeceğini söylerken; aslında hayallerine gerekçe
uyduruyor. Sabancı’nın itirazı ise 12 Eylül’ün Danışma
Meclisi’nde tartışılmış ve işçilerin sendika aidatlarını
kendilerinin sendikaya ödemesinin “militan sendikacılığı
teşvik edeceği” gerekçesiyle reddedilmiş bir isteği dile
getiriyor.

Avrupa Birliğine girmekte ve uluslararası sermayeyle
her düzeyde bütünleşmekte çok hevesli olan Türkiye’nin
“inanılmaz dinamik” sermaye sınıfı, altına yıllar önce
imza atılmış uluslararası çalışma hayatının standartlarını
ortaya koyan 158 sayılı İLO sözleşmesi hükümlerini değil;

bu üfürükten yasaya bile savaş açıyor ve bırakalım yeni
hakları, mevcutları bile ortadan kaldırmaya niyetleniyor.

“Dinamizmin” sebeplerinden birisi, “işçilerin hiçbir
hakkı ve patronların hiçbir yükümlülüğü olmasın”
anlayışının, mevcut tekelci devlet ve tekelci medya tarafın-
dan aslanlar gibi savunulması ve uygulanmasıdır. 

“Dinamizmin” son bir unsuruna da dikkat çekerek
bitirelim: Türkiye Avrupa’nın en fazla çocuk işçi çalıştıran
ülkesidir. Avrupa sermayesi, Türkiye firmalarını bu neden-
le “Haksız rekabet” yapmakla eleştirmektedir. İddiaya
göre, sadece İstanbul’da 16 yaşından küçük 150 bin çocuk
imalat sanayiinde çalıştırılmaktadır.

Vergi vermemesi için devletin akılalmaz istisna ve
muafiyetler tanıdığı; işini batırır veya bankasını soyarsa
götürüp devletin kucağına bırakan; işletme veya bankanın
zararları devlete ödetildikten sonra yeniden geri alan,
devlet imkanlarıyla büyümüş, her türlü hırsızlığı ve yol-
suzluğu sistem tarafından meziyet sayılmış; işçisine karşı
hiçbir yükümlülük istemeyen, zaten pek az olan yüküm-
lülüklerinden de devlet himayesinde yan çizebilen; kaçak
işçi ve çocuk işçi çalıştırma şampiyonu; her şeyi kayıtdışı
çalışmak için bir teşvik ve tahrik sebebi olarak gören ve
zaten yarısından fazlası doğrudan doğruya kayıtdışı çalışan
ve ülke ekonomisinin tekelci yapısı nedeniyle en yüksek
kar marjlarıyla çalışan bir sermaye sınıfının dinamizmi
nasıl “inanılır” olabilir ki?... 

Bu “inanılmaz dinamizm” masalını geveleyenler
arasında en şaşkını da Başbakan Bülent Ecevit olmalıdır.
Sabah akşam özelleştirme propagandası, projesi ve uygu-
laması yaparken; “inanılmaz dinamik” bir şekilde batmış
olarak kucağına düşen, özel sermaye kuruluşlarını
devletleştirmekte; Hükümetinin İçişleri Bakanı, hakkında
tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmış, bazılarının kari-
yerinde “Bankalardan sorumlu devlet bakanlığı” da
bulunan saygın ve dinamik işadamlarını yakalamak için
uğraşmaktadır. 
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"Sivil çözüm" MİT'e
devrediliyor

Orhan Gökdemir

"Sedat, teşkilata uğra, bombayı patlatıyoruz";
Şenkal Atasagun'un böyle demiş olması büyük
ihtimaldir. Bu çağrıdaki Sedat, bir büyük gazetemizin
Ankara Temsilcisi oluyor, ve gazetaciliğinden daha çok
böyle çağrılarının muhatabı olabildiği için o makama
oturtulduğundan kuşku duyamamak gerekir.
Açıklamanın yapıldığı Sedat Ergin, Hürriyet'in MİT
temsilcisi mi, yoksa MİT'in Hürriyet temsilcisi mi
henüz bilinmiyor. Belki, aralarına kara kedi girer de
Mehmet Eymür "sitesi"nde açıklarsa öğreniveririz. İşte
o Sedat, yanına üç gazeteciyi de alarak o tanıdık
merkeze gidiyor ve merkezin başındaki bürokrat kendi-
lerine Komünizm ve Kürt sorunu hakkındaki derin
düşüncelerini açıklıyor. MİT, tarihinde ilk kez Kürtlerin
Kürtçe konuşmasından yana olduğunu açıklıyor ve
komünizmin nedeni olarak da televole türü programları
gösteriyor. "Bomba", "şok" başlıklarıyla çıkan
gazetelerin çok şaşırdığını biliyoruz, Türkiye'de basın
Apo'yu asmaya, Kürtleri de kesmeye hazırlanırken ve
bunun için açılmış kampanya henüz soğumaya yüz tut-
mamışken Apo'yu yakalayan "kahramanların" gazeteci-
lerimizden daha "liberal" olduğu ortaya çıkmasın mı?
Böyledir, ABD insanı vezir de yapar rezil de ve rezillik
sırası uzun süreliğine medyaya geçmiş bulunmaktadır.

"Bomba"nın pimini kimin çektiğini bilemeyecek
kadar rezil olmuşlardır. Açtıkları "Apo'yu asalım" kam-
panyasına sadece kendilerini ikna ettikleri görülüyor.
Biz ise rezil "bomba"sını bir Amerikan programı say-
mak durumundayız; birçok işareti var. Kürtçe yayın
meselesini ilk dillendiren Türk Dışişleri ve ANAP Genel
Başkanı Mesut Yılmaz oldu. "Kürtçe Televizyon yayını"
yapılması programını birbirlerine çok yakın olduğu bili-
nen İsmail Cem ile Amerikan meslektaşı M. Albright
arasında pişirildiğinden kuşku duyulmamalıdır. Tartışma
sürerken, konuya MİT tarafından yapılan müdahaleyi
ise şaşırtıcı bulmak mümkün değildir; Öcalan'ı teslim
edecek makam olarak MİT'i seçenler, bu rolün repliğini
önceden yazdıklarının ipuçlarını veriyordu. Müsteşar
Şenkal Atasagun'un Öcalan'ı biz yakaladık ama asıl-
masına da biz engel olduk sözleri bu rol ile uygundur. Bu
arada, bu yakalama operasyonu ile başbakan yapılan

Bülent Ecevit'in de vefa borçları vardır ve "ben izin
verdim" derken bile gözlerinden okunan şaşkınlığı
zamanlama konusundaki bilgisizliğine vermek gerek;
zamanlamasına şaşırdığı bellidir. Öcalan'ı yakalayarak
olmayan raitingini bir günde tepe noktasına çıkaranlar
ondan izin alacak değillerdi ya…

MİT neden böyle bir açıklama yaptı? Amerikalı
meslektaşları kulaklarına fısıldamadıysa, bunu hangi
akla ve güce dayanarak yapabilirler? Mikdat Alpay,
CIA Başkanı'nın odasına girsin diye ABD'ye yollan-
mak üzere hazırlık yaparken açıklama yapılmıştır ve
elinde "patlatılan bomba"nın raporuyla gitmeyi plan-
ladığı açıktır. Öyle veya böyle Türkiye 20 yıldır
cebelleştiği sorunu bambaşka araçlarla yürütmek duru-
munda kalacaktır, bombanın parça etkisi budur.

Türkiye açısından öldürücü mü değil mi?
Söylenmesi gereken ilk şey bu konuda şiddete dayalı
bir konumlanışın devlet açısından daha kolay
yürütülebilir olduğunun tespitidir. Bu konuda hiçbir
sınır tanınmayacağı geçtiğimiz on yılda görülmüştür ve
bu tarz-ı siyaset kendine özgü rant alanları yaratarak bir
denge oluşturmuştur. Ancak, Öcalan'ın yakalanması ile
birlikte bu politika için imkanlar ortadan kalkıyor;
askeri çözümün yerine sivil bir çözümün işaretleri
beliriyor. MİT'in "Kürtçe televizyon olsun" yönlü açık-
lamasını ancak böyle anlamlandırabiliriz. Kürt soru-
nunda "askeri çözümü" askerlere bırakanların, sivil
çözümü de  geçtiğimiz yıllarda "sivilleştirilen" MİT'e
bırakmayı planladığı anlaşılıyor. Bir Amerikan pro-
gramı saymamızın işareti zaten açıklama içinde var,
Müsteşar yardımcısı Mikdat Alpay Washington'a CIA
Başkanı'nın odasına daha kolay girip çıkabilmesi için
gönderiliyor: iki ayrı devletin görevlileri olmanın öte-
sine geçen bir yakınlıkları olduğu bellidir.

Miktad Alpay gibi CIA yetkilileri ile yakın ilişkileri
bilinen eski MİT Daire Başkanı Mehmet Eymür, inter-
netteki sitesinde ilginç bilgiler veriyor. Bunlardan ilki
Mikdat Alpay'ın Çevik Bir ekibinden oluşu ile ilgili.
ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti için uygun bulduğu
Cumhurbaşkanı adayı olan Çevik Bir, arkasına Ali Şen'i
de alarak Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açık-
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layınca parlak kariyerini de bir anda sona erdirmişti.
ABD'nin adayı Bir, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'na
aday olunamayacağını, ancak aday gösterilebileceğini
bilmeyecek kadar konunun cahiliydi. Kimilerine  göre
ordu içindeki "ilerici kanat"ın sözcüsü Çevik Bir,
adaylığını açıkladığı basın toplatısında kırdığı potlardan
sonra trajik bir biçimde sahneden çekildi. Türkiye'de çok
konuşanların ve çok öne çıkanların şanslarının olmadığı
biliniyor, unutulunca bir holdingin yönetim kuruluna
alınma şansı vardır. Daha az konuşmayı öğrendiğinde bu
olacaktır. Eymür'ün, Alpay'la ilgili bilgileri ise verilerle
uyuşuyor; ABD'ye yakın oldukları ve açıklama için bir
izin verilmişse sahiplerinin onlar oldukları açıktır.

Eymür, Mikdat Alpay'ın para biriktirsin diye bir
arpalık sayılan Washington'a gönderildiğini de iddia
ediyor. Eymür, iki kez aynı görevi üstlenmiş ve her
defasında yüklü miktarda paralarla Türkiye'ye dön-
müştür; bilgilerinin verilere dayandığını teslim etmek
durumundayız. Ancak Alpay'ın bu yer değiştirmesinin
bir "tasfiye" olduğu şüphelidir, Washington görevinin
MİT'te yükselmek için bir zorunlu bekleme yeri
olduğunun işaretleri var. Ancak bu kez, teşkilat içi
operasyon Cumhurbaşkanı'na takılmış görünüyor.
Devlet, Demirel'i daha çok arar. 

Evet yıllarca solcuları ve Kürtleri kovalayan MİT
artık Kürtçe televizyon yayınından yanadır. Ancak
dikkat edilmesi gereken nokta MİT'in yıllarca iki tarafın
da çektiği inanılmaz acılara rağmen bu tür gayet insani
ve doğal isteklere direnmesi ama bir ABD programı
olunca en yetkili ağızdan bunları söylemesidir. Sadece
Kürtçe konusunda değil, komünizm konusunda
söyledikleri de ilginçtir. MİT Müsteşarı, "televoleler
insanı komünist yapar" demektedir, komünizmin bu
ülkedeki görülmemiş eşitsizliğe bir protesto olduğunu
nihayet teslim etmektedir. Sonuç itibariyle, Kürt ve
komünist kelimesini kullananlara acının her türlüsünü
tattıranların bunları konuşmasını, Kürtçe televizyon
istemesini bir ilerleme mi saymalıyız? 

İsteyen sayabilir, zaten sorun istemde değil istemin
açıklanma biçimindedir. Yönteme karşı çıkması
gerekenlerin başında ise başta iktidar ortakları olmak
üzere siyasi partiler var; Ecevit'in tavrı biliniyor.
MHP'nin mızırdanmalarının ise hiçbir ciddiyeti yoktur,
bu partinin o çok sevdikleri kelimeyle "sözde milliyetçi"
olduğu açığa çıkmıştır. İktidarın nimetlerini bölüşmekle
meşgul görünen bu partinin en militanı görünen bir mil-
letvekili başında Che şapkasıyla poz verecek kadar
yumuşamıştır. Pastadaki payları konusunun dışında hiç
bir konuda itirazlarının olmadığı görülüyor. Bu açıkla-
mayı yapması gerekenlerin, siyasi partilerin hiçbirinin
bu tür karmaşık sorunlarda açıklama yapma yetkisi ve
meşruiyeti yoktur. Üstelik açıklama MHP'nin asla itiraz
edemeyeceği bir kurumdan gelmiştir; MİT'e ve giderek
CIA'ya itiraz edecek en son parti odur. "Anamuhalefet

partisi" FP ise, mütedeyyin müslümanların rahatsız
edilmemelerine fit olmuştur. Bunun dışında Türkiye ile
bir ilgilerinin kalmadığı anlaşılıyor.

MİT aracılığıyla yapılan açıklamanın ortaya
çıkardığı bir gerçek daha var ki, o da Türkiye'de yapıla-
cak reformların önündeki en büyük engelin "medya"
olduğudur. Açıklamanın ardından medyada yükselen
sesler, açıklamanın yöntemine değil hedefine yöneliktir.
Medyanın, yasal mevzuat açısından Başbakan'a bağlı
görünen bir müsteşarın, Başbakan'ın işini üstlenmesine
bir itirazı yoktur; onun itirazı Kürtçe yayınadır.
MHP'nin rolünün medya tarafından çalınması bu tartış-
manın en trajik yönüdür. Medya artık Türkiye'nin en
gerici, en şovenist unsurudur. Öte yandan MİT'in
medyanın bu rolününün farkında olduğu çağrılan
gazetecilerden bellidir. Başta Sedat Ergin olmak üzere,
açıklama için MİT'e çağrılan gazeteciler aynı zamanda
bu kurumla yakınlıkları ile bilinmektedir. Böylece açık-
lamanın gazetelere yansıma biçimi de garanti altına
alınmaya çalışılmıştır.

Ordunun itirazları ise bu ABD programına ikna
edilenlerin henüz sınırlı olduğunun işareti. Tartışmanın
bir süre daha bu dozda sürdürüleceğini, orduyu ikna
etmek üzere yeni manevraların yapılacağını anlıyoruz.
Ancak son MGK toplantısının ardından yapılan açıkla-
malar Öcalan'ın yakalanması ile birlikte oluşan zafer
havasının dağılmaya başladığını gösteriyor. Son
HADEP Kongresi'ndeki çoşkulu ortamın ve ulus-
lararası ilginin endişeli bir dönemin kapısını araladığını
gösteren ipuçları var. 

Tartışmanın en ilginç yanı ise MİT'in "Kürtçe tele-
vizyon yayını olsun" isteğine en sert tepkinin Doğu
Perinçek'ten gelmesi. Perinçek, MİT Müsteşarı Atasagun
ve yardımcısı Alpay'ı "Avrupa Birliği ağzıyla konuş-
mak"la suçlamasının ardından Köşk'e kabul edildi ve
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet  Sezer'le görüştü.
Perinçek gerek görüp açıklarsa görüşmenin içeriği
hakkında bilgi edinme şansına sahip olacağız. Ancak
anlaşılan, devlet bu yeni dile uyum sağlamaya çalışırken,
Perinçek devletin bilinen dilini unutturmamaya çalışıyor.

Tartışmanın özeti ise Türkiye'nin artık Kürt sözüne
alışmaya başlaması. Üç beş yıl öncesine kadar DGM'ce
kovuşturma, hapse atılma anlamına gelen sözler artık
Bakan Cem'in, Başbakan Yardımcısı Yılmaz'ın, MİT
Müsteşar'ı Atasagun'un ağzındadır. Şöyle veya böyle
öğrenmek zorunda kaldıkları açıktır. Öğrenmişlerdir,
ancak bu o kadar geç oldu ki artık adım atacak güçleri
kalmamıştır. İktidarın sahibi kimse konunun muha-
tapları da onlardır. İktidarın sahipleri programlarını açık-
ladı. Sivil çözümü yürütmeye MİT adaydır; yakalaya-
bileceğimiz ilk açıklık bu. Neyi ne kadar yapabilecek-
lerini, analara Türkçe öğretip öğretemeyeceklerini
onlara Kürtçe neler söyleyeceklerini ise yaşayıp göre-
ceğiz.
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"M. Proudhon'un garip bir biçimde, Avrupa'da yan-
lış anlaşılma bahtsızlığı var. Fransa'da iyi bir Alman
filozofu diye itibar gördüğünden, kötü bir iktisatçı
olmaya hak kazanmıştır. Almanya'da ise, en yetenekli
Fransız iktisatçılarından biri olarak itibar gördüğünden,
kötü bir filozof olmaya hak kazanmıştır. Biz aynı
zamanda hem Alman ve hem de iktisatçı olduğumuz-
dan, bu ikili hatayı protesto etmek istiyoruz. Bu nankör
çalışmada Alman felsefesini eleştirmek ve aynı zaman-
da ekonomi politik üzerine bazı gözlemler verebilmek
için, sık sık M. Proudhon'u eleştirmeyi bir kenara bırak-
mak zorunda kalmış olmamızı okur anlayışla karşılaya-
caktır." 

Karl Marx

Marx eleştiriden azade mi?

Elbette değil; daha ilerisi, Marks"ı eleştirmeden
onu anlamak da mümkün değil. Burada "eleştiri" bir
anlama çabasını da içeriyor. Ancak burada eleştiriyi
Marks"ın kullandığı anlamda da yöneltmek mümkün;
bu da bir reddiye anlamına geliyor. Yapanlar var; bizde
Hilmi Ziya Ülken bunu denedi. "Tarihi Materyalizme
Reddiye" Marksizmi reddetmek üzere yapılan ve "soru-
nunu" doğru yerinden yakalayan bir çaba olarak
önümüzde duruyor. Eleştirmek isteyenler ciddiye
almalıdır. CIA patentli "Tarihin Sonu" daha az ciddiyet
taşımakla birlikte o da sorununu doğru yerden yakalı-
yordu. Marks reddedilecekse buradan reddedilmelidir;
mümkündür. Ancak bu tür çabaları bir bilim kılıfının
içine sığdırmak mümkün değildir; her kisi de sınıfsal
kinlerini zaten saklamıyor. Sözü geçen her iki çalışma
da Marksizme sağdan girişilen bir taarruzdur ve destek
gücü kapitalizmdir. 

Tarihsel Materyalizm ya da liberal solun pek
beğendiği Althusser'in deyişiyle bilim alanı,
Marksizmin düşünce tarihine net katkısıdır. Felsefe ve
siyasal iktisat da var ancak bu netliği bulmak mümkün
değildir. Hala tartışılıyor ve tartışmaya muhtaçtır. Bu

nedenle eleştiriye tarihten başlayanların en azından düş-
manlarını tanıdıkları açıktır. Bir meziyet mi? Tanımak
için bilmek gerekiyor. Hayatını bir tımarhanede nokta-
layan L. Althusser, Kapital üzerine yazdığında Kapital'i
okumamış olduğunu büyük bir cüretle yazabilmiştir.

Cüretinin karısını boğarak öldürmeye kadar
götüren deliliği ile ilgisi var mı tartışmalıdır ama bu
cüretin ardından onun hala bir Marksist olarak ciddiye
alınmasının daha cüretli bir iş olduğunu belirtelim.
Şimdi Althusser tarzı Marksistliğin pek moda olduğu
anlaşılıyor. Türkiye'de onu bir bayrak yapan sol libe-
raller, Althusser'in yönteminin bir etkisi var mı bilin-
mez, okumamayı bir alışkanlık haline getiriyorlar. Bu
yüzden örnek veriyorum, "Ekonomizm" tartışması,
daha doğrusu suçlaması buradan doğuyor ve bu tartış-
mayı inatla sürdürenler Marksı okumamakta inat edi-
yorlar. Yazdıkları okunuyor ve sıkıntının önemli bir
kısmı budur. Sadece bu değil; şunlar da Marksı
eleştirmek içindir: "Marx'ın komünist toplum ütopyası
da iktisadi simgeselin egemen olduğu toplums al
tahayyüliçinde yer alır. Marx'a göre 'komünizmin
örgütlenmesi esas olarak iktisadidir'. Marx'ın bundan
kastetdiği toplumsal birliği oluşturan koşulların maddi
gerçekliğe uygun olarak tesis edilmesidir."(1)

Budur, Marx'ı okumayınca onu maddi gerçekliğe
uygun bir toplum tesisi önermesi de "iktisadi simgeselin
egemen olduğu toplumsal tahayyül içinde" yer almaya
yeterlidir. Peki ne olacak? Komünist toplum ruhani bir
gerçeklik üzerine mi kurulacak?

Kesin bir doğru var: "İnsanların toplumsal pratik-
lerini her zaman ve her yerde doğal ihtiyaçlarla açıkla-
mak indirgemecilik örneğidir."(2)

İktisat üzerine yazan bir profösörümüzün yazdığı
"ekonomizm eleştirisi" budur ve kesin bir doğrudur.
Peki bunu kim yapıyor? Kim insanları doğal ihtiyaçları-
na indirgiyor? Ahmet insel açıkça kimi düzeltmeye
çalışıyor? Muhatabının Marx olduğu yönünde işaretler
var; ancak bu iddiada bulunanın mutlaka iddiasını ispat-
lama gereği de var.

LİBERAL SOLA MARKSİZM DERSLERİ

Orhan GÖKDEMİR

(1) İnsel, Ahmet. İktisat İdeolojisinin Eleştirisi. Birikim Yayınları.İstanbul 1993. s.13.
(2) A.g.e. s.10.
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Evet Marks'ı eleştirmek mümkündür ve yapıl-
malıdır. Yapılırken yapandan eleştirdiği şeyi bilmesini
beklemek ise hepimizin hakkıdır ve bu yazı bir hak
arama yazısıdır. Diyeceğimiz, okumayanlar ve
bilmeyenler eleştirilerinde daha ölçülü olmalıdır.
Marx'a insanların toplumsal pratiklerini her yerde doğal
ihtiyaçlarıyla açıklıyor, indirgemecidir demek için,
Althusser de Ahmet İnsel de bunu göstermelidir.
Göstermek için ise önce okumalıdırlar.

Mümkündür, ancak yeterince okuduktan sonra da
Marks'ı, bizzat eleştirisini yaptığı iki noktadan
eleştirmek mümkün değildir; bunu yapanların eleştiri-
den önce Marks'ı eleştirdiği şeyle özdeşleştirmeleri
gerekmektedir ki bu sadece cahilliğe değil kötü niyete
tekabül eder. 

Marksist felsefeye 

İlki felsefe alanıdır. Marksizmin büyük ölçüde
felsefeden doğduğunu ve uzun bir süre onun dilini
ödünç kullandığını unutmadan, Marksizmin felsefeye
cepheden yapılmış en büyük saldırı olduğunu burada
not edelim. "Alman İdeolojisi" Marx için felsefenin
tümüdür ve bu ad altında o, ideolojinin tümü için "bilim
lehine" (Althusser tarihsel materyalizm alanı için bu
kavramı kullanmayı tercih ediyor) kalın bir sınır çizgisi
çekmektedir. Bu çalışması ile Marx, bağrından çıktığı
felsefe ile hadi düzeltelim "Alman İdeolojisi" ile
bağlarını koparıp atmakta, kendini "felsefe olmayan bir
felsefe" olarak yeniden kurmaya girişmektedir.
"Marksist felsefe"nin sonraki seyri, bir kurtulma ve bir
arınma harekatıdır. 

Ayırıcı nokta bellidir, Marx hesaplaşmasını tarihin
üzerine kurar: bunu yaparken felsefi ideolojiden değil
"gerçek tarihsel insanlar"dan yola çıkar. O felsefeden
kurtulmak için "insan"dan kurtulmak gerektiğinin bi-
lincindedir. Bizi sınıflarla karşı karşıya getiren devrim-
ci sıçrama budur; "insanın" tarihte karşılığı yoktur,
insanın tarihi yoktur. Ona göre "Gerçek tarihsel insan-
lar" toplumda ve tarihte bu soyut kılık altında değil
toplumda ve tarihte sınıflar, kastlar veya kategoriler
olarak bulunmaktadır. İnsan ve giderek hümanizm
bütün modern felsefelerin bel kemiği olduğu için
eleştirinin bu noktadan başlaması şaşırtıcı değildir.
Marksizmin bir "teorik anti hümanizm olması" bu
nedenledir ve anti hümanist bir teoriye artık felsefe
denilmeyeceği açıktır. Bu nedenle o "felsefe içi bir tavır
almaz", bu yüzden de ne idealisttir ne de materyalist, o
derinliğine tarihseldir.

Bu açıdan teolojinin antitezi olan felsefe, kendi

antitezi "tarihsel materyalizmi" doğurarak işlevini
tamamlamıştır. Marx için ideal durumu böyle kodlaya-
biliriz. Mevcut durumdaki ortakyaşarlığa takılmamak
için bu kodlama gereklidir. Felsefese açısından
Marksizm için olması gereken veya olması öngörülen
gelişme budur. Ancak bu gelişmeden önce, felsefenin
"devrimci bir görevi" hala vardır; proletaryayı ortadan
kaldırmak ve onu kaldırarak kendi varoluşunu gereksiz
kılmak. Bu yüzden hiçbir materyalizm eleştirisi bir
marksizm eleştirisine dönüşemez; bu yol kapalıdır.

Bu kadar net mi? Bulaşıklığın sürmesine neden
olan vefa borçlarını biliyoruz. Vefa borçları ise öden-
miştir ve artık ciddiye alınmamalıdır. O çok bilinen
deyimi tekrarlayalım: Evet Marx, Hegel felsefesini
"ayakları üzerine oturtmuş"tur. Ancak ayakları üzerine
dikilen Hegel felsefesi artık felsefe değildir. Borç şudur:
"Hegel diyalektiğinin mistik yönünü, otuz yıl kadar
önce, henüz moda olduğu bir sırada eleştirmiştim. Ama
tam da Das Kapital'in birinci cildiüzerine çalıştığım
sırada, kültürlü Almanya'da gevezelik eden hırçın, küs-
tah ve bayağı (mukallitler) Lessing zamanında
Spinoza'ya 'ölmüş köpek' diyen kahraman Moses
Mendelssohn'un yaptığı gibi, Hegel'e saldırmanın tadını
çıkartıyorlardı. Bu yüzden, ben, açıkça bu güçlü
düşünürün öğrencisi olduğumu itiraf ettim ve hatta,
değer teorisi bölümünde yer yer ona özgü ifade biçim-
lerine de kur yaptığım oldu."(3) Artık buradan bir felsefe
çıkarmanın şapkadan tavşan çıkartmaktan daha zor
olduğu görülüyor. Eski tartışmalara ve eski dinliliğe pek
pirim vermeyen sol liberalizmin bu önermeyi anlamaya
bizden daha yakın olduğunu hiç olmazsa pratik olarak
biliyoruz. Onların yeni dinine uygundur ve kolay kabul
edeceklerini umuyorum.

Marksist iktisadın sırları

Tartışma açılabilir, ancak bu yazıda konumuz bu
değil. Biz eleştirinin elverişsiz olduğu asıl sorunumuza,
iktisada dönelim. Burada daha net olduğumuzu bili-
yoruz.. Engels'in deyişiyle her ne kadar sistematik
felsefe Hegel'den sonra olanaksız (4) ise de bu saptama
felsefeye kapıyı büsbütün kapatmıyor. Felsefe
dediğimiz bütün, sistematik felsefeden ibaret olmadığı-
na göre en azından düşünmenin yasaları olarak diyalek-
tiğe kapı açık bırakılmıştır. Bununla birlikte dünyayı ve
tarihi felsefe ile bilmeye çalışmak Marksizmin yöntemi
değildir; burası da açık. Olanaksızı deneyen Hegel'e
duyulan saygı bundandır; sınırlarını zorluyor ve saygıyı
hakediyor. Siyasal iktisatta ise Marks'ın adına bir teori
inşası ilkinden daha zordur, çünkü bu alandaki reddiye

(3) Marx, Karl. Kapital. 1.Cilt. Çeviren. Alaattin Bilgi. Sol Yayınları. Ankara 1986. Almanca İkinci Baskıya Önsöz..
S.25-26.
(4) Marx, Karl- Engels, Friedric. Felsefe İncelemeleri. Çeviren Sevim Belli. Sol yayınları. Ankara 1979. s.83.
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felsefedekinden daha açık bir dille yapılıyor.
Ancak Marx bir yana, marksizm için bunlar geçer-

li değildir. Bir restorasyon olduğu biliniyor. Bir
"Marksist iktisat", Marks'tan sonra "emek-değer" teorisi
etrafında yeniden kuruluyor. Ardından gelenler emek-
değer teorisinin işçi sınıfının nasıl sömürüldüğüne bir
yanıt olduğuna inanıyor ve başka şeylerle birlikte bunu
Marks'ın adına yazmağa istekli görünüyor. Mevcut
söyleme göre "Değerin yaratıcısı emektir" demek olu-
yor ve ne bilim ne iktisat için bunu söylemenin hiç bir
anlamı bulunmuyor. Totolojidir, yeni bir bilgi vermeyen
önermeler için kullanılıyor. Bir totoloji olmaması
mümkün mü? Marks, ömrünü "emeğin" hiçbir değer
yaratamayacağını anlatmaya adıyor: dahası emek,
siyasal iktisada göre de hiçbir şey yaratmıyor.
Görülmemek istendiği için değil varsayımları ve kur-
gusu nedeniyle böyle bu. Emek, mevcut formüle göre
üretimin herhangi bir girdisidir ve daha sürecin başında
satıldığı için, yaratma eylemini gerçekleştirmesi
mümkün görülmüyor. Marks'ın emek değer teorisine
verdiği değerin, Hegel felsefesine verdiği değerle özdeş
olduğunu söyleyelim. Marks, ararken en uç noktada
bunları buluyor ve kendisini sınıra getirip bırakan bu
yaklaşımlara hep vefa borcu duyuyor.

Aslında soruyu emek değer teorisinin daraltıcı
alanından çıkarıp daha genel sormakta yarar var. İktisat
nedir? Ya da İnsel'in Marx eleştirisini kolaylaştırmak
için soruyu şöyle soralım; iktisadın içine girmeden ve
onun diliyle konuşmadan kapitalist bir toplumu nasıl
ifade edebiliriz? Edebilir miyiz?

İktisat nedir'e Engels"in cevabı şöyle: "…İktisat,
nesneyi incelemez, insanlar arasındaki ilişkileri ve son
tahlilde, sınıflar arasındaki ilişkileri inceler; oysa bu
ilişkiler; her zaman, nesneye bağlıdırlar ve nesne gibi
gözükürler."(5) Demek ki iktisat dediğimizde zaten,
toplumdan ayrılmış bir alanda konuşmuyoruz, bizzat
toplumun alanındayız ve onu toplumdan bağım-
sızlaştıran siyasal iktisat nedeniyle nesnelerden
konuşuyormuş gibi görünüyoruz. Görüntünün altında
işleyen süreç ne peki? Bunun emek için açılımı şudur;
emek, Marksist iktisadın bir kategorisi değildir; emek,
"nesne gibi gözüken" bir sınıfsal ilişkidir. Burada,
insanın bir yeteneği olan "emek gücü" nesneleşmiş ve
"emek" biçimini almıştır; oysa gerçekte, insandan
bağımsız bir "emek" yoktur.

Siyasal iktisadın o ünlü formülü ancak böyle
bakıldığında anlamlandırılabilir. Yoksa düpedüz
doğanın bir parçası olan toprak, başlangıçta hiçbir
yaratıcı yeteneği olmayan sermaye ile kolkola girip,
emeği de yanlarına alarak üretimi nasıl gerçekleştire-
bilir? Toprak toprak sahibinden, sermaye sermayedar-

dan ve emek ücretli işçiden bir kez ayrıldı mı biz ikti-
sadın alanına, bu tepetaklak aleme adım atmış oluruz.
Ve en nihayet bu tepetaklak alemi ayakları üzerine
doğrultan da yine Marks'tır. Buna rağmen onu bu
tepetaklak alemin uzantısı gibi göstermek mümkün
değildir, eleştirinin olanaksızlığı buradan geliyor.

"Bir malın değişim değerini o malın üretiminde
kullanılan emek miktarı belirler"; emek değer teorisinin
devrimci yanını kısaca böyle özetlemek mümkün.
Adam Smith bu sonuca, toprağın ve üretim araçlarının
henüz özel mülk olmadığı, toplumun ilkel ve vahşi
safhasını düşünerek varıyor. Kurgu oldukça basit; özel
mülkiyet yoksa emeğin ürünü emeğe aittir ve bu ürün-
ler birbirleri ile değiştirilirken üretimlerinde kullanılan
emek miktarları tayin edici olur.

Emek değer teorisine değer mi?

Ancak, Smith'in unuttuğu küçük bir ayrıntı vardır:
özel mülkiyet yoksa bir kategori olarak emek de yoktur.
Emek, tıpkı sermaye gibi bütünüyle modern bir olaydır
ve bir soyutlama olarak emeğin kurgulanabilmesi için,
önce insanların bir kısmının insanlığından soyutlanması
gerekir. İngiliz Sanayi Devrimi koşullarını düşünün, bu
soyutlanmanın tarihi oradan başlar. "Çıplak ve özgür"
olması anlamında emekçi bu devrimin ürünüdür. En
nihayet emek ve emekçi, insanların bir bölümünün
emek güçlerini satıp üretim araçları ile ilişki içine
girene dek emek gücünü üretken bir biçimde uygula-
masının imkansızlaştığı koşulların ürünüdür ve bu
koşullar özel mülkiyetin modern biçimi ile birlikte oluş-
maya başlar.

Bu yoksunluğun hüküm sürdüğü koşullarda
emeğin üretimde nasıl bir rol üstlendiği tayin edici
değildir; değerin yaratıcısının emek(çi) olması ona bir
üstünlük vermemektedir. Bunun tersi de doğrudur;
toprağın veya sermayenin bir değer yaratmıyor oluşları
onların tayin edici rollerini değiştirmez.

"İktisatçı" Marks'tan bize kalan ilk ders budur:
emek diye adlandırdığımız şey, emekçi insanın bir
yeteneğidir; oysa iktisat insan emeğini, emek adı altın-
da nesneleştirerek üretim sürecinin pasif bir girdisi
haline dönüştürmektedir.

Bu nesneleşme nedeniyledir ki bir insan etkinliği
olan emek, başka nesnelerle, toprak ve sermaye ile
eşleştirilmektedir. Sonuç olarak, belli bir tarihsel
oluşum içindeki toplumsal ilişkiler nesneler arasındaki
ilişkiler gibi görünmektedir; şeyleştirilmektedir.
Marks'ın deyişiyle, emek tek başına ele alındığında
düpedüz bir hayalettir, bir soyutlamadır ve karşılığı
yoktur.(6) Böylece önümüzde belirmeye başlayan kur-

(5) Marx, Karl. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Çeviren Sevim Belli. Ankara 1979. s.39.
(6) Marx, Karl. Kapital. C.3. Çev. Alaattin Bilgi. Sol Yayınları. Ankara. 1978. s.854.
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guda toplumun bir simyacı imbiğinden geçirilerek taşa
dönüştürüldüğüne şahit oluyoruz; toplumsal faaliyetin
topluma egemen olması ve onu kendisine tabi kılması
bu bilimin varsayımıdır.

Öyleyse Simyacıların taşa dönüşmüş toplumunu,
doğal ihtiyaçlarından değil ama bu ihtiyaçların
büründüğü imbiklenmiş modern biçiminden yalıtarak
artık tartışamayız. Tartışamayız çünkü bu yeni üretim
tarzının yol açtığı devrimci sıçramayı anlamadan ne
Robespierre'i ve ne de Kant'ı anlama şansımız yoktur.
Her ikisi de bu devrimin çocuğudur ve biri kılıcıyla
kıralın kellesini uçururken, diğeri felsefesiyle tanrının-
kini uçurur. Ve biz eski dinliler (Ahmet İnsel sınıftan
sözedenleri böyle niteliyor) bu belirlemeye hala şapka
çıkarmaya hazırız. 

İlerleyelim, ne diyor Marx? Emek değer teorisi
dahil, iktisadın bütün kurgusu bu tepetaklak toplumsal
üretim sürecini ele veren sermaye-kar, toprak-toprak
rantı, emek-ücretler formülasyonudur. Formülasyonun
bütün sırrı ise onun dışında bırakılmış bir şeyde, özel
mülkiyettedir. Dolayısıyla Marx bize tartışmaya bu for-
mülden değil, varsayımından başlamayı önerir. Hepsi,
bu nesneleşme, bu tepetaklak alem özel mülkiyet
üzerinde ayakları üzerine dikilmektedir.

Bu formülden yola çıkarak, kendisi de bu formülün
bir parçası ve ürünü olan emeğin sömürüldüğünü söyle-
mek, demek ki marksist olmaya yetmiyor. Sömürü bu
formülün, bu yapılanışın ürünü değildir; bu formül daha
işin başında "özgürlüğü" varsaymaktadır, sıkıntı budur.

"Özgür emekçi" yoksa bu formül de yoktur. Eşitlik
ise daha sonra, dolaşım alanı aracılığıyla ortaya çıkar;
özgür emekçi ki bu muhtaç biri olduğunu da varsayar,
ancak dolaşım alanında bir para sahibi olarak, bir alıcı
veya satıcı kimliğinde, sonsuz sayıda dolaşım odakların-
dan biri olarak işçi belirlemesini yitirir ve sermayedarla
eşit olur. Dolaşım alanında sınıfsal kimliğin geçerliliği
yoktur. Görüldüğü gibi en ulvi değerlerin de bayağı
nedenleri vardır: burjuva devrimlerinin "eşitlik ve özgür-
lük"sloganlarının bu bayağı kökeni onun devrimci
değerine de bir halel getirmemiştir. Bunların sahte
olduğu söylenemez, dolaşım alanı gerçek bir özgürlük
ve eşitlik alanıdır. Bunların ulvi anlamları, maddi
bağlantıları silikleşip büsbütün görünmez hale gelmeye
başladıktan sonra ortaya çıkmaya başlar. Görüldüğü gibi
mesele bir "tahayyül" sorunu değildir: Yoksa mason
locaları istediği için insanların burjuva anlamda eşit ve
özgür olduğuna inanmamız gerekmez mi? 

Marx'ın iktisada yönelttiği eleştiri, demek ki onun
mantıksız oluşu ile ilgili değildir. İktisat verili çerçevesi
içinde mantıklıdır. Emek karşılığını ücret olarak aldığına

göre, üretim süreci sonucunda meydana gelen artışın ser-
mayeden doğuyormuş gibi görünmesi doğaldır. Buna iti-
raz etmek ve değerdeki artışın emekten kaynaklandığını
ileri sürmek mümkündür; ancak bu tez de verili koşullar-
da diğerinden daha tutarlı veya mantıklı değildir.

Sermaye-toprak-emek; bunların herbirinde
toplumsal ilişkinin bir yüzü temsil edilmektedir.
Sermayenin sermayedardan, toprağın toprak sahibinden
ve nihayet emeğin emekçiden ayrılması üretim
sürecinin toplumdan ayrılmasının ve onun karşısına
dikilmesinin bir tezahürüdür. Böylece, toplum sınıfsal
ilişkilerin gerçek beliriş alanından ayrılarak, soyut, ve
bu yüzden de özgür ve birbirleriyle eşitlenebilecek hale
gelen insan için uygun hale gelir. Sınıfları ortadan
kaldırmadan mümkün olabilecek eşitliğin sırrı budur.

Buradaki soyut insan "tahayyülü" de bizi felsefenin
alanına götürür. Evet felsefenin en önemli kavramların-
dan birinin daha bayağı bir kökeni olduğunu görmüş
bulunuyoruz. Modern felsefenin bütün sihri bu soyut
insan tahayyülündedir; o, bağlı bulunduğu(evet bağlı
bulunduğu) sınıfla ilişkiye "insan" kavramı dolayısıyla
girdiği için, işçi sınıfını da kapsayabilmiş, bu kavram
içinde eritebilmiştir. Hepsinin, bütün felsefelerin ortak
çıkış noktaları olan insan, onun hem burjuvaziye bağlan-
masını, hem de diğer sınıflar adına da konuşabilmesini
mümkün kılmıştır. Onun erdemi de mevcut dar kafalılığı
da ancak böyle açıklanabilir: " O 'Gerçek tarihsel insan-
lar' diyeceğine 'insan' der. 'İnsan' dediği, gerçekte
'Alman'dır."(7) Filozofun insanı, kafadaki kastları ortadan
kaldırarak bağlılıktan kaynaklanan köleliği ortadan
kaldırır, ama bunu bütün tarihin kaynağı yaparak başka
bir köleliği mazur gösterir. Modern felsefedeki insanın
tarihi yoktur, ortaçağda nasılsa şimdi de öyledir, antik
çağda nasılsa şimdi de öyledir, değişmez katı ve filozof-
tur. Görüldüğü gibi karmaşık felsefi önermelerin de
bayağı birer kaynağı vardır. Ancak elbette felsefe, din,
ideolojiler bir kez oluştular mı, köklerinden uzaklaşır,
kendi üzerine yığılır ve kaynağını bulup göstermek git-
gide daha da güç bir iş haline gelir.

Böylece, efendisine tabi, kendisi bizzat bir mal
olan uşağın yerini, mübadele ve dolaşım alanında bir
dolaşım odağı, alıcı ve satıcı rolünden dolayı kişilik
kazanan modern bir sınıf alır. Gerçekten de kendi öncü-
lerinden farklı olarak bir "insan" olan işçi hem özgür-
leşmiş, hem de hiç olmazsa pazarda, piyasada efendisi
ile eşit olmuştur. "Her iki taraf da bir 'Kişi'dir.
Aralarındaki biçimsel (resmi) ilişki, eşit ve özgür
mübadelecilerin ilişkisidir. Bu biçimin bir yanılsama ve
de aldatıcı bir yanılsama olduğu hususu, hukuki ilişki
açısından bakıldığında, tümüyle dışsal bir konudur." (8) 

(7) Marx-Engels. Alman İdeolojisi. Çeviren Sevim Belli. Ankara 1987. s.49.
(8) Marx, Karl. Grundrissse-Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma. Çev. Sevan Nişanyan. Birikim Yayınları.
İstanbul 1979. s.505.
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Şimdi, emekçi bir kişilik kazanarak diğerleriyle
eşitlendiğine göre, eski ayrıcalıklarının yerini hukukun
alması için hiçbir engel kalmamıştır. Bu hukuk, bir kast
adına, ayrıcalıklı bir sınıf adına değil, genel ve soyut
kişilik adına hareket ederek dayandığı sınıfın ayrıcalık-
larını güvence altına alabilir. Burjuva hukukunun ayrı-
calıkları ortadan kaldırması zorunludur. Burjuva
hukuku, bu maddi ve bayağı temeli nedeniyle, ancak
bütün ayrıcalıkları ortadan kaldırarak, burjuvaziyi ayrı-
calıklı bir konuma getirebilir. Burjuva hukukunun kay-
nağı görüldüğü gibi dolaşım alanıdır ve istenirse buna
"ekonomizm" de denilebilir.

Ama ne yazık, karşı karşıya olduğumuz sorun
sonuna kadar pratiktir, işlemek için ne benim ne de
Ahmet İnsel'in "tahayyül"üne ihtiyaç duymamaktadır.
Öte yandan, bunlar bizlerin tahayyüllerini de sınır-
landırmaktadır; iktisadı bu duruma getiren koşulları
ortadan kaldırmadan onu tahayyülde ve eleştirerek
ortadan kaldıramadığımız için çağımızın çocuğuyuz
biz. Ne yazık, uzun bir süre iktisadın diliyle konuşmak
zorundayız.

Yeniden emek değer kuramına dönelim: bir üretim
koşulu olarak emeğe, somut biçimi içerisinde değerin
yaratıcısı rolünü yakıştırmanın bu kurguyla çelişen bir
yanı yoktur. Değerin yaratıcısı olarak emek, en başında
hiç kuşkusuz somut biçimi olan ücretli emekten farklı
olmak durumundadır. Üretimin iktisadi bir faaliyet
olmaktan çıkıp, bir insan etkinliği haline geldiği
koşullarda değeri yaratacak olan emektir. Ancak burada
da emek ücretli emek değildir; iktisadi bir kavram
değildir.

Emek, ücretli emek olarak bir kez kabul edildikten
sonra, toprağın ve sermayenin de, emek koşullarının
doğal biçimi olarak görünmesi gerekir. Böylece,
Marx'ın avukatlık ücreti ile kırmızı pancar ve müzik
arasındaki ilişkiye benzettiği bir ilişki kurulmuş olur.
Sermaye ve toprak bu ilişkide ayakları üzerine dikilir ve
üretimden paylarını ister.

Devam edelim, kapitalist üretim tarzında ve onun
egemen kategorisi olan sermayede, bu büyülü ve
gizemli alem daha da gelişir, emeğin bütün toplumsal
üretici güçleri, emekten değil, sermayeden ileri geliyor-
muş gibi göründüğü için, sermaye çok gizemli bir hal
alır. Ardından dolaşım süreci işin içine girer ve ser-
mayenin bütün kısımları üretim tarzının gelişmesi
ölçüsünde değişir. Dolaşım alanında, değerin yaratıldığı
başlangıçtaki koşullar tamamen arka plana itilir. Üretim
sürecinde kapitalist, aynı zamanda hem meta üreticisi
ve hem de meta üretimi yöneticisi olarak hareket eder.
Bu yüzden, bu üretim süreci ona hiçbir şekilde, artık-
değer yaratma süreci olarak görünmez. Burada değer,

üretim sürecinde doğmasına karşılık, ancak dolaşım
sürecinde gerçekleşir. Değerin ortaya çıkması için para
biçimine dönüşmesi şarttır. Bu yüzden değer, yalnız
dolaşımda gerçekleşiyor gibi görünmekle kalmaz, fiilen
de ondan doğuyormuş izlenimini verir. (9) Özetleyelim;

-İktisadın tarif ettiği üretim belli bir tarihsel
döneme ve topluma özgüdür. Dolayısıyla iktisat bu
sınırlılığı nedeniyle de bir bilim değildir.

-Burada tahakküm mekanizması, karmaşık-
laşmıştır; piyasa ve dolaşım aracılığıyla bir özgürlük
görüntüsü oluşmuştur.

-Sömürü bu sürecin kendisinde değil, süreci
yaratan koşullarda saklıdır. İşçi sınıfı sömürülüyor,
çünkü üretim alanında özgür değildir. Sömürü, onun
doğa ve toplum içindeki konumuyla ilgilidir.

-İktisadın da bütün sırrı varsayımında, özel
mülkiyettedir. Özel mülkiyet ise iktisadın ilgi alanı
dışındadır.

-Bu bakış açısından, emek-değer kuramının
söylediklerinin bir tehlikesi yoktur; söylemedikleri
daha tehlikelidir.

-Ve nihayet bu formüller düzeltilmeye açık
değildir. İktisadi mantık kökünden reddedilmelidir. (10) 

Öyleyse Marx'ta ne bir ekonomi teorisi vardır, ne
de ondan böyle bir teori üretmek için açıklık. Bu yüz-
den Marksist iktisat eninde sonunda bir restorasyondur;
yıkmayı değil düzeltmeyi hedefler.

Oysa Marx'ın itirazları bir disiplin olarak iktisadın
varoluşunu imkansız kılar. Bir bütün olarak kapitalist
üretim tarzının damgasını taşıyan bu formüller irras-
yoneldir, sermayedarların günlük işlerini yürüttükleri
hayali biçimlerin dogmatik bir yorumudur. İktisat bu
irrasyonalizme mantık yüklemek gibi bir iki
yüzlülülükle malüldür; bir bilim olarak kutsanmıştır,
çünkü belli bir sınıfın çıkarına hizmet etmektedir. İkti-
sat varoluşunu sınıfsal geçerliliğine borçludur.

Bütün bu sürecin-üretim-tüketim-bölüşüm-
mübadele- toplumdan soyutlanmış olarak kavranması
ve teknik bir süreç olarak tanımlanması, toplumun
ekonomiye tabi kılınmasının bir sonucudur. Burada üre-
tim üretim içindir, üretimin toplumsal ve bireysel
ihtiyaçlarla ilişkisi kalmamıştır. Dolayısıyla kelimenin
yalın anlamında bir "üretim tarzı"yla karşı karşıyayız
biz; burada toplum, üretim tarzının bir sonucu olarak
oluşur. Mevcut durumu inorganik olanın organik olana
tahakkümü olarak da tarif edebiliriz. Kapitalist üretim
toplumu dağıtır ve dağıtılarak yalıtılmış bireyleri
ekonominin gereklerine göre yeniden organize eder. Ve
bu üretim tarzının tarihi ancak ekonominin diliyle tarif
edilebilir. İşte bu yüzden "belirli bir tarza göre bir üreti-

(9) Kapital. C.3. A.g.e. s.10.
(10) Gökdemir, Orhan. Felsefi Aklın Eleştirisi. Göçebe yayınları. İstanbul 1997. s.80-81.
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ci faaliyette bulunan belirli bireyler, belirli toplumsal ve
siyasal ilişkilere girerler."(11) Ve insanların tasarımları,
düşüncesi ve zihinsel ilişkisi, burada onların maddi
davranışlarının dolaysız anlatışı olarak kendini gös-
terir."(12) Burada "ekonomizm", teorinin bir keyfiyeti
değildir; ekonominin belirleyiciliği bir durum sapta-
masıdır ve saptama bizzat bu belirleyicilikten kurtul-
mak içindir.

Emek-değer kuramı, bizi iktisadın çıkış kapısına
getirip bıraktığı için önemlidir; fazlası zorlamadır. Bu
kuram açısından Smith'in varsayımına yazının başında
değinmiştik. Bu bilimin kurucularından Ricardo'nun
katkısına da burada değinelim. Ricardo, kendinden
sonra gelenlere ilham verecek bir ayrım yaparak üre-
timle bölüşümü değişik yasalar çerçevesinde ele alıyor.
Buna göre üretim ve fiyat belirlemesinde emek-değer
kuramı yardıma çağrılıyor. Bölüşümde ise üç üretici
faktörün yarattığı ürünün, bu faktörler arasında
bölüşülmesi geçerli. "İktisatçılar ve İnsanlar" adlı çalış-
maya göre bu yaklaşımın evrimi şöyle: "J.S.Mill bu
ayrımı devraldı ama üretim yasalarını, müdahale
edilmemesi gereken doğal yasalar saydı ve bölüşümü
iktisat için tek alan bıraktı."(13)

Buğra, 19. Yüzyılın sonunda, nesnel emek-değer
kuramı yerini öznel fayda kuramına bırakırken, ikti-
sadın yalnızca maddi zenginlikle ilgili bir disiplin
olmaktan çıkıp, genel bir seçim kuramına dönüştüğüne
dikkat çekiyor. Doğal olarak "bencil ve rasyonel" bir
birey bu kuramın en önemli varsayımı. Rasyonel,
çünkü faaliyetlerinde en çok faydayı ve karı sağlamak
üzere uygun araçları seçmekten başka birşey düşün-
müyor. Bir piyasa toplumu şartlarında tahayyül
edilebilecek homo economicus böyle doğuyor. Homo
economicus, sermayedarın soyutlamasıdır.

İktisadın psikolojiye dayanmaya çalışması onun
konumunu da ele veriyor. Bu gelişimin en uç noktası
olan "marjinal devrim", ilginç bir tarihte 1870'li yıllarda
başlıyor. İşçiler Paris'te barikatlara koşarken bu devri-
min öncüleri Jevons ve Menger buluşlarını dolaşıma
sokuyor. Koroya Wallras'ın katılması ise biraz daha
sonra 1874'de gerçekleşir; çalışmasına bulduğu ad "Saf
İktisadın İlkeleri"dir. William Stanley Jevons bu bilimin
evrimine damgasını vuran korkuyu şöyle anlatıyor:
"Sayıları gittikçe artan ve örgütlenen işçi sınıfı siyasal
ve ekonomik özgürlüğümüzün gelişmesini durdurmaya
yönelebilir. Bu yüzden emeğin hiçbir biçimde değer
yaratmadığını ortaya koyan bir kavram geliştirmeliyiz."
Bu kadar.

Bu giriş, Marksizm ile "indirgemecilik" ve "eko-
nomizm" arasında kurulan bağları tartışabilmek için bir

zemin yoklaması için gerekiyordu. Son yıllarda gelişen
ve kuşkusuz sevindirici olan "iktisat ideolojisi" ve
elbette bir "iktisadi akıl" eleştirisinin karşısına kapita-
lizmle birlikte marksizmi almasının gerektirdiği bir
zorunlu girişti bu. İnsanların nasıl ürettikleri ile nasıl
düşündükleri arasında kurulan bağ sosyal bilimlerin
kaderini değiştirmiştir; bunu teslim edeceğiz.
Sorunlarımız bu etkileşimin nasıl kavrandığı ile ilgilidir
ve bizim taraf da dahil darkafalılar her zaman olmuştur.
Görülüyor; ama Marksist olduğunu sanan darkafalılar
üzerinden yürütülen bir tartışmayı protesto etme
hakkımız var; burada filozoflar felsefe, iktisatçılar ise
bir iktisat teorisi buluyor ve biz tarihçi olduğumuz için
her ikisini de protesto ediyoruz! Dolayısıyla o filozofça
buluşu burada düzeltiyoruz; "ekonomizm" bir akıl ve
ideoloji ürünü değildir; doğallıkla burada da  akıl ve
ideoloji, maddi koşulların bir tezahürü olarak beliriyor. 

Gorz, Buğra ve İnsel

Tartışmayla ilgili bazı kaynakları sıralayalım:
Fransız gazeteci yazar Andre Gorz'un "İktisadi Aklın
Eleştirisi", Ayşe Buğra'nın "İktisatçılar ve İnsanlar"ı ve
Ahmet İnsel'in "İktisat İdeolojisinin Eleştirisi".
Bunlardan ilki tanıtımı "Elveda Proletarya" ile yap-
mıştı, işçi sınıfının rolünden kuşkulandığı açıktır. Ayşe
Buğra, romancı Tarık Buğra'nın kızı ve Osman
Kavala'nın eşidir, solculuğu hakkında bir bilgi bulun-
muyor. Ahmet İnsel ise hem Birikim dergisi, hem de
onun haftalığı sayılabilecek Radikal gazetesi ekinde
"muhalif" konumunu sürdürüyor. İnsel, işçi sınıfına
Gorz gibi yüksek perdeden bir elveda çekmemiş olsa
bile satır aralarında kuşkusunu belirtmekten geri dur-
muyor. Hakkıdır. Ancak, itirazlardan en zayıfının en
muhalifine ait olmasını şaşırtıcı buluyorum, okumama
ithamı da onunla ilgilidir.

Ayşe Buğra'nın artık alanında bir klasik sayılması
gereken ve "yönteme" ilişkini saptamaları bir yana,
Gorz'un iktisadi akıl eleştirisi yerindedir; hem kapita-
lizmin boş zamanı işgal etmesi gibi "yeni" gelişmeleri
çalışma ütopyası ile birlikte tartışması hemde, sanayi
üretiminin işçi sınıfı tarafından sahiplenemeyeceği
yönündeki önerileri çok önemlidir: elveda merhaba
ikileminden çıkarıp tartışmaladır. 

Gelelim İnsel'e; yazarımız, sınıfla ve sosyalizmle
ilgisi asgari düzeyde olan ÖDP'yi şu terimlerle eleştiri-
yordu: "Dayanışmaya yapılan vurgu özgürlük kadar
önemli. Ama bu bir geçici modanın ifadesi mi, belli
değil? Dayanışma kavramının, emek, çalışma, devrim
gibi kavramların önüne geçmesinin anlamı ve bunun

(11) Alman İdeolojisi. A.g.e. s.43.
(12) A.g.e.s.44.
(13) Buğra, Ayşe. İktisatçılar ve İnsanlar. Remzi Kitabevi.İstanbul 1989. s.90-91.
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sonuçları gerçekten ölçülüp değerlendirildi mi, bilemi-
yorum. Ama ilk elde gözüken, dayanışma kavramının,
geleneksel sosyalist söylemin sınıf dayanışması
kavramına gönderme yapıyor olması. Bu ise klasik
sosyalist tahayyülün işçici ve toplumu iktisadiyat pers-
pektifi dışında göremeyen iktisadiyatçı bakış açısının
geleneksel ifadesi demek."(14) İnsel, sınıf kavramının
çağrıştırılmasının bile bizleri ister istemez iktisadiyatçı
yapacağını belirtiyor ve bu ona göre "eski dinli"
olmamıza yetiyor.

Peki İnsel'in yeni dininin söylediği ne? Biz ne
söylersek bu iktisadiyat suçlamasından kurtulabiliy-
oruz, ve gerçekten nedir bu tahayyül sorunu?

"İktisat İdelojisinin Eleştirisi" problemimiz hakkın-
da bazı tanımlar veriyor. Şöyle: "İktisat pratiklerinin,
insanların dışında bir nesnelliğe dayandığı inancına ikti-
sadiyat, ya da meta fetişisizmi adını verebiliriz."(15)

İnsel, Ayşe Buğra'nın çalışmasına atıfta bulunduğuna
göre, okumuş olması gerekiyor. Buğra, bunun 18 ve 19.
Yüzyıl boyunca geliştiğine dikkat çekiyor. Yani "iktisat
pratiklerinin" insansız bir nesnelliğe dayandığı inancı
bizzat kapitalizmin gelişmesi ile eşzamanlıdır. İnanç
sorunu değildir, bu maddi alemi bizzat piyasanın yarat-
tığına yazının başında değinmiştik. Ancak iktisadiyat
ile meta fetişizmi arasında kurulan eşanlamlılığı doğru-
lamak biraz güç. Meta fetişizmi, bu tepetaklak üretim
düzeninde metaların sihirli bir hal alması anlamına
geliyor ve bizzat İnsel'in "iktisadiyat" dediği sürecin bir
ürünü oluyor. Üretici insanın üretim süreci üzerinde
kontrolünün olmamasındandır ve bu "iktisadiyat"
sürecini zaten varsayıyor. İki farklı şeydir. Bu anlamda
"iktisat toplumu" da bizzat kapitalizmin karşılığıdır; bu
da İnsel'e göre "İktisat ideolojisinin üzerinde egemen
olduğu, toplumsal ilişkileri belirlediği toplum"(16)

anlamına geliyor. Ancak burada da ilişkiler tepetaklak
ediliyor; iktisat ideolojisinin egemenliği için "iktisadi
bir toplum"un varlığı gerekiyor. Piyasa, pazar,
mübadele yoksa, özgür emekçiler yoksa "iktisat ideolo-
jisi" de ne yazık ki olamıyor. Sevindirici yanı, anlatım-
daki karışıklıklarla birlikte kapitalizmin eleştirilmeye
çalışıldığı görülüyor.

Ancak buradan yola çıkarak Marksizmi de aynı
terimlerle eleştirmenin bir miktar sıkıntı yarattığı
anlaşılıyor. Güçtür; çünkü toplumu ekonomiye tabi

kılan bir sistemi eleştirip, ekonomiyi topluma tabi kıl-
mayı "tahayyül" eden bir düşünürü aynı terimlerle
eleştirmek için ya bütün iktisadi süreci unutmuş olmak
ya da daha kötüsü bütün bu süreci hiç bilmiyor olmak
gerekiyor.

Şöyle diyor: "bu nedenle(İktisadın gerçekliğinin
sona ereceğini hatırda tutması nedeniyle-o.g.) Marx'ın
komünist toplum ütopyası da iktisadi simgeselin ege-
men olduğu toplumsal tahayyül içinde yer alır. Marx'a
göre 'komünizmin örgütlenmesi esas olarak iktisadidir',
Marx'ın bundan kastettiği toplumsal birliği oluşturan
koşulların maddi gerçekliğe uygun olarak tesis edilme-
sidir."(17) "İktisadi simgeselin egemen olduğu toplumsal
tahayyül içinde yer almak", suçlama bu oluyor ve bu
karmaşık cümle herhalde "Marx iktisatçıdır" dememek
için kuruluyor.

Dememesi gerekiyor; çünkü hiçbir şey üretmeyen
bir toplum tahayyülü İnsel dahil henüz yapılamamış
bulunuyor. Bu yüzden komünizmde de toplumsal bir-
liği oluşturan koşulları "maddi gerçekliğe uygun
olarak" tesis etmek gerekiyor. Çünkü aylak filozoflar
dışında hiç kimse karnını sırf "tahayyül" ederek doyu-
ramıyor.(18) Dememesi gerekiyor, çünkü Marx, iktisadın
insansız nesnelliğini vareden koşulları dinamitledikten
sonra toplumun bir yeniden kuruluşundan sözediyor.
Piyasa toplumu ile komünizmi karıştırmak, bu eski
alışkanlık yeni dinlilere yakışmıyor.

Felsefi ideolojiden ödünç almak felsefenin
hastalığıdır; İnsel iktisat yazıyor görünmesine rağmen
felsefenin hastalığına takılıp kalıyor. Dünya tarihinin
düşüncede olup bittiği çağı Marx kapattı, artık açmak
mümkün değildir. Tarihin kendisinde bulup gösterme
gereğimiz var: "Fikirlerin, tasarımların ve bilincin üreti-
mi, ilkin doğrudan ve dolaylı bir biçimde insanların
maddi faaliyetine ve maddi ilişkilerine bağlıdır."(19)

Bizimki de İnsel'in ki de böyledir.
Ve bir yasadır; maddi üretim araçlarını elinde

bulunduran sınıf, zihinsel üretimi de belirler. Dün
olduğu gibi bugün de böyledir bu. Bu açıdan nasıl
ortaçağda teolojinin zihinsel üretimin diğer alanlarına
egemen olması, kilise babalarının maddi üretimi elinde
bulundurmasıyla örtüşüyorsa, modern çağda teolojinin
bu rolünü felsefenin üstlenmesi burjuvazinin maddi
üretim araçlarını ele geçirmesi ile örtüşür. Belirleme

(14) Gökdemir, Orhan- Öztürk, Sırrı. What İs This Party?-ÖDP ve vb. Üzerine. Sorun Yayınları. İstanbul 1996.. s.17.
(15) İktisat İdelojisinin Eleştirisi. A.g.e. s.13.
(16) A.g.e. s.113.
(17) A.g.e. s.13
(18) "…filozofların gevezelik yapmasını sağlayan şey, bu bayağı dünyanın mümkün kıldığı işbölümüdür. Kazmalar yer-
ine kavramlarla uğraşmak için birilerinin kazmalarla çalışması gerekir. Filozof, aynı düşünme yeteneğine sahip
başkaları kazma ile çalışma zorunluluğu ile karşı karşıya bırakıldığı için 'özgürce' düşünür; onun faaliyetini mümkün
kılan şey 'son tahlilde' kazmadır." Felsefi Aklın Eleştirisi. A.g.e. s.39.
(19) Alman İdeolojisi. A.g.e. s.44.
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(20) İktisat İdeolojisinin Eleştirisi. A.g.e. s.10.
(21) A.g.e. s.11.
(22) Marx-Engels. Din Üzerine. Çeviren Kaya Güvenç. Ankara1976. s.38.
(23) İktisat İdeolojisinin Eleştirisi. A.g.e. s.11.

budur, Ortaçağ'da teoloji, kilise babaları sınıfının tanrısal
bir otoriteye dayandırdıkları sınıfsal egemenliklerinin
düşünsel ifadesi ise, felsefe de burjuvazinin dünyevi
otoritesinin, iktisadi gücünün ifadesidir. Ortaçağ, insanla
doğa arasındaki ilişkinin niteliğini tanrı aracılığıyla açık-
larken, burjuvazinin Novus Ordo Seclerum'u bunu felse-
fi bir biçimde açıklar ve tanrının yerine insanı, soyut
insanı koyar. Ortaçağ'ın tanrıya devrettiği öznel üretken
güçleri ona iade eder. Felsefe, devrimci olduğu ölçüde
dünyevi, tutucu olduğu ölçüde dinseldir; o bu yüzden,
dayandığı sınıftan aldığı bu özellik yüzünden teolojiyle
bağını asla koparamamıştır. Marksizm de tutuculuğu
ölçüsünde içinden çıktığı ve reddettiği kültürel alanlarla
bağını sürdürme eğilimi içinde olmuştur. Ama işte, bun-
lar tarihin istenmeyen çocuklarıdır; bu belirleme ortadan
kaldırılmadan bu devrim tamamlanamaz.

Ne diyor İnsel: "İnsanların toplumsal pratiklerini her
zaman ve her yerde doğal ihtiyaçlarıyla açıklamak
indirgemecilik örneğidir. İnsanlık tarihinin hiçbir döne-
minde bu olmamıştır."(20) Doğrudur elbette, ama burada
"doğal ihtiyaçlar"dan daha karmaşık bir sorunla karşı
karşıyayız. Burada, İnsel'in tarifiyle değil ama kastından
anladıklarımızın her çağda olduğunu göstermiş olmayı
umuyorum. Reddiye ise, insani ilişkileri şeyleştiren
gelişmeyi ortadan kaldırmıyor; burada asıl sorun insan-
ların nasıl olup da emek kılığına, toprak kılığına, ser-
maye kılığına girdiğini, nasıl buna razı olduğunu açıkla-
maktır. Ücretli çalışmanın, insanı ta derinlerinden nasıl
sarstığını, onu nasıl insan kimliğinden soyutlayıp bir şey
haline getirdiğini açıklamaktır. İnsansa insan, ücretli
çalışmanın verdiği açıyı düşünmeyenler, hissetmeyenler
artık insandan konuşmamalıdır.

Peki bu indirgemeciliğe itirazdan ne çıkıyor? İnsel'e
göre efendi-köle ilişkisinde esas olan kölenin efendisini
Efendi olarak tasarlamasıdır.(21) burada da "tasarı" ancak
iş işten geçtikten sonra oluşuyor. Köleci mülkiyet olmasa
bu tasarı neden yapılsın? Kaldı ki bu tasarıya direnen-
lerin başına neler geldiğini  biliyoruz.Pax Romana, o
tasarıyı parçalamak üzere  kitlelerin harekete geçtiği bir
zamanda kuruldu; akıttıkları kan hala kurumamıştır.
İmdada İsa Mesih yetişti. İndirgemecilikle suçlanan
Marx'ın daha işin başında yazdıklarını hatırlayalım:
"Dinsel sıkıntı bir yandan gerçek sıkıntının ifadesi, bir
yandan da gerçek sıkıntıya karşı protestodur. Din, aklın
içinden atıldığı toplumsal koşulların ruhu olduğu gibi,
ezilmiş yaratığın iç çekişidir, taş yürekli bir dünyanın
ruhudur da."(22) İsa Mesih, hesabı ertelemiş, acıyı kat-
lanabilir kılmıştır. İşte bu yüzden bir afyondur o, bu
aldatıcı mutluluğun ortadan kaldırılması, halkın gerçek
mutluluğunu talep etmektir. Bunlar, hepsi eninde sonun-
da bir indirgemedir.

İnsel, bütün bunları bir tasarım veya tahayyül soru-
nuna indirgeyerek, gecikmiş bir İsa Mesih rolüne
soyunuyor. İktisadın varlığı da bu tasarıma bağlı, piyasa
iktisat tasarladığı için işliyor. (23) Yani artık ücretli işçi
haline gelmiş modern köleler modern efendilerini tasar-
layınca süreç başlıyor. Peki ücretli işçiyi kim tasarlıyor? 
Tarih bu tasarımı yapacak bir tek kuvvet tanıyor; aylak
filozoflardan önce özel mülkiyet vardı. Ve bu en çok,
herşeyi tahayyülde yaşadığını sananlar için geçerlidir.

Liberal sola, "İşçi sınıfının İncil'ini" okumalarını
öneriyorum. Peygamberlerinin ya eski bir otomobil
pazarlamacısı ya da bir silah tüccarı olduğunu
öğreneceklerdir.
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Geçtiğimiz aylarda  Türkiye kamuoyu gene yoğun
bir çalkalanmaya sahne oldu: ABD Temsilciler
Meclisi'nde Ermeni Soykırımı'na ilişkin bir maddenin
kabul edilme ihtimali, bir yandan aydınlar ve tüm
vatandaşlar arasında yoğun tartışmalara sebep olurken,
devleti yöneten güçler açısından da tam anlamıyla
"yürekleri ağıza getiren" bir gelişme niteliğindeydi.
Sebebin anlaşılması kolaydı: Yıllar boyu hakim güç-
lerin sırtını dayadığı, desteğini alabilmek için uğruna
Kore savaşlarına girdiği, ilişkiyi sıcak tutabilmek için
en onur kırıcı anlaşmalara ya da siyasi gelişmelere
boyun eğdiği (ve halkına da zorla eğdirmeye çalıştığı)
Amerika, bu "kadim dost", şimdi Ermeni Soykırımı
tasarısı ile TC devletinin dünyada zaten yıpranmış olan
prestijini sıfıra indirmeye hazırlanıyordu. Her şeyiyle
vasat bir Hollywood filmindeki "iyi polis - kötü polis"
sahnelerini hatırlatan bu "tasarı teklifi" komedisinde,
"iyi polis", yani Clinton, son dakikada devreye girerek
tasarıyı erteletti ve devlet, bir süre için nefes aldı. Ancak
oluşan rehavetin keyfini dahi çıkaramadan, bu sefer
Avrupa Parlamentosunda benzer bir gelişme oldu ve bu
sefer bu teklif bir dizi Avrupalı ulusal parlamentodan
geçti.

Bu karmaşa içinde Ermeni meselesinin yalnızca bir
motif, perde arkasında süren başka bir pazarlığın uzan-
tısı ve Türkiye Cumhurıyetini hizaya getirmek için kul-
lanılan bir tür "sopa" olduğunu hissetmemek için
gerçekten politikadan bihaber olmak gerekir. Ancak,
arka planda süren pazarlığın konusu ne olursa olsun
(Baku-Ceyhan boru hattı ?, AB'ye giriş koşulları
?..Kıbrıs?..) değişik dönemlerde ısıtılıp Türkiye'nin
gündemine getirilen, daha sonra da geldiği gibi de
esrarengiz biçimde gündemden kalkan bu meselenin
gerçek mahiyetinin ne olduğunun ortaya konulması
şarttır. Bu yalnız günlük politikadaki duman bulutunu
dağıtmak için değil, aynı zamanda toplumumuzun ta-
rihsel bilincini de sağlıklı bir temele oturtmak ve yeni
ve pozitif arayışlara açık  hale getirmek için gereklidir.
Sorunun günlük planda yönetim kademesindeki kadro-
lar ve genel olarak onların borazanlığını yapan basın
tarafından ortaya konuş biçimi rutin, rutinleştiği ölçüde

de bayatlamış olan argümanlardan ibarettir. Bir yak-
laşımda " Evet, bir göçettirme oldu. Ama o dönemdeki
genel savaş koşulları dolayısıyla göç eden Ermenilerin
bir kısmı  salgın hastalık, açlık ve eşkıya saldırıları
sonucunda ölmüş olabilir. Bunda siyasi suçlama konusu
olabilecek hiçbirşey yok" şeklinde topu çevre koşulları-
na atan bir psikolojik rahatlama söz konusudur.  Yer yer
"bu işi devlet değil, kanun tanımayan göçebe  Kürt
aşiretleri yaptı" da denerek kabak  "olağan suçlu"
Kürtlerin başına patlatılmaktadır.  Bu tür parlak açıkla-
malardan cesaret alan kimileri de " ABD kendine bak-
sın; onlar Kızılderilileri katletmediler mi ?" şeklinde
"cesur" çıkışlarda bulunmakta; bir kısmı ise tasarı
Temsilciler Meclisinden geçerse bizim de TBMM'de
"Kızılderili Soykırım Tasarısı"nı kabul etmemizi öner-
mek türünde soytarılıklara kadar işi uzatmaktadır.
Üstelik böyle bir yasayı bir karşılık, bir "kontr" olarak
onaylamanın, üçüncü şahıslar gözünde "Türkiye'de de
katliam türünde bir şeyler olmuş" anlamına geleceğini
akla getirmeden. Bunların yanı sıra sık sık "Arşivleri
açalım" şeklinde bir niyet, yasak savma kabilinden de
olsa dile getirilmiş olmakla birlikte, son 20 yıldır bu
konuda kayda değer bir arşiv çalışması yapılmadığı da
bilinmektedir.

En son gündeme gelen  ve nispeten daha ılımlı olan
bir yaklaşım ise Ermeni meselesini siyasi bir mesele
olmaktan çıkarıp bir tarihi araştırma meselesi haline
getirmek ve bu çerçevede konuyu tarihçilere bırakmak
şeklindedir. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından da dile
getirilen bu yaklaşımın, arkasında ne denli iyi niyet
olursa olsun, sonuçsuz kalmaya mahkum olduğu şimdi-
den anlaşılmaktadır. Bu konuda biraz farklı görüşler
ileri süren ve ortada Ermeniler açısından da bir dram
olduğuna dikkat çeken Halil Berktay gibi tarihçiler,
basında saldırılara maruz kalmış, "suçluluk komplek-
sine esir olmak"la suçlanmıştır. Çıkan muhalif sesler
cılız olduğu için iş burda kalmıştır. Muhalif sesler
artarsa, şovenizmin nasıl çirkefleşeceğini kavramak için
şarkıcı Ahmet Kaya olayını hatırlamak yeterlidir.
Dolayısıyla, gerek Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu
konudaki saplantılı tavrı, gerekse Batı'nın bu konuyu
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sömürmekteki pervasızlığı sürdükçe, Ermeni mese-
lesinin hiçbir zaman siyasi bir mesele olmaktan kurtu-
lamayacağı açıktır. Bu gerçeğin kabul edilmesi, sosya-
listlere ciddi bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir.
Sık sık gündeme getirilip rahatça manipüle edilebilen
bu konu  burvuva poliltikacılarına ya da kendini politi-
ka dışı tanımlayan "eli temiz" tarihçilere değil, Türk,
Kürt, ve Ermeni halklarına; onların egemenlerine değil,
bu konuda rahatça bir piyon gibi meydana sürülebilen
emekçi yığınlarına ve egemen sınıfların dışında tavır
koyabilen dürüst aydınlarına aittir. Türkler, Kürtler ve
Ermeniler, emperyalizm ve kendi egemenleri tarafından
son 100 yıl olduğu gibi rahatlıkla ve utanmazca
manipüle edilmeyi bir kader olmaktan çıkarmak isti-
yorlarsa, tarihle, geçmişle, özellikle de yüzyılın başında
olan olayların tüm yönleriyle yüzyüze gelmek; bu olay-
larda kendilerine düşen sorumluluk payıyla da cesurca
hesaplaşmak zorundadır.

SORUNUN KÖKLERİ

Ermeni sorunu,  19 yüzyılda "Doğu Sorunu" olarak
tanımlanan ve Osmanlı İmparatorluğunun Batılı
emperyalistler tarafından hızlandırılan çöküş sürecinin
bir parçası ve uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nok-
tada , herşeyi "Batı'nın komplosu" olarak gösteren  ve
tüm başarısızlıkları, yenilen tüm darbeleri Batı'nın
oyunlarına bağlayan resmi tarih söylemi ile ayrışmakta
yarar vardır. Batı'nın, Osmanlı İmparatorluğunu
sömürgeleştirmek için yaptıkları bilindiği gibi, bunun
arkasında yatan niyetin ve kafa yapısının da ne denli
düşmanca olduğu ortadadır. Ancak sorun, Osmanlı
İmparatorluğu'nun bu saldırılar karşısında ayakta güçlü
bir şekilde durmasını engelleyen yapısal zaaflarıdır.
Merkezkaç bağımsızlık hareketleri de bu çerçevede ele
alınmalıdır. Osmanlı Devleti kuruluşunu takip eden
birkaç yüzyıl boyunca Anadolu ve Balkanlar'da
kendine özgü bir düzen kurmuş, bölgede güvenliği
garanti ederek tarım, ticaret, ve zanaat tipi üretimin
gelişmesi için gerekli koşlulları yaratmış, oluşturduğu
tımar sistemi ile de ekonominin ve ordunun
ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan özgün bir çözüm
geliştirmiştir. Başından beri benimsediği dini ve
kültürel hoşgörü, istikrarlı bir yapıyı yansıtan bu resme
eklendiğinde de, ortaya çok değişik milletlerin ve
kültürlerin bir arada yaşayabildiği ilginç bir tarihsel
deneyim ortaya çıkmıştır. 

17. yüzyıldan itibaren Batı'da oluşan ekonomik ve
sosyal atılımın gerisinde kalan Osmanlı Devleti, kendi
içinde de ciddi bir tıkanıklığı yaşamaya başlamış; tımar
sistemi çökmüş, ortaya çıkan köylü isyanları, rejimin
istikrarını ve dayandığı temellerin güvenilirliğini önem-
li ölçüde sarsmıştır. 18. yüzyılın sonunda itibaren ortaya
çıkan özgürlük ve milliyetçilik cereyanları, Osmanlı'yı

böyle bir zaaflı ortamda yakalamış, Avrupa'da geliş-
menin ve yükselmenin anahtarı olmuş bu kavramlar,
Osmanlı'da son derece trajik bir yıkımın taşıyıcısı
olmuştur. O zamana kadar  "millet" adı altında (daha
çok din ve mezhep temelinde) organize olan ve kendi
geleceklerini Osmanlı devleti çerçevesinde görme
alışkanlığında olan cemaatlar,  farklı bir  sürecin içine
girmeye başlamıştır. Önce kendi farklılığının bilincine
varan bu cemaatlar içinde, gelişme dinamizmini
yitirdiği ortaya çıkan, yönetimi altında kalmaya devam
etmenin ne kazandırdığı giderek belirsizleşen bir
devlete karşı  kuşkular belirmeye başlamıştır.
"Osmanlı'nın dışında bir gelecek" fikri önce bir olasılık,
yalnızca dar ve militan bir azınlık tarafından benimse-
nen bir alternatif olarak ortaya çıkmış ve  başlangıçta
hep marjinal olan bu alternatif, daha popüler bir ikinci
alternatif tarafından, yani bir bütün olarak reforme
edilmiş ve atılım yapmayı başarmış bir Osmanlı
Devleti'nin yönetimi altında yaşamaya devam etme
fikri tarafından gölgelenmiştir. Ancak ıslahat hareket-
leri ile başlayan,  Tanzimat ve Meşrutiyet ile devam
eden tüm yenileşme çabaları cılız sonuçlardan öteye
gidemeyince, cemaatler içinde ikinci alternatif gözden
düşmeye; buna karşılık ayrılıkçı alternatif güçlenmeye
başladı. Batı'nın bütün yaptığı ise,  Osmanlı sosyo-
ekonomik yapısının kendi içinde ürettiği ve aşamadığı
bu zaaflı yapı içinde çıkan çelişkileri ustaca manipüle
etmekten ibaret oldu.

Bu çerçeve içinde önce Sırplar ve Yunanlıları, daha
sonra Bulgarlar, ve Arnavutları sürükleyen ayrlıkçı rüz-
garın en son savurduğu kesim Ermeniler oldu. Diğer
cemaatlerin aksine, Anadolu'da  Türkler ve Kürtler ile
büyük ölçüde iç içe yaşayan, nüfus olarak yoğunlaştığı
birkaç vilayet ( Van, Bitlis.) olmasına karşın genelde
müslüman nüfus içine dağılmış bulunan Ermeni
cemaati, Osmanlı'nın yenileşme çabalarına sonuna
kadar destek oldu. Ermeni aydınlarının daha sonra kanlı
bıçaklı olacakları İT fırkası ile başta yoğun bir işbir-
liğine girmelerinin, bu partinin listesinden aday
olmalarının, Abdülhamit istibdatına karşı güçbirliği
yapmalarının ardında yatan yaklaşım ve zihniyet budur.
Bu noktadan 1915'deki trajediye ve bugünkü düşman-
lığa uzanan yol, politik kısırlığın, darkafalılığın, illüz-
yonların ve hayal kırıklıkların, ve şovenizm cinnetinin
taşlarıyla örülüdür, harcını ise emperyalizmin tezgahları
oluşturmaktadır.

Ulusal düşmanlıkları inceleyen her tarihsel çalış-
ma, asla kesin cevap verilemeyecek olan bir soruyla
başlar: Kim başlattı ? Ermeni sorununda da, bu soruya
net bir cevap verilemeyecek olmakla birlikte bilinen ilk
çatışma 1909'da gerçekleşen Adana olaylarıdır.
Ermenilerin saldırdığı iddiasıyla kışkırtılan müslüman
nüfus, bu kesime karşı saldırıya geçince Ermeniler
arasında önemli kayıplara sebebiyet vermiştir. Bu türde
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ilk çatışma olması dolayısıyla büyük yankılar uyandıran
bu olayların soruşturulması için bölgeye uluslararası bir
komisyon dahi gelmiş, Osmanlı devleti, olayda suçlu
bulunan müslüman unsurlara karşı en ağır cezaları ver-
mekte tereddüt etmemiştir. Ancak bu olay, Ermeni
cemaati açısından bir belirsizliğin başlangıcı olmuş,
müslüman nüfus tarafından kıyıma uğratılma korkusu
ve devletin bu konuda gerekli güvenliği sağlayamaya-
cağı şüphesi, bir virüs gibi bu kesim içinde yayılmaya
başlamıştır. Yıllar sonra yapılan araştırmalar, Adana
olaylarında İngiliz-Rus parmağı olduğuna dair ciddi
ipuçları ortaya çıkarmıştır (İttihatçılıktan Kemalızme,
Feroz Ahmad s:154) Başta Ermeni milliyetçiliğini
destekleyen, daha sonra kendi topraklarındaki Ermeni
milliyetçiliği ile başı derde girdiği için Osmanlı'daki
Ermenileri desteklemekten vazgeçen Çarlık Rusya'sı
1912'den itibaren yeniden "Ermeni kartı" nı oynamaya
karar vermiştir.(İttihatçılıktan Kemalizme, Feroz
Ahmad, s.163) Sonuç da ortadadır: Ermeni cemaati
içinde yukarda değindiğimiz endişe, daha sonra
Doğu'da ve Orta Anadolu'da ustaca planlanan ve kısa
zamanda mantar gibi patlak veren bir dizi mevzi kışkırt-
mayla daha da güçlenmiş, direkt Çarlık Rusya'sı ile
temas halinde olan dar bir milliyetçi kadro bu sürece
angaje olmuş, sonuçta Osmanlı gerçeği ile gerek idari
yapı, gerekse sivil yaşamda en çok entegre olmuş  (en
içiçe yaşayan) gayrimüslim kesim olan Ermeni cemaati
içinde, ayrılıkçı eğilimler güç kazanmaya başlamıştır.

Okuma-yazma oranı yüksek, temel uğraş olan
zanaatçılık ve ticaret sayesinde ciddi bir ekonomik
birikimin taşıyıcısı ve Anadolu'da kayda değer bir
nüfusun sahibi olan bir Hıristiyan kesim olarak Ermeni
cemaati,  kullanılacak mükemmel bir araç olarak
Batı'nın iştahını kabartmakta gecikmemiş; bu konudaki
girişimler asla Rusya'yla sınırlı olmamıştır. Fransa,
katolik Ermeniler yoluyla etkinlik kurmaya çalışırken, o
dönem yeni bir dünya gücü olarak Ortadoğu sahnesine
giren ABD de protestan misyoner vasıtasıyla Ermeni
cemaati içine el atmakta gecikmedi.. İşin ilginç tarafı,
bugün egemen sınıfların Ermeni meselesine destek ver-
memesi için yalvardıkları ABD, bir dönem bu soruna
belki de en fazla yatırım yapan güçlerden biriydi.
Doğu'da, özellikle Anadolu'lu Hıristiyanlara yönelik
olarak kurulan bir dizi kolej (Harput, Merzifon, Tarsus,
Sivas..) geleceğin ABD güdümlü Ermeni entelijan-
siyasını yetiştirmeyi amaçlıyordu; ve  birçok planla
beraber bunu da akim  kılan 1915 tehcirine karşı, en
fazla veryansın edilen basın (Ermenilerle hiçbir tarihsel
bağ bulunmamasına karşın) Amerikan basını oldu. 

Batılı akıl hocalarının Ermeni ayrılıkçılığına gös-
terdiği yol Balkanlar-daki senaryo ile aynıydı ve bu
anlamda standarttı: Yerel çatışmaları kışkırtmak, sorunu
uluslararası platforma taşıyarak Hıristiyan cemaat için
güvenlik istemek,  özerklik  talepleriyle devletin cemaat

üzerindeki kontrolünü gevşetmek, genel bir başkaldırıyı
organize edecek noktaya gelince de bu isyanı başlatmak
ve Osmanlı'nın geniş çaplı müdahalesi noktasında
Batılı devletler olarak devreye girerek bunu engelle-
mek. Yunanistan'da, Girit'te,  Makedonya'da, Bosna-
Hersek'te sahneye konan senaryo,  tüm Ermeni halkının
değil, ancak bu toplum içinde güç kazanan belirli siyasi
kadroların kafalarındaki planın aynısıydı. Başka bir
deyişle bu mantığın zorunlu sonucu, Anadolu'nun
Balkanlaştırılmasıydı.

Her iki halk açısından dram, tam bu noktada başla-
maktadır. Anadolu, halkların mevzilenişi açısından
Balkanlarla taban taban zıttı, ve aradaki farkın sadece
bir coğrafi enlem farkı olduğunu, orada başarıya ulaşan
siyasi taktiklerin burada da aynı başarıyı göstereceğini
düşünmek akıl almaz bir ahmaklıktı; bu ahmaklığı
sonuçta yüzbinlerce insan canlarıyla ödedi. Öncelikle
Anadolu, 700 yıl boyunca Avrupa'nın ortalarına kadar
uzanan gücün kaynağı, buralara pompalanan Türk-
Müslüman insan malzemesinin "üretim" alanı ve bir
anlamda ana deposuydu. Sırbistan'dan Girit'e kadar,
Avrupa'da yaşayan Türk'lerin, iktidara geçen milliyetçi-
lerin baskı ve katliamlarından kaçmak için Anadolu
gibi son bir sığınakları vardı; Anadolu Türklerinin  ise
sığınacakları hiçbir yer yoktu;  dolayısıyla burayı da
yitirmemek için son derece gözü kara bir biçimde
savaşacakları ortadaydı. Öte yandan Balkanlarda
Müslümanlar, bir Hristiyan denizi içinde yer alan
adacıklar konumunda iken Anadolu'da durum tam
tersineydi.  Birkaç vilayette nüfus yoğunluğuna sahip
olmalarına rağmen (Vilayet-i Sitte) Ermeni nüfusun
büyük bir kısmı bir Türk ve Kürt çoğunluğunun ortasın-
da ve onlarla içiçe yaşıyordu. Bütün bunlar, Anadolu'da
"Balkanlaştırma" senaryosuyla kurulacak bağımsız bir
Ermenistan projesinin (haklılığı ya da haksızlığı bir
yana) siyasi/askeri strateji açısından nasıl bir ham hayal
olduğunu, olağanüstü elverişli koşullar olmadığı sürece
böyle bir girişimin nasıl bir kumar olduğunu ortaya
koymaktadır.  Batılı emperyalistler ve Ermeni mil-
liyetçileri, milyonların hayatının ve bir halkın iki bin
yıllık kültürel birikiminin masaya sürüldüğü bu kumara
pervasızca girdiler.

MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ

Bu noktaya kadar Ermeniler açısından ortaya koy-
duğumuz olaya, Türk-Müslüman unsurlar açısından
bakmak gerekir. Öncelikle 19.yüzyılda Balkanlarda
yaşanan trajedi kavranmadan, 1915 olaylarına
damgasını vuran kafa yapısını anlamak mümkün
değildir.  Bugün Batı'nın Ermeni halkı açısından gün-
deme getirdiği ve tarihsel gerçekliği tartışılmaz olan
dramın, yani yurdundan sürülme, katledilme, mallarının
yağmalanması, acımasız doğa koşullarına ve katil
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çetelere terkedilme türünden olguların, neredeyse
1915'den önceki 100 yıl boyunca, Balkanlardaki Türk
halkı için geçerli olduğunu, Osmanlı halklarının 100 yıl
boyunca kanını döken trajedinin ilk perdesinin
Balkanlarda açıldığını belirtmek gerekir.  Sürekli olarak
çok uluslu bir siyasal yapıyı ayakta tutmaya çalışan
Osmanlı'ya karşı ayaklanan Balkan milliyetçileri, başarı
kazandıkları coğrafi kesimlerde, uğruna savaştıkları
proje olan "ulusal devlet" projesini hayata geçirmeye
yönelmiş; bunu için ilk ön koşul olan kültürel (dil-din-
örf adet..) homojenliği tesis etmeyi amaç edinmiştir.
Değişik etnik kesimlerin içiçe yaşadığı bir coğrafyada
ise bunu mümkün kılmanın tek yolu sürgün ve katliam
olmuştur.  300- 400 yıl boyunca Osmanlı'nın gücüne
dayanarak Balkanlarda yerleşmiş, siyasal açıdan ege-
men, ekonomik açıdan da avantajlı olarak yaşayan Türk
-Müslüman nüfus,  Balkan milliyetçilerinin Batı'nın da
desteğiyle kazandıkları her zaferde varını yoğunu orada
bırakarak, önemli sayıda kayıp vererek Balkanlardan
adım adım sürülmüştür .  Amerikalı araştırmacı Justın
Mc Carthy, "Sürgün ve Ölüm" başlıklı kapsamlı çalış-
masında,  bu dönemde Balkanlar'da ve Kafkasya'da
1821-1922 arasında katledilen toplam Türk/müslüman
nüfusu 5. 060 .000 olarak hesap etmektedır (A.g.e. s
374) Bu trajedinin ikinci perdesi ise, Anadolu'ya ve
İstanbul'a sığınan bu mağdur kitlenin, burada, yani
Anadolu halkı ve İstanbul 'daki siyasal yaşam üzerinde
yarattığı etki olmuştur. Görüleceği gibi, sonuçları
açısından bu ikinci perde, maalesef birinciden daha az
trajik değildir.

Balkanlardan göç ettirilen muhacirler, Batı
Anadolu ağırlıklı olmak üzere Anadolu'nun dört bir
tarafında yerleştirildiler ve yaşadıkları acı deneyin ve
buna eşlik eden şiddetli duyguların, tepkici bir zih-
niyetin taşıyıcısı oldular. Ama Osmanlı siyasetinini
kalbi olan İstanbul'da bu etki daha güçlü idi. Kuruluş ve
gelişmesinin en önemli aşamalarını Balkanlar'da
yaşayan, neredeyse bir "Balkan menşeli örgüt" olan İtti-
hat ve Terakki'nin kadroları, bizzat yaşanan trajedinin
kurbanı, yani "terk-i vatan eyleyen" milyonların bir
parçasıydı; ve şahit olunan dramın bu kadroların siyasi
anlayışlarına damgasını vurması kaçınılmazdı. Bu
"damga"yı basit ve sığ bir intikamcılık olarak algılama-
mak gerekir. Bu tarz bir intikamcılık sıradan vatan-
daşlar, siyasi kültürden yoksun kimi muhacirler için
geçerli olabilir; ancak siyasi kadrolar üzerinde oluşan
etki daha farklıdır. İttihat ve Terakki   kadrolarını
düşünce dünyasında oluşan en büyük tahribat,
Osmanlı'nı varoluş biçimi ve sebebi olan, İttihat ve
Terakki'nin de başından beri kararlılıkla savunduğu bir
idealden, farklı milliyetlerden cemaatleri tek bir siyasi
çatı altında tutabilme fikrinden ve amacından
vazgeçilmesi olmuştur. Bu vazgeçme hiçbir zaman net
ve kesin bir şekilde dile getirilmemiş,  ancak farklı dil

ve dinde cemaatlar varlığını sürdürdükçe, Batı'nın
entrikalarından başını kurtarabilecek bir siyasi yapı
kurulamayacağı fikri, bir umutsuzluğun ifadesi olarak
kafalarda yeşermiş, yıllar boyu beraber yaşamak için
çaba sarfettikleri Yunan, Bulgar, Sırp cemaatlerinden
yedikleri darbelerin anıları, bu düşünceyi daha da
güçlendirmişti.  Oluşmakta olan kafa yapısı, sığ Balkan
milliyetçiliğinin, ilkel komitacılığın Osmanlı'daki hazin
bir simetrik görüntüsünden başka birşey değildi. Bu da
somut olarak, Balkanlar'da yapılan "kültürel homojen-
lik  üzerine kurulan devlet yapısı " modelini bir alter-
natif olarak elde tutmayı beraberinde getiriyordu.

Bu noktada bir parantez açmak, ve Anadolu'nun
yerli müslüman halkı açısından "etnik homojenlik" türü
bir beklentinin zerresinin dahi olmadığını belirtmek
gerekir. Yerel olarak gündeme gelen Ermeni çetecilik
hareketleri, Anadolu müslümanlarında bir bütün olarak
Ermeni cemaatine karşı bir tavır alış, iki kesim arasında
gerilimin yükselerek etnik düşmanlığa dönüşmesi
türünden bir duruma asla yol açmadı. Bu tür tavır takı-
nan Ermeniler, olsa olsa devlete isyan eden sıradan
asiler olarak görüldü ve Doğu'da Ermeni, Ege'de ve
Karadeniz'de ise Rumlarla normal insani ilişkiler genel
olarak sonuna kadar devam etti (özellikle, bu tür bir pat-
lamaya hazır barut fıçısı haline gelmiş etnik düşman-
lığın bugünkü Kosova'da olduğu gibi somut bir göster-
gesi olan cemaaatlar arasında  konuşmak/görüşmek
dahil sıradan sivil ilişkilerin dahi kesilmesi, 1915 önce-
si Anadolu için geçerli olmadı)

İttihat  ve Terakki resmi planda son ana kadar
Osmanlı Devleti'ni çok uluslu yapısıyla birlikte ayakta
tutmayı politik planda benimsedi ve bunun aleyhine
görüntü verecek hiçbir çıkışta bulunmadı. Ancak 1915
tehcirinde yaşananlar, cemiyetin bir kanadının şartlar
elverdiğinde Anadolu'da etnik temizlik yapmak için
daha önceden ciddi bir hazırlık içinde olduğunu açıkça
ortaya koymaktadır. Sonuçta, Ermeni tarafında Hınçak
ve Taşnak gibi Batı'nı uşağı sorumsuz kadroların
"Anadolu'da Balkan usülü bağımsızlık" senaryolarının
Türk tarafındaki karşılığı, İttihat ve Terakki'nin bir
kanadı tarafından, Balkan komitacılığının en sefil yön-
leriyle Anadolu'da uygulanması olmuştur.

1915 'DE NE OLDU ?

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Ermeni komite-
cileri, Doğu Anadolu'da Osmanlı ordusuna karşı cephe
gerisinde bir dizi saldırıya giriştiler. Özellikle Rus ordu-
larının ilerlemesinin sürmesiyle, Anadolu'da genel bir
Ermeni isyanı çıkarmak için, yani yukarda
değindiğimiz Balkan senaryosunun Anadolu'da uygu-
lanması için  en elverişli an yakalanmıştı. Justın Mc
Charthy, 'Olüm ve Sürgün kitabında Ermeni
komitelerinin Anadolu'da bir iç savaş çıkarma hazırlığı
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içinde olduğunu yazmaktadır. Bu durum karşısında
Osmanlı Devleti, "tehcir" (zorunlu göç ettirme) kararı
alır ve İstanbul dışında yaşayan tüm Ermeni nüfusun,
cepheden daha uzak olan Suriye  ve Lübnan'a göç etti-
rilmesini emreder.  Emir kesindir: Buna Bursa'dan
Diyarbakır'a kadar Anadolu'da yaşayan tüm Ermeniler
dahildir ve bunları saklamaya kalkan Türk-
Müslümanlar için de ağır cezalar öngörülmüştür.
Sonuçta, Ermeniler dönecekleri umuduyla evlerini ki-
litleyerek (ve  birçok yerde anahtarı müslüman komşu-
lara emanet ederek), bazıları paralarını toprağa gömerek
yola çıkarlar. Burada çok sayıda romana, anıya,
inceleme ve araştırmaya, sayısız sergi ve konferansa
malzeme teşkil edecek olann bir trajedi başlar. Yola
çıkan göç  kervanlarının pek azı Suriye'ye varır. 

Lübnan ve Suriye'ye varabilen kafileler, olaydan
haberdar edilen Batılı ülkeler ile dolaylı biçimlerde
temas kurmayı başardılar ve bunların yardımıyla en
kısa zamanda Osmanlı topraklarını terketmeye çalıştılar
. İngiliz donanmasının koruması altında Mısır'a giden-
ler, burası hala bir İngiliz sömürgesi olmasına rağmen,
müslüman ahalinin çoğunlukta olduğu bir toprakta
yaşamayı güvenli bulmadıkları için orada da fazla
kalmadılar ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere
dünyaya dağıldılar. Sonuçta Rusya'dan Fransa'ya,
Kanada'dan Latin Amerika'ya ve Avusturalya'ya kadar
savrulmuş binlerce Anadolu kökenli Ermeninin oluştur-
duğu Ermeni Diaspora'sı ortaya çıkmış oldu. Tehcir
hareketi esnasında ölen Ermenilerin sayısı yer yer sıcak
tartışmaların konusu olmakla birlikte, tartışılan rakam-
ların boyutu dahi, olayın "tarihsel trajedi" niteliğini
yeterince ortaya koymaktadır. Ermeni çevrelerinin "1,5
milyon Ermeni öldü" iddiasına TC tarihcileri "zaten
toplam o kadar Ermeni vardı; hepsi ölmüş olsa
dünyadaki Ermeni cemaati nereden çıktı?" şeklinde
karşılık vermektedir. Bu karşılık oldukça nettir ve
doğrudur; ancak bu cevabın arkasından gelen "o zaman
kaç kişi öldü?" sorusuna cevap vermekten yüzsüzce
kaçılmakta ve süratle "salgın hastalıklar.." edebiyatına
geçilmektedir . Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki
Ermeni Patrikhanesinin genel sekreteri ve aynı zaman-
da değerli bir Türkiye'li aydın olan Kevork
Pamukciyan, bu konuda ilginç bir çalışma yapmış,
1915 koşullarında ölülerin kaydı tutulamayacağı için,
bir yandan o dönemin Osmanlı nüfus kayıtlarına, öte
yandan da dünyadaki Ermeni cemaatlerinin nüfus bilgi-
lerine dayanarak , yani bir tür "girdi-çıktı" modeli
kurarak arada "kaybolan" nüfusu kabataslak hesapla-
maya çalışmıştır. Belirli bir hata payının olabileceğini
teslim ettiği çalışmasının sonunda bulduğu rakam
600.000'dir. Diğer benzeri çalışma ve tahminlerin sonu-
cunda çıkan en mütevazi rakam 500.000'dir ve ortada
geçiştirilemeyecek, tüm taraflar açısından hesap ver-
mekten kaçınılamayacak bir olguyla karşı karşıya

olduğumuzun somut kanıtıdır.
Yarım milyonu aşkın Anadolu'lu Ermeni nasıl

ölmüştür?  Resmi tarihçiler tarafından öne sürülen doğa
koşulları, salgın hastalıklar, ve kanunsuz çeteler gibi
faktörlerin payı olduğu doğrudur; ancak bütün sayıyı bu
faktörlerle açıklamanın ne denli beyhude bir çaba
olduğunu anlamak için profesyonel tarihçi olmaya
gerek olmadığı açıktır. Salgın hastalıktan başlayalım.
Her savaş dönemi, hıfzıssıha kurallarının ihmal edilme-
si dolayısıyla aynı zamanda bir salgın hastalık döne-
midir ve 1.Dünya Savaşı da bu konuda istisna
olmamıştır. Ancak koşulların çok daha çetin, sağlık
kurallarına riayetin çok daha zor olduğu cephede dahi,
Osmanlı ordusunun salgın hastalık kayıpları (Ermeni
Tehciri gibi sınırlı bir zaman ve mekan içinde) yüzbin-
lere erişmemiştir (dünya tarihinin en kanlı birkaç
savaşından biri olan Çanakkale muharebelerinde,
Osmanlı ordusunun toplam ölü sayısı 200.000 cıvarın-
dadır). Öte yandan, savaşın dekoru olmanın ötesinde
ciddi demografik değişikliklere yol açan büyük salgın-
ların (16 yüzyılda İngiltere'deki Veba Salgını gibi)
önemli birer tarihsel olgu olarak kaydedildiği bilinmek-
tedir. Halbuki aynı dönemde Anadolu'da bu tarzda bir
salgının kaydedilmediği, tüm sivil halk arasında
yayılan çeşitli  hastalıkların, müslüman nüfus içinde
yüzbinlere varan bir tahribatının söz konusu olmadığı
bilinirken, "salt Ermenileri kıran bu salgın hastalık"
resmi tarihiçilerden açıklama bekleyen bir muamma
olarak duracaktır. Aynı durum, "doğa koşulları" için de
geçerlidir. Tehcirin esas olarak gerçekleştiği Doğu
Anadolu'nun kış koşullarının ne denli çetin olduğu
herkesçe bilinmektedir ve bu tür bir göçte, soğuk
yüzünden kayıpların olması kaçınılmazdır. Ancak
dikkat edilmesi gereken ufak bir detay da şudur: Burada
göçe zorlanan  Doğu Anadolu'nun koşullarından haberi
olmayan bir Akdenizli turist kafilesi değil, bin yıldır o
toprakta ve o koşullarla iç içe yaşamaya alışmış Ermeni
halkıdır. Elinden geldiğince tedbir alarak çıktığı, üstelik
(Allahüekber dağlarında ölen Osmanlı askerlerinin
aksine) hareket halinde olduğu, yani istendiği takdirde
her an bir yerleşim merkezine ulaşma şansı olduğu bir
göçte, bu halkın "soğuk" yüzünden yüzbinlerce
insanını, yani tüm mevcudunun neredeyse üçte birini
kaybetmesi, en zengin hayal gücünü dahi aşan bir fan-
tezi, daha doğrusu bir yalandır.

Ermeni kayıplarının temelini oluşturan faktör,
yüzlerce kişisel anının ve tanıklığın    işaret  ettiği gibi,
devletin resmi politikası olmayan, ama devlet içindeki
belli bir gücün gayrı resmi bir şekilde organize ettiği bir
bilinçli kırım hareketidir. Amaç, resmi gerekçe olan ve
belli bir haklılığa sahip bulunan "cephe gerisini garan-
tiye alma"nın ötesinde, dünya savaşının kargaşası
içinde Anadolu'da Balkan usülü bir etnik homojenliği
gerçekleştirmektir. Organize eden güç, İttihat ve
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Terakki partisinin içindeki en etkin kanat olan Enver
Paşa ve onun kontrolündeki Teşkilat-ı Mahsusa'dır.
Kafileler jandarma eşliğinde yola çıkmış, kimi durum-
larda belirli bir  vazife duygusuna sahip komutanlar,
sorumluluğu altındaki kafilenin can güvenliği için elin-
den geleni yapmış ve çevreden gelen saldırılara göğüs
germiştir. Ancak, birçok durumda ya sonradan merkez-
den yönlendirildiği ortaya çıkan çeteler, ya da yine
merkezdeki ekiple uyum içinde olan bazı yerel otorieler
kafilelere müdahale ederek, sistematik olarak katliama
girişmiştir. Birçok yerde önce çocuklar "yolculuğa
dayanamaz" gerekçesiyle kafilelerden alınarak belirsiz
yerlere sevkedilmiş, daha sonra bunlardan haber alına-
mamıştır. Kurtuluş Savaşının bitimine doğru Kazım
Karabekir tarafından yetiştirildiği bilinen çok sayıdaki
"Karabekir yetimi"nin büyük kısmının katliam mağdu-
ru Ermeni çocukları olduğu bilinmektedir. Kimi durum-
larda trenle sevkiyat yapılarak, nehir üstünden geçerken
vagondakilerin nehirlere atıldığı aktarılmıştır. Bazı
durumlarda da, erkekleri insanlık dışı koşullarda çalış-
maya zorlayarak insanlar kırılmış, sağ kalanlar ise
kurşuna dizilmiştir. Sözü sık sık geçen "çeteler"in
devletle bağlantısı ise son derece çarpıcı birkaç olayda
ortaya çıkmıştır. Osmanlı Meclis Mebusan'ın ilk
üyelerinden, Taşnak partisi üyesi ve Erzurum mebusu
Vartkes efendinin öldürülmesi bu olaylaran biridir. Son
derece renkli bir sima olan, ve mecliste İttihat ve
Terakki'nin kurmaya çalıştığı alaturka kapitalizme ilk
sosyalist eleştirileri yapan Vartkes, uzun süre (eleştiri
hakkı saklı kalmak kaydıyla) İttihatçılar ile uyum içinde
çalıştı. Savaş başladığında ortaya çıkan Ermeni isyan
hareketleriyle bağı olup olmadığı bilinmemektedir.
Ancak Tehcir ile beraber o da Erzurum'dan yola çıkan
kafileye katılmıştır. Kafile yolda durdurulmuş, Çerkez
Ahmet isminde bir çeteci Vartkes ve gene kendisi gibi
mebus olan arkadaşı Zohrab'ı ayırmış, öldürüleceğini
anlayarak cesur bir tavır sergileyen mebusları Çerkez
Ahmet, bıçakla ve kafalarını taşla ezerek öldürmüştür.
Hiçbir rütbeye sahip olmamasına karşın bulunduğu
meclislerde binbaşı rütbesinde subaylara kafa tutabilen
bu serserinin gücünü  kendisini organize eden Teşkilatı
Mahsusa'dan aldığı o gün de bilinmekteydi. Ancak
daha ilginç olanı ise, Vartkes'in bulunduğu kafile Şam'a
geldiğinde, içinde Vatkes'in bulunmadığını gören
Suriye valisi ve İttihat ve Terakki'nin üçüncü adamı
Cemal Paşa'nın  tepkisidir. Bu Ermeni mebusun başına
geleni öğrenen Cemal Paşa, yetkisini ve gücünü kulla-
narak Çerkez Ahmet'i yakalatmış ve kurşuna
dizdirmiştir. (bkz. "İki Komite, İki Kıtal" Ahmet Refik.
s. 42) Vartkes'in öldürülmesi, "doğa koşulları ve salgın
hastalıklar" edebiyatı kapsamına girmeyen sistematik
ve hedefli cinayetlerden yalnızca biridir. Ancak Cemal
Paşa'nın tavrı ise, işlenen cinayetlerin tüm devletin poli-
tikası olmadığı, bizzat devletin yasallığına ters ve bu

yüzden de gizli bir politikanın ürünü olduğunu ortaya
koymaktadır. Meşhur bir kişilik olan, bu yüzden de
öldürülmesinin hesabı sorulabilen Vartkes'in yanısıra,
böyle bir şansı ve lüksü olmayan binlerce insan,
Anadolu'nun dört bir yanında bu tür devlet destekli
çetelerin kurbanı olmuştur. Ahmet Refik aynı kitapta,
(s. 38) Eskişehir havalisinde de benzer bir çeteden söz
etmektedir).

Amaç etnik temizlik ise, olayın niçin Ermenilerle
sınırlı kaldığı sorusu akla gelebilir. Cevap ise açıktır:
Teşkilatı Mahsusa'nın faaliyeti Ermenilerle sınırlı
kalmamıştır. Özellikle Karadeniz bölgesinde bir Pontus
devleti kurmak isteyen Rum çetelerine karşı, nizami bir
bastırma hareketi yerine, Teşkilatı Mahsusa benzer
çeteler kurmuş, Topal Osman gibi katillerden ve hapis-
hanelerden topladığı diğer serserilerden kurduğu bu
çeteler, Balkan komitacılarının müslüman ahaliye yap-
tığının aynısını yaparak sivil Rum ahaliyi hedef almıştır.
Amaç, ayrılıkçı bir isyani bastırmak değil (bunun için
devletin güçlü bir zaptiye teşkilatı mevcuttur) bölgeyi
tüm Rumlar için yaşanmaz hale getirmektir. Topal
Osman'ın yalnız Rum çetecileri değil, sıradan sivil
Rumları da katletmek, yakaladığı bazı Rumları fırınlara
atmak şeklinde "icraat"ları olduğu da bilinmektedir.

Ermeni tehcirinde ilginç olan bir diğer yön,
Anadolu halkının tavrıdır. Bir yanda,  Ermenilerin
gitmesini fırsat bilerek, özellikle başlarına gelenleri
öğrenip geri gelmeyecekleri kesinlik kazandığı zaman,
bırakılan mallara el koyan Anadolu mütegallibesi
vardır. Ermenilerin usta birer zanaatkar ve tüccar
olduğu göz önüne alındığında, geriye bırakılan malların
azınsanmayacak boyutta olduğu düşünülmelidir; ki bu
esas olarak iyi işlenmiş tarım arazileri, muntazam inşa
edilmiş evler, ev eşyası, ve gömülü altından müteşekkil
bir birikimdi. Bu olgu, Anadolu'da daha sonra "Tehcir
zenginleri" diye anılacak olan bir  kesimin doğmasına
yol açmış, bu yönüyle deTehcir, 20 yüzyıla girerken
Anadolu'da bir Türk burjuvazisinin oluşumunu
mümkün kılan belki trajik, ama en önemli faktörlerden
biri olmuştur. Ancak Anadolu'nun müslüman halkının,
yani Türklerin ve Kürtlerin tehcir karşısındaki tutu-
munu, bu açgözlü mütegallibenin tavrından ibaret say-
mak, büyük bir yanılgı olacaktır. Ermeni kafilelerinin
yola çıkışı, Anadolu'nun dört bir yanında yıllarca onlara
komşuluk etmiş Türk ahali tarafından genel olarak
buruk bir hüzünle, kimi yerlerde de gözyaşlarıyla
karşılanmış; devletin Ermenilerin saklanmasını yasak-
layan son derece sıkı  emirlerine rağmen elinden gelen
insanca yardımı yapmaya çalışanların ve bunu başaran-
ların sayısı az olmamıştır. Bu yüzdendir ki aşağı yukarı
Tehcir'e ilişkin hiçbir kişisel anı, Anadolu müslüman
halkının şu ya da bu şekilde, o zor koşullarda gösterdiği
bir veya birkaç insanlık örneğini zikretmeden geçemez,
geçmemiştir. Olay  son derece açıktır: Ermenilerin
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Anadolu'dan sürülmesi, asla Anadolu halkının öznel
tercihi ya da eğilimi olmamış, bu karar onun dışında ve
ona yabancı bir ekip tarafından, ağırlıklı olarak Rumeli
kökenli İttihat ve Terakki eliti tarafından kendi esas
davası olan "devleti kurtarmak" adına alınmış, 1908'de
yola soylu bir idealizmle yola çıkan bu elit, bu amaç
doğrultusunda ortaya çıkan çözümleri birer birer tüketip
halka ve Anadolu'ya darbe vuran "çözüm"lere
yöneldikçe kişiliksiz ve çürümüş bir oligarşi haline
gelmiştir.

Tehcirin sonrası ise olayın Türkiye'de en yaygın
bilinen kısmıdır. Doğu cephesinde Rus orduları
ilerledikçe onlara destek olarak arkalarından gelen
Ermeni Alayları ele geçirdikler yerlerde büyük
katliamlar yaparlar. Özellikle Van'da ve Erzurumda
büyük çoğunluğu kadın , çocuk ve yaşlı olan sivil halk,
kısa zaman içinde onbinler mertebesinde kayıp verir.
Milliyetçi Ermeni çeteleri, Tehcir'in intikamını almak
adına,  bu sefer Türk ve Kürtlerin yüreğine nefret
tohumlarını ekerek halklar arasındaki birliği yoketmek
için  İttihat ve Terakki oligarşisinin başlattığı ve yarım
bıraktığı o muhteşem "eser"i  tamamlar. Erzurum gibi
kimi yerlerde, muhtemelen ilerici fikirlerin etkisi altın-
da olan Rus subayları, katliamın daha ileri boyutlara
varmasını önler ve açıktan açığa Ermeni çetelerine karşı
sivil Türk ahaliyi korur. Ancak 1917 devrimi sonrası
bunlar tek taraflı bir kararla Rusya'ya geri dönünce,
silahsız müslüman ahali Ermeni çetelerin insafına kalır
ve katliam akıl almaz şekil ve boyutlara varır. Sonuçta
1918'de Karabekir'in Doğu ordusu, Doğu Anadolu'daki
Ermeni çetelerini temizler ve kalanları Kafkasya'ya geri
püskürtür. Osmanlı'ın yenilgisinin tescilinden sonra sağ
kalabilenlerin pek az bir kısmı Anadolu'ya döner. İstan-
bul'daki işgal kuvvetleri, bir ara Ermeni katliamı sorum-
lularını yargılamak için bir operasyon başlatırlarsa da,
artık Batı'lıların piyon olarak kullanacağı bir Ermeni
varlığı kalmadığı için, olay onlar açısından da esas
itibariyle bir ideolojik tavır alıştan, bir "zevahiri kurtar-
ma"dan öteye gitmez. Ermeni sorunu, artık gündemden
kalkmıştır.

KAYBEDEN ANADOLU OLMUŞTUR

1914 - 18 arasındaki bu 4 yıllık macerada,
Ermeniler tümüyle kaybeden taraf olarak gözükmekte-
dir. Bu tespit, gerçeği ancak kısmen yansıtmaktadır.
Evet, Ermenilern kaybettiği doğrudur; zira onlar
herşeyden önce 1000 yıldan fazla bir süredir yaşadıkları
toprağı, daha duygusal bir deyişle vatanlarını  kaybet-
mişlerdir. İnsanlık tarihinde Hristiyanlığı resmi din
olarak benimseyen ilk devletin, Ermeni Krallığının
kurulduğu bu toprakları, yüzlerce yıllık tarihe sahip
kiliseleri, manastırları, saray kalıntılarını, kendi dil ve
kültürlerini geliştirmelerini sağlayan okulları, uğruna

nice şarkılar ve şiirler ürettikleri dağları, ırmakları ve
şehirleri, bu 1000 yılı aşkın varlığı Batılıları iğvasına
uyan maceraperest komitacıların politikalarıyla, birkaç
ay içinde yitirdiler.   Bu kaybın, yani yurdunu yitirme-
nin yol açtığı dram 1915'den günümüze  uzanmakta,
dünyanın dört bir yanında doğan her Ermeni çocuğu bu
dramla birlikte doğmakta, Anadolu'ya uzanan köken-
lerini büyüklerinden şu ya da bu yorumla öğrendikten
sonra bu kaybın acısını bir şekilde içinde taşımaktadır.

Ancak daha dikkatli bir bakış açısı yegane kaybe-
denin Ermeniler olmadığını kolayca göstermektedir.
Türkler ve Kürtler, önemli bir maddi-kültürel birikime
sahip bir partneri, bir anlamda Anadolu ailesinde
yetenekli bir kardeşi yitirmiştir. Anadolu'da Tehcir'den
sonra zanaatlar durmuş, basit tamir işlerini yapmak için
dahi kimi yerlerde adam bulunamamıştır. Ermeniler
zamanında canlı ve parlak birer merkez olan şehir ve
kasabalar birer viraneye dönmüş, uzun süre (bazıları
bugün dahi) belini doğrultamamıştır. Ermeniler tarafın-
dan yönetilen tiyatro ve müzik merkezlerinin olduğu
kazalar, bugün dahi koyu bir islami taassubun
pençesinde kıvranmaktadır. Şehir ve kasaba temelinde
yapılacak bir  "Tehcirden önce- sonra" araştırması, bizi
şu çok net gerçeğe götürecektir:  Türkler ve Kürtler, 20.
Yüzyıla Anadolu Hristiyanları, yani Ermeniler ve
Rumlar ile girmeyi ve bu birlikteliği bir şekilde koru-
mayı başarabilselerdi, hem ekonomik, hem de kültürel-
ideolojik planda son derece hızlı yol alabilir ve toplum-
sal gelişmede daha baştan çok ciddi mesafeleri katede-
bilirlerdi. Bugün Rum müziği ya da Ermeni danslarını
izleyip "çok renkliliğin ne güzel bir şey olduğunu"
keşfeden ve ona nağmeler düzen tatlısu aydınları,
gerçekten çok renkli olduğumuz bu tarihsel dönemi
hatırlayıp onu neden ve nasıl yitirdiğimizi sorgulayacak
cesareti de göstermelidirler.

1915 Tehcirini ve onu izleyen müslüman halka
yönelik katliamları, 1000 yıllık Anadolu mozaiğinin
ortak kaybı, bu mozayiğin kalbine indirilmiş çift taraflı
bir hançer, ve Türk, Kürt, Ermeni halklarına karşı işlen-
miş ortak  bir cinayet olarak algılamak, bir ilericiye, bir
sosyaliste yakışan yegane bakış açısıdır.  Bu cinayetin
faillerinin başında, bugün Türkiye'nin kapısına yüz
sürdüğü, dostluğunu kazanmak için her türlü kişiliksi-
zliği yaptığı ABD ve Batı Avrupa gelmektedir. Ermeni
halkını "bağımsızlık" adına umutlandıran, teşvik ve
tahrik eden,  bu halk katledilince de yüzüstü bırakarak
başka piyonlar aramaya başlayan ana sorumlu Batı
emperyalizmidir. Onların maşalığını yapmak, ya da
onların açtığı yoldan yürümek ise 20. yüzyılda her türlü
alçaklığın ortak aktörlerinden biri olan şovenizme
düşmüştür. Gerek Taşnak ve Hınçak komitacılığı,
gerekse Teşkilatı Mahsusa şovenizmi bu açıdan bir-
birinin ikiz kardeşidir.  Her ikisinin ortak yönü,
Anadolu gerçeğini, onun zenginliğini ve orada odak-
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lanan tarihsel birikimi gözardı ederek,  hatta onu
ezmekten de çekinmeksizin  bir "ulusal" devlet  kur-
maya yönelmektir. Bu açıdan, bu trajedini kurbanı olan
halklar, özellikle de bu halkların aydınları,  konuyu ele
alırken yılların biriktirdiği kinleri bir tarafa koymak, ve
önce emperyalizmin, daha sonra da kendi ulusunun mil-
liyetçilerinin ve şovenlerinin yakasına yapışacak netliği
ve cesareti göstermek zorundadır. "Kendi" milliyetçi-
lerini şu ya da bu ölçüde hoş görüp ("yapacak başka
şeyleri yoktu" ..vs  gibi argümanlarla) karşı tarafı suçlar
tavır benimsemek, emperyalizmin 100 yıldır sürmesini
sağladığı bu kayıkçı dövüşünü sürdürmekten başka bir
işe yaramayacaktır. 

Tehcirden 85 yıl sonra, bu trajedinin tarafları ya da
faillerinin durumunu ve ideolojik-politik konum-
lanışlarını izleyelim.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
TEHCİRİN TARİHSEL SONUCLARI ÜZERİNE

KURULUDUR

Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan tarihçiler, TC'nin
1923'te kurulduğunu, dolayısıyla gerçekleşen olaylar ne
kadar trajik olursa olsun 1915'de gerçekleşmiş bir olay-
dan ötürü sorumlu tutulamayacağını söylemektedir.Bu
argüman, uluslararası siyasi hukuk  açısından anlam
taşıyabilir. Ayrıca, Cumhuriyeti kuran üst düzey kadro-
nun, başta Atatürk olmak üzere Ermeni tehcirine bulaş-
mamış isimlerden müteşekkil olduğu da bilinmektedir.
Ancak isimler değil, sınıflar ve politikalar düzeyinde
yapılacak bir analiz, TC ile Ermeni tehciri arasındaki
bağlantıyı daha net görmemizi, ve aslında basit bir "ta-
rihsel araştırma" konusu olacak bir olayın, niçin mevcut
devlet aygıtı tarafından bu denli tepki ve dirençle karşı-
landığını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Önce ekonomik boyuttan başlayalım. Göç eden
Ermenilerin mallarının yağmalanmasının, Anadolu
Türk ve Kürt burjuvazisinin doğuşuna nasıl direkt bir
etki yaptığına, daha doğrusu bu sınıfın doğuşunu nasıl
mümkün kıldığına yukarda değinmiştik.  Kurtuluş
Savaşı'nda, Birinci Meclis'te bu konu gündeme gelmiş;
"göçen  gayrimüslimlerin mallarının (bunlar esas olarak
Ermeni mallarıdır) savaşta şehit düşen askerlerin
ailelerine dağıtılması" için kanun teklifi verilmiştir.
Teklif reddedilmiştir; zira söz konusu mallar fiilen
"dağıtılmıştır", dağıtanlar Meclis'te yeterince güçlüdür,
ve ellerinde olanı kimseyle, hele fakirlerle paylaşmaya
hiç niyetleri yoktur. Hepsi muhtemelen arşivlerde
kayıtlı, tapulu ve sicilli olan bu malların tespiti ve aki-
betinin araştırılması, cesur tarihçileri bekleyen bir konu
olarak durmaktadır.

Diğer bir konu, işin siyasi boyutudur. Tehcirde
sorumluluğu tesbit edilerek kesinleşmiş olan, ve hüküm
giyerek İstanbul hükümeti tarafından idam edilen

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in cenazesi, İstan-
bul'daki Kuvayi Milliye taraftarları açısından bir
mitinge ve protesto gösterisine dönüşmüştür. Aynı şey,
benzer bir suçtan aranan, ve kıstırılınca intihar eden
Diyarbakır valisi Mehmet Reşit Bey için de geçerlidir.
Yabancı işgale karşı özgürlük için mücadele eden bir
hareketin, Kuvayi Milliye'nin, bu eylemlerde birer
katliam sorumlusunu kendine bayrak etmiş olması tra-
jiktir; ama bir bağlantının da göstergesidir. Bu iki sem-
bolik ismin ötesinde ele alınacak önemli bir kitle söz
konusudur. Ermeni tehcirinde ölüme sebebiyet vermek-
le suçlanan sayfalarca isim vardır  (ABD'deki Ermeni
lobisinin yayın organlarından Armenian Review,
1983'de bu isimleri tek tek ve makam/rütbeleriyle
yayınlamıştı) Buna karşılık, gerek Kurtuluş Savaşı,
gerekse Cumhuriyetin kuruluşunda  böyle bir suçtan
ötürü değil hüküm giymiş, siyasi olarak dışlanmış dahi
kimsenin bulunmadığı bilinmektedir. 1918 - 22 arası
İstanbul hükümetlerinin bu konuda cezalandırdığı insan
sayısının da iki elin parmaklarını geçmediğini göz
önüne alıp, daha önce değindiğimize benzer bir "girdi-
çıktı" modeli kurarsak sonuç bellidir: Bunların hepsi,
Cumhuriyetin idari yapısına entegre olmuştur !  Başka
bir deyişle Cumhuriyet, yalnızca Ermeni mallarını yağ-
malayan bir burjuvaziyi kendine sosyal taban yapmak-
la kalmamış, Ermeni katliamına eli bulaşmış kadroları
da kendi bünyesine almakta beis görmemiş;
Cumhuriyetin kurucuları kendi İttihatçı köklerine bu
anlamda sadık kalmışlardır.

TC  ve Tehcir arasındaki bağlantı açısından, yukar-
da değinilen iki olgudan daha derin, ve aslında onların
da temelini teşkil eden üçüncü bir boyut vardır: O da
İttihatçı politikanın tarihsel sürekliliğidir.  Başka bir
deyişle, Teşkilatı Mahsusa'nın  Anadolu'da etnik temiz-
lik  yaparak kurmayı planladığı ulusal devlet projesi,
pratikte hayata Türkiye Cumhuriyeti olarak geçmiştir.
Kaderin bir cilvesi olarak, temizliği yapan ekiple
Cumhuriyeti kuran ekip aynı İttihatçı camianın farklı
ekipleri olmuştur, ama kadrolardaki bu süreksizliğe rağ-
men, projenin ve fikrin sürekliliği ortadadır.  Tehcir
olmasaydı, TC tarzında tek bir milli kimliğe dayanan
bir devletin kurulamayacağı açıktır. Bu anlamda Tehcir,
hem ulusal burjuvaziye sağladığı birikim, hem gerçek-
leştiren kadroların yeni yapıya devri, hem de proje
olarak bir ulusal devlet kurulmasını mümkün kılması
açısından, TC'nin itiraf edilmeyen temellerinden,
gizlenmiş ama zorunlu ön koşullarından biridir.
Halihazırda devletin gösterdiği aşırı tepkinin altında
yatan temel gerçek budur. 

Bu gerçeği ortaya koymanın politik anlamı nedir?
Bunlardan çıkan sonuç Ermenilerin geri dönmesine izin
verilmesi, veya TC'nin dünya önünde Ermenilerden
özür dilemesi olamaz. Birincisi, Tehcir kadar büyük bir
gaflet olacak ve (şimdiki koşullarda !) en az onun kadar
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kan akmasına sebep olacak bir fantezidir. İkincisi de
anlamsızdır; zira mesele "özür dilemek" ise, Türkiye
Cumhuriyeti devleti, önce son 70 yılda kendi halkına
karşı işlediği suçlar için, Mustafa Suphi'lerin katlinden
Dersim İsyanına, 12 Eylül'den Ulucanlar katliamına
kadar,  önce kendi insanlarından "özür" dilemelidir, ve
bu konuda Ermeniler de "herkes gibi sıraya girmeli,
sıralarını beklemelidir". Daha çok emperyalizmin
medyatik manipülasyonlarına temel teşkil eden bu tür
yaklaşımların ötesinde, Türkiye'li bir aydının görmesi
gereken ana nokta  farklı olmalıdır. O da , gerçekleşen
"ulusal devlet" projesinin tarihsel fakirliği ve açmazıdır.
İttihatçılar, yıllar boyu kendilerinden toprak koparıp
"ulusal devlet" kurmak isteyen Balkan çetecileriyle
savaştılar. Amacına ulaşan Balkan çetecilerinin kurduk-
ları devletlerin neye benzediğine bakarsak bir dizi ortak
özellik sıralayabiliriz: Karizmatik bir kurucu lider
(Venizelos gibi.), yeniden yazılmış bir tarih, bu tarihin
baş köşesini oluşturan bir  "temel düşman" (genellikle
Türkler), klasik boyuttan yoksun, esas olarak folklordan
ibaret bir kültürel malzeme, milli kimliğin yüceltilişi,
öte yandan yaşanan gerikalmışlık için bulunan bir suçlu
( bu da Türkler) , topraklar üzerinde azınlıkların var-
lığının reddi ya da bunların baskı altına alınması, güçlü
bir ordu ve polis, parlamentonun varlığına rağmen cılız
demokratik gelenekler, muhaliflerin rahatça hapse
atıldığı veya öldürüldüğü siyasi rejim, bütün bu çerçeve
içinde sağlanan mütevazi bir sosyal-ekonomik gelişme.
Bu "Balkan ulusal devleti" profili, her Türkiyeli okuyu-
cuya bir şey hatırlatacaktır. Bu, aynı zamanda TC'nin de
profilinin aynısıdır. Bizde kurucu lider Atatürk, temel
düşman  komşu devletler ("düşmanlarla çevrili
Türkiye"), gerikalmışlığımızın sorumlusu İslamiyet (ve
dolayısıyla Araplar) olup, şovenizmin dozu ise ("bir
Türk dünyaya bedeldir") tüm diğerleriyle yarışabilecek
noktadadır. Özünde bir dizi mikromilliyetçiliğe ve
onların çetelerine karşı bir Dünya Devletini yaşatmaya
çalışan İttihatçılar,  sonunda işi beceremeyince farklı bir
proje yaratmak yerine kendi muarızlarının seviyesine
indiler; ve kendi mikromilliyetçiliğini savunan bir
"çete" haline geldiler. Tehcir bu "çete"nin eseri, çetenin
eseri üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise bu
anlamda kurulmuş son Balkan usülü "ulusal devlet"tir.
Böylesi bir devlet projesinin, Anadolu gibi 4 büyük
ulusal/etnik rengi içeren (Türk, Kürt, Rum, Ermeni),
yüzyıllar boyu bir dizi büyük medeniyete ev sahipliği
etmiş bir toprakta hayata geçmesi, bu toprağın insanları
için en büyük talihsizlik olmuş; Balkan mikromil-
liyetçiliğinin Anadolu ağacına aşılanması, bu ağacı
açıkça kurutmuştur. Osmanlı'nın ve Bizans'ın kültürel
mirasını reddeden, ve "ulusalcılık" iddiası ile Anadolu
mirasının büyük bir kısmına ulaşması dahi mümkün
olmayan  Türkiye Cumhuriyeti'nin ne denli cılız ve
kavruk bir kültürel birikimle tarih sahnesine çıktığını,

bugün her aydın Türkiye'li çokrenkliliği basit örnekler-
le dahi keşfedip yaşadıkça  çok daha iyi anlamaktadır.
Ama sorunun kültürel kısırlığın çok ötesinde, son
derece ağır bir politik uzantısı vardır.  Bölgeyi kolay
yönetebilme adına arzulanan ve Ermenileri silip
süpüren "etnik ve kültürel homojenlik"  arayışı
1923'den itibaren Kürtlere çarpmış, bu sefer tehcir
edilmesi Ermeniler kadar kolay olmayan, hamasi bir
Türk kimliği içinde erimeyi de reddeden bu kütle,
"homojenlik" arayışı sahiplerinin midesine bir taş gibi
oturmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın kargaşası içinde
Ermenileri "temizleyiveren" Teşkilatı Mahsusa kafası,
Kürt gerçeğini 75 yıldır "temizleye"memekte; mideye
oturan taşın yol açtığı 70 yıllık iç kanama, 1980'den
sonra dışarıya bir kan seli olarak taşmaktadır.

EMPERYALİZME PİYONLUK YAPMAK,
ERMENİ HALKININ KADERİ OLMAMALI

Sorunun öbür tarafına da değinmekte yarar var.
Türkiye'li sosyalistler olarak, kendi egemenlerimizi
teşhir edebilmenin, Ermeni egemenlerine de birkaç laf
etme hakkını bize kazandırdığını düşünüyoruz. Tehcir
öncesinde ve Rus işgali esnasındaki uğursuz rollerine
değindiğimiz Ermeni milliyetçi partileri, bir halkın
mahvına sebep olduktan sonra dünyadaki Ermeni dias-
porası içinde yeniden güç kazandılar ve özellikle Batı
başkentlerinde, 80 yıldır, yahudi düşmanlığı ya da zenci
düşmanlığından nitelik olarak hiçbir farkı olmayan ve
maddi bir gerçeklik olan Türk düşmanlığının 80 yıl
boyunca her biçimiyle taşaronluğunu yaptılar. Bu tür
filmlerde,  "kötü Türk" rolü için Ermeniler figüran
olarak dahi rol aldılar (bkz. Alan Parker'ın "Gece Yarısı
Ekspresi") 1980'lerin ortalarında SSCB'nin dağıl-
masının ilk sinyallerinin alındığı yer Karabağ sorunu
dolayısıyla gene Ermenistan olduğu zaman, Batı 70 yıl-
lık refleksle gene Ermeni tarafını tuttu ve teşvik etti.
1980'lerin başında başlayan ASALA eylemleri ise,
birkaç yıl sonra başladığı gibi esrarengiz biçimde bit-
tiğinde geriye yalnızca 2 elle tutulur sonuç bıraktı:
Birincisi, 12 Eylül'ü yapanların hiçbir popülaritesinin
olmadığı bir dönemde bu saldırılar halkı cunta etrafında
kenetledi, ve bu eylemler sayesinde Türk halkı 12
Eylül'ün icraatlerini konuşmaya, tartışmaya dahi fırsat
bulamadı. İkincisi ise zaten azalmış olan Türkiye'deki
Ermeni cemaati, 6-7 Eylül tipinde yeni bir sivil kışkırt-
ma korkusuyla Türkiye'yi büyük oranda terketti. O
dönemin Sovyet yönetiminin dahi "Batı güdümünde bir
örgüt" olarak nitelediği ASALA için, Türkiye Solu
içinde "Ermeni devrimci hareketinin ve emekçi
halkının temsilcisi" demiş olan bazı geri zekalıların var-
lığını da bu arada hatırlatmakta yarar var (bkz. TKKKÖ
yayın organı Kurtuluş gazetesi, 1982 sayıları) 

Bugün varılan noktada Batı parlamentoları
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Şovenizmlerin kayıkçı döğüşü

"Ermeni Soykırımı" adına Türkiye'yi kınamaktadır;
ancak tıpkı 1915'de olduğu gibi Ermeni halkı gene
sadece adına birilerinin karar verdiği ve kullandığı bir
obje konumundadır. Dünyanın dört bir tarafında
yaşayan Ermenileri gerçek anlamda düşünen yoktur
(zaten onların bu tasarılardan pratikte kazanacağı hiçbir
şey yoktur); esas sorun muhtemelen belli konularda
ayak direten TC hükümetini zorlamak, ondan istedikleri
tavizi koparmaktır. Batı emperyalizminin son 20 yıldır
politik manevralarında böylesine folklorik bir obje
haline gelme konusunda, dürüst Ermeni aydınları ses-
lerini yükseltme durumundadırlar. Türkiye'de nefret
ettiği her şeye "Ermeni" yaftasını yapıştırmayı marifet
sayan (Apo'ya "Ermeni çocuğu" diyen) Türk şovenizmi
ne denli çirkin ve tiksindirici ise, Türk halkıyla dostluğu
dışlayan,  Batı hükümetlerinin bedava borazanlığını
yapan, büyük acıların, ama aynı zamanda ciddi bir
Anadolu'lu birikimin temsilcisi olan Ermeni
Diaspora'sını Batı hükümetlerinin elinde basit bir koz
haline getiren  Ermeni şovenizmi de o denli çirkin ve
tiksindiricidir. Onların tavrı, herşeyden önce Tehcir'de
yaşamını yitiren yüzbinlerce Anadolu'lu Ermeni
kardeşimizin anısına saygısızlıktır; zira o tarihte akan
kanların baş sorumlusu olan Batı emperyalizminin
günahını görmezden gelmekte, bizzat Batı devletlerinin
sorumluluğunu tarih önünde kulak ardı etmekte, onlara
yıllar sonra yeniden aynı uşaklığı yapma pişkinliğini ve
utanmazlığını gösterebilmektedir..

SORUN, ANADOLU'YU TÜM BÜYÜKLÜĞÜYLE
İNSANLIĞA YENİDEN KAZANDIRMAKTIR

Emperyalizmin yıllardır Ermeni meselesi konusun-
da halklara dayattığı bu kayıkçı döğüşünü aşmanın
yolu, yalnızca emperyalizme lanet yağdırmak, ya da
soyut bir "halkların kardeşliği" çağrısıyla yetinmek ola-
maz. Bu sorunun çözümü, tıpkı Kürt sorunu gibi, daha
genel bir çözümün parçası olarak ele alınmak duru-
mundadır. O da Anadolu sorunudur. Başka bir deyişle
sosyalistlere düşen, 1923'de Türkiye Cumhuriyeti
kuran siyasi kadronun kafasında yer alan ve kökü İttihat
ve Terakki'ye uzanan "ulusal devlet" projesinin
tıkandığı noktayı kavramaktır.  Burada, İttihat ve
Terakki'nin düz köylü milliyetçiliğine teslim olduğu
noktaya geriye dönelim ve "ne yapılabilirdi ?" sorusunu
soralım. Tarihin aktörlerine, herşey olup bittikten sonra
akıl vermek, ya da olaylar üzerinde kurgulara girişmek
hem kolay, hem de bizi fanteziler dünyasına kolayca
sürükleyebilecek tehlikeli bir yoldur. Ancak, aynı
dönemde yaşanmış somut bir deney, bize gerçekler
dünyasında kalarak mukayese yapmamıza imkan tanı-
maktadır. İttihatçılar, Osmanlı İmparatorluğunun

devrimcileri olarak çözümsüzlüğe doğru giderken, bin-
lerce kilometre kuzeyde, Çarlık Rusya'sının devrimci-
leri, ulusal didişmelerin üstünde kalmayı başardılar ve
onu aşan bir çözümü hayata geçirdiler. Bir halklar
hapishanesi olan, ve her halkın en az Osmanlı'dakiler
kadar ayrılma isteğiyle dolu olduğu Çarlık düzenini
yıkan Bolşevikler, Rus olmayan unsurlardan arınmış bir
"ulusal Rus devleti" kurmak yerine, sosyalist yaklaşım-
ları sayesinde Polonya ve Finlandiya hariç aynı halklar
topluluğunu yeni bir kimlik ve proje altında bir arada
tutmayı başardılar. Attıkları temelin sağlamlığı sosya-
lizmin çöktüğü bugün dahi ortaya çıkmakta; Batı'nın
körüklediği birkaç yerel çatışma (Çeçenya gibi) dışında
eski Sovyetler Birliği gerçeği, (halkların birlikteliği
anlamında) BDT ismi altında yine fiilen sürmektedir.
Milliyetçi bürokrasilerin temsilcileri olan Nazarbayev,
Kerimov gibilerinin dahi, Rusya ve diğer halklarla olan
tarihsel bağlantıları inkar etmeye gücü yetmemektedir.
Böyle "uluslar-üstü" bir çözümü mümkün kılan tek
şeyin, sosyalist yaklaşım ve ideoloji olduğu ortadadır; o
da sebepleri ayrı bir araştırma konusu olmak üzere, İtti-
hat ve Terakki'nin kapısına dahi uğramamıştır.
Sosyalist düşünce tarzına kapalı kalmış, onun en temel
elemanlarına dahi kafası basmayan İttihatçı gelenek,
emperyal vizyonları çıkmaza sürüklendiği anda düz
Balkan köylü milliyetçiliğine kapılanmaktan başka bir
çıkış bulamamıştır.

Bu açıklama ve mukayese, bugün "sosyalist" olma
iddiasındaki herkes için otomatikman bir sorumluluğu
da beraberinde getirmektedir. İttihatçıların ve
Kemalistlerin yukarda değinilen nedenlerden ötürü
yapamadığını yapmak, ve deforme ettiklerini düzelt-
mek, değişmiş tarihsel koşullarda dahi bulunsak,
sosyalistlere düşmektedir. Bize düşen halkların tüm
birikimini, tüm ortak hafızasını, tarihin tüm zenginliği-
ni insanların bilince çıkarmaya olanak verecek;  Tehcir
dahil tüm tabuların üzerine cesurca giderek bunların
birer "sosyal nevroz" kaynağı olarak kökünü kuruta-
cak, Türk, Kürt, Rum , Ermeni, Çerkes, Laz, Alevi,
Arap tüm kimliklerin kendi renklerinin izini içinde
rahatça  görebileceği, ve dolayısıyla uğruna kendi ener-
jilerini gönül rahatlığıyla seferber edebileceği büyük
bir Anadolu freskini 21. Yüzyıl koşullarında düşün-
mek, tasarlamak ve siyasi iktidar projesinin ana
çerçevesi olarak hayata geçirmektir. Emperyalizmin ve
mevcut egemenlerin değil, ancak halkların ve onların
gerçek ve dürüst temsilcilerinin insiyatifi ele geçirme-
siyle gerçekleşebilecek böyle bir çerçeve, Tehcir dahil
tüm geçmiş acıların ve düşmanlıkların aşılmasını,
Anadolu'nun, bu Kavimler Kapısı'nın tüm büyük-
lüğüyle insanlığa yeniden kazandırılmasını mümkün
kılacak tek yoldur.



Giriş:
Tarihin bir olgular toplamı olmadığını biliyoruz.

Tarih, elbette kronolojik biçimde dizilmiş olguların
yorumlanması da değildir. Hangi olgulara tarihsel bir
önem atfedildiği; bu olguların ve aralarındaki ilişkilerin
nasıl yorumlandığı; olgu seçiminin ve yorumun neyi
merkezine aldığı ve nihayet yeniden inşa edilen tarihin,
aslında neyi inşa etmekte olduğu da; tarihçinin sahip
olduğu bakış açısının dolaysız tezahürleridir. Tarihi
yeniden kurmaya yönelik her çaba; başka bir ifadeyle
her tarih çalışması; tarihçinin kendisini nasıl bir gelecek
tasarımına ait kabul ettiğini ortaya koyar.

Fabrika’da son sayılarında yayımlanan tarih çalış-
maları da, Kurtuluş Savaşı yıllarının politik gelişmeleri-
ni yerli yerine oturtmaya; başka bir deyişle bu dönemin
tarihini yeniden kurmaya ve anlamlandırmaya
çalışırken; aslında bugünü ve geleceği aydınlatmayı;
varolanlardan farklı bir bakış açısını inşa etmeyi
amaçlıyor. Dolayısıyla tarih çalışmaları, siyasi çalış-
manın  hayati bir alanını oluşturuyor. 

Örneğin, TKP’nin kurucu Genel Sekreteri Mustafa
Suphi ve yoldaşlarının katledilişlerine dair belge ve
olguların ortaya konulması, sadece gerçeğin açığa
çıkarılması amacına hizmet etmekle kalmıyor. Aynı
zamanda Komünist hareketin, Kemalizm’in ve her tür-
den burjuva siyasi akımın solunda değil; tam karşısında
konumlanması gerektiğini de ortaya koyuyor. Zaten
Kemalizm ve her türden burjuva siyasi akım, komünist
hareketi tarih boyunca hep o konumda, olması gereken
yerde ve “düşman” olarak gördü. 

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katline ilişkin
gerçekleri, tartışma götürmez belge ve olgularla ortaya
koymamız; bugün de, Kemalizmle sosyalist hareketi
birbirinin parçası, müttefiki, dostu gibi göstermeye yel-
tenen; bu amaçla tarihi akılalmaz ölçüde tahrif ederek,
yalandan efsaneler uydurmaya çalışan Atilla İlhan ve
benzerlerine olduğu kadar; bu efsanelere inanmaya
hazır “solcu” tipine de hakettiği cevabı vermiştir.

Aşağıdaki çalışma ise, sosyalist hareketi anti-
emperyalizm temelinde Kemalizmle yanyana
getirmeyi; bir başka deyişle Kemalizmin basit ve kişi-

liksiz bir destekçisi yapmayı hedefleyen bir başka
“efsanenin” gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Bu efsa-
nenin iki yüzü vardır. Birinci yüzde “Kemalizm anti-
emperyalisttir” iddiası yeralır. İkinci yüzde ise
“Kurtuluş savaşında Kemalizmin SSCB ile dost
olduğu” yazılıdır. 

Sevgili hocamız Toktamış Ateş, Mudanya
Mütarekesi’nin yıldönümünde Cumhuriyet’te
(12.10.2000) yayımlanan “Ulusal Savaştaki Asıl
Düşman” başlıklı yazısında, birinci iddiayı dile getiri-
yor: 

“Görüldüğü üzere; Mudanya barış
görüşmelerinde, Yunan ordusunun temsilcileri yok-
tur. Bu durum şu açıdan önemlidir ki Ulusal
Kurtuluş Savaşımızı ‘karalamak’ ve ‘küçümsemek’
isteyen kimi kalemler, Anadolu’da yürütülen
mücadelenin sadece Yunanistan’la yapılan ufak
çaplı bir çatışma olduğunu yazarlar. Eğer hal böyle
olsa savaşın sonunda Türk ve Yunan askeri güçleri
bir mütareke imzalarlardı. Mütareke görüşmele-
rine katılan ve mütarekeyi imzalayan devletler, asıl
çatışmanın kimlerle olduğunu net bir biçimde
göstermektedir.”

Kurtuluş Savaşı’nı küçümsemek kimin haddine!..
Ancak bu savaşı Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla
başlatan, böylece içsavaş boyutu bir yana, kısmen
Ermeni ve Fransızlarla ve esas olarak Yunan ordusuyla
savaşa indirgeyen Kemalist tarih yazıcılarıdır. İngiltere
başta olmak üzere, batı sömürgeciliğinin ve emperya-
lizmin “Şark Meselesi”ni bir kenara koyarak Kurtuluş
Savaşını gerçek boyutlarıyla anlamak mümkün müdür?
Böyle bir yaklaşım, elbette Çanakkale Savaşı’nı da,
sanki uzak bir tarihin soluk bir hatırası gibi resmeder;
bu resimde sadece Mustafa Kemal’in Anafartalar’daki
üstün askeri yeteneklerini parlatır.

İngiliz emperyalizminin, neredeyse 19. yüzyılın
tamamını içine alan ve Sevr Anlaşmasıyla nihai hede-
fine en fazla yaklaşmış göründüğü bir dönem boyunca
ve haliyle Kurtuluş Savaşında, “Osmanlı Türkiye’si”nin
ve Türkiye’nin asıl düşmanı olduğundan şüphe yoktur.
Ancak acaba Kemalistler, İngiltere’nin başını çektiği
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emperyalist bloku; onların Anadolu hareketine düş-
man olduğu kadar düşman görmekte miydi?
Cevaplandırılması gereken asıl soru budur.

Aşağıda, 1921 Şubat’ında Londra’da toplanan
“Barış Konferansı” süreci incelenerek, Kemalistlerin
emperyalizme ne ölçüde düşman; kendisine ulusal kur-
tuluş savaşında dost elini uzatmış yegane devlete,
SSCB’ye ne kadar dost olduğu soruları, somut
gelişmeler ortaya konularak cevaplandırılmaya çalışıla-
caktır. 

LONDRA KONFERANSI

A. Londra Konferansı Öncesinin Gelişmeleri:

1921 yılı başlarında, Londra’ya yağan raporlarda
işgal altındaki Türkiye’de bulunan yüksek rütbeli
Fransız ve İtalyan subay ve memurlarının eylem ve söz-
leriyle Milliyetçiler’le anlaşma amacı güttükleri ve
Türkiye’nin başına çöken felaketlerin suçunu olduğu
gibi İngilizlere yükledikleri belirtilmektedir. İngilizlere
göre, Fransızlara hala -biraz olsun- güvenmek
mümkünse de, İtalyanlar çoktan Türklerle anlaşmaya
başlamışlardı bile. İngiliz Savaş Bakanlığı, “Aydın
ilinde şimdiden Yunanlılarla İtalyanların arası son
derece açık” diye rapor gönderiyor:

“..güttükleri politika Müttefiklere karşı hiç de
dürüst bir davranış sayılmaz.” diye de ekliyor. Bu
arada İtalyan ve Yunan askerleri arasında karşılıklı ateş
açılıyor. Müttefikler arasındaki ilişkiler gün geçtikçe
bozulmaktadır. Müttefikler Yüksek Kumandanlık
Konseyi Spa’da toplandığında Lord Curzon, olayları
İtalyan Dışişleri Bakanı Sforza’yla görüşüyorsa da bir
sonuç elde edemiyor. Toplantıyla ilgili olarak
İngiltere’nin Roma Elçisi’ne görüşmeye ilişkin şu bil-
giyi iletiyor:

“Konuşmalarımız arasında Kont Sforza şahsen
dostça niyetlerle dolu olduğunu belirtmeye çalıştı,
fakat yurttaşlarının hiç de aynı şekilde düşün-
mediklerini saklamak için fazla çaba göstermedi.”

1919 yılında İstanbul’daki İtalyan Yüksek
Komiserliği görevini yürüten Kont Sforza, İngiliz a-
leyhtarı sayılmasa bile yüzde yüz Yunan aleyhtarıydı. (1)

1921 yılı başlarında Müttefikler safında,
Türkiye’ye yönelik dış politikada bazı gelişmeler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Ankara Hükümeti’ne açık ve
resmi bir teklif gelmemesine rağmen Fransa, İngiltere,
ABD, değişik nedenlerle ve gayrı resmi yollardan
onunla ilişki kurmak için çaba harcıyorlar. Fransızlar

esirlerin karşılıklı değiştirilmesi için, Zonguldak’a bir
memur gönderirken, İngilizler Ankara Hükümeti ile
temas kurmak için Giresun’a, Trabzon’a aracılar gön-
deriyorlar. İngilizler aynı zamanda, Karadeniz kıyıları-
na, Giresun’a, Trabzon’a durmadan adamlar gönder-
mek suretiyle temas arıyorlar. (2)

Fransa, bir taraftan Orta-Doğu’nun bu bölgesinde-
ki menfaatlerini korumaya çalışırken, diğer yandan
sürecin bir maceraya dönüşmekte olduğunu yavaş
yavaş anlamaya başlıyor; çünkü Kilikya ve bir kaç şehri
elinde tutma uğruna, Suriye mandasının tehlikeye
düşme ihtimali belirginleşmeye başlamış bulunmak-
tadır. Fransızlar, bu durum karşısında Suriye’de ege-
menliklerini sürdürebilmek için Ankara Hükümeti ile
anlaşmanın zorunlu olduğunu farketmektedirler.

1920 yılı sonlarına doğru, İstanbul’daki Fransız
Yüksek Komiserliği’ne General Pelle, İstanbul’daki
Fransız kuvvetlerinin Komutanlığı’na General Charpy
getiriliyor. Bu tayinler durumun değişmekte olduğunun
ilk işaretleridir. 16 Ocak 1921’de Briand Hükümeti
kurulur ve Fransa’nın Ankara Hükümeti’ne karşı tutu-
mu değişmeye başlar. Böylece Londra Konferansı’nda
Ankara Hükümeti ile Fransa arasında bir anlaşma
yapma imkanı doğmuştur.(3) Tarafsız bir gözlemci,
Fransız politikasının Ankara Hükümeti lehine
değişmesinin nedenlerini şöyle açıklıyor:

“Gerçekten Fransızlar Doğu’daki İngiliz rolünü
Ren bölgesi işinde İngilizler’in yardımlarını görmek
için kabul ediyorlar. Fakat şimdi anlıyorlar ki,
Arabistan’ın paylaşılmasında zararlı çıktıkları gibi,
Padişah Hükümeti’nin İngilizler tarafından nüfuzu-
nun kırılması yüzünden İstanbul’daki mevkilerini
de kaybediyorlar. Ayrıca Yunanistan’ın İkinci
Wilhelm’in kayınbiraderi Kral Konstantin’i geri
çağırması nedeniyle Fransızları kızdırmış olması da
çok önemli bir faktör oluyor. Tüm bunlardan başka,
Anadolu’da kendilerine verilen toprakların ordu
kuvveti ile elde edilemeyeceğine inanan İtalyanlar
kıtalarını geri çekiyorlar. Kilikya’da doğan tehlikeli
durum karşısında Fransa’nın Doğu’daki prestijinin
gittikçe zedelendiğini görmek, Fransızları, İngiliz-
lerin hatırı için girdikleri bir maceraya son vermek
yönünde çaba göstermelerine neden oluyor.” (4)

Fransızlar, kendi politikalarını tayin edebilmek
için, İngilizlerin oyuncağı olmak istemiyorlar.

15 Şubat’ta Balfour’un ABD Berlin Elçisi
Gerard’a gönderdiği mektup, Ermenistan konusunda
İngilizler’in görüşlerini açıklaması açısından çok

(1) David Walder, Çanakkale Olayı, s. 131-132
(2) Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Cilt II, s.51
(3) Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Cilt II. s. 21-22
(4) Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Cilt II. s. 21-22



önemlidir:
“İnsani prensiplere dayananlar hariç olmak

üzere Büyük Britanya’nın Ermenistan’da hiçbir
menfaati yoktur. Büyük Britanya’nın elinde
olmayan olaylar, bu fikrin gerçekleştirilmesini
önlemiş ve Türkiye ile barışı geciktirerek kötü
sonuçlara sebep olmuştur. Ermenistan’a kuruluş
devresinde yardım edecek olan devletin askeri
kuvvet kullanmaya da mecbur olacağından
korkarım. Büyük Britanya şimdiye kadar yaptığı
taahhütlerin sorumluluğu altında kalmamak için
büyük güçlüklerle karşılaşmış bulunmaktadır.
Bunlara bir de Ermenistan’ı ilave edemez.”

Balfour bu uzun cevabında, milletlerin mukadder-
atlarını bizzat tayin etmeleri prensibine müracaat
edildiği takdirde bile, Büyük Ermeni Devleti’nin kurul-
mak istendiği bölgede halkın çoğunluğunun islam
olduğuna ve oyların Ermeniler aleyhine çıkacağına
işaret ediyor. (5)

Bu arada Anadolu Hareketi’nin öncü kadrolarının
sınıfsal niteliği, Türkiye’yi Batı’yla işbirliğine itiyor. Ya
da başka bir deyişle, Ankara Hükümeti Yunanistan’la
savaşırken bile çözümü Batı’da arıyor ve Batı’dan bek-
liyor. Buna rağmen Batı’nın Türkiye’yi yoketme plan-
ları, böyle bir gelişimi bir süre engelliyor. Batılı
devletler için önemli olan, ne Yunan ne Türk’ün
zaferidir. Onlar için Anadolu’da kurulacak devletin
niteliği, iktisadi politikasının yönü, dünyada tutacağı saf
ve Bolşeviklerin Orta-Doğu’ya ve Hindistan-İngiltere
yoluna inmesini engellemek önemlidir.

Anadolu’da sol hareketlerin en yoğun biçimde
ortaya çıktığı dönem Sevr Antlaşması’nın imzalanışını
takibeden aylardır. Adapazarı’nda, Eskişehir’de,
Karadeniz kıyısı illerinde, Samsun’da, Ordu’da,
Trabzonda, Ankara’da, Erzurum’da..ülkenin her
yanında Bolşevizmi “halaskar-kurtarıcı” olarak
görenler, Meclis Başkanlığına telgraf çekerek “Hangi
Komünist Fırkaya girmesi icab ettiğini” soran
memurlar çoğalmıştır. B.M.M. kürsüsünden
Kastamonu mebusu Ali Kemali Bey şöyle söylüyor:
“Bolşeviklik meselesi filan filan... Bu meseleleri
kurcalamayalım. Çünkü bu zamanlarda Bolşevik
olmayan adam görmüyorum.”(6) Mustafa Kemal
Paşa ve yakın çevresi ise, Bolşevizme yönelik bu
yoğun ilgi ve sempatiyi,  komünistlere karşı, toplu
katliam dahil en sert şiddet tedbirlerinin yanısıra, bir
resmi komünist fırkası kurarak kontrol altına alma
çabası içine giriyor. Bu esnada, I. İnönü Savaşı’nı takip
eden günlerde Sevr Anlaşması’nın hükümlerinin

yeniden görüşülmesi amacıyla Londra’da bir konfe-
rans toplamaya karar veren Müttefikler, Ankara
Hükümeti’ne de (İstanbul hükümetinin yanı sıra) çağrı-
da bulunuyorlar. 

Bu Konferans’ın resmi tarih ve onun paralelindeki
tarihçiler tarafından, yeni bir anlaşma ile sonuçlan-
madığı gerekçesiyle, bir önem taşımadığı şeklinde
değerlendirilmesi kesinlikle yanlıştır. Aksine Londra
görüşmeleri iki açıdan önemlidir:

a- İlk defa Ankara Hükümeti Batı’lılarca bu
görüşmelere çağrılarak fiilen tanınmış; Tevfik Paşa’nın
başkanı olduğu İstanbul Hükümeti delegasyonu sözü
Ankara delegasyonuna bırakarak, Ankara’nın politik
konumunu güçlendirmiştir.

b- Ankara Hükümeti’nin hangi şartlarla Batı’lılarla
işbirliği yapabileceğinin koşulları bu görüşmelerde ele
alınmıştır.

Ankara Hükümeti ise kendi görüşlerini Batılı müt-
tefiklere açıklama fırsatını, ilk kez bu Konferans’ta
bulmuştur. Özellikle Konferans’a katılan Türk Baş
delegesi Bekir Sami Bey, müttefik devletlerin
“Misak-ı Milli” sınırları içinde kalan topraklardan
çekildikleri takdirde, Sovyetler Birliği ile savaşa
bile girebileceklerini ifade etmiştir. Konferans’tan
önce Batılı’lara güvence verebilmek için Anadolu’daki
tüm sol hareketler ve örgütler tasfiye edilmiş, Çerkes
Ethem kuvvetleri dağıtıldıktan sonra Yeşil Ordu ve
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası kapatılmıştır. Aynı
“Konferans hazırlığı” çerçevesinde, Bakü’den
Anadolu’ya, yurdun emperyalizmin işgalinden kurtul-
ması için verilecek mücadeleye önderlik etme amacı
ve bu doğrultuda komünist teşkilat kurmak umuduyla
gelen Mustafa Suphi grubu Sürmene açıklarında
katledilmişlerdir. Türk delegeleri Londra’da, Avrupa
gazetelerine; 

“Anadolu’da komünizm ve Bolşevizm yoktur
ve yaşayamaz.”(7) 

diye demeçler verme olanağını böylece bula-
bilmişlerdir. Asıl amaç ise Batılı müttefiklere
Anadolu’da kurulacak rejim hakkında güven vermek
istemeleridir.

Bütün bu gelişmelerin gösterdiği gibi, Müttefik
devletlerin Türkiye’den istedikleri en önemli husus
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ilişkilerin
kesilmesidir. Müttefiklerin, özellikle İngiltere’nin isteği,
Türkiye’nin güneyinde kalan çıkar bölgelerinin garanti
altına alınması ve bu bölgelerle Sovyetler Birliği arasın-
da bir tampon devletin bulunmasıydı. Başka bir deyişle
kapitalist sistemin güvenliğinin sağlanmasıydı. (8)
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(5) Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Cilt II. s. 77
(6) T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Cilt II, s.44, Üçüncü Baskı, İstanbul 1999
(7) Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt II, s.607
(8) Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, s.46-48
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B. Londra Konferansı

Konferans 21 Şubat 1921’de Londra’da açılıyor.
Bu tarih Anadolu Hareketi açısından çok önemlidir.
Çünkü aynı anda Moskova’da Türk-Sovyet
görüşmeleri başlamaktadır. Moskova’ya giden heyetin
başkanlığını Yusuf Kemal Tengirşenk yaparken;
Londra’ya giden heyetin başkanlığında, İstanbul
Hükümeti dışında Londra’ya çağrılan B.M.M.
Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı, yeni Batı planının
destekleyicisi Bekir Sami Bey bulunmaktadır. Bekir
Sami Bey’in asıl önemli görevi, Paris ve Londra
Hükümetleri’yle Kafkas Seddi konusunu tartışmaktır.
Acaba Kafkas Seddi nedir?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Atilla İlhan, Kurtuluş
Savaşı’nda Kemalist Ankara Hükümeti ile SSCB
arasındaki dostluğun dayandığı “anti-emperyalist
temeli” açıklamak için şöyle anlatıyor:

“1920 Ocak’ında, önemi ve isabeti artık
herkesçe ‘müsellem’ o ünlü ‘durum muhakeme-
si’nde; Emperyalizm’e karşı Bolşevikler’le ‘işbir-
liği’ni gerçekleştirebilmek için; İngiltere’nin
Kafkasya’da tesis etiği ‘seddi yıkmak’ zorunlu-
luğundan nasıl sözederse...” (9)

Atilla İlhan’a göre, Mustafa Kemal Paşa, 1920
Ocak’ında, emperyalizme karşı Bolşeviklerle işbirliği
yapmak istemekte; bunun için İngiltere’nin
Kafkasya’da kurmuş bulunduğu “seddi” yıkmanın
zorunluluğundan sözetmektedir.

A. İlhan’ın bizi gerçekliğine inandırmaya
çalıştığı hayalin aksine, 1921 başında, Londra
Konferansı’na giden B.M.M. heyetinin başı ve Dış
İşleri Bakanı Bekir Sami Bey, emperyalistlerle,
onlara ait Kafkas Seddi üzerine değil; Ankara
Hükümeti’nin Sovyetler’e karşı, emperyalistlerle
birlikte kurmaya gönüllü olduğu bir “Kafkas
Seddi” üzerine konuşmaktadır. Üstelik sadece
konuşulmamakta; inandırıcı olmak için eyleme
geçilmektedir:

Londra Konferansı toplandığı an, Kafkas petrolleri
artık Sovyetler’in eline geçmiş bulunduğundan, Bekir
Sami Beyle emperyalistlerin temsilcileri arasında
Kafkas Seddi konusuna ilişkin gerçekleşen görüşmeler,
Sovyetler’in dünya pazarlarıyla tek ilişkisi olan Kafkas
akaryakıt limanı Batum’u Sovyetler’e kaptırmamak
için yapılacak plan konusunda odaklaşmıştır. Ardahan,
Artvin ve Batum “misak-ı milli” sınırları içindedir.
Menşevik Gürcü hükümetiyle Ankara arasında yapılan
görüşmelerde Ardahan ve Artvin’in boşaltılması isten-
miş; Batum içinse “plesibit” önerilmiş ve plesibitin

sonuçlarına göre hareket edileceği bildirilmiştir. Sovyet
Dışişleri Bakanı Çiçerin’in, Ankara Hükümeti’ne
“Batum bir Rus şehridir” diyerek açıkladığı kesin
tutum, Bolşevik Rusya ile ilişkilerini dikkatli yürütmek
ihtiyacındaki Ankara Hükümetini, Batum konusunda
ihtiyatlı davranmaya zorlamaktadır.  Müttefik Devletler,
ilk ve sadece bu konuda olmak üzere Misak-ı Milli’nin
savunulması yolunda telkinde bulunmakta ve çaba har-
camaktadırlar. Kaldı ki, Batum’a silah ve mühimmat
yığarak, Menşevik Gürcü hükümeti’ni muhtemel bir
Bolşevik askeri harekatına karşı güçlendirmeyi de
ihmal etmemektedirler.

Tam da bu esnada Gürcistan üzerine Bolşevik
askeri harekatı başlamıştır. (10) Aynı anda Genelkurmay
Başkanı Fevzi Paşa’dan Kazım Karabekir Paşa’ya bir
telgraf geliyor. Tarih 21 Şubat 1921’i gösteriyor.
Telgrafın Londra Konferansı’nın toplandığı günün tari-
hini taşıması bir tesadüf olarak görülebilir mi? Telgrafın
muhtevası, bu soruya “hayır” cevabının verilmesini
gerektiriyor. Telgrafta,

“Hükümet bir Kafkas Federasyonu oluşturmaya
karar verdiğinden Doğu’ya doğru bir harekata hazır
bulunulması...” ve Gürcistan’a giren Bolşevik ordusu-
nun durdurulması isteniyor. Harekat emrinin kendisi ve
zamanlaması, Müttefik Devletler’den Londra
Konferans’ında yeterli ölçüde ödün alabilmek amacına
yöneliktir. Telgrafı alan Kazım Karabekir Paşa, derhal
Mustafa Kemal Paşa’ya ve Dışişleri Bakan Vekili
Ahmet Muhtar Paşa’ya böyle bir davranışın sakıncalı
olduğunu, Ardahan ve Artvin’in alınması ile
yetinilmesini; Gürcülerle Bolşevikler arasındaki savaş-
ta tarafsızlıktan ayrılmamak gerektiğini yazıyor. Kazım
Karabekir Paşa’nın, B.M.M.’sinde tartışılarak oluşturu-
lan ve vazgeçildiğine, yahut değiştirildiğine dair bir
görüşün de açıkça ifade edilmediği “Şark siyasetini”
sürdürmekteki tutarlılığı ve Ankara Hükümeti’nden
daha uzak görüşlü olduğu ortadadır. Kazım Karabekir
Paşa istemediği için değil, ama kazanımlarını koru-
manın olanaksız olduğunu gördüğü için böyle bir
harekata karşı çıkıyor. Durumu yeniden değerlendiren
Ankara Hükümeti, Kazım Karabekir Paşa’nın Ardahan
ve Artvin konusunda Sovyetler Birliği ile herhangi bir
anlaşmazlığı olmadığı için ilk aşamada bu yerlerin işgal
edilmesini benimsiyor. Türk-Sovyet görüşmelerinin
başladığı 21 Şubat’ta Kazım karabekir Paşa, Menşevik
Gürcü Hükümeti’ne verdiği bir ültimatomla Ardahan
ve Artvin’in boşaltılmasını istiyor. Bir yandan Bolşevik
orduları ile savaşan Menşevik Gürcü yetkilileri durumu
kınamalarına rağmen emrivaki karşısında bu yöreleri
boşaltmak zorunda kalıyorlar. (11)

(9) Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s.329
(10) Atilla İlhan, “Türkiye/Rusya, İki Avrasya Devi!”, Cumhuriyet, 8 Kasım 2000
(11) Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s.329 (??)



Moskova’da 21 Şubat’ta başlayan Türk-Sovyet
görüşmeleri sırasında Sovyet temsilcileri, Türklerin
politikalarını güven verici bulmadıklarını açıkladılar.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Bakanı
Çiçerin, Türk yönetimini Gümrü’yü işgal etmekle,
Ermenistan’da ayaklanarak Erivan’ı ele geçiren Batı
yanlısı Taşnaklar’a yardım etmekle; Sovyetler’den
Ankara’ya doğru yola çıkan TKP lideri Mustafa Suphi
ve 14 yoldaşının öldürülmesi ve Anadolu’daki
komünistlere zulüm yapmakla suçladı. Çiçerin, bu
koşullarda Türkiye ile bir dostluk anlaşması yapamaya-
caklarını, ancak bir barış anlaşması imzalayabilecek-
lerini ve maddi yardıma devam edeceklerini söyledi.(12)

Yeri gelmişken, Ermeni milliyetçisi Taşnaklara ve bu
güçleri eğitip örgütleyen batılılara, özellikle de
Amerikan “yardım heyetlerine” karşı, Ankara hüküme-
tinin ve B.M.M.’nin tutumuna dair de bir örnek vere-
lim. Sorun, Çiçerin’in şikayet ettiği “Batı yanlısı
Taşnaklar’ın ayaklanmasının ve Erivan’ı ele
geçirmelerinin” Ankara Hükümeti’nce desteklenmesin-
den daha boyutludur ve geçmişe uzanmaktadır.

Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Bey T.B.M.M.’nin
24 Temmuz 1336 (1920) tarihli “Gizli Celse”sinde
konuşuyor: “Malum-ı aliniz Ermenistan’da pek
büyük Amerika muavenet heyetleri vardı ve bun-
ların yedd-i terbiyesinde 20 bin Ermeni vardı ki
onlar emperyalist fikirlerle terbiye edilmiş bulunu-
yorlardı. Vaktaki Ermenistan bizim silahımızın
kuvvetiyle yıkıldı. O heyetleri himaye eden Amerika
devlet-i muazzamasının orada bulunan heyetleri
himayemizi talep eylemiştir ve bugün kendisine
emin bir melce temin edilmiştir. (Alkışlar) Bugün
hatta himayemizi sarih bir surette talep ederek
kendilerinin Erzurum’a nakillerini istiyorlar.
Onları himaye ve iltizam eden Amerika heyeti
bugün bizim himayemizi talep ediyor.” (13)

Kıssa’dan hisse: 1. “Ermeni soykırımı” tasarıları
Türkiye’nin batılı müttefiklerinin meclislerine geldiği
zaman, Ermeni milliyetçiliğinin doğumuna “ebelik”
yapanlar arasında Amerika’nın adını söylemekte, bizim
Amerikancı basının dili dönmemektedir. Ahmet
Muhtar Bey’in söyledikleri gayet açıktır. 2. Ahmet
Muhtar Bey ve B.M.M.; 1915’ten itibaren Osmanlı
sınırları içinde Ermeni milliyetçiliğinin başlattığı büyük
bir boğazlaşmanın kışkırtıcı ve destekçilerine, daha açık
ifadeyle o günün NGO’su Amerikan Muavenet
(yardım) heyetlerine şaşırtıcı bir muhabbet göstermek-
tedir. Maksat “batılı olsun!..” Şimdi de o “yarayı”,
kuşkusuz hala yara olmaktan çıkaramadığımız için,

gene başta ABD olmak üzere, batılı müttefikler “kaşı-
maktadır.”

Parantezi kapatalım ve Londra Konferansı’yla
ilgilenmeyi sürdürelim.

Aynı anda Londra’da Doğu meselesi ile ilgili
olarak ilk toplantı yapılıyor. Bu toplantıda Müttefiklerin
Yunan temsilcilerine, barışa kararlı olduklarını, vere-
bilecekleri tavizleri sormaları gerekirken, tartışılan
konu, sadece Yunan ordusunun Ankara Hükümeti’nin
silahlı mukavemetini kendi olanaklarıyla kıra-
bilmesinin mümkün olup olmadığı üzerineydi. (14)

Konferansın başlangıcında delegelere,
Türkiye’deki askeri durum hakkında bir rapor sunan
Fransız generali Gourand, Türk kuvvetlerinin Yunan
kuvvetlerine oranla daha güçlü olduklarını belirtiyor.
Buna karşılık hemen söz alan Yunan Başdelegesi,
Ankara ile başlattıkları savaşı sonuna kadar yürütecek-
lerini ve Sevr Antlaşması’nda yapılması önerilecek en
küçük bir revizyona bile şiddetle ve kesinlikle karşı
çıkacaklarını açıklayarak şunu söylüyor:

“Kemalist kuvvetler sadece ayak takımı olduğun-
dan üç ay sonra yokedilecektir.”

Fransız Başbakanı Briand General Gourand’a söz
vermeden şöyle söylüyor:

“Bu ayak takımına mutlak saygım var.” (15)

General Gourand ve Albay George -bu sonuncu
Mareşal Foch’un Genelkurmayından olup
Temmuz’dan Eylül’e kadar Yunan ordusunun
harekatını izlemişti.- Yunan başdelegesi Mösyö
Kalogeropoulos’un biraz çocukca iddialarını çürütüyor-
lar. Yunan albayının beliğ biçimde kendisine arzı
hürmet ettiği general Gourand, Çanakkale’deki Türk
ordusunun savaşçı değerini hatırlatıyor. Halen
Kilikya’da sürüp giden savaşın çetinliğini gözler önüne
seriyor ve diyor ki:

“Türkler bazan 2 bin top mermisi atıyor, boğucu
gazlar kullanıyorlar.”

Gourand’ın açıklamasına göre, Fransız ordusu
orada Kürtlerle kapışmış bulunmaktadır. Bunlar dağlık
bölge askerleri. Son yıllarda İstanbul’un giriştiği asker
toplama kampanyasının pek etkilemediği bölgelerden
geliyorlar. Oysa Yunan ordusu şimdilik, uzun süren bir
seferberlik sonucu bitkin düşen bir halka karşı çarpışı-
yor. Yunan ordusu, Anadolu içlerine girdikçe daha
mukavim güçlerle karşılaşacağını bilmek zorundadır.
M. Kemal’in 45 bin askeri var deniliyor; ama bir yan-
dan da 50 bin askerin yetiştirilmekte olduğunun bilin-
mesi gerekiyor.

Albay George, Kalogeropulos’a hitaben daha açık
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(12) Doğu Ergil. Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s.328
(13) T.B.M.M Gizli Celse Zabıtları, c.I, s.353, İşbankası Kültür Yayınları, 3.Basım, İstanbul 1999
(14) Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, s.171
(15) Gothard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı Kronolojisi
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konuşuyor:
“8 fırkanız var. 4’ünü İzmir civarında tutmanız

gerekiyor. Geriye en yakın üssünüz, Bursa’dan 350 km
uzaktaki Ankara üzerine yürüyecek 4 fırkanız kalıyor. 2
fırka da ulaşım hatları boyunca kullanılırsa, geriye son
oyunu oynayabilmek için 2 fırka kalıyor ki, bu durum-
da bir saldırı düzenlemek maceraya atılmak demektir.”

Albay George son olarak ekliyor :
“Ankara’ya doğru harekat niyeti pek tehlike-

lidir.”(16)

Bu arada Konferansı izleyen L’Echo de Paris
muhabiri Pertinax şunları yazıyor ertesi gün
gazetesinde:

“Bir kez daha hatırlatalım ki, bütün İngiliz subay-
ları da general Gourand ve Albay George’la aynı fikir-
dedirler.” (17)

Le Temps muhabirinin yazdığına göre, İstanbul ve
Ankara Hükümetleri’nin temsilcileri Konferans’ta
Fransızca konuşuyorlar.

Bekir Sami Bey, çoğunluğunu Arapların teşkil
ettiği toprakların dışındaki Türklerle meskun bölgelerin
Türkiye’den ayrılamayacağını buralarda halkın reyine
başvurulabileceğini, azınlıkların haklarının koruna-
cağını, Boğazlar’dan geçiş serbestliğinin tanınmasının
normal olduğunu söylüyor. (18)

25 Şubat günü yapılan toplantıda Türk delegasyon-
ları, Ankara ve İstanbul Hükümetleri olarak birbir-
leriyle uyumlu bir biçimde birer bildiri yayınlıyorlar.
Türklerin talepleri şöyle sıralanıyor:

a- Türk Devleti’nin 1913 yılındaki sınırları içinde
yeniden kurulması;

b- İzmir ve dolaylarının Yunan kuvvetleri tarafın-
dan hemen boşaltılması ve bu yörenin Türkiye’ye geri
verilmesi;

c- Boğazlar’dan geçiş özgürlüğünün başlama tari-
hinden itibaren Türkiye’ye bir güvenlik ve egemenlik
garantisinin verilmesi;

d- Kapitülasyon rejiminin tamamiyle ve tüm uzan-
tılarıyla ortadan kaldırılması;

e- Türk devletine, kıyılarını ve kıyı topraklarını
savunabilmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olma
hakkının tanınması. (19)

Konferansın diğer oturumlarında Ankara ve Atina
temsilcileri, Sevr antlaşmasıyla Yunanistan’a bırakılan
bölgelerdeki nüfusla ilgili birbirini tutmayan rakamlar
veriyorlar. Yunanlılar kendi istatistiklerini kullanır-
larken, Türkler Fransızların yaptıkları istatistikleri

ileri sürüyorlar. Bu durum Jurnal du Departement de
L’İndre adlı gazete tarafından çok ilginç bulunuyor.
Konferans taraflarının rakamlarını kontrol için bir anket
komisyonu kurulmasını öneriyor. Bu öneriyi Türkler
kabul ederken, Yunanlılar reddediyorlar.

27 Şubat’taki Le Temps gazetesi bu durumda şu
soruyu sormak gerekliliğini duyuyor:

“Mademki istatistiklerle tartışılıyor,
Yunanistan’ın anketi ve hakem kararını kabul
etmesi gerekmiyor mu?”

Yunanistan temsilcisi Albay Kalogeropulos bu
soruya, Le Temps gazetesinin yazdığına göre:

“Yunanistan istatistiklerinin kontrolünü kabul
edemez, çünkü bu onun Sevr anlaşmasıyla
kazandığı haklarını kaybetmesi anlamına gelir.”
cevabını vererek hiç beklenmedik bir itirafta bulunuyor.
L’echo de Paris’nin 27 Şubat’ta yazdığına göre, tartış-
malardan canı sıkılan Albay Kalogeropulos,
Anadolu’da Yunan askerlerinin bir zafer taarruzunun
durdurulmasından ızdırap duyduklarını söyleyerek,
Yunanistan’ın İzmir’deki haklarının otuz asır önce-
sine kadar ispatlanabileceğini ileri sürüyor. Bunun
üzerine Kont Sforza;

“Susun, yoksa az sonra Sicilya ve Marsilya’ya
da sahip çıkacaksınız.” diye bağırmaktan kendini
alamıyor. (20) Yunan milliyetçiliğinin, bu tartışmada
belirgin biçimde ortaya çıkan “karakteri”nin bugün de
sürmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bunun üzerine alabildiğine uzun müzakere ve
pazarlıklar başlıyor. İtalyan delegeleri, Sevr anlaş-
masının revizyondan geçirilmesini ve Ankara
Hükümeti’yle bir anlaşma yapılmasını ısrarla istiyorlar.
Fransız Başbakanı Briand, Sevr Antlaşması’nın
Türkiye lehine düzeltilmesinden yana gözüküyor ve
Ankara delegeleriyle özel görüşmelerinde Ankara
Hükümetiyle geniş kapsamlı bir anlaşmadan Fransa’nın
ancak mutluluk duyacağını açıkça söylemekten çekin-
miyor. Fransız diplomasisi, İngiltere’ye karşı bir entrika
çevirirken; aynı zamanda, Ankara Hükümeti’ni Sovyet
Rusya’dan uzaklaştırmak için yoğun bir çabaya giriyor.

Büyük Britanya diplomasisi de boş durmuyor,
gene özel konuşma oturumları düzenleniyor ve
Konferans sırasında Türklerle bir anlaşma yaparak
Sovyetler üzerine saldırma politikasının yollarını arıyor. 

Tam bu sırada 1 Mart 1921’de Tiflis’teki Bolşevik
lideri Orjonikidze Eliava ile yapılan bir telgraf
görüşmesinde, Moskova Hükümeti, Türklerin

(16) Gothard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı Kronolojisi
(17) Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, s.172
(18) Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, s. 174
(19) Uluslararası İlişkiler Tarihi, C. III. s. 221
(20) Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, s.175
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Batum’a sokulmaması için her türlü tedbirin alın-
masını ve acele olarak Ahıska-Batum yoluna Kızıl
Ordu birliklerinin gönderilmesini istiyor. Aynı gün
Batum’un işgal edilmesi konusunda Ankara
Hükümeti’nden gelen bir emir Kazım Karabekir
Paşa’ya iletiliyor. Ama Kazım Karabekir Paşa, birlik-
lerini Batum sınırına yaklaştırmakla birlikte Fevzi
Paşa’ya gönderdiği telgrafta bu karara karşı çıkıyor.
Batum’un Türkiye için askeri ve ekonomik bakımdan
önemi olmamasına rağmen, Sovyetler Birliği için ha-
yati önem taşıdığını ve bu nedenle Türk ordusunun
Batum’u elde tutmasının çok zor olacağını söyleyerek
Çoruh ırmağının kuzeyine geçilmemesini öneriyor. 4
Mart’ta Ahılkelek halkı Sovyet yönetimi kurarak,
Menşevik birliklerinin silahlarını toplamaya başlıyor.
Aynı tarihte Londra’ye gelmeden önce Moskova’ya
bir diplomatik gezi yapan Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’nin Dış İşleri Bakanı Bekir Sami Bey,
İngiliz Başbakanı Lloyd George ile özel bir görüşme
yapıyor. Lloyd George, Bekir Sami Bey’e ilk önce
Sovyet Rusya hakkında bazı sorular yöneltiyor.
Daha sonra açıktan açığa Baku petrolleriyle birlikte
bütün Transkafkasya’yı Türk protektorası altına
aldırma önerisinde bulunuyor. (21)

Buna karşılık Bekir Sami Bey,
“Türkiye’yi Rusya’dan korumak için bütün

Kafkasya’da askeri bir set olarak müstakil bir fe-
derasyon kurulmalıdır.” diyerek Kafkas federas-
yonu öneriyor. Lloyd George ise cevap olarak bu öne-
riyi “Mahir bir devlet adamının sözü” şeklinde
değerlendiriyor, Daha sonraları, 

“Bolşeviklerden ziyade, emperyalist Rusya’nın
tekrar hortlamasından korkuyorum” diye yazıyor. (22)

Bu sırada ülkesi üzerinde denetimini yitiren
Menşevik Gürcü Hükümeti ülkenin Bolşevikleş-
mesinden korkarak Gürcistan katındaki Türk temsilcisi
Kazım Bey’den, Türk ordusunun Ahıska, Ahılkelek ve
Batum’u işgal etmesini istiyor. Batum dışında Ahıska
ve Ahılkelek, Elviye-i Selase’nin ötesinde ve dolayısıy-
la Misak-ı Milli’nin dışında olduğundan bunu gerçek-
leştirmek Anadolu direnme hareketinin amaçlarına ters
düşmektedir. Ancak, Batı ile Londra Konferansı zemi-
ninde kurulmaya çalışılan diyalogun etkisi altında kalan
Ankara Hükümeti, Dışişleri Bakanı Bekir Sami
Bey’in Lloyd George’a önerdiği Kafkas Seddi pro-
jesi çerçevesinde Bolşeviklere karşı bir hat çeke-

bilmek için, Menşeviklerin tutunamadıkları yer-
lerin bekçiliğini, Türk ordusuna yaptırmak istek-
lerini, Londra’dan gelen seslere uyarak kabul edi-
yor. 6 Mart’ta Kazım Bey, Menşeviklerin Ahıska,
Ahılkelek ve Batum’un işgal edilmesi isteklerini
Ankara’ya ilettikten sonra, 8 Mart’ta Simeon Mdivani
bu öneriyi bir kere daha tekrarlıyor. Bunun üzerine
Bakanlar Kurulu 8 Mart’ta Ahıska, Ahılkelek ve
Gürcülerin boşaltacağı Batum’un işgal edilmesine
karar veriyor. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa bu
kararı 9 Mart’ta Kazım Karabekir Paşa’ya
yazarken gerekçe olarak Misak’ı Milli’yi ve iki
kasabanın eskiden Kars vilayetine bağlı olmalarını
gösteriyor. Verilen emirde özellikle Kızıl Ordu birlik-
lerinin Acara vadisi boyunca Batum’a girmelerine,
silahlı bir çatışmaya meydan vermemek koşuluyla
engel olunması isteniyor. Dışişleri Bakan Vekili
Ahmet Muhtar Bey de şifre ile Kazım Karabekir
Paşa’ya Londra’dan gelen haberlere göre bir
Kafkas Federasyonu kurulacağını anlatıyor.
İngiltere Hükümeti ile olan ilişkilerin düzelmesi
açısından bu önerinin önemi üzerinde duruluyor.
Kazım Karabekir Paşa da bu durumda gerekli önlemleri
alıyor. (23)

Yine 9 Mart’ta Bekir Sami Bey, Londra’da,
ekonomik ayrıcalıklar tanıyan Türk-Fransız anlaş-
masının imzalanacağını, ayrıca Türk-Polonya-
Romanya bağlaşmasının kurulmasından mutlu ola-
cağını Fransız basınına açıklıyor.  Sovyet Dışişleri
Bakanı Çiçerin bu durumu, Ankara’nın Sovyetler’deki
Büyükelçisi Ali Fuat Paşa önünde kınıyor. (24)

Yine 9 Mart’ta, Londra’daki gelişmelerden
haberi olmayan Moskova’daki Türk delegasyonu
Stalin ile yaptığı görüşmede Batum, Ahıska ve
Ahılkelek’in Sovyetler’e bırakılmasını kabul ediyor.
Moskova’daki heyet, B.M.M.’nin “Şark Siyaseti”ne
uygun davranmaktadır ve Mustafa Kemal ve Bekir
Sami Bey gibi yakın çevresinin emperyalizmle uzlaşma
hevesinin Londra’daki sonuçlarından habersizdir.
Moskova’daki mutabakat üzerine Sovyet Birliklerine
Batum’a girmeleri için emir veriliyor. Tiflis’teki
Bolşevik lideri Orjonikidze 10 Mart 1921’de Kazım
Karabekir Paşa’ya Moskova delegasyonumuzla varılan
anlaşmayı bildirerek, Batum, Ahıska ve Ahılkelek’in
işgalinden vazgeçmesini istiyor. Durum acele olarak
Ankara’ya bildiriliyor. Ama Ankara Hükümeti hala

(21) Uluslararası İlişkiler Tarihi, C. III. s.221
(22) Gothard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı Kronolojisi
(23) Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s.32

Stefanos Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri, s.221
Doğan Avcıoğlu, Milli Mücadele Tarihi, Cilt II, s.829

(24) Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s.32



fabrika  Ocak 2001 51

Kurtuluş Savaşı’nda Kemalist Dış Politikanın Esasları

ümidini kesmediği Londra Konferansı’nın neticesi-
ni beklediği için, İngiltere’ye hoş görünmek amacıy-
la Batum ve çevresinin işgalinde direniyor. Türk bir-
likleri 11 Mart’ta Batum’u işgal ediyorlar.
Kemalist Ankara Hükümeti’nin anti-emperyalizm
iddialarının kofluğu ve Sovyetler Birliği’nin kendi-
sine uzattığı dost elini sıkarken sahip olduğu
samimiyetin güvenilirliği sadece belgelerle değil;
gerçekleşmiş askeri harekatla da, tarih önünde tescil
oluyor.

Bu sırada devam eden Londra Konferansı’nda
önemli olaylar oluyor. Lloyd George, asıl amacı olan
Ankara Hükümeti-Sovyetler Birliği ilişkilerini boz-
mak ve aralarını açmak için, Bekir Sami Bey’le yap-
tığı özel görüşmelerin tutanaklarını Moskova’ya gön-
deriyor. Çiçerin bu durumu öğrenir öğrenmez
Türkiye’ye bir nota gönderiyor.(25) Mustafa Kemal Paşa
Moskova’ya, Londra’daki Türk delegasyonunun
diğer üyelerinin bu görüşmeden kesinlikle habersiz
olduğunu bildiriyor. Ama görüşme sırasında Lloyd
George’un ve Bekir Sami Bey’in sözleri stenoyla
kaydedilmiş bulunuyor. Tutanağın bir kopyası da
öbür evraklar arasında Türk delegasyonuna gönde-
riliyor. Konferans sırasında, eldeki bütün belgeleri
bir de delege arkadaşlarıyla gözden geçirme alışkan-
lığında olan Türk Baş delegesi Bekir Sami Bey,
ingilizce metni görünce, Konferansa ilişkin belgeler-
den biri sanarak tercümanına dönüp metni hemen
çevirmesini emrediyor. Tercüman da, herkesin
ortasında belgeyi yüksek sesle okumaya koyuluyor.
Sonuç korkunç oluyor: Basında büyük manşetler
altında haber bütün çıplaklığıyla okuyucuya ulaşıyor.
Bu durumda Türk hükümeti bir bildiri yayımla-
yarak Bekir Sami Bey’in İngiliz Başbakanı’yla yap-
tığı bu görüşmeyi Ankara’nın resmi direktifiyle değil,
doğrudan doğruya kendi insiyatifiyle yapmış
olduğunu açıklamak zorunda kalıyor. (26)

Burada, Türkiye burjuvazisinin daha iktidara tır-
manma sürecinde ortaya çıkan ve hiçbir zaman
değişmeyen iki karakteristik özelliğinin altını çizmek
gerekir: 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde anti-
komünizm her koşulda temel yaklaşımdır. 2.
Emperyalizmin güvenini ve dostluğunu kazanmak;
bunun için en muhtaç olunduğu zamanda bile, anti-
emperyalizm zemininde kendisine dostluk elini uzatan-
ların veya dostluk bekleyenlerin aleyhine emperyalizm-
le ortak planlar yapma tutumu esastır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Süveyş’in işgalinde İngiltere ve
Fransa’nın, Cezayir direnişi esnasında Fransa’nın,
Filistin sorununda İsrail’in, Kore savaşında ABD ve
müttefiklerinin, Vietnam savaşında önce Fransa’nın

sonra ABD’nin yanında saf tutması, demek tesadüf
olmadığı gibi, Demokrat Parti’nin iktidarda olmasının
sonucu da değildir. 3. Emperyalizmin dostluk ve ittifak
vaadleri karşısında, o gün de, bugün de, ayağını sağlam
basmayan,  saflık ölçüsünde bir inanmaya hazır olma ve
güven duyma hali sözkonusudur. 4. Resmi politikanın
esas yaklaşımlarından kaynaklanan yanlışlıkları, o gün-
lerde de, şimdi olduğu gibi, “münferit” ve kişisel hata-
lar olarak tanımlanmakta, yanlışlardan görüntüde
“kelle” vererek kurtulacağını sanma yaklaşımı geçerli
olmaktadır. 5. Türkiye burjuvazisinin en devrimci
kadroları; temsilcisi oldukları sınıfın en devrimci
olması gereken bir dönemde bile, devrimci bir kadro-
dan ve devrime önderlik eden bir sınıftan beklenebile-
cek tutumların en uzağında tutumlar sergiliyor. 

Bu arada İtalyanlar ve Fransızlarla da gizlice müza-
kerelere giren Türk delegasyonu, aralarındaki savaşa
son verme ve ekonomik sorunları ikili müzakereler
yoluyla çözüme ulaştırma kararına varıyorlar. Nitekim
Londra Konferansı sonunda taraflara Müttefiklerin
kararlarının bildirildiği gün, Fransa Başbakanı Briand
ile Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey arasında yapılan
görüşmeler sonunda 11 Mart günü bir Türk-Fransız
anlaşması imzalanıyor. Anlaşmada yeralan maddelerin
bazıları şöyle:

a- Savaşa son verilecek ve karşılıklı olarak esirler
serbest bırakılacak.

b- Kilikya’da Fransız subaylarının da katılacağı bir
güvenlik kuvveti kurulacak.

c- Savaşa son verildikten bir ay sonra Sevr anlaş-
ması ile çizilmiş olan sınırın kuzeyinde bulunan Fransız
kuvvetleri geri çekilmiş olacak.

d- Kilikya’da Fransız işgali sırasında görev alanlar
yerlerinde bırakılacak ve genel af ilan edilecek.

e- Azınlıkların her türlü hakları eşitlik dairesinde
sağlanacak ve halkın karışık olduğu yerlerde Belediye
ve Jandarma teşkilatı, azınlıklar da gözönünde bulun-
durularak düzenlenecek.

Anlaşmanın bir maddesi ile Suriye-Türkiye sınırı
tesbit olunuyor. Buna göre Fransa’nın Urfa ve Antep’i,
Türkiye’ye bırakması öngörülüyor. Bu madde Sevr
anlaşmasından farklı olduğundan, Sevr anlaşmasına
büyük bir darbe indirilmesi anlamına geliyor. Sevr
anlaşması ilk yarayı bu anlaşma ile alıyor. Asıl önemli
olan husus ise, anlaşmanın ekonomik hükümleridir. Bu
anlaşma ile Fransa’ya bir takım imtiyazlar tanınıyor;
böylece kapitülasyonlar tarihini yeniden başlatacak bir
anlayışın zihinlerde işgal ettiği yeri koruduğu görülüyor:

“Yabancılara verilecek tüm imtiyazlarda
Fransızlar tercih edilecek ve Türk-Fransız işbirliği
kurulacak. Bu inhisar yalnızca Kilikya’ya mahsus

(25) Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt I, s.239
(26) Uluslararası İlişkiler Tarihi, Cilt III. s.221



olmayıp, Elazığ’ı, Diyarbakır ve Sivas vilayetlerini
de içine alıyor. Başka bir deyişle buralarda Fransız
sermayesine öncelik tanınıyor. Ergani madenlerini,
Kilikya limanlarını ve Suriye sınırı arasındaki
Bağdat demiryolu kısmının işletilmesinin Fransız
sermaye gruplarına verilmesi ve bu nedenle Türk
kanunlarına göre kurulacak şirketlerde Türk-
Fransız sermayeleri yarı yarıya işbirliği yapacak.”

Anlaşmanın başka bir maddesi ile de Fransızlar,
İskenderun bölgesinde Türklere kültür gelişmesi
bakımından kolaylıklar göstermeyi, Fransızca ile
Arapça gibi Türkçeyi de resmi dil olarak kabul etmeyi
taahhüt ediyorlar. Fakat bu tavize karşılık Türkiye’deki
Fransız kültür ve sosyal yardım kuruluşlarının devamını
sağlıyorlar. (27)

11 Mart’ta imzalanan bu anlaşma, derhal Suriye
Kumandanlığına bildiriliyor. Cepheye derhal bir
mütareke havası hakim oluyor. Fakat bu ve öteki iki
anlaşmayı (İngilizlerle ve İtalyanlarla) Ankara
Hükümeti, “Milli Hükümetin ilkeleriyle bağdaşmaması
gerekçesiyle” reddediyor. Ama gerçek neden
Moskova’nın İngiliz-Türk görüşmelerini haber alması
ile B.M.M.’nin ekonomik tavizlere karşı çıkması olu-
yor. Bunun günahı Bekir Sami Bey’in sırtına yıkılıyor
ve istifa etmek zorunda kalıyor. Buna rağmen Güney
cephesinde Fransızlar’ın hareketsiz kalmaları nedeniyle
Ankara Anlaşmasına kadar sükunet bozulmuyor. (28)

Londra Konferansı’na katılan heyetin Fransızlarla
imzaladığı anlaşma 17 Mart 1337 (1921) tarihli
B.M.M. gizli celsesinde gündem maddesidir. Tartışma,
sadece anlaşmayı ve onu imzalayan heyeti değil,
hükümeti de içine alacak ölçüde kapsamlı ve sert
geçmektedir. Tartışmalardan bazı bölümleri Meclis’in
havasının anlaşılması bakımından aktarırken; okuyucu-
dan sabır ve dikkatini esirgememesini diliyoruz. Dil
eskidir ama, araya parantez içinde bugünkü karşılık-
larını koyarak dikkatleri iyice dağıtmak istemedik.
Maksat ve ifadelerin kuvveti anlaşılıyor.

“Rasih Efendi (Antalya): (...) Bizim içimizden
giden arkadaşlarımız bu mücahedeye ne için atıldık,
neye azmettik, bunu tamamen hazmetmeden git-
mişler. Çünkü gerek istiklal-i milli, iktisadi, siyasi
tamamen temin edilmedikten sonra bu azimden
dönmemeye azmeden bu meclis, arkadaşların
buraya, konferanstaki müzakerata dair ihtisaslarını
havi telgraf bu azmi, bu imanı sarsacak şekilde tabi-
rat ve elfaz kullanmaları, ya esasen gidişlerinde o
azim ve iman sarsılmış olarak gitmişlerdir, yahut
orada sarsılmış. Yoksa bu memleket milli istiklalini,
mali ve askeri istiklalini muhafaza etmeyerek İngi-
lizlerin onurunu, haysiyetini düşünerek bu kadar

fedakarlığı ne için ihtiyar etsin? Bunu giden
arkadaşlarımımızın takdir etmesi icabeder.
Fransızlarla aktedilen ahidname o suretle
yazılmıştır ki, eğer hakikaten bizim aramızdan
giden arkadaşlar ona vaz’ı imza etmişlerse oraya
kadar gitmeye hacet yoktu, onu kabul ederlerdi...”

“Yahya Galip Bey (Kırşehir): Efendim, ben-
deniz öyle görüyorum ki bizim en büyük hatamız,
en kabil-i tamir olmayan bir hatamız vardır, o da
düşmanlarımızı tanımamak ve düşmanlarımızın
bizim biraz yüzümüze gülüvermeleri onların
dostluğunu temin etmek için kafi olmaktan ibarettir.
Bizim buradan murahhaslarımız giderken iyice
düşünmelidirler ki gittikleri mahal bizim canımıza,
varımıza, mülkümüze, dinimize, hulasa tekmil
mevcudiyetimize kastetmiş bir hükümettir. Bunu iyi
bilmeli ve bu iman ile gitmeli idi. Onların gönlü bize
muhabbet değil, bizi parçalamak için dişlerini
bilediklerini bilmeli idiler. Bizim murahhaslarımız
gider gitmez kendilerini, ta eskiden beri mutat olan
tabasbusata başladılar, hürmeti biraz ziyade göster-
diler. Murahhaslarımız da kendilerini şaşırdı.
Şimdiye kadar bu devlet ne kadar murahhas gön-
dermiş ise hiçbir faide temin ederek avdet
etmemiştir. Düşmanların cali olarak gösterdikleri
etvara aldanarak, onlar da bundan evvel giden
murahhaslarımız gibi, kendilerini selahiyet-i
fevkalade sahibi olmak üzere adeta millete hakim
bir vaziyette görmüşler ve kendi zihin ve fikirlerinin
kabul ettiğini, hiç buradan sormadan, kabul etmek
haksızlığını irtikap etmişlerdir.” 

“(...) Böyle gayet hafif iman ile giden zevat bun-
dan fazla cesaret göstermişlerse hakları vardır. Bu
ana kadar murahhas olarak gitmiş de milletin
kanaatına muhalif olarak, milletin zararına karar
vermiş olanların tecziye edildiği vaki değildir. Biz bu
hale hiçbir zamanda mecbur değiliz. Mütareke
midir, muahede midir, her ne ise benim nok-
tainazarımda, bu hiçbir kıymeti haiz olmayan bir
surettir ki bu sureti gönderdiğimiz murahhasların
yüzüne vurmak bizim için bir vecibe-i zimmettir.”

“Beyefendiler; bu millet ila maşaallah yaşaya-
cak. Rica ederim, garp gibi ebediyyen muzlim olan
mahalden bu millet için hiçbir vakit hayır gelmez.
Garp kendi mezarını kendisi kazıyor, kendisi kaza-
caktır. Binaenaleyh garptan en ufak bir hayır bek-
liyorsak aldanıyoruz, yanılıyoruz. Garp bizim
imhamızı göze aldırmıştır. Çünkü bizi imha
etmedikçe alem-i medeniyet üzerinde haiz olduğu
redaeti icra edemez. Binaenaleyh bugün devletimiz
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garbin bize tahakküm ettiği devletlerden çok
eskidir. Milletimiz en yüksek, en büyük zaferlere
nail olmuştur. Binaenaleyh bu gönderdiklerini
yırtıp yüzlerine çarpmayı ve o heyet-i murah-
hasanın bu işlerinin yüzlerine vurulmasını teklif
ediyorum.”

“Müfid Efendi (Kırşehir): ....Bizim gayemizle,
emelimizle meşbu olan arkadaşlarımızı ayırdık,
gönderdik ki, bu arkadaşlarımız hakkında şimdi söz
söylemek caiz değildir, ancak arkadaşlarımıza,
bugün bu heyet-i muhteremenin kendi içerisinden
çıkarmış olduğu vekiller -ki hükümetimizi idare
eden o zatlardır- o vekillerin vermiş olduğu talimat
dairesinde hareket ve haricinde bir teklif vukubul-
duğu zaman bu zatın fikrini alarak söz vermek
lazım gelirken, kendilerine karşı ufak bir söz ver-
mek lazım gelirken buradan verilen talimatı unut-
maları sebebiyle veyahut böyle bir imza için hasıl
olan mecburiyeti muhakeme etmeye lüzum his-
setmeden öyle bir harekette bulunmuşlardır.”

“İsmail Safa Bey: ...heyetin geri çağrılması
lazımdır. (...) Bu hususta Hariciye Vekaletinin de bir
kusuru olmuştur. Heyet zihniyet itibariyle
sarsıldığından bu davayı layık olduğu kadar
müdafaa edemeyeceklerini şubat içerisinde göster-
mişlerdir.”

“Reis: Beyefendi müsaade buyurur musunuz?
Zatıaliniz Hariciye Vekaleti hakkında değil, Londra
Konferansı hakkında söylemelisiniz.” (29)

Oturum boyunca, Londra Konferansı’na gönder-
ilen heyetin ortaya koyduğu tutumu ve heyetin kendisi-
ni savunan bir tek konuşmacı olmamıştır. Çünkü
T.B.M.M.’nin belirlediği dış politika ile, heyetin ve asıl
olarak Bekir Sami Bey’in sözcülüğünü yaptığı politika
taban tabana zıttır. Bekir Sami Bey’in politikasının ise
hükümet politikası olduğu, Batum’un işgaline ilişkin
telgrafların muhtevasından ve askeri harekattan kesin
olarak anlaşılmaktadır. 

Peki Kemalist Hükümet, Londra
Konferansı’ndan ders aldı mı? Evet almış oldukları
anlayışıyor. Çünkü aldıkları dersin sonucu olarak,
gerek Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasında,
gerekse Lozan’da gizli ek anlaşmalar yaparak her
şeyi açıklama yoluna gitmiyorlar. 

Tekrar Londra Konferansına dönelim. Gizli ikili
müzakereler devam ederken, Türklerin Sovyetlerle

aralarının bozulduğuna ve Yunanistan’ın hala güçlü
olduğuna inanan Lloyd George, Türklerin istedikleri
tavizleri vermemek için Fransızların tazminatlar
konusundaki taleplerinin İngiliz Hükümeti tarafından
destekleneceğini vaadederek, onları da yanına çekmeyi
başarıyor. Fransızlar bir defa daha yanılıp Türklere
verdikleri sözü unutuyorlar. Böylece Mütefikler arasın-
da uzun pazarlıklardan sonra tam bir görüş birliği
oluşuyor.

Müttefik önerileri, bir yandan Fransız-Türk anlaş-
ması imzalanırken, öbür tarafta Briand ve İtalyan baş
delegesi Kont Sforza tarafından Türk delegasyonuna;
Lloyd George ve Lord Curzon tarafından Yunan
delegelerine bildiriliyor. Kararlar kısaca şöyle:

a- İstanbul’u işgal altında tutan bütün yabancı
kuvvetler, başkenti boşaltacaklar.

b- Türkiye’deki Müttefikler arası Mali Kontrol
Komitesi’ne Türk temsilcileri katılabilecek.

c- İzmir kenti ve dolayları Türk egemenliği altında
kalacak, ama kentte gene de bir Yunan garnizonu bulu-
nacak.

d- Bütün bunlara karşılık Türkiye devleti de
Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyacak. (30)

Bu öneriler ne Yunanistan’ı, ne Türkler’i doyura-
cak şeyler değildi. Çünkü müttefiklerin teklifleri, Sevr
anlaşmasında küçük değişikliklerden ibaretti. Böylece
Londra Konferansı’nın tam bir başarısızlıkla sona
erdiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

Bu durumda emperyalistlerin güvenini kazanmak
için, kendisine kendisi de zorluklar içindeyken, en zor
zamanında dost elini uzatan komşusu SSCB’ye savaş
ilan etmeye hazırlanan ve başlangıç olarak Batum’u
işgal eden Ankara Hükümeti şaşkına dönmüş ve ne
yapacağını bilemez duruma düşmüştür.

14 Mart’ta Türk birlikleri Ahılkelek’e girerek
Kafkas Seddi hattını tutmaya çalışıyorlar. Ankara
Hükümeti için yapılacak tek şey kalıyor: Tutumunu
keskin bir dönüşle değiştirmek. Çaresiz öyle yapılıyor
ve Ankara Hükümeti keskin bir yön değişikliğiyle tekrar
Sovyetlere dönüyor. Emperyalistlere verdiği tüm taviz-
lerin boşa gittiğini görünce sürüncemede bıraktığı Türk-
Sovyet görüşmelerini hemen bitiriyor. 16 Mart’ta Türk-
Sovyet dostluk ve kardeşlik anlaşması Moskova’da
imzalandığında Batum’da Türk birlikleri karşısında
Gürcü Kızıl Ordu’su ve Sovyet Kızıl Ordusu konumlan-
mış durumdadır. Çatışma Londra Konferansının
başarısızlıkla sona ermesiyle yerini dostluğa bırakıyor.
Moskova anlaşmasının 12. maddesine göre Batum
Gürcistan topraklarına dahil oluyor. (31) 23 mart’ta Türk

(29) T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, C.II, s.4-8, İş Bankası Kültür yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1999
(30) Uluslararası İlişkiler Tarihi, Cilt III, s.221-222
(31) Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, s.239
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ordusu birlikleri Batum’u boşaltıyorlar.
Aynı gün İngiliz-Sovyet ve Türk-Sovyet anlaş-

maları imzalanırken, Türkiye İngilizlerle Bekir Sami
Bey vasıtasıyla tutsaklar konusunda bir anlaşma yap-
maktan çekinmiyor. (32)

Dostluk ve kardeşlik anlaşması olarak tarihe geçen
Moskova’da imzalanan Türk-Sovyet anlaşmasıyla
Sovyet Hükümeti:

“Türkiye’yi ilgilendiren ve Büyük Millet Meclisi
tarafından temsil edilen Milli Türk Hükümeti
tarafından kabul edilmeyen hiçbir uluslararası
kararı tanımayacağını”, taahhüt ediyor. Bunun
Anadolu hareketi açısından çok değerli bir taahhüt
olduğuna kuşku yok. (33) Sovyet Hükümeti’nin taahhüt-
leri karşısındaki tutumunun, Ankara Hükümeti’nin
kendi taahhütleri konusundaki tutumlarından çok farklı
olduğu da kuşku götürmüyor. 

Türk-Sovyet anlaşması üzerine Sovyet yazarı
Porshveri’nin çok mükemmel bir yorumunu burada
aktarmakta yarar var:

“...Rusya ve Türkiye’nin çok ağır koşullar içinde
olduğu bir zamanda, iki ülkenin silahlı müdahale ve
ekonomik ambargoya karşı koyma zorunda olduğu bir
dönemde ilişkilerinin böyle bir gelişme göstermesinin,
nesnel olarak, bilimsel yasaların bir zorunluluğu ve
kaçınılmaz olduğu vurgulanmalıdır. ANKARA
DESTEĞE MUHTAÇ İDİ. MOSKOVA İÇİN DE
TÜRKİYE’NİN BİR ANTİ-SOVYET GÜVENLİK
KORDONU İÇİNE SOKULMASINA MÜSAADE
ETMEMEK GEREKLİYDİ.” (34)

Ankara Hükümeti Londra Konferansı’nda İngiliz
emperyalizminden yüz bulamadığı için, yüzünü tekrar
Sovyetler’e dönüyor. Eğer Batı, Ankara Hükümeti’nin
istediklerini kabul etmiş olsaydı, Ankara Hükümeti
Sovyetler Birliği’ne saldırmakta, hiç kuşkusuz tereddüt
etmeyecekti. Nitekim Batum’un işgali, Batı hesabına
Sovyetler Birliği’ne savaş açmanın bilinçli bir başlangıç
adımıdır.

Londra Konferansı’nda Bekir Sami Bey, İngiliz
Başbakanı Lloyd George’a saldırı teklifini açıkça
yapıyor. Üstelik Ankara Hükümeti Kazım Karabekir
Paşa’ya bu yönde tedbirlerin alınması için direktif ver-
mekte gecikmiyor. Sovyetler Birliği ise etrafını saran
çemberden kurtulabilmek, yeni kurulan rejimi yaşata-
bilmek için bir güvenlik kordonu yaratmaya çalışıyor.
Türlü tavizler vermek zorunda kalıyor. Sonuçta
emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerden yararla-

narak istediklerini büyük ölçüde elde edebiliyor. Aynı
yazar, seneler sonra 17 Aralık 1925’te aynı güvenlik
kordonu için yapılan yeni bir anlaşmayı çok güzel anlat-
makta devam ediyor:

“ 1925 yılında Sovyetler Birliği ile Türkiye arasın-
da dostluk ve tarafsızlık anlaşması imzalandı. Bir
örneği Locarno Antlaşmasında görülen Batılı güçlerin
Sovyetler Birliği’ne karşı düşmanca politikalarının
ortaya çıktığı bir zamanda, genel barışı ve Sovyet sınır-
larında güvenliğini sağlama mücadelesinde önemli bir
unsur olarak SSCB için zorunlu idi.” (35)

Bir defa daha geriye dönüyoruz. Sovyetler
Birliği’nde kuşku uyandıran ve imzalandıktan sonra
B.M.M tarafından reddolunan Türk-Fransız anlaşması
ve Gürcistan’daki Türk ileri hareketi dolayısıyla ortaya
çıkan olumsuz durum, yavaş yavaş yerini bir suskunluğa
bırakıyor. Bu Cumhuriyet’e ait toprakların bir kısmının
Türk birliklerince işgalinin devam etmesi yeni bir huzur-
suzluk yaratıyor. Çünkü Türk-Sovyet anlaşmasına göre
bu yerlerin hemen boşaltılması gerekiyorken, işgalin
devamı kuşkuların çoğalmasına neden oluyor. Ne var ki,
yapılan tüm uyarılara rağmen Genelkurmay’dan aldığı
direktifler çerçevesinde hareket eden Kazım Karabekir
Paşa Gümrü ve Arpaçay’ın Doğu’sundan çekilmekte
acele etmiyor. İngiliz ve Fransız hükümetlerinden hala
bir beklenti uman Ankara Hükümeti bu yörelerin
boşaltılması için Kazım Karabekir Paşa’ya gerekli emri
bir türlü vermiyor.

Yapılan Türk-Sovyet anlaşmasına rağmen,
Kafkaslar’daki karışıklık içinde Türk ordusunun var-
lığının Müttefiklere duyurulması ön plana geliyor. Bu
sırada Azerbaycan’da ve Ermenistan’da olaylar birbiri
arkasına patlıyor. 4 Nisan’da Baku’de Ermeniler’in
çoğunluğunu teşkil ettiği bir karşı devrim patlak veri-
yor. Hemen bastırılıyor. 18 Şubat 1921’de Erivan’da
kurulan Taşnak Hükümeti 2/3 Nisan gecesi Kızıl
Ordu’nun Erivan’a girmesi üzerine silah, top ve
cephaneleriyle birlikte Zenzegor’a çekiliyor. Taşnaklar,
Gerus’da, General Dro’nun yönetiminde Ermeni
Taşnak Hükümetini kuruyorlar. İngilizlerin desteğiyle
Bolşeviklere karşı savaşmaya devam ediyorlar.
Taşnaklar, Türkiye’den bile yardım bekliyorlar. Bu
duruma artık tahammülü kalmayan Onbirinci Kızılordu
komutanı, Kazım Karabekir Paşa’dan 16 Mart 1921
anlaşmasının sınırlarına çekilmesini ısrarla istiyor. Aksi
taktirde, verdiği 13 Nisan tarihli notayla, bölgenin zorla
boşaltılacağını bildiriyor. 23 Nisan’da Kazım Karabekir
Paşa Gümrü’yü boşaltıyor. (36)

(32) Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, s.159
(33) Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Cilt II, s.135
(34) Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Cilt II, s.239
(35) Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Cilt II, s.239-240
(36) Doğan Avcıoğlu, Milli Mücadele Tarihi, Cilt II, s. 834
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C. İngiliz-Sovyet Anlaşması

İngiliz-Sovyet anlaşmasından önce Moskova’ya
gelen İngiliz Ticaret Kurulu Başkanı Hudson’la Ankara
Hükümeti’nin Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa
arasında geçen çok ilginç görüşmeye değinmekte
büyük yarar var. Ali Fuat Paşa’nın, Moskova’da
Büyükelçi iken İngiliz ve Polonyalılarla çok sıkı ilişki-
ler kurmasının bu konuşmanın yapılmasında büyük
rolü olduğunu söyleyebiliriz. Taraflar, bu konuşmanın
İngiltere Hükümeti’ne duyurulması da kararlaştırıyor-
lar.

“Hudson: Son derece milliyetperver bir
Türkiye ile Bolşevik Rusya nasıl anlaşabilmiş ve
dost olabilmiştir?

A. F. Cebesoy: Garplıların ve bilhassa
İngiltere’nin Lloyd George-Lord Curzon Hükümeti
Türkiye’yi parçalayarak ona istiklal vermemek için
Türkler aleyhine kullanmadıkları vasıtalar
kalmamıştır. Türkiye güç olan bu vaziyet karşısında
Sovyetler’le anlaşmaya mecbur olmuştur.
Emperyalistlerin Şark milletleri üzerindeki
baskılarından kurtarmak, komünistlerin gaye ve
hedeflerinden biri olduğu için, Türkiye bu noktada
onlarla birleşmiştir ve dost olmuştur. Bolşevik
bayrağının Kremlin üzerinde dalgalanmasında en
mühim amil olan Rus müslümanlarını da memnun
edebilmek için Rusya, Türkiye’ye dostluk ve yardım
elini uzatmıştır.

Hudson: Benim suallerim bitmiştir. Sizin diye-
cekleriniz varsa memnuniyetle dinler ve eğer
müsaade ederseniz, onları da aynen Foreign
Office’e arzederim.

A. F. Cebesoy: Söyleyeceklerin hem pek çok ve
hem de sizce malum olmayan şeyler değildir.
Müsaade ederseniz, kısaca hülasa edeyim. Lloyd
George ve Lord Curzon gözlükleriyle Türklere
bakarak bizleri çok zayıf görmek İngiliz milletinden
hakikati gizlemek demektir. TÜRKLERİN ORTA
ŞARKTA ASIRLARCA ÜZERLERİNE ALMIŞ
OLDUKLARI MÜHİM VAZİFELERİN
YUNANLILAR VE ERMENİLER TARAFINDAN
BAŞARILACAĞINI SANMAK İngiliz siyasetinin
kaydetmediği büyük bir gaflet olacaktır. Türkler,
Osmanlı camiası içinde asırlarca hakim olmuş bir
unsurdur. Türkiye bütün İslam aleminin ümit kale-
sidir. Asırlardan beri bu kudret ve kuvvet olmasay-
dı, sıcak denizler ve okyanuslar şimal müstevlilerin
eline geçmeyecek miydi? O zaman İngiliz müstem-
lekelerinin hali ne olacaktı? Şimdi bu tehlike
eskisinden daha çok büyüyebilir. Bu tehlike

karşısında Yunanlılar ve Ermeniler hangi kuvvetle
karşı durabileceklerdir? Zannederim, karşı dur-
mak şöyle dursun, evvela onlar, Şimal müstevlilerin
ilerlemesini kolaylaştıracaklardır. Bilmem arzede-
biliyor muyum?

Hudson: Sizi dinliyorum generalim.
A. F. Cebesoy: İngiliz milletinin aklıselimi bir

gün bunları muhakkak surette idrak edeceğinden
emin bulunuyorum. İşte bunun için İngilizlerle düş-
man olmayı hatırımızdan geçirmiyoruz. Ve
sabrediyoruz. Hatta bundan dolayı aramızda
akdedilmiş itilaf mücibince, Fransız esirlerini
bırakırken, İngiliz esirlerine de aynı muameleyi
yapmakta Hükümetim tereddüt etmemiştir. Ruslar,
bize yaptıkları yardımları İngiltere’de çok müba-
lağalı işaa ediyorlar. Türk ordusunda kullanılan
Rus silah ve techizatı vaktiyle bize Almanlar
tarafından gönderilmişti. Son Ermeni mağlu-
biyetinde de aynı cinsten silah istihdam edilmişti.
Paraca yapılmış muavenete gelince, bunun da mik-
tarı hiçbir vakit Bolşeviklerin alacaklı olan
tebaamızın istedikleri miktardan fazla değildir. (37)

Kurtuluş Savaşını “küçümseyenlere”, haklı olarak
“düşmanımız Yunanistan değil, İngiltere’ydi” diyen
Toktamış Ateş Hocamız, Ali Fuat Cebesoy Paşa’nın
sözlerinin ışığında bizim sorduğumuz soru üzerine
düşünmelidir: “Peki Kemalistler İngiliz emperya-
lizmine düşman mıydılar?”

Ali Fuad Cebesoy’un 1921’de dile getirdiği bu
görüşlerle Süleyman Demirel’in 1999 yılında İstanbul’-
da toplanan AGİT Zirvesi esnasında dile getirdikleri,
birbirini müthiş bir tutarlılıkla izlemektedir. Aradaki
dönem boyunca emperyalizmin ilgi, yardım ve güveni-
ni; başka bir deyişle Türkiye’ye tasallutunu sağlaya-
bilmek ve böylece ülkenin işçi ve emekçi yığınlarına
duydukları sınıfsal korkularından kurtulabilmek için
“Türkiye’nin jeopolitiğinden kaynaklanan stratejik
önemini” ve Kore’de, Somali’de, Bosna’da,
Kosova’da olduğu gibi, “Mehmetçiğin kanını”
pazarlayan Türkiye burjuvazisi, emperyalistlerin tevec-
cühünü kazanmak için “sabretmeyi” bugün de
sürdürmektedir. İşte Demirel’in sözleri: “Türkiye’siz
bir Avrupa düşünülemez. Çünkü dün Türkiye
Avrupa değerlerini savunmanın bir kalesiydi.
Bugün Türkiye bir köprüdür. Atlas
Okyanusu’ndan başlayıp Çin Seddine kadar bir
dünyayı kucaklamışsınız, bu Türkiye’siz olur mu?
Olmaz. Avrupa değerlerini, oralara kadar götüre-
cek olan Türkiye’dir.”(38)

Aynı tutarlı devamlılığı bir de emekli orgeneralin

(37) Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, s.341-342-343
(38) Süleyman Demirel, Hürriyet Gazetesi, 24 Kasım 1999
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sözlerinden, Çevik Bir Paşa’dan izleyelim: “Türkiye,
Cumhuriyeti’nin 76. yılını kutluyor. Bu, laik
demokratik karakterdeki Cumhuriyetimiz
NATO’nun içerisindeki ikinci öncelikli güç olarak,
yıllarca batının değerlerini doğunun değerlerinden
üstün kılmıştır. Dolayısıyla, batı değerlerinin
doğuya karşı tek bir kursun atılmadan kazanıl-
masında Türkiye’deki cumhuriyetin ve laik yapının
da katkısı olmuştur.” (39)

İngiliz-Sovyet Ticaret anlaşması 16 Mart 1921’de,
tek metin olarak ve İngilizce imzalanıyor. Bu metinde
şöyle bir bölüm var:

“Her iki taraf, karşı tarafa karşı düşmanca hareket
veya teşebbüslerden ve kendi sınırları dışında, sırasıyla
İngiliz İmparatorluğu veya Rus Sovyet Cumhuriyeti
kurumlarına karşı, doğrudan veya dolaylı resmi propa-
ganda yapmaktan kaçınır ve daha özel olarak Rus
Sovyet Hükümeti başta Hindistan ve Afganistan
bağımsız devleti olmak üzere Asya halklarının hiçbir
askeri, diplomatik veya herhangi bir eylem veya İngiliz
İmparatorluğuna karşı düşmanca eylemlere teşvik etme
girişimlerinden imtina eder. İngiliz Hükümeti Rus
Sovyet Hükümeti’ne eski Rus İmparatorluğu’nu mey-
dana getiren ve bugün bağımsızlığını sağlamış ülkeler
için benzer ve özel bir taahhütte bulunur.” (40)

Sovyet Hükümeti Baku Doğu Halkları
Kurultayı’ndan sonra, İngiltere aleyhine açıktan eylem
ve propagandadan “imtina” etmiştir. Ama Türkiye’ye
yardım gizlice sürdürülmüştür. Lord Curzon Eylül 1921
ve Mayıs 1923’te iki sert notayla Bolşeviklerin
Doğu’da propaganda yasağı yükümlülüğünü tut-
madığını ileri sürmüştür.

16 Mart anlaşmasının temel hükümleri, sadece bu
maddeyi kapsamıyor. Daha başka önemli maddeleri de
var. Anlaşmaya göre taraflar;

a- Ülkelerinde yaşayan İngiliz ya da Rus uyruk-
larının geri dönme hakkını sağlamaya,

b- İki ülke arasındaki siyasal ve ticari ilişkileri
yeniden kurmayı ve bu amaçla birbirlerine ticaret
ataşeleri yollamayı, karşılıklı olarak yükümlenmekte-
dirler.

Ayrıca, Büyük Britanya Hükümeti Sovyet
Rusya’ya ait altın, senet ve emtiayı ele geçirmeye yöne-
lik hiçbir girişimde bulunmamayı taahhüt ediyor. Kendi
yönünden Sovyet Hükümeti de, anlaşmaya konulan bir

ek madde gereğince, Rusya’ya mal vermiş ya da başka
hizmetlerde bulunmuş tüzel kişileri ileride ödüllendir-
meye hazır olduğunu bildiriyor. (41)

D. Londra Konferansı’ndan Sonra

16 Mart 1921’de, Konferans’ın kapanışından 4 gün
sonra “The Daily Herald” gazetesi muhabiri Sevr anlaş-
ması taslağı hakkında düşüncesini sorduğunda
Mahatma Gandi: 

“İslamın itibarı, İzmir ve Trakya’nın Türkiye’ye
bırakılmasını ve İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce
boşaltılmasını gerektirmektedir. Fakat İslamın varlığı,
İngiliz ve Fransızlarca kurulmuş bütün manda yönetim-
lerinin kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır. İslamın kut-
sal yerleri üzerinde dolaylı ya da dolaysız hiçbir etki
Hint Müslümanlarınca hoş görülmeyecektir.” şeklinde-
ki cevap veriyor. (42)

Hindistan’daki Türkiye lehine olan kıpırdanışlar
İstanbul’un işgalinden beri gittikçe artan bir tempoyla
güçlü bir akım haline gelmektedir. Özellikle müslü-
manlar, Anadolu direnişi için para topluyorlar, İngiliz
makamlarına dilekçeler, muhtıralar sunuyorlar; toplan-
tılar, mitingler düzenliyorlar. Kurdukları Komitelerle
geniş kampanyalar yürütüyorlar. Bu durumda,
Hindistan’daki İngiliz makamlarını sıkıştırmakla
kalmıyorlar, seslerini Londra’ya kadar da duyurmayı
başarıyorlar. İnönü Savaşları sırasında Hindistan’dan
gelen bir heyet, Londra’da görüşmeler yapıyor.
Hindistan Heyeti 24 Mart günü İngiltere Başbakanı
Lloyd George ile görüşerek Türkiye lehinde isteklerini
anlatıyor. Görüşmede en önemli konu İngilizlerin İstan-
bul’dan çekilmeleri oluyor. (43) Londra’da yapılan bu
görüşmelerin en önemli bir yorumu ise Konferans
sonuçları ile ilgili Fransız basınında çıkan Raymond
Poincarre’nin oluyor. Poincarre, Revue des Deux
Mondes Dergisinde, İran, Mezopotamya, Mısır ve
Hindistan işlerinin ve özellikle Hindistan’da sükunetin
sağlanması sorununun İngiltere’yi düşündürdüğünü ve
bu nedenle Venizelos’un yarı resmi müdahalesine
rağmen, İngiltere Hükümetinin DOĞU
SORUNU’nu artık Yunanistan’ın gözüyle
görmediğini yazıyor. Konferans’tan sonra Londra’daki
Hint cemaatinin Ankara Hükümeti’nin delegelerine bir
yemek verdiğini, yemekte İngiliz Hükümeti’nce Sevr

(39) Em.Org. Çevik Bir, Hürriyet Gazetesi, 3 Kasım 1999
(40) Trade Agrement between his Britannic Majesty’s Governement and the Governement of the Russian Socials
Federal Sovyiet Republic 1921’den aktaran Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler Cilt II, s.47
(41) Uluslararası İlişkiler Tarihi, Cilt III, s.241
(42) Dr. R.K. Sinha, Mustafa Kemal ve Mahatma Gandi, s.114
(43) Bilal Şimşir, Sakarya’dan İzmir’e, s.21
(44) Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, s.177
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anlaşmasının tadili konusunda fikri alınmak için
çağrılan Hint delegasyonundan bir üyenin yaptığı
konuşmada; “Eğer Trakya Türklere verilmezse,
Hindistan müslümanlarının Britanya İmparator-
luğu’ndan ayrılacaklarını” söylediğini kaydediyor. (44)

Böylece Londra Konferansı başarısızlıkla sona
ermesine rağmen, çok ilginç olayların gelişmesi sürü-
yor. Müttefikler arasındaki çelişkilerin gün yüzüne
yavaş yavaş; ancak çözümsüz biçimde ortaya çıkışı;
gene Londra Konferansı’ndan sonra gerçekleşiyor.
Örneğin İngiliz Başbakanı Lloyd George’un Londra
Konferansı sırasında Fransızlara yönelik ağır eleştiri-
sine bir gözatmakta yarar var:

“Geçen Eylül’e kadar Maraş bölgesi İngiliz işgali
altında idi. Ve o zaman bölgede düzen sağlanmış idi.
Bundan sonra toprakların himayesi Fransızlara
bırakılınca, Türk milliyetçi hareketi yayıldıkça yayıldı
ve daha çok tehdid edici bir durum aldı. Bunun nedeni
olarak işgal birliklerinin üçte ikisinden çoğunun
Cezayirliler’den ve Ermenilerden kurulu olması göste-
rilebilir.” (45)

Londra Konferansı hakkında çeşitli yorum ve
değerlendirmeler arasında, tarih sayfalarına en isabetli
değerlendirme olarak geçmeyi hakeden Kazım
Karabekir Paşa’nın bu Konferansla ilgili görüşleridir.
Karabekir Paşa’nın görüşlerini, Mustafa Kemal Paşa’ya
çektiği telgraftan öğrenelim:

“Londra Konferansı’nın içyüzünün, Rus ve
Gürcü savaşında Türkleri Kafkas emelleri peşine
saldırıp, Gürcülerle bağlaşık olarak Ruslara karşı
savaş açmak ve böylece Türkiye’yi hareketten
alıkoymak için bir oyun olduğu artık gün gibi
ortaya çıktı. İtilafın Kafkas oyunu çoktan beri
açık...iken can çekişen Menşevik Gürcü
Hükümetiyle anlaşmasına ve hatta Kafkas
Konfederasyonu yapmaya kadar varılmasına ve
Batum işgalinin de Millet Meclisince o denli
alkışlanmasına, Doğu durumunu ve Rusya’nın ha-
yati çıkarlarını bilenlerimizin az olmasına karşı, bizi
her taraftan saran İtilaf propagandasının dehşetine
bağlıyorum.” (46)

Sonuç:

Buraya kadar anlatılan gelişmeler; aktarılan
görüşler ve belgeler, giriş bölümünde yeralan soruları,
açık ve net olarak cevaplandırmak için yeterlidir.
Kemalizmin Kurtuluş Savaşı içinde izlediği dış poli-
tikanın anti-emperyalist olduğunu söyleyebilmek; tarihi
gerçekler ışığında imkansızdır. Kemalizmin Kurtuluş

Savaşı esnasında Sovyetlere karşı dostluk politikası
izlediği iddiasını ileri sürmek de, eğer iflah olmaz
yalancılarla karşı karşıya değilsek; mümkün değildir.

Her iki iddiayı da, büyük bir fütursuzlukla dile
getirenlerin gerçek yüzünü sergilemeyi sürdüreceğiz.
Daha sırada Lozan var. İşimiz yalancıları ıslah etmek
değil; yalancıların üfürük tarih bilgileri bombardımanı
karşısında, komünistlerin ve ilerici gençliğin bağışıklık
sistemini güçlendirmektir.

Yazı bitti. Ama Kurtuluş Savaşı gibi, çetin ve Türk
milletinin tarihte eşine az rastlanır zorluklar altında
bulunduğu bir devrim sürecinde, bu süreci yönetenlerin
“devrimciliklerine” ışık tutacak bir örnekle
vedalaşalım; 

Aynı günlerde T.B.M.M.’nde çetin tartışmalar
sürüp gitmektedir. Tartışma gündemlerinden birisi,
İstanbul’dan gelen kişilerin vasıfları üzerinedir.
Kütahya mebusu Besim Atalay Bey 24 Mart 1921 ta-
rihli B.M.M. oturumunda şunları söylüyor:

“Şahıs değil, İstanbul’dan her postada tümen
tümen şair, alay alay muharrir geliyor. Kaç
sanatkar, kaç demirci geldi? Kaç terzi geldi? Hep
yiyici, hep iltimas, hep sarf edici.. Bu külfet, bu mil-
letin omuzuna yüklenmiştir. Artık tahammül
kalmadı...Yeni ihdas olunan müsteşarlıklar, sahip-
leri daha İnebolu’ya çıkmadan vaadediliyor, har-
cırahlar oraya gönderiliyor. (Sürekli alkışlar) Rica
ederim. Bugün müsteşarlıklar ihdas ediliyor, yarın
nazırlıklar ihdas edilecektir. 

Efendiler, İstanbul zihniyeti, Babıali zihniyeti
aynen tatbik edilecektir. Eğer burada bağırmaya-
cak olursanız, burada her geleni tasdik edecek olur-
sanız, bu masrafların altında ezileceğiz efendiler.” (47)

(*) Bu yazının ana malzemesi, yayımlanmamış kap-
samlı bir tarih çalışmasının, bir bölümü olarak,
1980’lerde kaleme alınmıştı. Yazı Fabrika’da olduğu
gibi yayımlanmak üzere değil; üzerinde çalışılarak
yayımlanmak üzere geldi. Ancak yazarının zamanı
yeniden çalışmak bakımından uygun değildi. Yazar,
yeniden çalışma işini bana emanet etti ve sanırım
sonuçta ilk halinden oldukça farklı bir metin haline
geldi. Ancak üzerine imzamı koymamın nedeni bu
“katkı”yı önemsemem değildir. Yazarının isteği ve
izniyle, yazı her türden “polemik” ve “ilgi” karşısında
sahipsiz kalmasın ve sorumluluğu benim üzerimde
olsun diye başlığın altına adımı yazmış bulunuyorum.
Yazıdan faydalanacak olanların teşekkürlerini bana
değil; adını tevazu göstererek yazmama da izin ver-
meyen arkadaşıma, şüphesiz benim üzerimden ilet-
melerini diliyorum. Zeki Tombak.

(45) Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt I, s.7
(46) Stefanos Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri, s.37
(47) Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali Cilt II, s.235-236



“Kararlı bir Türkiye’nin sonuç alabildiği bir
kere daha görüldü.”

Hürriyet’in ağır topu Oktay Ekşi, Avrupa Birliği
Katılım Ortaklığı Belgesi üzerinde, Türkiye’yi “tatmin”
etme amacına dönük değişiklikleri bu cümleyle
karşıladı. Medyanın “ağır” olmayan “topları” ise, met-
nin yeni halini “zafer” çığlıklarıyla karşıladılar:
Türkiye, Avrupa Birliği karşısında yeni bir zafere
imzasını atmıştı!..

Elbette, Oktay Ekşi’nin yukarıdaki cümleyi
yazdığı 5 Aralık 2000 tarihini de içine alan ve “kara”
olarak adlandırılan 29 Kasım çarşamba günüyle açılmış
bir haftanın yaşanmamış kabul edilmesi halinde zafer
çığlıklarının bir inandırıcılığı olabilirdi.

Bir hafta içinde Türkiye’nin 7 milyar dolarlık döviz
rezervi ülke dışına çıkmış; faizler %2000 seviyesine
sıçramış ve hükümet İMF kapısında, dizleri üstünde ve
elinde beyaz bayrak olduğu halde, beklemeye
başlamıştı. 

Ülkenin ekonomik kaynakları üzerindeki egemen-
liğini uluslararası sermayeye teslim etmiş ve teslim
işlemlerinin devam edeceği konusunda hergün yeni
teminatlar vermeye devam eden yönetici sınıf ve bu
sınıfın “alternatifsiz hükümeti”; bir yandan, iflas
etmemek için ABD’nin ve İMF’nin acil yardım ve
desteğini dilenme durumuna düşmüştür; diğer yandan
Avrupa Birliği zeminlerinde “kararlı tutumuyla zafer
kazanmakta”dır. Aynı hafta içinde hem uluslararası
bir zafer; hem iflas ve acil yardım için dilencilik!.. Ve
şüphesiz, ülkeden bir haftada 7 milyar dolar
“kaçışının” yarattığı tahribatı önlemek üzere İMF’nin
vaadettiği, kullanılabilir bölümü 3 yıl içinde 7.5 milyar
dolardan ibaret olan bir kredi karşılığında, yeni bir İMF
paketinin hükümet tarafından kabul edilmiş olması;
ABD’ye ve İMF’ye şükran ifadeleri arasında gürültüye
getirilmeye çalışılmaktadır. Manzaranın eksik unsuru
ise, bir başka “kararlılık” gösterisinin gerçekleştirildiği
Kıbrıs konusunda atılacak yeni adımda somutlanacak-
tır.

KARARLI BİR TÜRKİYE

Şimdi “kararlı Türkiye” hikayesini özetleyelim:
Avrupa Birliği’nin Türkiye Hükümetine önerdiği

“yol haritası” veya öbür adıyla “Katılım Ortaklığı
Belgesi (KOB)”, Yunanistan’ın ısrarıyla “son dakika-
da” eklendiği söylenen “Kıbrıs sorununun bir yıl
içinde çözülmesi” şartıyla, Türkiye’nin AB yanlısı
yöneticilerini sıkıntıya sokmuştu. Bir hafta sonra,
Avrupa Parlamentosu’nun “AB’ye tam üyelik yolun-
da Türkiye tarafından atılan adımlar” konulu
raporunun ilişiğindeki kararlar,  parlamentoda
oylanırken yapılan değişikliklerle, sözkonusu sıkıntıyı
iyice derinleştirdi. Değişikliklere göre Avrupa
Parlamentosu, Türk hükümetini ve TBMM’yi, “Türk
toplumunun önemli bir kesimini oluşturan Ermeni
azınlığa desteğini arttırmaya, bu çerçevede, modern
Türk devletinin kurulmasından önce Ermeni azın-
lığın maruz kaldığı soykırımı resmen tanımaya”
davet ediyordu. Rapor ayrıca Türkiye’nin Kürt asıllı
yurttaşlarını “azınlık” olarak nitelendiriyor ve
Türkiye’yi, Kıbrıs’ın Kuzeyinde “işgalci” konumun-
da bulunmakla eleştiriyordu.

Hükümet gerek “Katılım Ortaklığı Belgesi”ne ve
gerekse Avrupa Parlamentosunun kararlarına tepkisini
ifade eden açıklamalar yapar ve böylece “Belgenin”
yumuşayabileceğini umarken, AB kulislerinden, bel-
genin “son haline getirilmesi” aşamasında,
Yunanistan’ın baskısıyla belgeye “Ege sorununun”
çözümünün de “kısa vadeli kriterler” arasına alınması
ihtimali belirmiş bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer, bu gelişmeler
karşısında tepkisini şu cümleyle ifade etti: “Dünya
sadece Avrupa’dan ibaret değildir.” Başbakan Ecevit
ise “Avrupa bizi aldattı” sözleriyle başladığı açıkla-
masını “Gerekirse AB ile ilişkilerimizi gözden geçire-
biliriz” diyerek bitirdi. Başbakan Yardımcısı Devlet
Bahçeli “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden özel
himaye veya sadaka değil; adil ve eşit bir ortaklık

AVRUPA BİRLİĞİ:
2010’a Kadar Üye Adaylığına Devam...

S.Özdemir
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ilişkisi istediğini” söyledi.  Hükümet içinde AB’nin en
ateşli yandaşı rolü oynamaya çalışan Mesut Yılmaz,
genel havaya uyarak şaşırtıcı bir tutum aldı: “Avrupa
Birliği bizim ne pahasına olursa olsun gerçek-
leştirmeyi hedeflediğimiz bir şey değildir.”

Elbette kararlılık açıklamalarını zorunlu kılan
gelişmeler arasında Kıbrıs konusundaki “tesadüfler”
de yeralmaktaydı. 

Tesadüfe bakınız, AB’nin Türkiye’ye önereceği
Katılım Ortaklığı Belgesi’nin (KOB) açıklandığı gün,
BM Genel Sekreteri Kofi Annan da, Kıbrıs sorununa
yönelik “kişisel” çözüm önerisini açıklamış bulunuyor-
du. Annan’ın önerisi, neredeyse tamamen Yunan-Kıbrıs
Rum (Grek) tarafı önerileriyle örtüşmekteydi.

Kıbrıs konusunda, görünürde birbirinden farklı
uluslararası odaklardan, ama aynı gün gelen açıkla-
malar, elbette iki açıklama arasında bağ olduğunu
düşündürttü. Ancak hükümet, bu bağın sadece ABD
olabileceği aşikar olduğu halde, ABD’nin adını bile
anmadı. Buna karşılık, basındaki İlter Türkmen benzeri
Amerikan muhipleri, derhal “Komplo teorileri”
başlıklı yazılar kaleme aldılar. Burada şair İsmet
Özel’in bir sözünü hatırlamakta yarar vardır: “Komplo
teorisi kavramını komplo sayarım.”

Ankara’da, Rauf Denktaş’ın da katıldığı devlet
zirvesi, Avrupa Birliği’nin “BM Genel Sekreteri Kofi
Annan’ın nezaretinde yürütülen çözüm çabalarına
Türkiye’nin kuvvetli destek vermesini” bir üyelik
kriteri olarak Türkiye’nin önüne koyan ve böylece Grek
çözümünü Türkiye’ye dayatan AB’ye ve BM’ler Genel
Sekreterine sert bir cevap verdi: Denktaş, aracılı
görüşmelerin 6. turuna katılmayacaktı. Türkiye
hükümeti de Denktaş’ın çekilme kararını “destekle-
mektedir.”

Bu tutumla, yukarıda aktardığımız Cumhurbaşkanı
ve koalisyon liderlerinin AB karşısındaki “kararlı” açık-
lamalarının bütünlüğü ortadadır. Türkiye, İsmet
İnönü’nün ABD Başkanı Johnson’un “Kıbrıs’a müda-
hale etmeyi aklından bile geçirme” diyen mektubuna
verdiği cevabı yeniden vermektedir: “Yeni bir dünya
kurulur, biz de orada yerimizi alırız.”

Türkiye’nin yönetici sınıfının ve yönetici kadro-
larının, daha tarihin ana rahmine düştüğü andan beri, en
büyük emperyalistin güvenini kazanmak ve dostu
olmaktan başka bir dünyasının, bir hayalinin olmadığını
ve asla emperyalizmin karşısında kurulan bir dünyada
yeralmayacağını, tarih bilinci, hatta tarih bilgisi olan
herkes gibi; emperyalist merkezler de bilimsel bir
kesinlikle bilmektedirler. İsmet İnönü’nün tehdidini
ciddiye almamışlardı; 12 Eylül’lü, Özal’lı, Demirel’li
dönemlerden geçmiş ve Ecevit’in Başbakanlığını yap-
tığı bugünkü Türkiye’nin tehdidini hiç ciddiye almaya-
caklardır.

Medyadaki batı muhipleri korosu, ilk şaşkınlık

geçtikten sonra, yukarıda işaret ettiğimiz bilgi hatır-
landıktan sonra, Türkiye’yi yönetenlerin AB sürecinden
vazgeçmek için “Kıbrıs’ı bahane” ettiklerini iddia
etmeye başladılar. Ve tam da o esnada “Kara Çarşam-
ba” süreci başladı. 

ABD önderliğindeki küreselleşme güçleri,
Türkiye’nin yöneticileri için kısa, ama sert bir terbiye
operasyonu düzenlediler. Uygulama yabancı gelmiyor:
Önce işkence, sonra pansuman. Yeniden işkence ve
yeniden pansuman: İşkenceciler veya devrimci, zafer
kazanana kadar. Ancak anlattığımız hikayenin kahra-
manları arasında “devrimci” bulunmuyor.

Burada analizimizi daha sonra sürdürmek üzere,
AB ve küreselleşme üzerine çeşitli başlıkları ele alalım.

AB VE KÜRESELLEŞME

Türkiye’de “Avrupalı olmak”, “Avrupa’ya
kendimizi kabul ettirmek” ve “AB üyesi olmak” sık
sık aynı şeylermiş gibi algılanabiliyor. AB’nin
Türkiye’yi AB üyeliğine almak istememesi karşısında
“Biz 600 yıldır Avrupalıyız” şeklinde tepki göste-
rildiği hatırlanacaktır. Türkiye’nin üyesi olmak istediği
yer Avrupa değil; Avurpa Birliği’dir halbuki... AB,
nihayet 1946’da, savaşta yıkıma uğramış Avrupa kapi-
talizminin, ABD sermayesi öncülüğünde ayağa
kaldırılması projesinin uygulanmaya ve Soğuk Savaş’ın
şiddetlendirilmeye başlandığı günlerde temelleri atılmış
“Çelik Birliği”nin gelişerek bugün vardığı uluslararası
(veya ulusüstü) bir birliktir ve toplam geçmişi 50 küsur
yıldan ibarettir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin Ortak Pazar’a
1960’ların başında başvurduğunu,  söyleyerek “kıdem”
hakkı talep edenler de, aslında boşa konuşuyorlar. Çelik
Birliği veya Avrupa Ortak Pazarı veya Avrupa
Ekonomik Topluluğu, 50 yıl boyunca, ABD’nin
siyasi/askeri kontrolü ve desteğinde olmak koşuluyla
Avrupa’nın sermaye temelinde bütünleşmesi;
emperyalistlerarası rekabeti, sistemlerarası rekabet öne
çıktığı için geriye çekmesi ve komünizme karşı böylece
direnmesi projesiydi. Ekim Devrimi ve devrimin daha
doğuş halindeyken boğazlanamaması; II. Emperyalist
savaş; bu savaşın sonunda sosyalizmin bir sistem haline
gelmesi, Avrupalı emperyalistler arası çelişki ve çatış-
maların “günahı”ydı ve sistemin güvenlik ihtiyacı, bu
zaafların giderilmesini talep etmekteydi. Bu yüzden
milliyetçiliği geriye çekilmiş; Hıristiyanlık ortak pay-
dası ve Avrupa’nın ortak kültürüne fazlaca vurgu
yapılmış bir proje olarak başlatıldı ve geliştirildi. Bugün
ise, küreselleşme sürecinin dolaysız bir unsurudur ve
Türkiye’nin AB aday üyeliği, Türkiye’nin küreselleşme
süreciyle ilişkisi üzerinden anlam kazanmaktadır.
Aynen, yakın geçmişin Avrupa’lı “Halk
Demokrasileri”nin NATO üyeliği ve AB adaylığı gibi.
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Sistem, “zayıf halka”ları güçlü halkaya bağla-
yarak güvenliğini sağlamlaştırmakta; aynı zamanda
bu ülkelerin uluslararası sermayenin sömürüsüne
karşı bütün direniş potansiyellerini yokederek “açık
kapı” haline getirmektedir. AB, NAFTA ve benzer-
leri birer bloktur; ama bloklar içinde yeralan zayıf ülke-
ler, sadece o blokun uluslararası sermayesi için değil;
genel olarak uluslararası sermaye için açık kapıdır. Eğer
ABD ile AB arasında, sistemin ortak çıkarları için bir-
likte hareket değil de; emperyalistler arası rekabetin
geçerli ve öncelikli olduğu tezi geçerli olsaydı;
ABD’nin Türkiye’nin birlikle ilişkilerinin sürdürülmesi
için yürüttüğü dolaysız çabaları anlamak mümkün ola-
mazdı. Sistem, Türkiye ile ilişkilerini, başka benzerleri
gibi, koordinasyon içinde sürdürmekte; bu esnada kimi
yöntem, biçim ve zamanlama unsurları üzerinde fark-
lılıklar ortaya çıkabilmektedir.

Dolayısıyla Türkiye’nin AB’ye üye adayı ve üye
olma sorunu, Türkiye’nin Avrupa tarihine,
kültürüne ve coğrafyasına ait olma sorunu değil;
doğrudan doğruya küreselleşme sürecine; başka bir
deyişle emperyalist sermayenin bugünkü
örgütlenişine ve hareketine uygun hale getirilmesi
sorunudur.

Avrupalılığımız

Eğer sorun Avrupa coğrafyasına ait olmak ve bu
coğrafyanın diğer sakinlerinin kültür ve uygarlıklarıyla
karşılıklı bir etkileşime girmek olsaydı, Türklerin
Avrupalılığı 600 yılı çoktan geçmiş bulunmaktadır. Bu
bakımdan Avrupa kültürü ve uygarlığı içinde Türklerin
değiştirici, dönüştürücü bir etken olarak varlığı veya bu
kültür ve uygarlık tarafından Türklerin kültür ve uygar-
lığının etkilenmesi gerçeği, elbette tartışma konusu bile
olamazdı.

Ancak 600 küsur yılın son iki yüzyılı dışında,
Türkler Avrupa uygarlığının bir parçası olarak kabul
edilmeyi değil; Avrupa topraklarında egemenliklerini
yaymayı istediler. Bu yayılma, Avrupa tarihinin bir
dönüm noktasını oluşturan “barbar kavimlerin”
Kuzeyden gelerek “uygar güneyi” önce ele geçirmesi
ve sonra onun içinde erimesinden her bakımdan fark-
lıdır. Osmanlı’nın Avrupa coğrafyasındaki
genişlemesi; başlangıçta imreneceği ve sonra ken-
disini içinde eriteceği bir uygarlığın aleyhine
olmamıştır.

Doğu’nun en batısındaki güçlü temsilcisi olarak
Osmanlı ile Batı, 600 küsur yılın tamamında, kısa aralar
dışında, savaş halinde bulundular. Üstelik bu savaşların,
Osmanlı’nın kuruluşu ve Avrupa topraklarında
genişlemesinden önceye ait bir geçmişi de var.
Avrupalı’lar Doğu’ya, müslümanların eline geçmiş
“kutsal topraklarını kurtarma” ve bu esnada

“Doğunun zenginliklerini yağmalama” amacıyla,
çok sayıda “Haçlı seferi” düzenlediler. Bunlardan
bazıları, Kudüs’ü kurtarmak yerine, Roma’nın manevi
liderliğindeki Avrupa’nın, kendisinden müslümanlar
kadar uzak gördüğü Ortodoks Bizans’ı ele geçirmek,
burada bir Latin krallığı kurmak ve Ayasofya dahil,
Bizansın zenginliklerini yağmalamak gibi işleri de oldu.

Özetle, Türkler bin yıla yakın süredir Avrupalılarla
sıkı ve yoğun ilişkiler içindedirler ve her iki tarafta da,
hemen hemen tamamı savaşla geçmiş bu tarihin birik-
tirdiği güvensizlikler neredeyse, halkların ortak bilinçaltı
durumundadır. Dolayısıyla Avrupalıların Türkleri,
Avrupa tarihinin bir parçası olarak görmemesi yanlış
olmakla birlikte; ortak bir uygarlığın parçası olarak
görmemesi doğrudur ve isabetlidir. Üstelik sadece
Türkleri değil; Ortodoks Slavları, Ortodoks Bulgaristanı
ve Yunanistan’ı da “Doğu” sayanlar ve kendilerinden
ayıranlar vardır ve azımsanmayacak sayıdadırlar.  

Kafa karışıklığı, bin yıla yakın bir tarih boyunca,
birbirinden sadece dini inanış bakımından değil; din
gene merkezde görünmekle birlikte, bütün uygarlık
değerleri bakımından farklı iki dünyaya ait toplumlar-
dan birinin; bizimkinin, yaşadığı radikal dönüşümden
kaynaklanmaktadır. Avrupa’nın kapitalist gelişmesine
ayak uyduramayan; askeri üstünlüğünü zamanla kaybe-
den; süreç içinde ekonomik kaynakları üzerindeki ege-
menliğini Batılı’lara kaptıran Osmanlı’nın son döneminde,
bir kurtuluş reçetesi olarak ortaya çıkan ve amaçladığının
aksine çöküşü daha da hızlandıran “batılılaşma” projesi;
Cumhuriyet Türkiye’sinde Kemalizm eliyle gerçekleşen
“değerler dünyasını değiştirme”ye dönük radikal tercih-
lerle, bizi “Doğu’nun en batısı”ndan, “Batı’nın en
doğusu”na taşımıştır. Avrupalı Türkiye’yi hala
“Doğu’nun en batısında” görmekle birlikte; biz kendimizi
“Batı’nın en doğusunda” görüyoruz. Ve bu yüzden
Avrupalıların bizi kendilerinin bir parçası olarak
görmemelerini hem anlamıyor ve hem de bu anlayışsızlığı
bir haksızlık olarak görüp öfkeleniyoruz. 

Batı’nın sömürgecilik tarihi boyunca, doğunun
sömürgeleştirilmesinde hem en büyük lokma ve hem de
önündeki en büyük engel olarak gördüğü Osmanlı’nın
mirasçısı olan bir devletin yurttaşlarının, Avrupa tari-
hinin son ikiyüz elli yılına damgasını vurmuş “Doğu
Sorunu” kavramını, “değerler dünyasında” gerçek-
leşen radikal değişimin bir sonucu olarak tarih bilincin-
den tamamen silmiş olması; “Doğu sorunu” prob-
lematiğinin bütünüyle ortadan kalkması sonucunu
doğurmaz. Ancak bu problematiğin bugün de süren
yanlarının, Türkiye’de kavranmasını zorlaştırır, hatta
imkansızlaştırır.

HANGİ AVRUPA

Eğer Türkiye’de bir işçi sınıfı iktidarı gerçekleşmiş

A v r u p a  B i r l i ğ i
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olsaydı veya Komünist siyaset, Türkiye’nin stratejik
kararlarını tayin edecek güçte olsaydı; bugünkü
tanımıyla Avrupa Birliği’ne üyelik diye bir tartışma bile
olmazdı. Ne Birlik Türkiye’nin üyeliğini düşünürdü, ne
devrimci bir işçi iktidarı kapitalist bir bloka katılmayı
aklından geçirirdi. 

Çünkü AB, esas itibariyle çokuluslu (veya
ulusüstü) sermayenin bir organizasyonudur.
Sermayenin ulusüstü bir birliğe işçi sınıfının iktidarı
aldığı veya almaya aday durumda bulunduğu bir ülkeyi
davet etmesi ne kadar abesse; bu konumdaki bir
komünist siyasal hareketin, ülkeyi bir sermaye birliğine
sokmak istemesi de o kadar abestir. Sorunun kar-
maşıklığı ve sol adına birbirinden farklı tutumların
açıklanıyor olması; esas olarak solun, Türkiye
halkının geleceğinin belirlendiği karar süreçlerinde-
ki etkisizliğinden kaynaklanmaktadır. Komünist ve
işçi hareketinin iktidarı alma noktasının en uzağında
bulunduğu bir anda “Avrupa Birliği’ne evet!” veya
“Hayır” demesinin anlamı; ülkenin geleceğini belir-
leme amacından çok; kendisini bir siyasi yapı olarak
tarif etme amacına dönüktür. Gerçekten de sosyalizm
iddialı çevrelerin, önüne başka siyasal güçler tarafından
çıkarılmış ve gelişimini etkileme gücüne sahip olmadığı
her konuda tutum açıklaması; eğer politik saflıktan
değilse; kendisini tarif etme ihtiyacından kaynaklan-
maktadır ve bu ihtiyaç da önemlidir.

Siyasal süreçler, ancak iktidarın el değiştirmesi
anlarında aşırı saflaşırlar. Bu noktadan geriye doğru
gidildikçe; sorunların ve süreçlerin gelişimlerinin her
anında sahip oldukları farklı yüzler ve derinlikler;
önemleri ikincil; hatta üçüncül olsa bile üzerinde
yürünebilecek bir gelişme güzergahı vaadedebilir ve
aynı anda tehlikeler içerebilirler.

Avrupa Birliği sorunu da, yukarıda işaret ettiğimiz,
“sermayenin birliği” ekseni dışında yüzlere sahiptir.
Avrupa iki yüzyılı aşan bir süre boyunca, modern sınıf
mücadelelerinin mekanı olmuştur. Bu yüzden Avrupa
değerleri denilen, demokratik ve özgürlükçü değerlerin
tümü; uzun ve sıcak sınıf mücadelelerinin bir sonucu ve
ağır bedeller ödemiş Avrupa işçi sınıflarının eseridir.
Gerek AB’ye egemen sermaye, gerekse Türkiye’nin
çokuluslu tekelleri, toplumun karşısına, “Bu birliği
sermayenin uzun vadeli çıkarları için istiyoruz” di-
yerek çıkmıyorlar. Tersine, Türkiye halkına söyle-
nen ve hatta Türkiye’yi yönetenleri sıkıntıya soka-
cak ölçüde baskıya dönüşen kriterler; Türkiye’nin
demokratik ve özgürlükçü bir dönüşüm yaşaması
ve yaşam kalitesinin yükselmesi yönündeki kriter-
lerdir. Kaba solculuk, bu gerçeği bir “kandırmaca”
olarak görmeye yatkındır. Halbuki gerçekte, genişleme
politikaları dahil, AB politikalarını belirleyen politik
süreçlerde komünistler, sosyalistler, yeşiller, sosyal
demokratlar; kısacası Avrupa tarihinin ürettiği emek ve

özgürlük değerleri tarafından şekillenmiş; bu değerlerin
taşıyıcılığı iddiasını bugün de sürdüren politik güçler de
yeralmaktadır. Ayrıca Avrupa’nın politik geleneklerinin
oluşması bu uzun tarih boyunca gerçekleşmiştir ve
günümüzde şekli bile olsa, pek çok gelenek hala sınıf
mücadelelerinin derin izlerini taşımaktadır.

Karşımıza AB diye çıkan oluşum içinde emek ve
özgürlük değerlerinin oluşturduğu yüz, elbette belirleyi-
ci yüz değildir. Dolayısıyla sürecin bu yüzüne,
Türkiye’nin özgürlükçü dinamiklerine olan umudu
zayıf; demokratik bir değişimi AB sürecinden bekleyen
liberal solculuklardan veya zamanında Sevr uygulana-
madığı için Avrupalılaşmasının geciktiğini düşünecek
ve bu yüzden üzülecek kadar “dünyadan habersiz”,
“Türkiyelilikten nasipsiz” liberal soysuzluktan farklı
yaklaşma imkanımız vardır. Komünist ve ilerici güçler,
politik etkilerinin bugünkü cılızlığıyla, yığınları
temelden değiştirmek üzere ayağa kaldıramıyacakları
AB-Türkiye ilişkileri sürecinin, bu yüzünü; sadece bir
yüz olarak kavramak koşuluyla ciddi bir gelişme
imkanı haline getirebilirler.

Madem ki, Türkiye’nin AB’ye ilişkin politikalarını
belirleyebilecek, etkileyebilecek, dönüştürebilecek bir
güçlenme düzeyinden uzağız; o halde demokratik ve
özgürlükçü değerlerin bu süreç boyunca işçi sınıfının ve
emekçilerin örgütlenme ve mücadelecilik düzeylerinin
yükselmesinde bir imkan haline getirilmesi için; bu
alana yoğunlaşarak çaba harcayabiliriz. Çünkü insan
hakları, demokrasi ve özgürlükler için mücadele; hatta
sosyal ve ekonomik haklar için mücadele, geniş yığın-
lar için son yirmi yılda hiç bu kadar “meşru” görün-
memişti. Üstelik devletin, emekçilerin bu türden
mücadelelerini şiddet kullanarak bastırma çabaları hiç
bu kadar “gayrı meşru” ve “imaj bozucu” olmamıştı.
Böyle bir gelişmeyi “aldatmaca” saymanın siyasi bir
değeri olabilir mi?

Diğer bir yüz ise, Türkiye kapitalizminin AB
sürecinin de bir sonucu olarak, uluslararası rekabet
kurallarına uymaya zorlanmasıdır. Bugün uygulanan ve
İMF’nin dayattığında hemfikir olduğumuz istikrar
programının dolaysız bir yansıması olarak, bankalar
operasyonu yapılmakta; yolsuzluk ve hırsızlıkla güçle-
nen sermaye gruplarının, hiç değilse bazılarının üzerine
şiddetle gidilmektedir. Bu operasyonlar dizisi, mevcut
düzenin ve Türkiye burjuvazisinin bir sermaye birikim
modeli olarak hırsızlığı benimsemiş tarihini teşhir
etmektedir. Şüphesiz teşhirin meyvalarını teşhir eden-
lerin toplaması daha akla uygundur. Ancak düzenin
çürümüşlüğü nedeniyle, bu meyvaları toparlama
imkanı, düzene cepheden muhalefet eden güçler için de
mümkündür. Unutmayalım, operasyonları İMF’nin
dayatmasıyla Tantan ve Temizel yapıyor olabilir; ama
operasyonların toplumsal meşruiyetini ve toplumsal
desteğini uzun bir tarih boyunca oluşturanlar, bizleriz.
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Aynı zamanda kayıtdışı faaliyet; kayıtdışı işçi
çalıştırma; vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi
uygulamalar, AB sürecinde asgariye çekilecek ve
ekonomi bir disipline sokulacaktır. Avrupa sermayesi,
çok yoğun çocuk işçi çalıştıran Türkiye burjuvazisini,
“çocuklara yazık oluyor” diye değil; kendi ülkelerinin
emek güçleri izin vermediği için, kendileri yapa-
madığından, “haksız rekabet ediyorsun” diye sıkıştır-
maktadır. 

Özetlemek gerekirse, AB’nin uluslararası ser-
mayenin küreselleşme sürecinin dolaysız bir parçası
olması; aynı zamanda Avrupa’nın emek ve özgürlük
değerlerinin de sürecin bir başka boyutunu oluşturduğu
gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Ama Avrupa Birliği’nin ve küreselleşmenin,
sadece “kültüralist bir yaklaşım” olarak değer-
lendirilemeyecek, bir başka boyutu daha var.

Doğu Sorunu ve Milliyetçilikler

İzninizle biraz tarih konuşalım.
19. Yüzyıl’da Napolyon savaşlarının sona erişiyle

birlikte, Osmanlı’daki gelişmeler, kapitalist Avrupa’nın
“Şark Meselesi” çerçevesi içinde bir gerçeklik kazana-
bilmişlerdi.  Kapitalist Batı açısından “Doğu Sorunu”,
Osmanlı’nın hayatiyetini kaybettiğinin görülmeye baş-
landığı 18. yüzyılda, hatta daha önceleri gündeme geldi.
Kapitalist gelişmenin yarattığı ham madde ve pazar
ihtiyaçları, sömürgeciliği temel dinamik haline
getirdikçe, Batı’ya en yakın ve zaten çözülme işaretleri
veren Osmanlı Devleti, sömürgeci imparatorlukların
önde gelen ilgi alanı oldu. Ama bu sorunu kendi çıkar-
larını azamileştirerek çözmek isteyenlerin çokluğunun;
dolayısıyla, sömürgeciler arası rekabetin ve Fransız
Devriminden korkmuş, işçi sınıfı ayaklanmalarından
endişeli monarşilerin çaresizlik ve zayıflığının sonucu
olarak nihai çözüm sürekli ertelenmişti. “Statükonun
korunması” formülü, imparatorluk içindeki ulusal
bağımsızlıkçı ve özgürlükçü akımların genel olarak
desteklenmesini yavaşlattı ve Osmanlı’nın bütünüyle
parçalanması ve bölüşülmesi yerine, daha çok Rusya
tarafından kemirilmesinin bir imkanına dönüştü.
İşgaller, Napolyon savaşlarının hemen ertesinde bir
ölçüde frenlenen ulusal başkaldırıların desteklenmesi,
Hıristiyan toplulukların koruyuculuğu iddiaları ve
imtiyazları, coğrafi bir daralmaya neden olurken; Bab-ı
Ali’nin zayıflığından yararlanarak, sözde destekler
karşılığında veya baskıyla elde edilen ticari ve mali
ayrıcalıklar; sömürgeci Batı’nın Osmanlı Devleti için-
deki nüfuzunu derinleştiriyordu.

Osmanlı hiçbir zaman sömürge olmadı. Ama
Ondokuzuncu Yüzyıl, kendisi de çok sayıda ulusal
topluluğu egemenliği altında tutan, baskıcı Osmanlı
devletinin yarı-sömürgeleştirilmesi sürecine tanıklık

etti.
Osmanlı’da bu sürece direniş bir kaç düzeyde

gerçekleşti. Birinci düzey şüphesiz diplomasi ve askeri
mücadelelerin yeraldığı düzeydir. Sömürgeciler arası
rekabetin, padişah II. Abdülhamit tarafından uzun süre
bir siyaset zemini haline getirildiği biliniyor. Osmanlı
modernleşmesinin “çekirdeği ve itici öğesi” (İlber
Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s.25, Hil
Yayınları, İstanbul, 1983) olan askeri modernleşme,
eğitimde, maliye alanında, idari sistemde, hukukta, vb.
paralel bir modernleşme sürecinin gerçekleştirilmesini
zorunlu kılmıştı. Kapitalist Batı karşısında ayakta kala-
bilmek için yapılan bu reformlar; içinde gerçekleştikleri
“tarihin olağanüstü hızlandığı” dönemin şartlarının
belirleyici etkisi altında, temel hedeflerine ulaşmayı
başaramadılar. Hatta çoğu zaman, batı karşısında
güçlenmeyi amaçlarken, batının egemenliğine girişin
kanallarını yarattılar. Ordunun modernleştirilmesi
doğrultusundaki çabalar, önce Fransız, yüzyılın sonuna
doğru Alman generallerin komutasında bir ordu yarattı.
Donanmanın ıslahı ise İngilizlerden bekleniyordu.

İkinci düzey, Osmanlı toplumuna nüfuz etmek için,
Osmanlı tebası Hıristiyan toplulukları köprü başı yap-
maya girişen; bunun için Hıristiyan tebanın hamiliği
iddialarına başvuran sömürgeci siyasetin parçalayıcı
etkisini kırmaya yönelik reformlardı. Rusya, Ortodoks
Rum ve Ermeniler; Fransa, katolik Ermeniler; İngi-
lizler, Amerikalılar ve Almanlar Doğu’da protestanlık
üzerinden Ermeniler üzerinde çalışıyorlardı. İngilizler,
uzun süre Yahudi teba içinde de, protestanlaştırma
çalışmasını yürüttü. Sömürgeci politikalar “milletler”
sorunuyla Osmanlı’nın pazar, nüfuz alanı ve nihayet
toprak ilhaklarıyla paylaşılması çerçevesinde ilgileni-
yor; bu niyet, “Osmanlı despotizmi ve baskısına karşı
kurtarıcılık” ve reform çabalarıyla örtülüyordu.
“Viyana Kongresi ile tutucu Avrupa dinginliğe
kavuştu. Avusturya, Rusya ve Prusya’nın kurduğu
Mukaddes Liga, ulusalcı ve özgürlükçü hareketleri
bastırmakta başarılı oldu. Ancak bu konudaki
tutarlılık ve birliktelikleri Osmanlı İmparator-
luğu’ndaki ulusalcı hareketler için sözkonusu değil-
di. 1830’da ve 1848’de Macar ve Polonezleri  kanla
boğan Avusturya ve Rusya, Balkan halklarının
bağımsızlığının candan destekleyicisi görünüyor-
lardı.”(İ. Ortaylı, a.g.e. s.29) Aynı gelişmeleri, batılı
aydınlar, örneğin Mora isyanında, Antik Yunan
kültürüne duyulan hayranlıkla destekliyor; ilerici
hareketler ise, bir ölçüde ezilen ulusların kurtuluşu
ve “uygarlaşmanın” önünün açılması çerçevesinde
soruna yaklaşıyorlardı. Uygarlık kavramının içeriği
ise, kendi başına bir toplumsal ilerleme olarak
kabul edilen batılı emperyalist-kapitalizmin
gelişmesinin gereklerine dayandırılan değer ölçü-
lerinden oluşmaktaydı.
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Bu yaklaşımı paylaşan; ancak sömürgeci ve
emperyalist güçlerin sözcülerinden biri olmadığından
kimsenin şüphe etmeyeceği bir ismin, Engels’in görüş-
lerinden örnek verelim. 

Engels, Osmanlı devletindeki gelişmelere,
Hindistan’ın İngiltere tarafından sömürgeleştirilmesini,
“Hindistan tarihinin en büyük toplumsal devrimi”
olarak değerlendirmesi türünden mekanik ve kapitalist-
emperyalist Avrupa’yı merkez alan bir uygarlık
tanımıyla yaklaşmaktadır:

“Ülkeye etkin biçimde ne tür uygarlık geti-
rilmişse, onun gerçek destekçileri, tüm kentlerdeki
ve ticaret merkezlerindeki Rum ve Slav orta sınıftır.
Nüfusun bu kesimi, zenginlik ve etkinlikte sürekli
olarak gelişiyor, Türkler ise her geçen gün daha ge-
rilere itiliyor. İdari ve askeri güç onların tekelinde
olmasaydı, kısa süre içinde ortadan silinirlerdi. Ama
bu tekel, gelecek için olanaksızdır ve Türklerin
gücü, ilerleme yoluna engeller koymanın dışında,
güçsüzlüğe dönüşmüştür. Gerçek şu ki, çarelerine
bakılmalıdır.” (F. Engels, New-York Daily Tribune, 19
Nisan 1853 Başyazı, Doğu Sorunu (Türkiye), s.41, Sol
Yayınları, 1971 Ankara) (Sömürgecilik ve emperyalizm
karşısında, Avrupa merkezli bir “uygarlık” tanımından
hareket eden bu yaklaşımın Marks’ın eserlerinde
görülmediğini belirtelim. Bu tür “oryantalist” problem-
ler Lenin’in “Emperyalizm” eserinde, kesin biçimde
terkedilecek ve aşılacaktır. Z.T.)

“Çarelerine” nasıl bakıldığına dair bir-iki örnek
verelim:

1829 Edirne anlaşması ile Sırbistan’ın özerkleşme-
si hukuken değilse de fiilen bağımsızlaşma anlamına
geliyordu ve Osmanlı’ya ilk uluslaşma yoluyla
parçalanma uyarısıydı. Fiili durum 1878 Berlin
Kongresiyle hukuki kesinlik kazanacaktır. Sırbistan
uyarısının arkasından Yunanistan geldi. Yunanistan’ın
bağımsızlık mücadelesi başından sonuna, çarpıcı özel-
likler taşımıştır. Örneğin sömürgecilerin Hıristiyan
Osmanlı tebasıyla ilgilerinin “ilerleme yolundaki
engelleri” kaldırmak, baskıdan kurtarmak ve reformcu-
luk olmadığı, Yunanistan örneğinde açıkca
görülmüştür.

Avrupa kamuoyunu heyecanla ayağa kaldıran bir
ihtilalin sonunda, “Yunan bağımsızlık mücadelesi”
zafere ulaştı ve Yunan devleti kuruldu. “Uygar” Batı,
“özgürleştirdiği” Yunan halkının çiçeği burnunda
devletinin başına, uluslararası bir himaye anlaşması ile,
Bavyera prensi Otto ile; Yunanistan’ı da, Yunan halkını
da hor gören Avusturyalı danışmanlarını getirdi.
Sömürgecilerin nüfuz mücadelesi ise, yeni kurulan ve
Fransız, İngiliz ve Rus partileri adını alan partiler
üzerinden devam ettirildi. Sömürgecilerin reform  talep-
lerinin gerçek içeriği anlaşıldı. Bağımsız birer devlet
haline dönüşen bütün Balkan halklarının başına da ben-

zer şekilde Avrupa’nın, özellikle de Almanya’nın taşralı
aristokrasisinden birer kral tayin edildi. Reform talep-
lerindeki samimiyetsizlik, Osmanlı devletinin görece
bir güçlenme yaşadığına dair işaretler alınınca da ortaya
çıktı. “Eski sömürgecilerden İngiltere ve Fransa,
Londra ve Paris’te büyük coşkunlukla öğrenilen,
şimdi gitgide Alman yanlısı kesilen bir bürokrasi
eliyle Bağdat ve Şam’da uygulanmakta olan
cumhuriyetçi derslerin sonucundan tedirgin
olmuşlardı. Geleneksel ayrıcalıklar, özellikle ‘hasta
adam’ toparlanma işaretleri gösterdiği, dolayısıyla
imparatorluk toprakları içersinde yeterince zayıf
bir düzenin ayakta tutulması amacına artık hizmet
etmediği için, savunulmalıydı.” (Çağlar Keyder,
Türkiye Demokrasisinin Ekonomi Politiği, Geçiş
Süreci, s. 41)

Kurtuluş Savaşının zaferi yüzünden gerçeklik
kazanamayan Sevr’in, “çaresine bakmanın” son noktası
olup olmadığı bile belli değildir. Ama Ermeni ve Grek
milliyetçiliğinin “o hayal”i canlı tutmayı sürdürdüğü
kesindir. 

Bu oldukça uzun tarih özetine ihtiyaç duymamızın
nedenleri şunlardır: 

1. Sömürgeci, emperyalist ve (bugün) küre-
selleşmeci politikalar; hiçbir zaman bağımlılık ilişkileri
içindeki çevre ülkeleri “pazar haline getirmek”,
“ekonomik kaynaklarına ve değerlerine el koymak”
gibi yalın ve açık ifadelerle tanımlanmıyor. Çoğu
zaman, sömürgeciliğin, emperyalizmin ve bugünkü
ismiyle küreselleşmeciliğin, iktisadi özü itibariyle tam
karşısında konumlananlara da çekici gelecek, “uygar-
lık, özgürleşme, demokratikleşme, hukukun üstün-
lüğü, insan hakları vb.” kavramlar, iktisadi özün
üstünü başarıyla örtüyor. Kaldı ki, bu özün temsilcisi
olmayan Avrupalı aydınlar, partiler ve kurumlar bu tür-
den kavramların taşıyıcısı oluyor. Ancak taşıyıcılar, bu
kavramlar altında işleyen süreçleri belirleme gücüne
sahip olmadıkları ölçüde, sonuçlar da onların ve
taşıyıcısı oldukları değerlere yakınlık duyanların bek-
lentilerinden farklı şekilleniyor.

2. İktisadi süreçler, ideolojik düzlemde,
“Hıristiyan dayanışması”, “Avrupa uygarlığı”,
“demokrasi coğrafyasının genişlemesi”, “Hür
dünyanın savunulması” gibi sloganlarla somutluk
kazanıyor. Emperyalizmin, denetimi altındaki
medyanın gücünü sınırsız biçimde kullanarak yaydığı
bu propaganda; Avrupalı halkların ve Amerikan
halkının zihninde kültürel ırkçılık veya düpedüz
ırkçılık; yabancı düşmanlığı, Hıristiyan olmayan halk-
lara karşı (buna çoğu zaman Ortodoks Hıristiyan halk-
lar da dahil olmuştur) önyargılar oluşturmaktadır. Bu
önyargılar, bizzat bu önyargıların muhatabı olan halk-
ların seçkinlerine ve aydınlarına da nüfuz edebilmekte-
dir. Bugün Avrupa’da, AB’ye üye adayı olan kimi eski
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Demokratik Halk Cumhuriyetleri’nin halklarına ve
özellikle Türkiye’ye ve Türklere karşı bu türden yaygın
önyargıların olmadığını kimse ileri süremez. 

3. ABD’nin ve AB’nin yönetici organlarının
bütünüyle bu türden önyargılarla, “Doğu Sorunu” yak-
laşımının, dolayısıyla “Sevr anlaşmasıyla” Batı açısın-
dan en uç noktasına ulaşan “çözüm”ün kaldığı yerden
sürdürülmesi anlayışıyla hareket etmekte olduğunu
söylemek bir “aşırı yorum”dur. Ancak Yunan ve
Ermeni milliyetçiliğinin; Batı’da yaygın önyargılardan
ve kültürel bilinçaltından yararlanarak; kendi güçlerinin
çok üstünde bir “Türkiye’yi köşeye sıkıştırma” ve
milliyetçi amaçlarına yakınlaşma stratejisini uygulaya-
bildiklerini de gözden kaçırmamak gerekir.

4. Biz her zaman “ezilen ulus milliyetçiliğinin”
“ezen ulus milliyetçiliğinden” farklı ele alınması ve
“hoşgörüyle yaklaşılması” gerektiğini bir ilke
düzeyinde savunageldik. Bunun bir tür ideolojik
bulanıklık olduğunun görülmesinde ve açığa çıkarıl-
masında yarar vardır. Milliyetçiliğin her türü, halklar
arasında düşmanlık üreten; insanlığın ileri değerlerine
aykırı ve zararlı bir öze sahiptir. 

Yunan, Ermeni, Arap ve Siyonist milliyetçiliğinin
oluşumu da başlangıçta “ezilen ulus milliyetçiliği”
evrelerinden geçti. Yunan ve Ermeni milliyetçiliğinin
iki temel ekseninden birincisi Türk düşmanlığı oldu.
Ancak her iki milliyetçilik de, ikinci eksen buradadır,
Türk düşmanlığı ekseninde devletleşme çabalarını,
Batılı sömürgeci ve emperyalistlerin desteği altında
gerçekleştirdiler. Her iki milliyetçiliğin de, Türk düş-
manlığını, bir emperyalist güce dayanarak gerçek-
leştirme refleksi; değişmez bir karakter konumundadır.
Bu nedenle batılıların desteğini arkalarında buldukları
her konjonktürü, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için bir
fırsat olarak görmeyi sürdürdüler ve özellikle
Yunanistan, bu zihniyetin ürünü olan ve bedelini ağır
ödediği maceralara girişmekte tereddüt etmedi. Bu
çerçevede 1897’de Girit’i ilhak girişimiyle başlayan ve
Dömeke yenilgisiyle sonuçlanan macerayı, 1919’da
Anadolu’nun işgali ve 1963-74 arasında Kıbrıs mace-
raları izledi.

Balkanlardaki bağımsızlıkçı, milli hareketlerin
hemen hepsi benzer süreçler izledi. Önce bir başka
devletin yardım ve desteği ile Osmanlı düşmanı bir mil-
liyetçilik akımı oluştu. Arkasından Yunan ayaklan-
masında olduğu gibi, patrikhanenin bağımsızlık karşıtı
tutum alması  ve isyancıların Fener Patrikhanesi tarafın-
dan aforoz edilmesi nedeniyle; ilk bağımsızlık atılımı
din alanında gerçekleştirildi. Fener Patrikhanesine karşı
milli kiliseler oluştu. Bugün de Yunan milliyetçiliğinin
temel gücü ve motoru, Yunan Ortodoks kilisesidir. 

Müslüman bir halk olan Arnavut milliyetçiliği de,
gene Avrupa’nın desteğinde ve Osmanlı-Türk düşman-
lığı ekseninde gelişti. 

Arap milliyetçiliği ise iki farklı coğrafyada, iki
farklı eksende oluştu. Kuzey Afrika ülkelerinde genç
İttihatçı subayların, özellikle Enver Paşa’nın işgalci
sömürgecilere karşı bir direniş hareketi örgütlemesinin
sonucu olarak; anti-sömürgeci bir islam yorumu etrafın-
da gelişen milliyetçilik, Cezayir’de Abdülkadir,
Libya’da Ömer Muhtar gibi efsanevi direniş önder-
leri yarattı. Kuzey Afrika ülkelerinde Arap mil-
liyetçiliği Osmanlı-Türk düşmanı değildir. Ancak
Cumhuriyet Türkiyesi’nin Suveyş’in işgalinde,
İngiliz ve Fransızları, Cezayir direnişinde Fransa’yı
destekleyen; Ortadoğu’da İsrail’le ittifak kuran
politikalarından dolayı belli bir kırgınlık ve mesafe
içermektedir. Arabistan’daki Arap milliyetçiliğinin
gelişimi ise, bütünüyle İngilizlerin desteğinde,
Osmanlı-Türk düşmanlığı temelinde gerçekleşmiştir.
Suudi Arabistan’ın resmi inancı olan Vahabilik, islamın
en uç yorumlarından biridir ve Suudi milliyetçiliğinin
Türk düşmanlığıyla birlikte ideolojik kanalıdır. 

Milli kimliklerinin oluşmasında, milli düşmanlık-
ların asli unsur olması; esasen birbiriyle ilgisi ve ortak-
lığı olmayan milliyetçiliklerin, sık sık Türk düşmanlığı
temelinde birleşmelerine, birbirlerini desteklemelerine
de yolaçmaktadır. Yunanistan, Ermenistan’la ve
Suriye’yle yakın dostluk ilişkileri geliştirmeye çalış-
makta; Ermenilerin “soykırım” iddiasını parlamento-
sunda karar haline getiren ilk ülke ünvanını taşımak-
tadır. Aynı Yunanistan sadece Türkiye’ye zarar verme
düşüncesiyle PKK ile de çok boyutlu ilişkiler kurmaya
çaba harcamıştır. Şüphesiz bu çeşit ilişkiler, “tek taraflı”
çabalarla yürümez. Esasen bu tutumların arkasında
“Türk düşmanlığı” veya “Türkiye düşmanlığı” dışında
bir ortak payda; bir özgürlükçülük veya dayanışma
değeri hiçbir zaman bulunmamıştır.

Başlangıcından itibaren sosyalizm vurgusu hayli
güçlü olan ve aşiret veya dini temeldeki önderliklerin
tarihsel olarak başarısızlığa mahkum olduğunun altını
çizen PKK; sonradan aşiret yapısıyla barışmasına,
“Kürdistan imamlar birliği” gibi dini örgütlenmelere
öncülük etmesine ve hatta son zamanlarda Özgür Halk
Dergisi’nde Öcalan’dan “Kutsal kişi” diye sözedilme-
si türünden tuhaflıkların Kürt hareketinde görülmesine
rağmen, içeriği ne kadar bulanık olursa olsun “sosya-
lizm” iddialarını büsbütün geri çekmedi. Buna rağmen,
PKK içinde giderek güç kazanan ve sosyalizm vur-
gusunun çok önüne geçen milliyetçi yaklaşımlar; bu
hareketi, kendisiyle sadece Türk düşmanlığı temelinde
ilişki kurmaya hazır olan Yunan ve Ermeni milliyetçi-
likleriyle buluşturmakta gecikmedi. 2000 yılı yazında,
Simitis hükümetinin, AB standartlarına uymak amacıy-
la nüfus cüzdanlarından “din” maddesini kaldırmak
istemesi üzerine, Yunan kilisesinin yığınsal mitinglerle
ülkede milliyetçi bir dalga estirdiği okuyucularımızın
hatırında olmalıdır. Kilisenin düzenlediği Atina
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mitinginde, gerici kalabalığının arasında dolaşarak
yayın satan ve bağış toplayan PKK taraftarlarının
görüntüleri, benzer pek çok örneğin yanısıra, yıllarca bu
hareketin modern, özgürlükçü ve sosyalizan tutumları-
na değer verenler nezdinde derin bir hayal kırıklığı
yaratmıştır.

Komünistler, elbette kendilerini Türk milliyetçi-
liğinden ayıracak ve bu gerici akımla kendileri arasına
kalın bir çizgi çekecektir. Ancak Türk milliyetçiliğine
karşı olmak; kendisine Türk düşmanlığını temel edin-
miş Yunan, Ermeni, Arap veya Kürt milliyetçiliğinden
kendimizi ayırmakta aynı hassasiyeti göstermeye-
ceğimiz anlamına gelemez. Yunan, Ermeni, Arap ve
Kürt emekçileriyle eşitlik ve özgürlük temelinde
dayanışmanın önkoşulu; bu dayanışma ilişkisinin her
türlü milliyetçiliğin kirinden uzak olmasıdır. 

Türkiye-AB ilişkileri, sadece Avrupa nüfusunun
önemli bir bölümünün zihninde varlığını korumayı
sürdüren, yukarıda uzun uzun kökenlerine işaret
ettiğimiz kültüralist kayıtlar nedeniyle zorluklar içer-
miyor. Aynı zamanda Türkiye’yi yönetenlerin AB
üyeliğindeki ısrarını, kendi milli beklentileri için, AB’yi
de arkasına alarak bir “taviz koparma sürecine”
dönüştürmek isteyen milliyetçilikler nedeniyle de zor-
luklar taşıyor. Sorun sadece kültürel itirazlar ve
önyargılar sorunu olarak görülemez ve hafifsenemez.
Aksine siyasaldır ve kapsamlı bir tarihsel arka plana
sahiptir.

AVRUPA’NIN KARARLILIĞI

Başbakan Ecevit’in Fransa’nın Nice kentinde
düzenlenen “Avrupa Konferansı”na katılışı; panoya
diğer adaylarla birlikte Türkiye bayrağının da konul-
ması; “aile fotoğrafı”nın çekilmesi vs. tekelci medya
tarafından “Avrupalılığımızın kesinleşmesi” olarak
anlamlandırıldı. Bu arada AB, diğer adayların tümün-
den ayırarak, Türkiye’nin üyeliğini, eğer şartları
gerçekleşirse, 2010 yılında gerçekleşebilir gördüğünü
karar altına aldı. 

Bu esnada Yunanistan’ın Kıbrıs ve Ege konuların-
da, kendi beklentilerine uygun çözümlerin kesin ifade-
lerle belgelere geçmesi konusundaki bilinen ısrarı; bası-
na göre “Türkiye dostu ABD ve Fransa” tarafından
engellendi. Haberlere göre, bu iki ülkenin temsilcileri
Yunanistan’ı, “Türkiye’nin AB sürecinden kopa-
bileceği”ni söyleyerek ikna ettiler: “Eğer beklenti-
lerinin gerçekleşmesini istiyorsan, acele
etmemelisin. Yavaş, yavaş..”

Gerçekten de, AB sürecine milliyetçi bir yaklaşım-
la itiraz edenlerin; Mümtaz Soysal’ın, Erol Manisalı’nın
ve aynı tutum içindeki başkalarının, büsbütün haksız
olmadıklarını belirtmek gerekir.

AB karşısındaki bu itiraz, aynı isimlerin ve temsil

ettikleri siyasi çizginin küreselleşme sürecinin
bütününe karşı aldıkları tutumla da tutarlıdır.

Milliyetçiliğin bu “Kemalist” versiyonu, Kıbrıs’ta
Denktaş’ın; Türkiye’de “ulus devlet” fikrinin ve
Genelkurmay’ın yanında saf tutmaktadır. Tezlerinin ve
konumlarının en zayıf yanı da zaten buradadır.

Kıbrıs Politikası ve Denktaş

Rauf Denktaş, Kıbrıs’ta komünistlere, ilericilere
karşı faili meçhul cinayetlerin; bir uyuşturucu ve kara
para cennetinin, kumarhanelerin, karanlık isimlere ait
of-shorr bankacılığın, banka içi boşaltma ve soyguncu-
luğun, soyguncu dünür ve akrabaların, tarikatçılığın ve
adaya yerleştirilmiş MHP’lilerin... unsurlarını oluştur-
duğu bir düzenin temsilcisidir. Kıbrıs’ta 1974’ten bu
yana oluşturulan düzenin her yanından çürüme akmak-
tadır ve Kuzey Kıbrıs’taki bu çürümenin her belirtisinin
altında Denktaş’ın parmak izleri görünmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ta solun gelişmemesi için Denktaş ve
Türkiye elden gelen her şeyi birlikte yapmış; elbir-
liğiyle bir “kontrgerilla Cumhuriyeti” yaratmayı başar-
mışlardır. 

Üstelik bu kirli düzen, uluslararası çevrelerde de
“meçhul” değildir.

Kıbrıs müzakerelerinde Denktaş ve Türkiye en
haklı tezleri bile savunuyor olsalar; masaya Kuzey
Kıbrıs’taki düzenin nitelikleri yüzünden “5-0” mağlup
olarak oturmaktadırlar.

Denktaş’ın ve Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta oluştur-
duğu düzen; Yunanistan’ın ve Rum yönetiminin en
büyük kozudur. Hatta Denktaş-Türkiye yapımı bu
düzene duyulan nefret nedeniyle, Kıbrıslı Türk nüfus
bile 1974 öncesi yaşadıkları “etnik temizliği” unutmaya
ve kendilerini bu düzenden kurtaracağını umdukları her-
hangi bir “çözüme” razı olmaya hazır hale gelmiştir.

Adadaki TSK’ne ait birlik, Denktaş’ın düzeninin
temel dayanağı olma konumu nedeniyle; sadece ulus-
lararası planda değil; Ada’lı Türkler nezdinde de bir
“işgal gücü” görünümü kazanmaktadır. Bülent
Ecevit’in, Türkiye’nin Kıbrıs’a ilgisini, Türkiye’nin
ve özellikle Bakü-Ceyhan Boru hattının güvenliğiyle
açıklaması; “işgal gücü” eleştirilerine sanki haklılık
kazandırmayı amaçlamıştır.

Kısacası, Kuzey Kıbrıs’ta yığınağını halka değil,
Denktaş’ın arkasına yapan herkes, Denktaş’ın temsil
ettiği çürümenin siyasi ortağıdır; Mümtaz Soysal dahil.

Küreselleşmeye ve AB sürecine itirazı “ulus-
devlet” fikrine ve Genelkurmay’ın tutumlarına daya-
narak savunmanın inandırıcılığı ise hiç yoktur.

Ulus Devlet Küreselleşmeye Karşı

Tesbitler şunlardır: Türkiye yeniden Sevr tehlike-
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siyle karşı karşıyadır. Türkiye 1919’dadır. Türkiye’de
Kemalizm yıkılmış ve Kemalizmin gerisine
düşülmüştür: Kemalizm yeniden devrimci bir prog-
ramdır. Bugünün devrimci programı “6 Ok” prog-
ramıdır. 

Tahkim’e, özelleştirmeye, AB üyeliğine, İMF
programına; kısacası küreselleşme politikalarına,
Kemalist bir program önerisiyle itiraz ediyorlar ve ulus-
devleti savunuyorlar.

Bu lakırdıların Kemalizm adına söylenmesi
mümkündür; ama sosyalistlik elden bırakılmadan bu
lafları edenler de eksik değildir. Üstelik en parlak
Kemalizm övgülerini de bu çeşit “sonradan olma”
Kemalistler yapmaktadır. Şüphesiz “milliyetçilik oku”,
kimilerinde “ulusçuluk”, kimilerinde hamamın
namusunu kurmak maksadıyla, “Türkiyecilik” olmuş-
tur.

Küreselleşmeye karşı çıkmaları elbette olumludur.
Ancak küreselleşmeye karşıtlığını ulus-devleti savun-
maya indirgemeleri; küreselleşme karşıtlığının
merkezine ulus-devleti koymaları, gerçekte ne kapi-
talizme, ne emperyalizme, ne faşizme karşı olmadıkları
anlamına geliyor.

Türkiye 1919’dan bu yana 80 yıllık bir tarih yaşadı.
Türkiye burjuvazisi 80 yıllık tarih boyunca ülkeyi kendi
sınıf programına uygun olarak yönetti. İşçi sınıfı ve
yoksul köylülük, 80 yıl boyunca, burjuvazinin çıkarları-
na hizmet eden bu düzene, baskıcı, sağ bir diktatörlüğün
terörü ve ideolojik çarpıtmaları altında katkı sağlamak
zorunda kaldı. Mevcut soyguncu, ahlaksız, eşitlik
düşüncesinden nasipsiz, adaletsiz, geri ekonomik
düzeni; kısa aralıklar dışında demokratik hak ve özgür-
lüklerin varolmadığı; çoğu sıkıyönetimler ve
olağanüstü dönemler halinde yaşanmış bir siyasi
düzeni;  emperyalizmle başından itibaren kurulan
bağımlılık ilişkilerini yaratan ve bugünkü Türkiye man-
zarasının gerçek sahibi olan burjuvazidir. Kendisine
Kemalist diyen, “sol” görünümlü takımın Türkiye’nin
işçi sınıfından, kır ve kent yoksullarından talep ettiği
ise, burjuvaziye, aynı şansı bir kere daha vermeleri; bu
defa baskı ve terörden vazgeçmeye niyeti olmayan aynı
burjuvaziye bir de gönüllü destek olmalarıdır.

Bu iddialarını dayandırdıkları bilimsellikten uzak
tez ise; 1950’de bir karşı devrim olduğu ve Kemalizmin
bu başlangıç adımından sonra, 12 Mart ve 12 Eylül
karşı devrimci adımlarıyla büsbütün tasfiye edilmiş
olduğudur. Bu tezin sahipleri, 1950’de DP’nin seçim
kazanarak iktidara geldiğinde izlediği programın
Kemalist programdan bir “karşıdevrim” olarak nasıl ve
nerelerde farklılaştığını ortaya koymaktır. Ne kadro, ne
program olarak 1950 ile 1946 veya 1936 arasında,
devrim-karşıdevrim biçiminde açıklanacak hiçbir
kopuş sözkonusu değildir.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarını katleden programla

1951 tevkifatını gerçekleştiren program arasında bir
farklılık yoktur. 1925’te sendikal örgütlenmeyi yasak-
layan programla, 1946’da bir kaç ay içinde kurulmuş
sendikaları kapatan program ve sendikalara grev
hakkını tanımamakta direnen DP hükümetinin prog-
ramı aynı sınıf özüne sahiptir. 

Şiddetli anti-komünizm; kendi ulusal pazarını
güvence altına aldıktan sonra emperyalizmle çok yönlü
ilişkilere girmekte olağanüstü isteklilik; ülkesinin işçi
ve emekçi sınıflarına, demokrasi ve özgürlük talep eden
aydınlarına karşı sınır tanımaz bir baskı ve zalimlik;
özel sermaye birikimini hızlandırmak için devlet
imkanlarını seferber etme; kamu kaynaklarını yağmala-
mayı kural haline getirme vs.vs.

Kemalizmin ve Kurtuluş Savaşı’yla iktidara
taşıdığı burjuva sınıfın eseri ortadadır ve bundan başka
bir eser vermeleri mümkün değildir.

“Ulus-devlet” diye yaldızlanmaya çalışılan şey,
bildiğimiz burjuva devlettir. Dahası bildiğimiz
“Kontrgerilla Cumhuriyeti”dir.  

Kendisine Kemalist diyen ve böyle bir misyonun
taşıyıcısı olduğunu iddia edenler; tarih önünde hayırlı
bir iş yapmak istiyorlarsa; CİA’nin kendi halklarına
karşı geçmişte işledikleri suçlarla şantaj yaptığı
Endenozya Ordusu’nun kapıldığı “sendrom”dan kur-
tulup, Türkiye’ye ve Türkiye halkına karşı işledikleri
suçları itiraf etmelidirler. Şimdi yeniden başvurdukları
anti-emperyalist dil; AB karşıtlığı, Sevr edebiyatı;
bugüne kadar sürdürdükleri ve sürdürülmesine nezaret
ettikleri bu çürümüş düzeni, eski ve yeni yasaklarla,
baskılarla sürdürebilmek içindir. Sahibi oldukları
bankaları soyanları bile İMF’nin “dayatmaları” ile
yakalayan bir düzenin; başta Genelkurmay olmak üzere
bütün kurumlarıyla Susurluk’un üzerine yatan bir
devletin, Türk halkına yeni Susurluklar, yeni işkence-
ciler, yeni banka yolsuzlukları, yeni ahlaksızlık süreç-
leri dışında ne vaadi olabilir?

Bağımsızlığı sadece “insan hakları ihlalleri, sis-
tematik işkence,  düşünceyi ifade üzerine koyduğu
yasaklar, vb.” sorgulandığında hatırlayan ve “iç işleri-
miz” edebiyatına sarılanların, bağımsızlıkçılığını artık
tanımayan kalmadı.

En devrimci program “6 Ok” programıymış!.. Biz
o programın taze zamanını da biliyoruz.

Günümüzde küreselleşmeye ve emperyalizmin
bütün biçimlerine karşı, bağımsızlıkçı bir programın
yegane temeli; anti-kapitalist bir özdür. 

Devrimci bir programı üretmek ve bu programı
iktidara taşımak yeteneği, tarihsel olarak artık yalnızca
işçi sınıfına ait bir meziyettir. Burjuvazinin herhangi bir
kanadının kapitalist-emperyalist sistemle, başı dik bir
ilişki yürütmesi; Türkiye halkının özgürleşmesine katkı
koyması, adil ve müreffeh bir hayat gerçekleştirmesi,
günümüzde mümkün değildir. Böyle bir kanat, tarihin
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sayfalarına yeni yalanlar eklenerek üretilemez. 

İKİ UCU KİRLİ ÇOMAK

Türkiye’nin yönetici sınıfı, yönetici kurumları ve
siyasetçileri, Avrupa Birliği’ne üye olma yönelişine;
geçmişte de emperyalizmin her türlü uluslararası
örgütlenmesine nasıl hevesle ve yalnızlık korkusuyla
daldılarsa; aynı biçimde girdiler. 1960’ta Ortak Pazar’a
yapılan başvuru, Yunanistan’ın başvuru yapması
nedeniyle, “Aman eksik kalmayalım” girişimidir.
NATO’ya, CENTO’ya, Avrupa Konseyi’ne karşı da
aynı kör ısrarla üye olmak istemişler ve olmuşlardır.
Uzun süredir Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliği’nden dışlanma korkusunu yaşıyorlar. 

AB üyeliği için ne işkenceden vazgeçmeye, ne
Susurluk’un üzerine gitmeye, ne yolsuzluk ve hırsızlık
düzeninden vazgeçmeye, ne de Türkiye’de gerçek bir
demokratikleşme sürecinin yaşanmasına niyetlidirler.
“Nasıl olsa, böyle şeyleri ciddi olarak istemezler, bizi
12 Eylül’de de ABD ve Avrupa desteklemedi mi?”
rahatlığıyla, önlerine konulan pek çok uluslararası
sözleşmenin altına bastılar imzayı; ama bu sözleşmeleri
iç hukuk haline getirmek için parmaklarını bile oynat-
madılar.  Emperyalist hükümetlerle, Türkiye’nin
“stratejik önemi”ne dayanan dostluklarına o kadar
inanıyorlardı ki, Kıbrıs’ta, Ege’de sıkıştırılmayacak-
larını; Ermeni soykırımı iddialarının ciddi biçimde
önlerine konulmayacağını; Kürt meselesinin bir
“terörizm” vak’ası olarak algılanacağını düşünüyor-
lardı. Nasıl olsa hükümetler, kendi yeşillerine, sosyal-
istlerine, komünistlerine, başıbozuk aydınlarına ve
sendikalarına kulak asacak değildi...

Üyelik adaylığına kabulle birlikte, ABD
Temsilciler Meclisi’nden, Fransız, Alman ve İtalyan
Meclisleri’ne ve diğerlerine “Ermeni soykırımı
tasarıları”oylanmaya başlandı. Yunanistan üye
adaylığını, milliyetçi şantajları için bir sağlam zemin
olarak görmeye ve AB’den destek almaya başladı. Kürt
meselesinin gelişimini, Kürtlerin insani ve kültürel hak-
larını ne kadar kullanabildiklerini, OHAL Bölgesinin
gerçeğini kendi gözleriyle görmek üzere sayısız heyet
Türkiye’ye hücum etti. Haydi İMF’nin “işçine, memu-

runa zam yapma, ağır vergiler koy” dayatmalarını
kabul etmekte bir sorun yoktu; ama ya ötekiler?...

Sürece devam etmek, bu problemlerin katlanarak
devamı anlamına geliyor. Peki süreçten çekilmek prob-
lemlerden kurtaracak mı? Artık “pandoranın kutusu”
açılmış görünüyor. 

Çomağın iki ucu kirlidir.
Üstelik memurlarını, işçilerini, gençlerini, tutuklu

ve hükümlü yakınlarını, hatta özürlü yurttaşlarını
toplantı ve yürüyüş yaptılar diye meydanlarda, cadde-
lerde coplatmak, yerlerde sürüklemek, göz göre göre
döverek hastanelik etmek; afiş yapıştıran gençleri
öldürüp, cesetlerini sürüklemek; cezaevlerinde yüzlerce
tutuklu ve hükümlünün ölüm orucuna “Devlet pazarlık
etmez, bırakalım gebersinler” anlayışıyla yaklaşmak;
yani Türkiye’de bilinen anlamıyla “devlet olmak” artık
zorlaşmaktadır. Uluslararası sermayenin bütün bunlara
söylediği bir şey yok. Ama Avrupa kurumlarından
“devlet olmanın” bu biçimlerine ve görüntülerine
giderek daha kuvvetli tepkiler gelmekte; Türkiye’nin
emekçileri, gençleri, mağdurları kendi talepleri için
sokaklara, meydanlara daha çok dökülmektedir.

Avrupa Birliği süreci devam etse de; “süreçten çe-
kiliriz” babalanmaları yüksek yerlerden seslendirilse
de, bu böyle olacaktır.

Buradaki demir çubuktur ve iki ucu da ateşte
giderek daha çok kızarmaktadır.

Avrupa Birliği’ne Türkiye üye olmuş, olmamış
önemli değil. Bunun kararını vermekten, en azından
şimdilik uzak görünüyoruz. Ama bu süreç,
Türkiye’nin zaten birikmiş öfkelerini, enerjilerini,
zenginliklerini, giderek hızlanan bir dinamizmle
harekete geçirdiğine de tanıklık edecektir. Türkiye
devletinin, “bölgesel güç olma” stratejisi de, bu
dinamizmin gücünün azlığından veya çokluğundan
cesaret alacak veya etkilenecektir.

Komünistlerin, emek ve özgürlük güçlerinin,
gözlerini dikmesi ve politika üretmesi gereken yer,
“evet/hayır” türünden nihai karar noktaları değil;
bu dinamizm alanıdır. Bu alanda büyümeyi başarır-
sak, nihai kararları yeniden almak; değiştirmek,
varolana yeni bir anlam kazandırmak her zaman
mümkündür.
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Önceki sayıda yayımlanan “Herkesin Kıbrıs’la
İmtihanı” başlıklı yazıma yöneltilen bir eleştiri ile
başlamak istiyorum.

Eleştiri, 1974 yılı 20 Temmuz’unda, Türkiye’nin
Kıbrıs’a yaptığı çıkarma harekatı ve bu harekatla oluş-
turulan “köprü başı”nın, ikinci bir hamle ile bugünkü
“yeşil hattın” geçtiği sınırlara kadar genişletilmesinin
neye hizmet ettiği ile ilgilidir. 

Eleştiri, bu harekatın ABD ve İngiliz emperya-
lizminin çıkarlarına hizmet ettiği; dolayısıyla yazımızda
ifade edilen gerekçelerin Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin kendi askeri harekatını meşrulaştırmak
amacıyla ileri sürdüğü gerekçeleri desteklediği şek-
lindedir. Bu yaklaşımın ise harekat sonrasında Türkiye
sosyalist hareketi içinde ortaya konulan “sosyal-şoven”
görüşlerle paralellik içinde olduğudur.

Bana sözlü olarak iletilen ve “sosyal-şoven”
görüşler ileri sürdüğümü değil de; sosyal-şoven
görüşlerle benimkilerin “paralellik” arzettiği şeklinde
“inceltilmeye” çalışılmış halini dinlediğim eleştiriyi
doğru anlamış ve doğru özetlemiş olduğumu umuyo-
rum.

Bu görüşleri tartışmadan önce, Kıbrıs’ta yaşanan
45 yıllık tarihle ilgili olarak Rauf Denktaş ne diyor, ona
bakmak istiyorum:

“Kıbrıs konusunda 1955’lerden bu yana ABD
ve İngiltere’nin bir master planı safha safha uygu-
lanmaktadır. Eli kanlı Makarios’un yüzde 100
Rumdan oluşan idaresini ‘Meşru Hükümet’ olarak
tanımlamalarının ve 37 yılda bu yanlışı düzelt-
memelerinin altında yatan neden budur. ABD
Yunan lobisine ters düşemez; İngiltere, Kıbrıs’taki
üslerini, Rumları gücendirerek tehlikeye atmak iste-
mez. Ruslar, Rumları kullanarak, onlara silah
satarak Akdeniz’e savaşmadan inmişlerdir.
Yunanistan AB’ni şantajı ile ürkütmektedir...”
(Aydınlık Dergisi, 10 Aralık 2000)

Yeniden Kıbrıs Sorununun Tarihi Üzerine

Önceki yazımızda Kıbrıs “sorununun” tarihine
değinmiştik. Ada’daki İngiliz yönetimine karşı Yunan
milliyetçiliği temelinde ve “Elenlerin yaşadığı Kıbrıs,
(şüphesiz bir vakitler Elenlerin yaşamış olduğu her

yer gibi) Yunanistan’ın bir parçası olmalıdır.”
gerekçesiyle başlatılan 1931 ayaklanması;
Yunanistan’ın 1954’te Birleşmiş Milletler Örgütü’ne
başvurarak Kıbrıs’ın kendisine verilmesini talep etmesi
ve İngiliz yönetimine karşı 1955 yılında EOKA
öncülüğünde ikinci silahlı ayaklanmanın başlatılması,
sorunun ilk evresidir. Bu evrede İngiltere’nin adadaki
ve Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak isteyen
Kıbrıs’taki İngiliz yönetimi/İngiltere ile adayı tümüyle
Yunanistan’a bağlamak isteyen Kıbrıs’taki Rum
nüfus/Yunanistan, sorunun iki tarafını teşkil etmektedir.
Türkler? Türkler bu denklemde henüz bulunmuyorlar.

İngiltere’nin Kıbrıs’ta, askeri üslerinden ve
sömürgeci şablona uygun yönetiminden başka adadaki
varlığını meşru gösterebileceği nüfusu, ne tarihi vardır.
Ada’da kendi egemenliğine karşı sürmekte olan silahlı
direnişi frenlemenin, kendi meşruiyetten yoksun var-
lığına meşruiyet kazandırmanın çabası içindedir.
Türkler bu arayışın bir sonucu olarak denklemde yer-
lerini alırlar. İngiltere, Kıbrıs’tan pılısını pırtısını
toplayıp gitmeyecektir. Çünkü Kıbrıs’ta sadece Rumlar
değil; Türkler de vardır.

1963 Londra Anlaşması Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
kurarken, görünüşte iki etnik unsuru dikkate almak-
tadır: Birbirine rağmen ve birbirini azınlık haline geti-
rerek her iki taraf da “kendi kaderini tayin” hakkını kul-
lanamayacak; anlaşmayla kurulan devleti kendi ulus-
devleti haline getiremeyecektir. Çünkü anlaşma
Londra’da ve İngiliz diplomasisinin bir başarısı olarak
imzalanmış, Kıbrıs Cumhuriyeti bu başarının bir ürünü
olmuştur. Ve şüphesiz Kıbrıs’taki İngiliz askeri üsleri
kalacak; İngiltere, Yunanistan ve bu yönde ciddi her
hangi bir çabası olmamakla birlikte, İngiliz diploma-
sisinin ihtiyacı nedeniyle Türkiye anlaşmanın
yürütülmesini garanti etmektedirler.

Rum/Yunanistan tarafı, 1963 Anayasa’sının kendi
ilhak stratejilerini sekteye uğratma amacını güttüğünü
ve bunun için İngilizlerin Kıbrıs’taki Türk nüfusu “kul-
landığını” elbette bilmektedirler. Zaten aynı yıl içinde
İngiliz askeri üslerine değil ama, İngilizlerin “bahane-
sine” yani Türk nüfusa karşı etnik temizlik faaliyeti
başlatılacaktır.

İngiltere (ve elbette yanısıra ABD) 1963
Anlaşmasıyla gerçekte Rum/Yunan tarafına haksızlık
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edildiğini ve haksızlığa uğrayanların bunu hazmetmek-
te güçlük çekeceğini bilmektedir. Bu nedenle kendi
çıkarlarına ve mevcudiyetlerine yönelmeyen
Rum/Yunan öfkesinin, Ada’da Türklere karşı “bir parça
etnik temizlik” yaparak teskin olmaya çalışmasından
şikayetçi değillerdir. 

Esasen Bağlantısızlar Hareketi içinde kendine bir
yer edinen Makarios’un ve Yunanistan yönetimlerinin,
ABD’ye “nazlanmalarını” ve Türkiye karşısında daha
avantajlı bir ilişki düzeyi tutturmaya zorlamak için
Sovyetlerle “cilveleştiğini” görmeseler ve bunun ciddi
bir maceraya dönüşeceğinden endişe etmeseler,
1974’teki Sampson darbesine karşı Türkiye’nin askeri
müdahalesine de izin vermezlerdi. ABD’ye naz için
Sovyetlerle “cilve” politikasını “bizimkiler” de zaman
zaman denemek istemişlerdir; ancak güçlü bir komünist
hareketin olmadığı ve yöneticilerin tamamının konu-
munu soğuk savaş döneminin temel standardı olan anti-
komünistlik ve ABD’ye sadakat vasıflarına borçlu
olduğu Türkiye’nin bu türden manevraları ciddiye alın-
mamıştır. 

Makarios gerçekten Bağlantısızlık işini “ciddiye
almış” görünmektedir ve sadece Rum kökenlilerin
değil; giderek Ada’daki bütün komünistlerin, ilerici-
lerin partisi durumuna yükselen ve seçimlerde %40
civarında oy almayı başaran AKEL tehlike zillerini çal-
maktadır. Yunanistan’daki faşist cuntalar ise ABD
desteğiyle ayakta durmakta, rezil olma noktasının öte-
sine geçmektedirler. Aynen Faşist İtalya’nın ve Nazi
Almanyası ordularının işgallerinde olduğu gibi, faşist
cuntalara karşı da Yunanistan halkının muhalefet ve
direnişinin başını Yunanistan Komünist Partisi çekmek-
tedir. İşler ciddidir ve ABD Dışişleri Bakanı Kissinger
da, aynı gerekçelerle, “Ada’nın Sovyet etkisine açıl-
ması endişesini” taşımaktadır.

Bu yüzden, bize yöneltilen eleştiride dile getirilen,
1974 Kıbrıs müdahalesinin ABD ve İngiliz emperya-
lizminin çıkarlarıyla çakıştığı tesbiti elbette doğrudur.
Zaten yukarıda tekrar olduğunu bilerek yaptığımız
özette olduğu gibi, yazımızın pek çok yerinde de bu
noktaya değinilmektedir. Gerçekten de Türkiye’nin
müdahalesi gerçekleşmeseydi süreç iki yönde gelişe-
bilirdi: 1. Sampson darbesiyle Makarios’u deviren ve
iktidara el koyan grek milliyetçi-faşistleri AKEL’in
direnişini ezerek işi başlar, Türkleri kitlesel olarak
katletmeye girişir ve bir kısmının da Ada’dan can
korkusuyla kaçmasını sağlardı. Böylece 1963
Anayasası’na yönelik milliyetçi itiraz mantıki
sonuçlarına dayanır ve iş bu defa bahanesi de kalmamış
İngiliz mevcudiyetinin adadan kovulmasına dayanırdı.
Kovma girişiminde ısrara cesaret ederler miydi, yoksa
uzlaşma kapısını açık mı tutarlardı bilemeyiz. Şüphesiz
her şey milliyetçi/faşistlerin planladığı gibi gitse bile
böyle bir rejimin ömrü ne kadar sürebilirdi, o da ayrı bir

konudur.
2. AKEL ve öteki yurtsever güçler, Kıbrıs’ın güçlü
sendikal hareketi, Sampson darbesini silahlı direnişiyle
ezer; adada kontrolü ele geçirir; bu sonucun
Yunanistan’a da dolaysız bir yansıması olurdu. “Meşru
hükümeti” devirmiş ve katliamlara girişmiş faşist dar-
becileri yenen ve yönetimi halk güçleriyle oluşturan
AKEL, bütün bu kepazeliği seyreden “emperyalist
İngilizleri” adadan kovardı.

Bu varsayımların her ikisi de, Türkiye’nin askeri
müdahalesinin İngiltere ve özellikle ABD tarafından
teşvik edici bir sessizlikle ve planlı bir hoşgörüyle
karşılanmış olmasını açıklıyor. Kissinger’ın,
Türkiye’ye harekatın durdurulması yönünde baskı yap-
mak için, ikinci harekatın Lefkoşe havaalanının alın-
masıyla tamamlanmasını beklediği ve havaalanındaki
direniş nedeniyle süre uzadıkça sabırsızlandığı, çeşitli
anı kitaplarında anlatılmıştır. 

Buraya kadar eleştiriyle bir ihtilafımız yok. 
Diğer taraftan, kendi siyasi varlığını borçlu olduğu

İngiltere ve ABD’nin master planından şikayet eden
Rauf Bey de, plan konusunda haklı; ancak şikayet
etmede haksızdır. İngilizlerin master planı olmasaydı,
şimdi ne kimsenin tanımadığı KKTC, ne O’nun
Cumhurbaşkanı olarak Denktaş, ne sahibi olduğu
bankayı hortumlayan dünürü olacaktı.. Zaten, 1963’ten
itibaren Yunan milliyetçileri adada Türklere yönelik
etnik temizlik başlatırken, kendileri de TMT içindeki
kafadarları eliyle komünist avındadırlar.
Hatırlayacaklardır; 11Nisan 1965’te AKEL Merkez
Komitesi üyesi Derviş Ali Kavazoğlu ve yoldaşı Kostas
Mişauli aynı otomobilin içinde faşist katillerin kurşun-
larıyla şehit edilmişlerdi. Kıbrıs’lı Türk kökenli ilerici-
lerin, yurtseverlerin ve komünistlerin faili ortaya
çıkarılmayan cinayetlere kurban gitmesinin yeni hal-
kaları, bugüne kadar cinayetler zincirine eklenmeye
devam etmiştir.

Bizim, eleştirilerini aktardığımız arkadaşımız da
dahil; herkesin dikkatini çekmeyi istediğimiz nokta ise,
süreçlerin sadece kadir-i mutlak emperyalizm tarafın-
dan yaratılıp geliştirilmediği, işin içinde başka
unsurların da bulunduğu hususudur. Türkiye’nin
yöneticileri, herhalde AKEL’in faşist Sampson darbeci-
lerine karşı zafer kazanmasını ve katledilmiş Türklerin
hesabının bu zaferden sonra sorulmasını umacak ve
bekleyecek değildi. Eğer İngiltere ve ABD ile birlikte,
böyle bir seyircilik pozisyonunda kalınacak olsaydı; 12
Mart döneminden çıkmaya çalışan Türkiye’nin siyasi
rejimi, toplumsal desteğini büyük bir hızla kaybederdi.
Milliyetçi-faşist bir darbe gerçekleşmiş ve tabiatı icabı,
sadece siyasi hasımlarına karşı değil; esas olarak
Türklere yönelik katliam boyutunda bir etnik temizliğe
girişmişken Türkiye’nin askeri müdahalede bulunma-
masını istemek; harekat bir intikam hareketi halini
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almamış ve etnik temizliği veya en azından boğazlaş-
mayı daha başında durdurmuşken; harekata karşı çık-
mak veya harekatın sonuçlarını olumlu bulanları şo-
venizm destekçiliğiyle eleştirmek bize isabetli ve adil
görünmüyor. 

TSK’nın Kıbrıs harekatında, tamamına yakını
askeri mahkemelerde yargılanmış, belki suçlarına göre
hafif cezalarla cezalandırılmış veya emekliye
sevkedilmiş olan, daha çok alt rütbelerden intikamcılar
ve yağmacılar olmuştur; ancak harekat bir bütün olarak
intikamcı bir çizgiye yönelmemiş, yağmacılığa gözyu-
mulmamıştır. Yağmacılık, yolsuzluk ve haksız zengin-
leşmeler; daha çok, sivil siyasetin, yani Rauf Bey’in
önünün açılmasından sonraya tekabül eder. Rauf
Denktaş ve çevresine güven duymayan Ada Türklerine
güvensizlik ve “bunların kanı bozulmuş” aşağıla-
malarının gelişmesi; bu nedenle Türkiye’den MHP’li
göçmenlerin adaya yerleştirilmesi; kendilerine nüfus
değişimi nedeniyle terkedilen Rum mülklerinin ve-
rilmesi; adada solun 12 Eylül’e paralel olarak, ordunun
da desteğiyle ezilmesi, etkisizleştirilmesi sonradandır.
Keza adanın bir Kontrgerilla Cumhuriyeti, yolsuzluk,
uyuşturucu ve karapara cenneti haline getirilmesi; AB
ambargosundan önce başlamış, sonradan ambargo
bahane edilerek çürüme süreçleri hız kazanmış ve
derinleşmiştir.

Ecevit’in “Adaya da, Yunanistan’a da
demokrasi getirdik” gibi gerçekte askeri harekatın
amaçları arasında bulunmayan ve esasen askeri
harekatın değil; demokrasi ve özgürlük güçlerinin
mücadelesi sonucu gerçekleşen iktidar değişiminde de
ABD’nin müdahaleci rolü önemlidir. ABD desteğinde-
ki Cuntaya karşı direnen güçlerin mücadelesi iktidarı
alma noktasına gelmeden, Paris’te emeklilik hayatı
yaşayan sağcı Karamanlis uçağa bindirilip ülkenin başı-
na geçirilmiş, bununla birlikte cuntacılar aynı etki altın-
da yargılanıp cezaevine konulmak zorunda kalınmıştır.
Sampson’un yargılanıp hapse konulması da Kıbrıs’taki
demokrasi güçlerinin bir eseridir. Ecevit’in ve koalis-
yon ortağı Erbakan’ın değil. 

Kelin merhemi olsaydı, kendi darbecilerini
yargılayıp hapse koyar ve 12 Eylül’ün önünü daha o
zamandan kesmiş olurdu. 

Kıbrıs Sorunu Isındıkça AB Süreci Soğuyacak

Kıbrıs’ın, basının pek çok ünlü kalemi tarafından
gerçek önemiyle kavranmadığı ve hafifsendiği
görülmektedir. Örneğin Kıbrıs sorunu pekala “AB’den
kıvırtmak için, hükümetin bahane ettiği” bir ikincil
sorun gibi tarif edilebilmektedir. Adı üstünde
“bahane”dir. 

Biz sorunun Türkiye’nin devlet siyaseti açısından
1950 ve 1960’lardaki, hatta 1974’teki boyutundan çok-

tan çıktığını ve bir tür “kilit taşı” konumuna taşındığını
düşünüyoruz. Bu yüzden gelişmeler bu önem akılda
tutularak analiz edilmelidir.

Önceki yazıdan bu yana Kıbrıs sorununun hızla
ısındığı açıktır.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye önerdiği Katılım
Ortaklığı Belgesi’ne, görünüşte Yunanistan’ın son daki-
ka ısrarıyla, Kıbrıs’ta çözümü “kısa vadeli öncelikler”
arasına koymuştur. (8 Kasım 2000). AB, Türkiye’den,
Kıbrıs sorununun çözümü için BM Genel Sekreteri
Kofi Annan’ın nezaretinde sürdürülen “aracılı
görüşmeler” sürecine kuvvetli destek vermesini, ve
bu yolla bir yıl içinde bir çözüme ulaşılmasını, bir
şart olarak talep etmektedir. KOB’nin açıklanmasından
bir gün sonra, BM Genel Sekreteri Kofi Annan,
Denktaş ve Klerides’e Kıbrıs’ta çözüm için kendi
kişisel önerilerini iletmiştir. (9 Kasım 2000) Annan’ın
çözüm önerileri Türk tarafının kabul edebileceği sınır-
ların çok uzağında ve Klerides’in “bugünkü” taleplerine
çok yakındır. Dolayısıyla KOB, Türkiye’ye, Klerides’in
beğeneceği bir çözümün acilen gerçekleşmesi için
kuvvetli destek vermesini, AB ile üyelik müza-
kerelerinin kısa vadeli bir şartı olarak dayatmaktadır.

“Belge olmayan belge” denilen önerilerin
bazılarını aktaralım:

- “Üzerinde uzlaşılacak anlaşma, bir uygulama
takvimi ve mekanizması içermeli, bu uzlaşmanın
temel bir yasası olmalı. Ayrıca, güvenlik düzen-
lemeleri, toprak ayarlamaları, mülkiyet rejimi ve
ortak devlete ilişkin yönetim organı olmalı.”

- “Kapsamlı çözüm,yeni bir ortaklığı öngörmeli,
iki tarafın siyasi eşitliği açıkça tanınmalı”

- “Yeni ortaklığın tek bir uluslararası kimliği
olmalı. Kurucu devletlerden kaynaklanan tek bir
egemenliği olmalı. Kurucu devletler, Türkiye ve
Yunanistan ile adanın tamamını birleştiremez ve
ortaklıktan ayrılamaz. Bir taraf diğerine tahakküm
edemez. Ortaklık devletinin tek vatandaşlığı olmalı,
insan hakları ve temel özgürlükler garanti altına
alınmalı.”

- “Ortak devletin, ortak bir hükümeti olmalı. Ortak
devletin temel yasaları olmalı. Eşitliğe saygı göste-
rilmeli, bu eşitlik sayısal eşitliğe dayanmamalı.”

- “Kurucu devletlerin de kendi temel yasaları
olmalı. Bir kurucu devlet, diğerinin yönetimine
karışmamalı.”

- “Çözüm, AB üyeliğini engellememeli. AB,
Kıbrıs’ın üyeliği konusunda özel düzenlemeler yap-
malı.”

- “Mülkiyet konusunda uluslararası hukuk
dikkate alınmalı. Kişilerin temel haklarına saygı
gösterilmeli.”

- “Mümkün olan en fazla sayıda Rum göçmen,
Rum tarafına verilmesi öngörülen topraklara yerleşti-
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rilmeli. Söz konusu düzenleme sırasında, mümkün olan
en az sayıda Kıbrıslı Türk yerinden edilmeli.”

- “İki tarafın da güvenlik kaygıları dikkate alınmalı.
1960’taki güvenlik sistemi korunmalı. Adada eşit sayı-
da Türk ve Yunan askeri konuşlanmalı. Türk ve Rum
orduları feshedilmeli. Adaya silah sokulması yasaklan-
malı.”

Bu paketin, tamamen İngiltere’nin ve ABD’nin,
pozisyonunu esas aldığını söyleyebiliriz. Paket,
emperyalizmin paketidir ve başka türlü olmasını da
beklememek gerekir. Denilebilir ki, Türkiye’nin de
emperyalizmle, aynen Yunanistan gibi çok yönlü
bağımlılık ilişkileri vardır. Türkiye anti-emperyalist bir
ülke midir ki, emperyalizmin hazırladığı çözümde kötü
niyet arasın? Sorunun bir Türkiye ve Kıbrıs’taki
mümessili Denktaş ekibiyle ilgili yanı vardır; bir de
Kıbrıs’lı Türklerle ilgili yanı vardır.

Emperyalist çözüm paketini hazırlayanlar,
Türkiye’nin 1974’te kendisine verilen fırsatı kul-
landığını; böylece adada İngiliz varlığına itiraz eden ve
maceracı bir çizgi izleyen Rum/Yunan tarafını terbiye
ettiğini; ancak aynı zamanda bu fırsatı biraz fazla kendi
lehine kullandığını ve kazanımlarının tamamının üze-
rine yattığını düşünüyor olmalılar. Şimdi Rumlar da
hazır terbiye olmuşken, Türkiye Londra anlaşmasıyla
oluşturulmuş dengedeki pozisyona geri çekilmelidir.
Bu emperyalist çıkarları güvenceye alan bir formüldür.
Buna karşılık Türkiye geri adım atmayabilir ve işaret-
leri uzun süredir görüldüğü gibi, KKTC ile bütünleş-
meye gidebilir. Bu formül de emperyalizmin adadaki
çıkarlarını güvence altına almaktadır. Üstelik 26 yıl
boyunca denenmiş bir formüldür. Çözümün bu for-
müller arasında hangi noktada kalıcılaşacağı konjonk-
türe ve güç ilişkilerine bağlıdır. 

1974’te askeri harekat, İngiltere ve ABD’nin
tanıdığı fırsatla, Kıbrıs’taki etnik temizliğe ve
katliamlara engel olmak için yapılmıştı. Ama artık
orada bulunmanın anlamı, sadece gelecekte gündeme
gelebilecek bir etnik temizlik girişimi karşısında Türk
nüfusun güvencesi olmak değildir. Türkiye “güvence”
olmayı öne çıkarmakta; ancak Kuzey Kıbrıs’ı kendi
güvenliği için vazgeçilmez bir unsur addetmektedir. 

Denktaş ve şürekası, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a
verdiği anlamı doğru değerlendirerek “vazgeçilmez”
temsilci pozisyonunu sağlamlaştırırken, Ada’daki
düzenlerini olduğu gibi sürdürmenin peşindedirler.
Üstelik bu düzenin Türkiye’den de ortağı çoktur. 

Ada’daki Türkler içinse, 1974 öncesine dönüş;
sadece silah ve şiddetle değil; uluslararası hukukun
yardımı ve ekonomik yollarla da “etnik temizlik”
tehlikesine maruz kalmak anlamına gelir. Balkanlarda
örnekleri pek taze olan bu “çağdaş” insanlık suçunun,
AB içinde ve AB’nin desteğinde, şiddeti pek az kulla-
narak da uygulanması mümkündür. Unutulmasın

Balkanlar’daki etnik gerilim ve çatışmaların arkasında
da başta Almanya olmak üzere, Avrupalı devletler
vardı. Uluslararası hukukun yardımından neyi kastet-
tiğimizi bir hatırlatma ile açalım: Bir Rum kadının
Kuzeyde kalan evine gidemediği için temel insan hak-
larından birinin ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek
AİHM’ne açtığı davada, mahkeme kadını haklı bul-
muştur. Bu türden binlerce dava karşılıklı olarak açıla-
bilir ve iki halk arasında gerilim yaşanması ve çatışma
çıkması için uzun yıllar beklemek bile gerekmez. Diğer
yandan AB’nin, Kuzey Kıbrıs’a uygulamakta olduğu
ekonomik ambargonun, dünyanın en sert uygulanan
ekonomik ambargosu olduğu da bilinmektedir.
Denktaş, Derviş Eroğlu ve benzerlerinin kötü şöhreti,
uluslararası platformların tümünde, Grek milliyetçi-
liğinin tez ve taleplerinin desteklenmesinin
bahanelerindendir.

Şimdi yeniden gelişmelere dönelim:
Klerides, Kıbrıs Devleti’nin anayasasını ve 1963

Londra anlaşmasını, Yunanistan’a katılma isteklerini
engellediği için, daha ilk günden Türkler aleyhine ihlal
etmiş Rum tarafının temsilcisi olarak, Annan’ın
(ABD’nin de denilebilir) planını bugün alkışla karşıla-
maktadır. Çünkü 1974’ten sonra işler değişmiş; eski
statüden daha fazlasını istemenin şartları kalmamıştır.
Ada’da Türk silahlı Kuvvetleri bulunmaktadır. Nüfus
mübadelesi sonucu ada iki bölgeye kesin olarak
ayrılmıştır. Kuzeyde, kimse tanımasa da 20 yıllık bir
devlet iddiası vardır. Türklerin toprağı, nüfuslarına
oranla oldukça fazladır. Ve KKTC ile Türkiye arasında
bir tür bütünleşme süreci zaten işlemektedir. Ada’nın
1974 öncesine dönmesi, bu aşamada Rum-Yunan
tarafının elde edebileceği en yüksek hedeftir.

Kofi Annan’ın öneriler paketi, 1974 öncesine
dönüşü güvence altına almaktadır. Rum tarafı filmi,
koptuğu noktanın gerisine saracak, emperyalistlerin
adadaki konumları tartışma konusu bile olmayacaktır.

KOB’ni, Annan’ın önerilerinin izlemesi Ecevit
Hükümeti üzerinde soğuk duş etkisi yaratırken; bir
hafta geçmeden Avrupa Parlamentosu’nun kararları
arasında Türkiye’yi “Kıbrıs’ın Kuzeyinde işgal gücü”
olarak tanımlayan karar yeralmıştır. (15 Kasım 2000).
Üstelik Parlamento “Türkiye’nin Ermeni soykırımını
resmen tanıması”nı da talep etmektedir.

Eğer Kıbrıs konusunda, hepsi de Türk tarafının
yaklaşımlarına mesafeli bu belgeler, üstüste yığılmamış
olsaydı; muhtemelen katı bir tutum gündeme gelmeye-
bilirdi. Ancak tesadüf olmadığı kesin olan bu üstüste
gelmeler, Türkiye’nin ve Denktaş’ın endişelerini
kuvvetlendirmiştir.

Ecevit’in “Avrupa bizi aldattı” açıklaması bütün
bu gelişmelerin üzerinedir.

Daha sonraki adım ise Denktaş’ın da katıldığı
devlet zirvesinden, “KKTC’nin çekilmesi” ve
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“KKTC’nin bu kararının Türkiye tarafından
desteklendiği” kararının çıkmasıdır. (24 Kasım 2000)

BM Genel Sekreteri ve ABD Dışişleri, Türkiye’ye
ve Denktaş’a, “aracılı görüşmeler süreci”ne dönülmesi
konusunda baskı yapar ve tam da bu esnada Türkiye’de
çok ağır bir mali kriz patlarken; AB ile Türkiye ilişki-
lerinde ciddi bir soğukluk süreci, karşılıklı olarak ve hiç
vakit kaybedilmeden inşa edilmeye başlanmıştır. 

AB, Türkiye dışındaki 12 üye adayı ile üyelik
müzakerelerini takvime bağlamış ve katılımlarının
tamamlanacağı tarihleri belirlemiştir. Türkiye’den ise,
genişleme planında hiç sözedilmemektedir. Türkiye’nin
sormasından sonra, belgede yeralmayan gerekçe açık-
lanmış ve “Türkiye ile henüz müzakerelere başlan-
madığı için” bir tarihin de öngörülmediği belirtilmiştir.
Ancak müzakerelerin 2010 yılından önce tamamlan-
masının beklenmediği de belirtilmiştir.

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki resti, böylece
görülmüştür. Ecevit hükümeti ise, geriye doğru bir adım
daha atarak “Madem onların acelesi yok. O halde biz
de ulusal programı ilan etmekte acele etmeyeceğiz”
açıklamasını yapmıştır. 

Kıbrıs konusu ne kadar ısınırsa, Türkiye ile AB
arasındaki ilişkilerin o ölçüde soğuyacağı şeklinde bir
denklemin varlığı gözle görülür hale gelmiştir.

Ecevit’in basında tartışılan şu görüşleri ise, Kıbrıs
sorununa Türkiye’nin bugün hangi perspektiften yak-
laşmakta olduğunu büyük bir açıklıkla ortaya koyuyor:

“Türkiye’nin güvenliği ile KKTC’nin güvenliği
artık birbirinden ayrılmaz halde. Hele Bakü-
Ceyhan boru hattı da gerçekleşince, Doğu
Akdeniz’in önemi ve tehlikesi büsbütün artacak
bizim güvenliğimiz açısından.”

Bakü-Ceyhan boru hattının gerçeklik kazan-
masının, bütünüyle ABD emperyalizminin bu projeye
verdiği siyasi öneme bağlı olduğu; bu hattın taşıyacağı
petrolün zaten batı’ya sevkedileceği; dolayısıyla
Kıbrıs’taki batı çözümünün, hattın güvenliğiyle
çelişmeyeceğini söyleyenler çok oldu. Ecevit bu
kadarını düşünemeyecek kadar bunamış değil.
Açıklamada AB’ye, hatta doğrudan ABD’ye mesaj var:
“Yeni bir dünya kurulur, biz de orada yerimizi
alırız.” Ecevit, Kıbrıs konusunda Türkiye’nin arzu
etmediği bir çözüm doğrultusunda basınç artarsa,
“bölge merkezli dış politika”, Avrasya ilişkilerine,
bu arada Rusya ile dostluğu geliştirmeye yönelme;
“bölgesel güç olma” hedefine asılma gibi, stratejik
değişikliklerin gündeme gelebileceğini ima ediyor. 

Bu kart, Adnan Menderes’in Sovyetler Birliğine
ziyaret projesi; İsmet İnönü’nün ABD Başkanı
Johnson’a mektubu ve “yeni bir dünya kurulur, biz
de orada yerimizi alırız” sözleri ve Ecevit’in

“Duvarın öbür tarafına geçeriz” demesi türünden,
daha önce oynandığında ciddiye alınmayan, ama gene
de oynayanlara bedeli ödetilen bir karttır. Ecevit’in ikin-
ci kez aynı kartı oynaması ne kadar ciddiye alınacak bi-
linmez. Ancak Türkiye’nin Avrupa Savunma ve
Güvenlik Kimliği’nden dışlanmasındaki ısrar; AB
üyeliğinin “imkansız” anlamına gelecek bir tarihe öte-
lenmesi; en azından AB tarafından Ecevit’in restinin
ciddiye alınmadığını gösteriyor. 

Türkiye’nin bağımsız bir dış politika izlemek için
önkoşul olan ekonomik kaynakları üzerindeki egemen-
liği ise, geçmişle kıyaslandığında hemen hemen sıfır-
lanmış durumda. İMF, Dünya Bankası ve batılı
“ekonomik derecelendirme” kurumlarının, olumlu
açıklamalarına bile muhtaç bir ekonomi ile batıdan
bağımsızlaşan bir dış politika mümkün görünmüyor.
Kaldı ki, Ecevit kişiliğinin batılılardan bağımsız bir dış
politikanın savunucusu olabileceğini düşünmek için
elde hiçbir veri yoktur. Refahyol Hükümeti döneminde,
Batılılara atıp tutmaya devam eden Erbakan’a,
“Yakında ABD’nin nasıl sert kaya olduğunu anlar”
şeklinde nasihatte bulunan Ecevit’in, kayanın sertliğini
unuttuğunu sanmamız için bir neden bulunmuyor. 

Olabilir ki, bu sözler zaten devlet içinde, ciddi bir
arkaplanla birlikte konuşulmaktadır ve Ecevit sıkışınca
bu sözleri kullanmaya karar vermiştir. Bu durumda da,
birincisi Ecevit kayayı hissedince bu sözlerde ısrar
etmeyecektir. İkincisi devlet içinde bu yaklaşımı dil-
lendirmekte olanların da, ABD’yle karşı karşıya
gelmek anlamına gelebilecek bir pozisyonu gerçekten
istediklerini düşünmek için hiçbir sebep yoktur. Bu dil,
bir pazarlığın dilidir.

Denktaş’ın bir kaç düzeltme cümlesinden sonra
“aracılı görüşmelere” katılması; zaman içinde Annan’ın
çözüm önerileri paketinde Türkiye’yi tatmine yönelik
kimi düzeltmeler yapması beklenebilir. Türkiye’nin
oynayacağı asıl kartın, Kıbrıs’ta tavize zorlanacağı
nihai anı olabildiğince ertelemekten ibaret olduğu ve bu
kartın sonuna kadar oynanacağı zaten görülüyor. Bu
arada pazarlığa inandırıcılık katmak için “ilhak”
yönünde yeni adımlar gündeme gelecektir. 

Kıbrıs’lı Türk nüfus ise, Denktaş düzeni ile,
1974 öncesi arasına sıkışmış durumdadırlar. Tek
umutları kendileridir ve böyle bir umudun
olduğunu, Denktaş ve şürekasının Türkiye ile bir-
likte yürürlüğe koyduğu “ekonomik istikrar prog-
ramına” , Aralık ayı başında, başarılı bir genel
grevle karşılık vererek göstermişlerdir. Şimdi
“ekonomik istikrar programı”na karşı çıkanları
sindirmek için, “siyasi istikrar programı” hazır-
lanıyor olmalıdır. Önlerine çıkacak en yakın tehlike,
budur.

Kıbrıs ısındıkça...
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DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın
15. Merkez Genel Kurulu, 24-26 Kasım günlerinde,
Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde toplandı.

Metal işçisi, ilerici, devrimci sendikal hareket
içinde öncü geleneklerin yaratıcısı olmuştur.
Geçmişinde Maden-İş gibi, DİSK kuruculuğu başta
olmak üzere, sayısız onuru sendikal hareketin tarihine
yazmış bir gelenek bulunmaktadır. Sadece sendikal
harekete katkıdan değil; 15-16 Haziran’ın dinamosu,
Profilo, DGM ve MESS direnişlerinin yaratıcısı bir
gelenekten sözediyoruz.

Böyle bir geleneğin bugününü, bir Genel Kurul’da
izlemek; sonuçlar çıkarmak elbette çok önemlidir.

Şüphesiz Türkiye’de sendikal hareketin dibe vur-
duğu, işçi sınıfının sendikalılaşma oranının %6-7 gibi
düzeylerde seyrettiği; sendikacıların işçi yığınları
nezdinde güven kaybettiği; güvensizlik olgusuyla asla
çelişmeyen bir eğilimin; sendikacılığın, işçiler arasında
itibarlı bir meslek haline, çoktan beridir geldiği bir
dönemde; metal işçisini tarihte temsil ettiği en ileri
değerlerle görmeyi ummak hayalcilik olur.

Bizim yaklaşımımız, bugünün gerçeği içinde genel
kurulun ele alınmasından ibaret olacaktır.

Açılış ve Tarih

Genel Kurul’a gidilirken, iki listenin mücadele
halinde olduğu biliniyordu. Ancak taraflar, güçlerini
erkenden denememek ve bu esnada DİSK yönetimini
de “açıkça taraf” konumuna yerleştirmemek için
olmalı, Divan’ı ortak önergeleriyle belirlediler. DİSK’in
yeni Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin başkanlığını
yapacağı bir divan oluştu. 

Listeler konusuna daha sonra döneceğiz.
Divan’ın oluşumundan sonra “Birleşik Metal-İş

Sendikası”nın ve aynı anlama gelmek üzere metal işçi-
lerinin sendikal mücadele tarihlerini anlatan bir filmin
gösterimi yapıldı. Mevcut yönetimin hazırlattığı film,
Maden-İş ve Otomobil-İş Sendikalarının birleşmesiyle
oluşan sendikanın tarihini, Maden-İş’i ve Otomobil-
İş’i, hem süre olarak, hem protokol bakımından, hem de
geçmişte temsil ettikleri sendikal anlayışlar bakımından

eşitlemiş görünüyordu. Geçmişi yaşayanlar, bilenler ve
hatırlayanlar açısından bu “eşitlikçilik” bir parça
şaşırtıcı olsa da; sendika içindeki hassasiyetlerin dikkate
alınması ihtiyacı nedeniyle anlaşılır bir tutumdu. Çünkü
birleşme, mücadelenin yükseliş halinde olduğu
1970’lerin ikinci yarısında değil; DİSK’e bağlı
sendikaların faaliyetine yeniden izin verildiği; pek çok
sendikacının 12 Eylül hapisanelerinde ve işsiz geçen
günlerinin tazminatını Türkiye İşçi sınıfından ve
DİSK’in birikiminden talep ettiği, aldığı ve mücadele
için bir başlangıcı oluşturabilecek imkanların bu “tip”
sendikacılar tarafından yağmalandığı günlerde  gerçek-
leşmişti. Maden-İş’in adı ve parası vardı. Maden-İş,
faaliyete yeni başlamış olmakla birlikte, adı bile belirli
bir iddiayı temsil ediyordu. Aradaki boşluk döneminde
Maden-İş üyelerinin önemli bir bölümü zaten
Otomobil-İş saflarına katılmışlar ve eski mücadelecilik-
lerini sürdürmekteydiler. Otomobil-İş’in ciddiye alı-
nacak bir örgütlülüğü mevcuttu. 

Birlik esnasında, pek de gerçekçi olmayan,
“Maden-İş”çi ve birlik karşıtı tutumlar hala hatırlar-
dayken, sendika içinde yeni hassasiyetler yaratmaktan
kaçınılmış olması, bu bakımdan “anlaşılabilir” bir
şeydi.

Gene de o “film”, genel kurul boyunca delegelerin
heyecan kaynağı olmayı başardı.

Genel Kurul Salonu ve Kulis

Delegelerin konuşmasına sıra geldiğinde, uzun bir
sessizlik oldu. Divan, “delegelerin konuşmadığı, söz
almadığı bir DİSK genel kurulu olamayacağı”
yönündeki uyarılarına bile ihtiyaç duyuldu. Sonunda
suskunluğun “ilk dans” heyecanından kaynaklandığına
karar verildi. Ancak asıl neden dikkatlerin, kürsüden
yapılacak konuşma ve tartışmalardan ziyade, iki  taraf
arasındaki mücadelede, son kozların kuliste oynanmak-
ta oluşunda yoğunlaşmış bulunmasıydı.

Kocaeli eski Şube Başkanı’nın sözleri bu bakım-
dan önemliydi. Delegelere, kürsüde “emperyalizm-
den, küreselleşmeden, mücadeleden vs.vs. bahsedi-
yoruz, ama bu konuşmaları kimse ciddiye almıyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Kurulu:
BİR ADIM İLERİ, İKİ ADIM GERİ

Doğan Varol
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Çünkü sözleriniz ve bedeniniz burada, ama zihniniz
ve kalbiniz başka yerde” diyen başkan, belki başka
noktalara dikkat çekmek isterken, genel kurulun gerçek
durumunu özetliyordu.

Gerçekten, Birleşik Metal-İş delegeleri, konuş-
malarının muhtevası, bilgi düzeyi, hatta hitabet
yetenekleri bakımından sadece DİSK’in değil,
bütün sendikal hareketin en yüksek düzeyini ortaya
koyuyorlardı.

Delege çoğunluğu için tek sorun, zihinlerinin
kaliteli bir eğitimle şekillendirilmiş ve fakat zih-
niyetlerinin sendikacılığı meslek haline getirmiş bir
anlayış tarafından oluşturulmuş bulunmasıydı.
Delege konuşmaları boyunca ve kuliste, yönetim için
yarışanları “koltuk peşinde” olmakla suçlayan kimi
delegelerin, son gün bırakalım koltuğu, “sandalye,
tabure, hatta oturak için” tutum aldıklarına tanık
olduk. Elbette böylelerinin sayısı bir kaç tanedir. Ancak
peşinde koşulacak tabure sayısı da zaten fazla değildi.
Öyle ki, seçimler liste yarışı halinde düzenlendiği halde,
her iki listede de adı bulunan “boncuk” dağıtıcılara
rastlanabildi.

Elbette metal işçilerinin sendikal bilincinin düzeyi-
ni bu tip uç örnekler üzerinden değerlendirmek gerek-
mez. Böylesi isabetli de olmaz. Ancak kürsüye çıkıp
sendikal hareketin ve sendikasının sorunlarını tartışmak
ve çözüm aramaktansa, kulisin gerginliğini yaşamak,
sendikal hareketin bu en ileri delegasyonunun da kaçı-
namadığı bir tutum oldu.

Bursa Şube Başkanı’nın son derece önemli dene-
yimlerini aktardığı ve tartıştığı konuşması; başkanın
biraz da, salondaki sabırsızlığı gördüğü için, bilinçli
olarak uzatması nedeniyle; delegasyonun ilgisizlik
duvarına çarptı. Gene de bu duvarı pek çok yerinden
kırmayı ve delmeyi başardı.

Bu arada yasa gereği delegasyona 15 gün önceden
dağıtılan “Çalışma Raporu”nun genel kurul çalışmaları-
na taşınacak dikkat ve itinayla okunmamış olduğunu
belirtmek gerekir. Söyledikleri ve söylemedikleriyle,
dili ve üslubuyla bu raporun önemli bir belge olduğu
söyleyebiliriz.

Genel Kurul’da “Masonik ve Mafioza” Harekatı

DİSK’in 11. Genel Kurulu’nda Birleşik Metal-İş
Genel Başkanı Kamil Kinkır, yönetimin, büyük
sendikaların genel başkanlardan oluşması önerisi; bu
öneri kabul görmezse sendika olarak aday göstermeye-
ceklerini açıklaması tarafların oluşmasında, ilan edici
adımlardan biriydi. Böylece Birleşik Metal Sendikası
kökenli DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak’ın kendi
adayları olmadığını açıklamış oluyordu. 

Murat Tokmak ise, sendikal hareket içinde
temel özelliği sağcılık olan, içinde yeralanların kendi

konumlarını korumak için ilkesizce birbirinin
koltuğunun korunmasında işbirliği yaptığı bir iliş-
kiler ağının önde gelen isimlerindendir. Aralarına
başka geleneklerden de katılmış “kabiliyetler”
bulunmakla birlikte, tamamına yakını, bir dönem
sendikal hareket içinde “Birlik Dayanışmacı”
olarak yeralmışlar ve “eski” kimliklerini bir
kartvizit olarak kullanmayı bugüne kadar sürdür-
müşlerdir. 

Komünistlikle, solla bir ilişkileri yoktur.
Bazılarının ceplerinde ÖDP, bazılarında CHP üye
kartı bulunsa da; ne ÖDP’li, ne CHP’lidirler. Bütün
sendikal ve siyasal tutum alışları, kendilerinin ve
benzerlerinin kişisel çıkarlarını azamileştirmek
üzerine kurulmuştur. İlişkiler övünülecek bir içerik-
ten tamamen yoksun olduğu için gizli değil ama
“gizemli”dir. Herkes birbirinin açığını ve gerçek
niyetini bilir ve herkes birbirinin açığını kollar;
başkalarına ve işbirliğine yarar sağlamadığı nokta-
larda birbirlerine karşı tasfiye edici, ilkesiz ve
entrikacıdırlar. Masonik ve mafioz’durlar.

Sendikal hareket içinde bu ağı oluşturan,
neredeyse bütün unsurların listesini çıkarmayı
başardığımızı umuyoruz. Belki üç-beş isim daha
zaman içinde eklenir.

Yanıltıcı olmayalım sendikal hareket içinde yegane
masonik ve mafioz takım burada işaret edilenler
değildir. Başka takımlar da vardır ve zaman zaman
işbirliği, zaman zaman rekabet içine girerler. Rıdvan
Budak, kendi etrafında bütün bu takımları birlikte
hareket ettirebilen bir büyük kabiliyetti. Mafyayla otuz
yıllık tanışıklıkları, Devlet Bahçeli’ye telefon edip
çayını içmeye gitmeler, MHP’yle “Küba sahillerinde
flört”ler, onun gerçek çapını ortaya koyuyor. O sadece
sendikal hareket içinde değil; ülkenin bütün toplumsal
hayatı içinde manevra yapabilecek bir sima...

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Kurulu, işte bu
yapılanmanın harekatına sahne olacaktı.

Taraflar

Taraflardan birisinin başında Kamil Kinkır
bulunuyordu. Diğer tarafta ise önceki genel kurulda
listeyi, eski genel başkan Ali Rıza İkisivri’nin
desteğiyle delerek Kamil Kinkır’ın yönetiminde Genel
Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Ziya Yılmaz
bulunuyordu. Ziya Yılmaz CHP’ye, törenle katılan 70
sendikacıdan birisi. Kamil Kinkır ise Maden-İş
kökeninden gelen, ÖDP üyesi bir sendikacı. Ali Rıza
İkisivri’ye karşı Kartal Şubesinden gelerek Başkan
adayı olmuştu. Bu defa Kartal delegesi, Ali Rıza İki-
sivri’nin yönetiminde Ziya Yılmaz’ın arkasında duru-
yordu. Ziya Yılmaz’ın asıl delege gücü ise 260’a yakın
delegenin 93’ünün geldiği Gebze’den, Gebze delegesi-

Bir adım ileri, iki adım geri



fabrika  Ocak 2001 75

Bir adım ileri, iki adım geri

ni kontrol edişinden kaynaklanıyordu. 
Ancak, bu anlatılanlardan, tarafların bölge esaslı

oluştuğu düşüncesine kapılmamak gerekir. 
Diğer taraftan yarışmanın CHP’lilerle ÖDP’liler

arasında geçtiğini düşünmek de yanıltıcıdır. Çünkü
ÖDP üyesi Genel Sekreter Muzaffer Şahin, CHP’li
Ziya Yılmaz’ın yanında ve ÖDP’li K. Kınkır’ın
karşısındadır. 

ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras’ın konuşmasını
yapıp Genel Kurul’dan ayrılması biraz da bu manzara
nedeniyledir. Önceki genel kurulun kombinezonlarını
oluşturan ve “ÖDP için bir zafer” haline getiren Sıtkı
Coşkun artık yok ve O’nun “ustalığında” kimse de yok.
En iyisi konuşmayı bitirip partiye gitmek!.. Doğu
Perinçek’in “önce biz geldik, ilk konuşmayı ben
yapayım” önerisi kabul edilmediği gerekçesiyle konuş-
masını bile yapmadan çekip gitmesi, yerine Kadıköy
ilçe başkanı’nı bırakması, aynı iddiasızlığın sonucu.. 

Bu arada, kimi sosyalist arkadaşlarımızın DİSK’in
“CHP’lileştirilmesi” teorisini çok sevmelerini anlı-
yoruz. 1970’li yıllardan kalma, patanti TİP’e ait bir
tezdir ve açıkcası icat olduğu zamanlarda da gerçeği
ifade etme kabiliyeti pek zayıftı.

Ceplerdeki parti üye kartlarının gücünü abartma-
mak gerekir. Ne ÖDP kartını, ne CHP kartını.
Sendikacıları zaten kimse, partisinin görüşlerine kazan-
mamış; sendikacı kendi beklentilerine yakın ve uygun
gördüğü partiye üye olmuş; ama kimi istisnalar ve alt
düzey yöneticiler dışında particiliği de militanca yap-
mamışlardır. Sendikacılar, geçmişte TİP içindekiler de
dahil; partinin işçi hareketi içindeki temsilcileri değil;
partinin işçi hareketine nüfuz etmemesi için tıkaç rolü
oynayan unsurlar olarak sık sık eleştirilmişlerdir. Bu
durumun istisnası 1973 sonrası TKP ile sendikacılar
arasındaki ilişkidir. TKP’nin işçi hareketi içinde giderek
artan gücü, işçi hareketinin mücadeleciliğini yük-
seltirken sendikacıların bazılarını da ileri çekmiştir.
Bazıları ise, konumlarını koruyabilmek için TKP yan-
daşı görünmek zorunda kalmıştır.

CHP sendikal hareketi nereye çekmek isteyebilir?
Sağa!.. DİSK’in 11. Genel Kurulu’nda 8-10 oy olan
Nakliyat-İş Genel Başkanı dışında sosyalist bir aday mı
vardı? Rıdvan Budak DSP milletvekilliğine giderken
geride ne bıraktıysa, yönetim onlardan oluştu. Zaten sol
bir alternatif ve odak yoktu ki, CHP’ciliğin veya aynı
anlama gelmek üzere sağcılığın kazandığı ileri
sürülebilsin!..

Bizce sağcılık, kendisini zaman zaman CHP’cilik
olarak ifade etse de; CHP’nin kimseyi bir yere çekecek
takatinin olmaması bir yana; böyle bir gücü bulunan
DSP, sendikacılara aldırmamaktadır bile... Benzer şe-
kilde sağ partilerin de Türk-İş yöneticilerini listelerine
buyur etmemeleri, son on yılın bir gelişmesidir. 12
Eylül bile işçi hareketine en ağır saldırılarda

bulunurken, hükümete Türk-İş Genel Sekreteri’ni
Çalışma Bakanı yapmıştı. Şimdilerde Konfederasyon
yöneticileri Çalışma Bakanı’ndan, hatta bürokratların-
dan bile randevu alma güçlüğü yaşamaktadırlar.
Küreselleşmeci yenisağ, en sarısından sendikal hareketi
bile gözden çıkarmıştır. Blair partisiyle sendikal
hareket arasındaki asırlık tarihe sahip güçlü bağları
koparıp atarken; Blair’e özenen Deniz Baykal’ın
partisinin DİSK’i “ele geçirmek” için planlar yap-
tığını düşünmek ne kadar anlamlıdır? Bir zaman-
ların Aybarcısı, DİSK Genel Başkanlığı yapmış Kemal
Nebioğlu öncülüğünde 70 sendikacının Altan Öymen
Başkanlığındaki CHP’ye üye olması; benzer şekilde
Töb-Der Genel Başkanlığı yapmış TSİP’li Gültekin
Gazioğlu’nun 500 öğretmenle CHP’ye katılması;
“Bütün toplum kesimlerinden CHP’ye akış var”
propagandası için CHP’ye malzeme olmuştur. Ancak
diğer taraftan, “Bu parti kefeni yırtarsa ahir
ömrümüzde biz de nasipleniriz” hayaline kapılmış
sendikacılar da, altlarından kayıp giden sendika koltuk-
ları için, CHP’de tutunacak bir dal aramışlardır. 

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Kurul’unda
ortaya çıkan sağ eğilime, Ziya Yılmaz’ın CHP’ye üye
olmasına bakarak “CHP’cilik” diye yaklaşmak isabetli
değildir. DİSK, hatta Türk-İş içinde, bazan Hak-İş
saflarında da mensupları görülen bir başka sağcılığı tes-
bit etmek gerekir. O da yukarıda işaret ettiğimiz
“masonik ve mafioz” ilişkiler ağıdır.

Birleşik Metal-İş Genel Kurulu’nda, asıl organi-
zasyon bu tip kadrolar eliyle; Maden-İş içinde genç
işçiler olarak mücadeleye atılmış; siyasal bilinç kazan-
mış ve 12 Eylül’le genç yaşlarında ve sendikal konum-
ları iş yeri düzeyini geçmemişken karşılaşmış unsurlar
karşı karşıya gelmiştir. Kamil Kinkır ve ekibi, aynı
dönemin gençleri; sağ eğilim ise aynı dönemin bir
önceki kuşağıdır. Genel Kurul öncesinde ve genel kurul
kulisinde en aktif örgütlenme ve faaliyetleri ortaya ko-
yanlar bu ekip mensuplarıdır.

Kamil Kinkır ekibinin zaafı ise sağ eğilim
karşısında, siyasal ve sendikal pratikleriyle somut-
lanmış bir ilericiliği yönetimde bulundukları üç yıl
boyunca ortaya koyamamış olmalarıdır. En önemli
başarısızlık ise, ağırlıkla Bursa’da ortaya çıkan
Türk-Metal sendikasından kopuş yönündeki büyük
potansiyeli kucaklayacak cesaret, çalışkanlık ve
beceriyi bu yönetimin (Ziya Yılmaz dahil) göstere-
memiş oluşundadır. Kemal Nebioğlu ve Rıdvan
Budak döneminde DİSK yönetimleri nasıl geçmişin
DİSK’i olmaktan korkmuşlarsa; Birleşik Metal-İş
yönetimleri de, belki daha fazla, Maden-İş olmaktan
endişe duymaktadırlar. Bursa’daki büyük işçi hareke-
tini kucaklamadaki başarısızlık, gündelik mazeretler ne
olursa olsun; Maden-İş olmaktan korkmanın bir teza-
hürüdür.
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Bir adım ileri, iki adım geri

Delegasyonun Sınırları

Kürsü konuşmaları bakımından bir kaç istisna
dışında Genel Kurul delegeleri yüksek bir bilgi
seviyesini ortaya koymuşlardır. Bu konuşmaları
dinleyen hiçkimse, delegasyonun vereceğimiz örnek-
lerdeki tutumunu anlayamaz.

1. Tüzük değişikliği yapılmış ve “üyelikten ihraç”
konusunda şöyle bir düzenleme yapılmıştır:
“Sendikanın hedef, amaç ve ilkelerine uymayanlar”
üyelikten çıkarılabilecektir.  Bir yönetim, bu düzenle-
meye dayanarak, kendisine muhalefet eden herkesi
sendikadan ihraç edebilir. 

2. Delegeler, ikisi asıl, birisi uyduruk üç listenin
katıldığı seçimlerde, sandıkta oy kullandıktan sonra,
Ziya Yılmaz ekibi tarafından, sandığa atmadığı iki
listeyi kendilerine teslim etmeye zorlanmış ve böyle bir
zorlama “yiğit metal işçisinin” öncüleri tarafından si-
neye çekilmiştir.

3. Gebzeli bir delege, kürsüden yaptığı konuş-
masında “hem ÖDP, hem sendika üyesi” olanları,
“Bir gönülde iki sevda olmaz” diyerek eleştirmiş;
Dünya ve Türkiye gericiliğinin en temel istek-
lerinden birisini; işçi sınıfını siyaset dışı bırakmayı
açıkça savunmuş ve bu gerici bakış açısı, daha sonra
genel kurulun sonucunu belirleyecek olan delege
çoğunluğunca coşkulu bir alkış almıştır. Buna ve-
rilen cevap da alkış aldı. Ama üzerinde önemle durul-
ması gereken “siyasetdışı sendikacılık”, yani gerici
sendikacılık anlayışının, üstelik sol partiler ima edi-
lerek, anti-komünist bir heyecanla DİSK kürsülerinden
savunulabilmesi ve coşkun alkışlarla kutsanması, işçi
hareketinin gerilemesinin sebeplerini de ortaya koy-
maktadır. Türkiye işçi sınıfının, bugün itibariyle,
ülkenin en etkisiz toplumsal kesimi olmasına, demek
şaşılacak bir şey yok. 

4. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Rıdvan
Budak’ın yetiştirmesi olduğunu sadece Devlet

Bahçeli’yi ziyaret ederek göstermemiş; Genel Kurul’un
sonucunu belirleyecek bir manevrayı gerçekleştirerek
de kendisini ustasına isbat etmiştir. Daha divana hiçbir
adaylık veya liste başvurusu yapılmadan önce; yani
nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı belli değilken; Ziya
Yılmaz ekibinden gelen, oylama usulüne ilişkin
önergeyi alelacele oylamaya sunmuş ve  çıkarttığı
kararı, “genel kurul iradesi” diye, genel kurulu rayın-
dan çıkarmada kullanmıştır. Bu önergeye göre genel
kurulda listeler yarışacaklardır. Fakat görülmüştür ki,
iki listenin dışında kalmış, kendi başına aday olan ve
“her iki listedeki insanlarla da daha önce çalıştım, gene
çalışırım” diyen, bireysel başvurular olmuştur. Bu
durumda çarşaf liste uygulaması tek hukuki yol olarak
görünürken, Süleyman Çelebi, iki liste dışında kalan ve
esasen bir listede yanyana gelmeyi istemeyen insanları
bir ortak listede toplanmaya zorlamıştır. Toplanma
olmamış, gene de Divan bu adayların hepsini bir liste
olarak seçime sokmuştur. Çelebi’nin bu manevrası,
delege çoğunluğunu ancak liste halinde kontrol altında
tutabilecek olan Ziya Yılmaz ekibinin seçimi 36 oy
farkla kazanmasını sağlamıştır. 

Delegenin kontrolü için, “işten attırma” tehdidi bile
yaygın olarak yapılmış; kullanılmayan listelerin teslimi
bu tehditle sağlanmıştır.

Delegasyonun çoğunluğu, bu açık manevrayı ve
işten attırma tehdidini sindirmeyi başarmıştır.

Bu tür hazin görüntülerle birlikte; Birleşik Metal-İş
Genel Kurulu, bizce ilerici sendikal hareketin genel
çıkarları bakımından önemli bir zaman, hatta uzun süre-
li mevzi kaybı anlamına gelecek sonuçlar yaratmıştır.
Bu kaybın tasfiyeci bir tutumla daha da derinleşmeme-
si için çaba harcamak; bu yönde işaretlerin görülmesini
beklemeden, önleyici bir çalışma yürütmek önem
kazanmıştır. Hiçbir genel kurul sonucu, metal işçilerinin
sendikal mücadelede sahip olduğu önemi azaltamaz. 

İşçi hareketinin bugünkü etkisizliği eninde sonun-
da aşılacak ve bu yönde pek çok belirleyici adımı gene
metal işçisi atacaktır.



fabrika  Ocak 2001 77

Günümüzde “Küreselleşme” denilen sürecin; çok
genel bir tanımla, dünyanın kapitalizmin yeni bir
gelişme evresinin ihtiyaçlarına göre; emperyalizm
tarafından; iktisadi, ideolojik, siyasi, askeri ve hukuki
süreçlerle yeniden düzenlenmesi anlamına geldiği
biliniyor. “Küreselleşme” sürecinin başlangıcını
1980’ler veya 1990’lar olarak ifade edenler var.
Küreselleşme sürecinin temel çizgilerinin oluştuğu yıl-
lar olarak elbette 1980’li yıllardan sözedilebilir. 1990
ise, SSCB’nin ve Doğu Avrupa’daki “Demokratik Halk
Cumhuriyetleri”nin kapitalizme alternatif bir sistem
olarak çöküşleri ve bu bakımdan 1917 Büyük Ekim
Devrimi’yle başlayan kapitalist dünya pazarından
kopuş sürecinin; kopan parçaların yeniden kapitalizme
dönüşleriyle sona ermesini simgeliyor. Dolayısıyla
küreselleşme sürecinin önündeki büyük baraj yıkılmış,
sermayenin hareketi önündeki temel engel kalkmıştır.
Sermayenin hareketinin özgürlüğünü savunan ideoloji
zafer kazanmıştır ve sermayenin özgürlüğünü güvence
altına alacak emperyalist şiddetin dünya çapında
örgütlenmesi ve hareketi özgürleşmiştir. 

Küreselleşme bu bakımdan, 20. Yüzyılın başına
dönüş gibi görünse de, sorun sadece dünya kapitalist
pazarının bütünlüğünden ibaret değil. İlki, 1492’de,
Amerika kıtasının keşfi ile sembolize edilen, ticari ka-
pitalizm temelinde bir küreselleşme süreciydi. İkin-
cisinin başlangıç tarihi  yaklaşık olarak 18. yüzyıl son-
ları olarak ele alınabilir; sömürgecilik ve emperyalizm
temelinde bir küreselleşmedir. Küreselleşme süreç-
lerinin kapitalizmin bütün dünyaya kendi düzenini da-
yatma gibi ortak ve bu bakımdan bir süreklilik olarak
kavranması gereken bir özelliği var. Ancak her evreyi
karakterize eden farklılıkların da, “süreklilik” kadar
önemle ele alınması gerekir. Genellemelerle yetinmek,
“teoriye sadakat” değildir. Buna mukabil bütün dikkati
ele alınan evrenin özgünlüklerine yöneltmek ve özgün-
lükleri esasın önüne çıkarmak bazan hazin, çoğu zaman
gülünç sonuçlar yaratır.

Ele aldığı konu ve kapsadığı zaman diliminin
uzunluğu bakımdan pek özet; fakat bir dergi yazısı
olarak oldukça uzun yazımızda, küreselleşme süreç-

lerinin ilk ikisinin, ağırlıkla ikincisinin Osmanlı İmpara-
torluğu üzerindeki etkilerini ele almaya ve bu arada
küreselleşme süreçlerinin süreklilik yanını ortaya koyan
özellikleriyle birlikte, özgünlüklerini göstermeye
çalışacağız. Böylece içinde bulunduğumuz, henüz
tamamlanmamış üçüncü küreselleşme evresinin gelişi-
minin görülmesine hizmet edecek oldukça zengin bir
malzemeyi sizlerle paylaşmış olacağımıza inanıyoruz.

Birinci Küreselleşme Süreci ve Osmanlı

“Aslında Braudel gibi büyük tarihçiler, Akdeniz’in
doğusundaki tarihin, yaklaşık olarak 10. yüzyıldan
itibaren Akdeniz’in batısındaki tarihin etkisi altına
girdiğinin, daha sonra ise kuzeybatı Avrupa’daki
gelişmelerin Akdeniz’in doğusundaki dinamiği belir-
lemeye devam ettiğinin farkındadır. Bir anlamıyla,
Selçuklular ve Osmanlılar gerikalmışlık nöbetini
devralmışlardır Bizans’tan.” (1) (Yahsa S. Tezel,
Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, s.23, Yurt
yayıncılık A.Ş., Ankara 1982)

Türkiye solunun 1960’lı yıllarda, Türkiye’nin
gerikalmışlığını açıklamakta Osmanlı klasik döneminin
iktisadi formasyonunu temel neden olarak ele aldık-
larını hatırlarsak, Tezel’in Braudel’e atfen ileri sürdüğü,
“Osmanlı öncesinden geçen bir dış eklemlenme” mo-
delinin, sözkonusu “gerikalmışlığın” açıklanmasını
daha anlaşılır kıldığı tezi yenidir ve elbette, tartışmayı
zenginleştirmeye daha uygundur. 1960’lı yıllarda, sol
içindeki tartışmaların tarafları, “gerikalmışlığın” ken-
disinde ve kökenlerinin Osmanlı tarihinde bulunduğun-
da mutabıktır; ancak aynı yıllardaki politik tutum
alışlarını doğrulayacak bir dizi yaklaşımla gerikalmışlık
olgusunu açıklamaya çalışmaktadırlar. Osmanlı toprak
düzeni “timar”ın, feodal üretim tarzına tekabül ettiğini
ileri sürenler, klasik sınıf mücadelesi kavramlarıyla
toplumu analiz eder ve fakat bir bölümü toplumsal
gelişmenin feodalizme takılıp kaldığını ileri sürerken;
bir bölüm tartışmacı ise Osmanlı ekonomik formas-
yonunu AÜT (ATÜT) yaklaşımıyla analiz etmekte ve
bütün sivil sınıfların, sınıf karakteri bulunmayan ve

Küreselleşmenin I. ve II. Dalgalarında,
Osmanlı -Avrupa İlişkileri ve Batılılaşma

S. Zeki TOMBAK
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“doğu despotizmi” ile toplumsal gelişmenin önünü
tıkayan devlete (devlet sınıflarına) karşı ortak mücade-
lesini önermekteydiler. Bu tartışmalara daha önce işaret
etmiştik. (2) (Z.Tombak, Tarihle Barışmak, tarihten
güç almak, Fabrika s.44, Mart 1999)

Tezel’in “gerikalmışlığı” tamamen dışsal ve bir tür
“kader” olarak ele alan yaklaşımı da, en az kendisini
önceleyen tartışmalardaki açıklama modelleri kadar
tartışmaya açıktır. Bu tezin daha kabalaştırılmış bir
yorumuyla, dünyanın ekonomik ve uygarlık
merkezinin sürekli doğudan batıya doğru hareket ettiği
ve bu dönüşün bir sonucu olarak, “merkezin”,
günümüzde ABD’nin doğusundan, Uzak Doğu’ya
taşınmakta olduğu yolunda görüşler de ileri sürülmek-
tedir.

Sorunu sadece iç veya sadece dış dinamikle anla-
maya ve açıklamaya çalışmak; her zaman yanıltıcı
sonuçlar üretir. 

Osmanlı klasik döneminin yöneticilerinin, dünya
ticaretinin merkezinin Akdeniz’in doğusundan batısına
doğru kaymakta olduğunu ve giderek Avrupa’nın Atlas
Okyanusu kıyısına taşındığını gördüklerini ve bunu
önlemek üzere stratejik bakış açıları geliştirdiklerini
söylemek mümkündür. Fatih’in Avrupa’ya ve özellikle
İtalya’ya yönelik fetih siyasetinin, sınır genişletmeden
ziyade, “merkezi” yakalamayı hedeflediği; Kanuni’nin
Fransızlar’a tanıdığı ticari ayrıcalıklarla (kapitülasyon)
Doğu Akdeniz’de ticareti çekici kılmaya çalıştığı açık-
tır. II. Bayazıt döneminde Osmanlı denizciliğinin
gelişmesine verilen önem, Fatih’in fetih siyasetinden
yöntem olarak farklılaşan; ancak stratejik bakışta ondan
ayrılmayan bir anlayışı ortaya koyar. Yavuz Sultan
Selim’in yüzünü “Doğu”ya çevirmesi, Fatih Sultan
Mehmet’in tam tersi bir strateji izlediği iddialarına
neden olmuştur. Halbuki Ümit Burnunu dolaşarak Hind
Okyanusuna kayan doğu ticaret yollarının kesilmesi
için, Akdeniz ticaretinde en sert rekabetin yaşandığı
Venedik şehir devletiyle birlikte Memluk devletine
güçlü bir donanma kurması için yardım önerilmiş ve bu
donanmayla Hind Okyanusu’nda Portekiz ve İspanyol
ticaret gemilerinin yolunun kesilmesi beklenmiştir.
Memluk devletinin bu konudaki isteksizlik ve başarı-
sızlığı, Osmanlı Ordusu’nun Mısır’ı ve Arabistan’ı
fethine yolaçmış; Fetih sonrasında Kızıldeniz’de kuru-
lan tersanelerde inşa edilen donanmayla Osmanlı
bayrağı Hind Okyanusuna inmiştir. Seyit Ali Reis gibi
kaptanların komutasındaki bu donanma, Okyanus
denizciliğindeki acemiliklerin de etkisiyle, istenilen
başarıyı gösterememiştir. 

Elbette bu stratejik bakış açısı kendi hedeflerine
ulaşsaydı, Avrupa’nın batısında başlayan ve o günün
“dünyasını” bütünüyle etkisi altına alan kapitalist
gelişmeyi aşan bir gelişmeye yolaçmayacak; belki onun
hızını kesecek veya yönünü değiştirecekti.

Osmanlı ekonomik düzeninin, kendisinden daha
ileri bir ekonomik formasyona doğru evrilmesi ve bunu
sağlayacak dinamikleri kendi bağrından filizlendire-
bilmesi için, bu düzenin bir bunalım içine girmesi
gerekirdi. Osmanlı toprak düzeni, feodal üretim tarzının
bir iç evresi olarak, batı’daki ve doğu’sundaki örneklere
göre oldukça mükemmel biçimde düzenlenmiş ve uzun
süre işlemiş/işletilmiştir. Bu sürenin uzunluğunu
Engels, vergilerin ayni oluşuyla açıklamaktadır.
Sürenin uzunluğunu açıklamada kullanabileceğimiz
başka bir dizi faktöre bu yazı çerçevesinde girmek
gerekmiyor. 

Ancak 15. yüzyıl sonundan itibaren; bir başka de-
yişle Osmanlı klasik dönemi içinde, Avrupa kapitaliz-
mi, etkisini taşıyabildiği coğrafyalarda eşitsiz
gelişmelere yolaçmıştır. Avrupa kapitalizminin
gelişmesinin dolaysız etkilerinden birisi Amerika
kıtasında köleciliği yeniden canlandırması ise; diğeri,
Osmanlı dahil, Doğu Avrupa’da feodalizmin yeni bir
dalgasını yaratmasıdır. Kapitalist üretim Avrupa’da
büyük bir nüfus patlamasına yolaçmış; buğday açığının
büyümesi, çevre ülkelerde ihraç amaçlı tahıl üretimini
tahrik etmiştir. Osmanlı topraklarında da “kaçak” buğ-
day ihracı gelişmiş; kıyılarda buğdayı depolayıp,
kaçakçılık yapan “madrabazlar” çoğalmış, tarımsal
faaliyete para hızla girmiş; yerel yöneticiler toprak
düzeninin olağan işleyişine ters uygulamalarla ihraç
amaçlı tahıl üretimi için köylüyü baskı altına
almışlardır. 16. yüzyılın neredeyse tamamı, Anadolu’da
etkisi “Üsküdar”a kadar gelen ve esas olarak “feo-
dalleşme” eğilimi içindeki yerel yöneticilerin zulmüne
karşı Celali ayaklanmalarıyla geçmiştir.

Avrupa kapitalizminin gelişmesi karşısında
Osmanlı ekonomik düzeninin geri kalmasından değil;
bununla birlikte kapitalizmin etkisi altında Osmanlı
ekonomik düzeninin hızla bozulmasından sözediyoruz.
Osmanlı yöneticileri, sürecin birinci yönünden ziyade
ikincisiyle ilgilenmişlerdir. Klasik dönem dahil, 17.
yüzyıl ortalarındaki IV. Murat’ın saltanatının sonuna
kadar geçerli olan arayış “ıslahat”çılıktır. IV. Murat
dönemi (1623-1640) hem Koçi Bey ve Defter Emini
Ayni Ali Efendi gibi önemli ıslahatçıların bu dönemde
ıslahat projelerini padişaha sunmaları ve hem de
padişahın bu projeleri derhal ve şiddetle  uygulamaya
koyması bakımından önemlidir. Bu sayede yapının
ıslah edilemeyeceği, ıslahatın istenilen sonuçları ver-
meyeceği ortaya çıkmıştır. Osmanlı ekonomisi, Avrupa
kapitalizmiyle uzun ve sancılı bir eklemlenme, bir
çevreleşme sürecine girmiştir. 

Artık ıslahatçılar,  Koca Sekbanbaşı’nın “Hülasat-
ül kelam fi reddil avam”, Ratip Efendi’nin “Islahat
programı” ve benzerleri ekonomik yapının ıslahından
sözetmemekte, dikkatlerini bütünüyle  ordunun ıslahına
çevirmiş bulunmaktadırlar. Kuşkusuz sorunların kay-
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nağının ve bütün boyutlarının kavranamadığı koşullar-
da sürdürülen bu arayışlar, yenileşme çabalarında bir
ölçüde kaçınılmaz olan “kopya etme” yöntemine geniş
ölçüde başvuruyorlardı. Çağın gelişmelerini yakalama
isteği, bu nedenle “batılılaşma” olarak formüle edildi.
Girilen bu yol, ileride uygarlık alanının değiştirilmesi
noktasına varacaktır.

II. Osman’ın ıslahat projeleri, daha proje
halindeyken, kendisinin tahttan indirilmesine ve ağır
aşağılamalar sonunda öldürülmesine yolaçtı. 

IV. Murat döneminin sona ermesinden yaklaşık
150 yıl sonra, batının gelişmesine ayak uydurma
yönündeki arayışların rotası belirginleşme işaretlerini
vermeye başlamıştır. Avrupa’nın  kapitalist gelişmesi
karşısında Osmanlı devletiyle benzer etkiler altına giren
Rusya’da, 17. yüzyıl sonunda Büyük Petro’nun uygula-
maya koyduğu reformların benzerleri, daha sınırlı ve
daha cesaretsiz olmak üzere Padişah III. Selim tarafın-
dan gündeme getirilmiştir. Ancak gene Osmanlı toprak-
larında, Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, bir dizi
reformu Mısır’da uygulamaya koyulmuş ve çok önem-
li sonuçlar elde etmeyi başarmıştır.

Bu çerçevede III. Selim’den başlayarak, daha
ayrıntılı bir özete girebiliriz.

İktidar Çatışmaları ve Yeniden Yapılanma

III. Selim’in, Nizam-ı Cedit girişimi, mevcut
Yeniçeri ordusunu ortadan kaldırmaksızın, eğitim siste-
mi batıdaki ordular gibi olan yeni bir askeri kuruluş
oluşturmaya yönelikti. Bu birliklerin giderlerini karşıla-
mak için önce “bozuk sikke” çıkarıldı. Bu yolun
Avrupa ile sürdürülen ticari ilişkiler dahil, olumsuz
ekonomik sonuçları görülünce, Şeyhülislam fetvasıyla
“altın ve gümüş kullanmanın şeriata aykırı olduğu ilan
edilerek, altın ve gümüş eşyanın hazine tarafından satı-
nalınması yolu denendi. Hazinenin bunalımının “para
tağşişi” ile (bozuk sikke çıkarılarak) çözülemeyeceği,
aslında uygulama başlamadan önce, bir reform önerisi
hazırlayan Abdullah Molla tarafından dile getirilmişti.
Sonuçta hazinenin bunalımını tağşiş yoluyla çözmek
yerine 1794 yılında, İrad-ı Cedit  adıyla yeni bir hazine
oluşturuldu. Bu hazinenin gelirleri tımar ve zeamet
vergilerinden oluşuyordu. Savaşa gelmeyenlerin tımar
ve zeametlerinin ellerinden alınması, boşalmış tımar ve
zeametlerin ortaya çıkarılması; mukataa olan tımar ve
zeametlerin, toprağın başında durmak yerine, İstanbul’-
da oturan, çoğu saraylı, sarraf ve tefeci konumundaki
asıl yükümlüleri tarafından değil, “emin”ler eliyle idare
edilmeleri, arpalıkların belirli bir bedel karşılığı mülte-
zimlere verilmesi usüllerinin kaldırılması yoluyla
sağlanacak gelirler, İrad-ı Cedit hazinesinde toplanacak
ve asker yetiştirilmesi için harcanacaktı. (3) (Niyasi
Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.92 ve devamı).

İrad-ı Cedit hazinesinin kurulmasından itibaren on yıl
boyunca, tımar ve zeamet düzeni bir ölçüde de olsa yol-
suzluklardan arındırılmaya çalışıldı. Bu gelişmeler,
kuşkusuz hem yeniçeri ordusunun, hem bir kısım ule-
manın ve hem de yerel güçlerin, ayanın çıkarlarını boz-
maktaydı. Hazineye gelir sağlamak için getirilen disi-
pline edici düzenlemeler, aynı zamanda, mültezimlerin
reayayı daha da çok ezmesine ve sömürmesine yolaçtı.
Dolayısıyla Nizam-ı Cedit girişiminin çevresinde güçlü
bir toplumsal destek mevcut değildi. 

Sonuçta 29 Mayıs 1807 günü Kabakçı Mustafa
ayaklanması ile Nizam-ı Cedit girişiminden yana
bürokratlar katledildi. Bu birlikler dağıtıldı. III. Selim
tahttan indirildi ve öldürüldü. Yerine geçirilmek istenen
IV. Mustafa ile yeniçerileri arkasına alan ülema “Şer’i
Hüccet/ Şer’i sözleşme” imzaladı. Nizam-ı Cedit girişi-
mini şeriata aykırılıkla eleştiren sözleşme, Şeyhülislam,
Sadrazam vekili ve ülema tarafından imzalandı, Sultan
tarafından tasdik edildi. Böylece sultanın iktidar yetkisi,
seyfiyye (asker) ve ilmiyye arasında imzalanan
sözleşmeyle sınırlandırılmış oluyordu. Gerçekte
yeniçeri olmaktan ziyade, usulsüz olarak ocağa kaydı
yapılmış, savaşta veya başka sebeplerle ölmüş yeniçe-
rilerin maaş “esamisi”ne sahip olmuş, tamamına
yeniçeri denilmeye devam edilen, ancak çoğunluğu
itibariyle Ocak’la ilgisiz, tamamen bir yolsuzluk,
başıbozukluk ve gericilik güruhunu arkasına almış üle-
maya göre, sınırlandırmanın hukuki dayanağını şeriat
oluşturuyordu. Böylece Osmanlı’nın siyasal iktidar
geleneğinden farklı bir noktaya gelinmiş; Osmanlı’nın
kendiliğinden iktidarı; dine dayandırılarak, teorik plan-
da dini otoritenin altında ikincil bir iktidar konumuna
çekilmek istenmiştir. Kuşkusuz, sultanla yapılan anlaş-
manın ve hükümlerinin din kurullarına ne kadar uygun
olduğu da tartışılabilir. Ancak burada tesbit edilmesi
gereken, yenilikçi III. Selim’in Nizam-ı Cedit ve İrad-ı
Cedit uygulamalarında şeyhülislamdan şeriata uygun-
luk fetvası alma ihtiyacı duymasıyla; yeniliğe karşı
ayaklananların kendi haklılıklarını şeriata dayandırmak
istemeleri arasındaki paralelliktir. Kendi siyasal eyle-
minin ideolojik dayanağını islam şeriatıyla irtibatlandır-
ma tutumunun, yenilikçiler ve yenileşme karşıtları
tarafından, eşzamanlı olarak benimsenmesi, artık
süreklilik kazanacaktır. Düzenin çürüyüşü derin-
leştikçe; din, çıkarları çelişen egemen kesimler arasın-
daki çatışmalarda, halkın desteğini almanın başlıca ide-
olojik imkanına dönüşmüştür.

IV. Mustafa’nın sultanlığı çok kısa sürmüştür.
Alemdar Mustafa Paşa, Rumeli ayanının da desteğiyle
İstanbul’a gelmiş; yeniden tahta geçirmeyi istediği III:
Selim’in,  IV. Mustafa’nın tahtını kurtarmak için verdiği
emirle idam edildiğini öğrenmişti. Bu durumda,
hakkındaki idam emrinin uygulanmasından harem
kadınlarının yardımıyla ve sarayın damına kaçarak kur-
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tulan, III. Selim’in yetiştirmesi II. Mahmut tahta
çıkarılmıştır. Padişahın sadrazamlık mührünü teslim
ettiği Alemdar; 18. yüzyılın başından itibaren zengin-
leşen Rumeli eyaletlerinde, mütesellimlik yoluyla
(vergi toplamakla görevli, muhassıl) idari otoriteyi
tamamen eline geçirmiş Ayanlardan birisi olarak;
merkezi otoriteyle, yerel otoritelerin sözleşmelerini,
düzenin yeniden kurulması için gerekli görüyordu. Bu
defa da padişahın iktidar yetkilerinin ayanla paylaşıl-
ması, ayanın çıkarlarıyla sınırlandırılması anlamına
gelen Sened-i İttifak belgesi imzalanmıştır (Ekim 1808)
(dipnot) Çetin Özek, Devlet ve Din, adlı eserinde 1809 tarihini
veriyor.  Reşat Ekrem Koçu’nun verdiği tarih ise, 29 Eylül 1808.

Sened-i İttfak’ı bir “anayasacı hareketin” başlangıcı, bu
yönde gelişen bir sürecin ilk halkası olarak ele alan
yazarlar vardır. Bu tür yorumların, bir “aşırı yorum”
olduğunu söyleyebiliriz. Ne metnin kendisi, ne
yolaçtığı sürecin böyle bir yönelişi sözkonusu değildir.
Sened-i İttifak, esas itibariyle yerel feodal güçlerin,
merkezle, iktidarı paylaşma; devletin yasallığına aykırı
olarak, fiilen yaratılmış ayrıcalıklı konumların yasal-
laştırılması ve bir ölçüde güvenceye kavuşturulması
girişimi olarak gözükmektedir. (dipnot) Ege bölgesinde
Karaosmanoğulları, Ortaanadolu’da Çapanoğulları,
Arnavutluk’ta İşkodralı Mustafa Paşa, Trabzon’da
Tuzcuoğulları, Musul’da Kotalhalilzadeler, Arnavutluk’ta
Tepedelenli Ali Paşa, büyük ayanlara örnek gösterilebilir.
Bulgaristan ayanlarıyla, Tepedelenli, Sened-i İttifak belgesinin
imzalanması için davet edildikleri “meşveret-i amme”ye katıl-
madılar. Katılanlar ise, Osmanlı’ya güç göstermek ve belki bir
oyuna gelmekten böylece korunmak için olsa gerek, yanlarında
rengarenk üniformalarıyla özel ordularını da getirip, İstanbul’un
çevresinde ordugah kurdular).

Belgeyi imzalayanlar, yerel iktidar sahipleri olarak
ayanların ve onların hanedanlarının varlığını ve yasal-
lığını kabul etmektedirler. Ayan ve sultan birbirine karşı
yükümlülükler altına girmekte ve birbirine kefil olmak-
tadır. Ayanların birbirinin toprağına el atmaması da
belgede yeralmaktadır. Merkezi iktidarın yetkilerini,
kendi bölgelerinde ayan kullanacaktır vb.vb. Belgede
taraf olarak yeralmayan yegane toplumsal sınıf,
şehirlerdeki üretici zanatkar loncaları ile üretici
köylüdür, reayadır.

Belgenin yerel güçler açısından önemli bir mevzi
olduğu açıktır. Ancak iktidar mücadelesinin belirli bir
anına ait olan, geleneği bulunmayan bu belgeyi pek çok
ayan imzalamaktan kaçınmıştır. Zaten tahta çıkarılan II.
Mahmut’un da belgenin altında imzası yoktur. İmzası
olmadığı gibi, biraz güç kazandıktan sonra, belgenin
kendisini de yırtıp atmıştır. “Sened-i İttifak” belgesi
üzerine yazılanlar, belgenin kendisinden değil, Cevdet
Tarihi’ndeki ve Düstur’daki nüshasından hareket
etmektedirler. Sonuçta II. Mahmut’un süreç içinde

yeniden kurumlaştıracağı merkezi yönetimde ayanın
rolü geriye itilmiş, bürokrasi öne çıkmıştır. II.
Mahmut’un merkezi bir monarşi oluşturma çabası, batı-
daki merkezi monarşilerin oluşmasında görüldüğü gibi,
yerel aristokrasiye karşı kralın burjuvaziye dayanması
şeklinde olmamıştır. Bu bakımdan bu çabaları “zayıf”
bulan ve başarısızlığı bununla izah eden yazarlar “
vardır. Halbuki Doğu monarşileri, Batı’dan farklı
olarak, Bizans’tan İran’a, Abbasiler’den Memluk’lara,
Selçuklu’dan Osmanlı’ya, daima merkezi bir karakter
göstermiştir. II. Mahmut Fransa Krallarından farklı
olarak yeni bir şey yapmaya girişmemiş; eski
merkeziyetçi yapıyı yeniden disipline etmeye
çalışmıştır. II. Mahmut’un ‘mutlak monarşisi’nin temel
anlayış ilkeleri gereği, ‘reaya’ yerini ‘teb’a’ya
bırakırken, ‘kapıkulu’nun yerini de ‘sivil bürokrasi’
almıştır. Aynı ilkelere uygun olarak düzenli ordu kurul-
ması ise ‘askeri bürokrasi’yi yaratmıştır. Sivil-asker
bürokrasi ve bir süre ülema, Sultan’ın dinci
monarşisinin temel öğeleri olarak ‘nizamat-ı
esasiye’nin oluşturulmasında ‘meclisler’de ‘yasama’
görevini görmüşlerdir.” (4) (Çetin Özek, Devlet ve Din, s.
400-401, Ada Yayınları, İstanbul).

“Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali”, “Meclis-i Ahkam-ı
Adliye, “Dar-ı Şura-yı Askeriye” adları verilen bu
meclisler merkezi idare, yargı ve ordu ile ilgili yasaları,
Sultan iradesine ve iktidarına dahil olan yasama yetk-
isini, onun adına kullanarak hazırlamışlardır. Gerçekte
yasama organı değillerdir. 

II. Mahmut’un padişahlığı, “batılılaşma” adı ve-
rilen sürecin kurumsal temellerinin atıldığı bir dönem
olmuştur. Osmanlı’nın bir eyaleti olan, ancak batı
nüfuzuna daha önce açılan Kavalalılar yönetimindeki
Mısır’da çok önceleri başlayan batılılaşma/modern-
leşme hareketlerinden sonra, Osmanlı merkezi yapısı da
bir dizi kurumlaşmayı gerçekleştirmiştir. Siyasal yapı-
da, eğitimde, kılık kıyafette, orduda köklü değişiklikler
yapılmış; yeni bir kültür oluşturmak amacıyla kurulan
“Tercüme Odası”nda, batı dillerinden pek çok eser
çevrilmiş ve yayımlanmıştır. Kuşkusuz II. Mahmut’un
en radikal adımı, 1826 yılında yeniçeri ordusunun,
kışlalarının topa tutulması dahil şiddetle tasfiyesi, bin-
lercesinin katledilmesidir. 1808’de Sened-i İttifak bel-
gesini imzalamak üzere Ayan ordularının İstanbul’a
geldiği esnada düşünülen, ancak cesaret edilemeyen
Yeniçeri Ocağının kaldırılması girişiminin önüdeki
engellerin kalkması ve halk desteğinin güçlenmesinde,
Yeniçeri ordusunun Mora Ayaklanmasında yaşadığı
rezalet ölçüsündeki başarısızlığın ciddi payı olmuştur. 

Padişahın 1825’te Eşkinci Ocağı diye yeni bir
askeri sınıf kurması üzerine, 1826 Haziran’ında ayak-
lanan Yeniçeriler, ünlü kazanlarını sabah erken
saatlerde Et meydanına (Sultanahmet) çıkardılar. II.
Mahmut da Sancak-ı Şerifi saray kapısına çıkardı.
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Eşkinci Ocağı askeri, ulema, medreseliler ve İstanbul
halkı, başlarında Ağa Hüseyin Paşa ve İzzet Paşa
olduğu halde yeniçerilerin üzerine saldırdılar.
Binlercesi öldürüldü ve İstanbul Boğazı yeniçeri ceset-
leriyle kaplandı. Halkın da katıldığı bu tasfiye, yeniçeri
mezarlarının taşlarını kırma ölçüsüne kadar varmıştır.
Her yenilikçi adımın karşısına dikilen, esnaflaşmış,
çeteleşmiş yeniçeri ocağı/ülema ittifakının, asker ayağı
böylece kırılmıştır. Ocağın kaldırılmasından sonra,
Bektaşiliğin Yeniçeri Ocağıyla kuruluştan itibaren
özdeşleşmiş bulunması nedeniyle Bektaşiler de kuşku-
lu görülerek takibe alınmıştır. Bu büyük adımdan sonra,
sıra yenilikçilerin kendi bürokrasisini yaratmasıyla,
geleneksel ülemanın devlet bürokrasisinden tasfiyesine
gelecektir. Burada resmi tarihin Yeniçeri Ocağının
kaldırılmasından sonra Ocağın eleştirisini çok abart-
tığını ve ulemanın sünniliğine karşı Bektaşi Yeniçeri
kurumunun bir dengeleyici unsur olduğunu; Ocağın
kaldırılmasıyla dengenin ciddi olarak bozulduğunu
kaydedelim. Bu bozulma Hıristiyan tebadan bir kıs-
mının, mallarına el konulması gibi uygulamalara imkan
vermiştir.

Başarısızlıkla sonuçlanan Nizam-ı Cedit deneyin-
den sonra, II. Mahmut, “Asakir-i Mansure-i
Muhammediye” adlı düzenli orduyu kurdu. Yeni
kültürü yaratabilmek için öğrenime özel bir önem veril-
di. Öğretimin şer’i esaslardan uzaklaştırılması amacıyla
Rüştiye okulları açıldı, Adli Maarif Okulu kuruldu.
Mühendishane geliştirildi. Tıphaneyi Amire ve Harp
Okulu kuruldu. İlk ve orta öğretimin şer’i esaslardan
uzaklaştırılmasına yönelik ülemadan gelen tepkiler
karşısında ısrarcı davranmayan II. Mahmut, yüksek
öğrenim kuruluşlarının Batı modelinde oluşturulmasın-
dan hiç taviz vermedi. Böylece eğitimin geleneksel bir-
liğini, din esaslı eğitimin yanısıra, akla dayalı bir eğitim
için alan açarak bozdu. 

Merkezdeki ve taşradaki güç odaklarının tasfiye
edilmesi ve merkeziyetçiliğin güçlendirilmesi için
yürütülen çalışmalar, yeniçerilerden sonra ayanın tas-
fiyesine; askeri bir yapı olarak tımarların ortadan
kaldırılmasına; vakıf mallarının müsaderesine doğru
genişledi. Ayanın Senedi İttfak ile zirvesine ulaşan güç
kazanma sürecine son verildi; ayanın siyasal gücü hızla
geriletildi. Vergi toplama mekanizmasına yeniden işle-
yiş ve disiplin kazandırılmaya çalışıldı. Osmanlı devle-
tinin mali yapısını sağlamlaştırmak için atılan bu adım-
ların başarılı olması bile, sürekli savaşlar yüzünden iste-
nen sonucu vermekten çok uzak kalıyordu. II.
Mahmut’un saltanatı döneminde de (1808-1839) artık
gelenekselleşen bir yola, paranın tağşişi yoluna gi-
rilmişti.”Altın sikkelerin biçim ve ismi bu dönemde 35
kez, gümüş sikkelerin ise 37 kez değiştirilmişti.
Sikkelerin değerli maden içeriğinin devamlı
düşürülmesi sonucu, 1814’te bir İngiliz sterlini 23

Osmanlı kuruşu ile eşit değerde iken, 1839’da bir ster-
lin 104 kuruş ediyordu. Ayrıca tağşişin yeterli olmadığı
dönemlerde Galata bankerlerinden yüksek faizle kredi
bulmak da mümkündü.” “... sık sık başvurulan bu değer
oynamalarının yarattığı belirsizlikler ekonomiyi olum-
suz etkiliyor, bu da zaten yetersiz olan vergi gelirlerinin
düşmesine yol açıyordu. Öte yandan merkezi
bürokrasinin harcamaları hızla artmaktaydı. Bütçe açık-
ları, özellikle savaş dönemlerinde öyle boyutlara ulaşı-
yordu ki, ne tağşişle sağlanan ek gelir, ne de Galata
bankerlerinin sağlayabilecekleri krediler aradaki farkı
kapatmaya yetiyordu.”(5)(Şevket Pamuk, Osmanlı
Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1830-1913), Yurt Yayınevi,
1984 Ankara, s.54)

II. Mahmut ve merkezi bürokrasinin, dinci bir
söyleme ve halifelik sıfatına da yaslanarak; ama batıyı
model alarak gerçekleştirmeye giriştikleri bu düzen-
lemeler; içeride karşılaştığı direnişin yanısıra, dış dünya
ile neredeyse sürekli savaşlar halinde seyreden ilişki-
lerin yarattığı zorluklar altında şekilleniyordu. Yeniçeri
ocağının tasfiyesinden iki sene sonra Rusya ile 1828-29
savaşına girilmiş ve kaybedilmişti. Bu yenilgi, toprak
kaybının yanısıra, Rusya ile yapılan ve Osmanlı’nın
aleyhine hükümlerle dolu bir ticaret anlaşmasının imza-
lanmasına da yolaçmıştı. Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet
Ali Paşa ise, dış ticareti devlet tekeline alarak, elde ettiği
büyük gelirleri Mısır’ın sanayileşmesine, modern bir
orduya sahip olmasına ve Osmanlı’dan çok önce
gerçekleşen pek çok yenileşmeye harcamaktaydı. Dış
ticareti devlet tekeline alarak İngiliz çıkarlarına da
önemli bir darbe indiren Kavalalı’nın askeri gücü,
Osmanlı saltanatını da tehdit eder duruma gelmişti.
İngiltere 1820’den itibaren, 1840’a kadar, Latin
Amerika’dan Çin’e kadar pek çok bölgede silah zoruyla
ya da işbirlikçi sınıflarla anlaşarak, serbest ticaret anlaş-
maları imzalamıştı. İngiliz diplomasisi benzeri bir
anlaşmayı Osmanlı ile de imzalamaya kararlıydı, fır-
satını arıyordu. Kavalalı’nın isyanı, İngiltere’ye bir taşla
iki kuş vurmanın imkanını verdi. Mehmet Ali’nin
askeri gücü ile Rusya’nın himayesi arasına sıkışan
Osmanlı bürokrasisi çareyi İngiltere’ye sığınmakta
buldu. 1838 Ticaret Anlaşması ile Osmanlı’nın toprak
bütünlüğünün korunması karşılığında, ekonomi
İngiltere’ye açıldı. Bu anlaşma aynı zamanda, dış
ticarette tekelleri ortadan kaldırarak Mehmet Ali
Paşa’nın sanayileşme ve askeri harcamalarının
dayandığı gelir kaynaklarını ortadan kaldırdı, Mısır’ın
sanayileşme sürecini bitirdi. 1838 Ticaret Anlaşmasına
ayrıca ele alınacaktır.

Yerli Sermaye ve Batı’da Gelişen Kapitalizmle
ilişkilenme

16. Yüzyıl ortalarından itibaren, pek çok eyaletin



vergi gelirlerinin yarısından çoğunu temsil eden padişah
ve ümeraya ait haslarda vergi toplama işinin, giderek
daha çok iltizama  verilmesi tüccar/tefeci/sarraf ser-
mayesinin Osmanlı toplum düzeninin sosyo-ekonomik
güç dengelerinde önemli bir konum edinmesine yolaçtı.
Hazineye peşin ödemeler yapmak zorunda olan mülte-
zimler, ihtiyaç duydukları parayı faizle bu kesimden
almaktaydı. 17. yüzyılda hayat boyu mültezimliğin, 18.
yüzyılda ise eyaletlerin bir bütün olarak
mültezim/valilere bırakılmasının yaygınlaşması,
çoğunluğu gayrı müslim olan tüccar/tefeci sermayesini
daha da güçlendirdi. Bu kesimler ya mültezim olarak
vergi/rant kaynaklarını kendileri kesime alıyor; ya da
asker, ayan, derebeyi gruplarından mültezimlerin
üzerinde, sermayeleriyle iktisadi, hatta siyasi güç
kazanıyorlardı. Ayanların güçlenmesi, XVIII. Yüzyılda,
bazılarının vezir, paşa gibi ünvanlar alması noktasına
kadar varmıştı.

Tüccar/tefeci/sarraf sermayesinin asıl gücü,
Avrupa’nın kapitalist gelişme merkezlerindeki sermaye
birikimine, Osmanlı imparatorluğunun üretim ve tüke-
tim bölgelerini birleştiren zincirin Osmanlı toprakların-
daki halkasını oluşturmaktan geliyordu. Müslüman/
Türk tüccar ve tefecileri ise, Osmanlı imparatorluğunu
kapitalist dünyaya eklemleyen bu ilişkiler ağına, çoğun-
luğu Ermeni, Rum ve Yahudi olan gayrimüslim ser-
mayenin aracılığıyla dahil oluyorlardı.

Osmanlı kuruluşundan itibaren farklı etnik ve din-
sel topluluklardan oluşuyordu. Özellikle İstanbul’un
fethinden sonra, çeşitli din ve mezheplerin izleyicileri
“millet” adı altında iç işlerini oldukça özerk bir tarzda
yürütmeye başladılar. Bu “millet”lerden üç tanesinin
Osmanlı tarihinde özel bir önemi vardır: Yahudiler,
Rumlar ve Ermeniler.

Kuruluş döneminin belirsizlikleri bir yana bırakılır-
sa, İstanbul’un fethinden 1660’lara kadar olan ilk
dönemde belli bir Yahudi yükselişinden söz edilebilir.
İkinci Selim iktidarında zirvesine ulaşan bu dönem,
Üçüncü Murat’tan itibaren bir çeşit Osmanlı Yahudi
aleyhtarlığıyla karşılaşmışsa da, yükselişine devam
etmiş ve 1660’ların meşhur Sabbatai Sevi hareketine
kadar uzanmıştır. Bu hareket Osmanlı yöneticilerinin
kontrolünü aşabilecek boyutlara ulaşınca, Osmanlı
yöneticilerinin baskıcılığıyla karşılaşmış ve kitlesel din
değiştirmelere yol açmıştır.

Onsekizinci yüzyıl, özellikle deniz ticaretinde
önemli bir rol oynayan Rumların yükseliş dönemidir.
Bu yükseliş Fransız İhtilali ve Aydınlanma hareketinin
de olumlu etkileriyle tüm Avrupa’nın desteğinden
yararlanmış ve 1821 Yunan İhtilaline yolaçmıştır.
Yunan ihtilalinin 1830’ Londra protokolü ile üç büyük
devletin himayesi altında bir Yunan Devletinin kuru-
luşuyla sonuçlanması sonrasında Osmanlı Rumlarının
itibarında önemli bir azalma olmuştur. Yunan ihtilali

diğer Osmanlı ulusları içinde de bir uyanışın ve bağım-
sızlık talebinin başlatıcısı olmasa bile, kazandığı zaferle
gelişimini etkilemiştir. Ortodoks Balkan halklarının
inanç itibariyle bağlı bulunduğu Rum Ortodoks kilisesi,
Osmanlı Rumlarına çok özel ayrıcalıklı bir konum
sağlıyordu. Eflak ve Boğdan prenslerini bile, Rum
Patrikhanesini denetimleri altında tutan Fenerli Rumlar
seçiyordu. Bu yüzden Osmanlı’ya başkaldıran Balkan
halkları, aynı zamanda da, Patrikhaneye karşı bir
bağımsızlık mücadelesi geliştirmek zorunda bulunu-
yorlardı. Osmanlı ile bu ölçüde bütünleşmiş İstanbul
Rumları, yeni kurulan Yunan devletine güvenmek ye-
rine, çıkarlarının daha iyi korunduğunu düşündükleri
Osmanlı’ya sadakate devam ettiler. Fakat Yunan ihti-
laliyle birlikte güvenilirlikleri kuşkulu hale geldi;
Osmanlı’da Ermeniler öne çıkmaya başladılar.
Patrikhaneyi de denetimleri altında bulunduran güçlü
banker aileleri aracılığıyla, Ermeniler Osmanlı toplum-
sal hayatında önemli bir rol oynadılar. Türk/Ermeni
ihtilafından sonra ise Yahudiler yeniden önem kazan-
mışlar, özellikle İttihat Terakki döneminde etkili
olmuşlardır. (6)(Taner Timur, Geçiş Sürecinde Türkiye, s.21-
22)

Osmanlı imparatorluğunun batıda gelişen kapita-
lizmle eklemlenmesinin unsurlarından birisi, bu üç
Osmanlı “milletin”den tüccar/tefeci ve sarraf sermaye-
sidir. Diğer bir unsur ise, dış ticaretin gelişmesiyle kendi
çıkarlarını birleştiren saraylı ve ümera kesimidir.
Giderek ticari malların üretimine yönelen has’lardaki
gelirleri, dış ticaretle büyüyen bu kesimler, Osmanlı
devletinin Avrupa’nın merkantilist genişlemesi
karşısında uyumlu ve işbirlikçi davranmasında etkili
olmuşlardır.

Asya/Avrupa ticaretinin Akdeniz üzerinden
Okyanuslara kayması, bu uyumluluğun ve işbirliğinin
devlet politikası haline gelmesinin önünü açmıştır.
Ticaret yollarının Okyanuslara kayması Osmanlı
yöneticilerini telaşlandırmış, İngiliz, Hollandalı ve
Fransızları yeniden Doğu Akdeniz’e çekebilmek için,
bu devletlere bir dizi ödün verilirken, Okyanus yollarını
kullanan Portekizlere karşı Kızıldeniz, Basra ve Hint
okyanusunda askeri faaliyetler yürütülmüştür. İlk ticari
ayrıcalıklar, kapitülasyonlar, 1569’da Fransızlara tanın-
mıştır. Arkasından İngilizler, aynı ayrıcalıklara sahip
olmuşlar (1583), Hollandalılar (1612), Avusturyalılar
(1615), İsveçliler (1737), İki Sicilya krallığı (1740),
Danimarkalılar (1746), Prusyalılar (1761), İspanyollar
(1782) ve Ruslar (1783)’te Osmanlı’dan kapitülasyon
denilen ticaret ve yargı ayrıcalıklarını elde ettiler. İngi-
lizler 1697’de Mısır/İstanbul ticari taşımacılık tekelini
de ellerine geçirdiler

Bir ülkeye sağlanan ayrıcalıkların, diğer bütün
ülkeler için de geçerli olacağına dair anlaşma,
Osmanlı’nın kendi gümrükleri üzerindeki hakimiyetini
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ortadan kaldırdı.
17 ve 18. yüzyılda Osmanlı hükümetleri kom-

pradorlar hükümeti gibi davranır oldu. Bab-ı Ali, yerli
zanaatkar üretiminin çıkarları ile, Avrupalı tüccarların
çıkarları çeliştiğinde, kendi tebası aleyhine kararlar
almaya başladı. 18. Yüzyılda İstanbul esnafı Fransız
kumaş ihracatçıları karşısında pazarlık güçlerini arttır-
mak için bir ortaklık kurunca, Fransızların şikayeti
üzerine, Osmanlı hükümeti bu ortaklığı dağıttı ve esnafı
cezalandırdı. Bütün bu gelişmelerle girilen 19. Yüzyıl
ise, Osmanlı İmparatorluğunun yarı-sömürgeleşmesi
tarihi oldu. 

19. Yüzyılda Dünya Ekonomisinin Gelişim Evreleri
ve Osmanlı Devleti

1789 Fransız Devrimi, sadece Fransa’da değil;
Avrupa merkezli dünyanın bütününde hüküm süren
eski düzenin reddi anlamına geliyordu. Dolayısıyla bir
“dünya devrimi” karakterine sahipti. 

“Ne olabilir? Fransız Devrimi’nin bütün dünyaya
egemen olması mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu’-
nun ikinci sınıf bir devlet olmaya razı edildiği
Onsekizinci yüzyılın sonlarından (1774 Küçük
Kaynarca yenilgi anlaşmasından, Z.T.) itibaren
Ondokuzuncu yüz yıl başında, Amerika Birleşik
Devletleri’nin tarih sahnesine bağımsız bir devlet olarak
henüz çıktığı bir zamanda, dünya, Batı Avrupa’yla
sınırlanmak üzeredir. Bu nedenle Fransız Devrimi’nin
Avrupa’da egemen olması bir dünya sistemi olması
anlamına gelebiliyor. Bu, birinci almaşıktır; ikincisi,
Fransız Devrimi’nin temsil ettiği yeni sistemin yayıl-
masının savaş yoluyla durdurulması oluyor. Üçüncü
almaşık ise, Fransa’da darbeler, restorasyon ve devrim-
ler süreci ve diğer ülkelerde evrimlerle, bunlara eklenen
karşılıklı savaşlarla, iki zıt sistemin zıtlıklarını törpüle-
yerek, birbirine yaklaşmaları veya 1950 yıllarından
itibaren kullanımı artan bir sözcükle birbirine ‘con-
verge’ etmeleridir; gerçekte ve sırayla her üçü de
yaşanıyor.” (7)(Yalçın Küçük, Sovyetler Birliği’nde
Sosyalizmin Çözülüşü, s.23, Tekin Yayınevi, 1991, İstanbul).

Fransız Devrimini izleyen ve Napolyon Savaşları
adı verilen çatışmalı dönem, Napolyon’un güçlerini
eriten Moskova seferi sonrasında, Dük Wellington
komutasındaki İngiliz askeri gücünün vurduğu son
darbe ile sonuçlandı. Kuşkusuz Napolyon savaşlarının
bitmesi, iki sistem arasındaki çatışma potansiyelinin
ortadan kalktığı anlamına gelmemiştir. Rusya, Prusya,
Avusturya ve İngiltere’nin oluşturduğu “Kutsal İtti-
fak”ın, Avrupa’da ve aynı anlama gelmek üzere
dünya’da “statükonun korunmasını” temel politika
olarak belirlemesi, eski düzenin endişelerinin sona
ermediğini ortaya koymaktadır. Dönem boyunca geri-
ciliğin büyük politik temsilcisi olarak Avusturya

Şansölyesi Metternich tarihsel bir sima olarak öne
çıkarken; sanayi devrimini tamamlamış İngiltere, sis-
tem içinde hızla yükselmektedir. Diğer Batı Avrupa
devletleriyse İngiltere ile karşı karşıya gelmemeye özen
göstererek, güçlü korumacılık politikaları altında kendi
sanayileşmelerini gerçekleştirmektedirler. Yükselen
İngiltere kapitalizmi, Avrupa’ya hakim olan koru-
macılık politikaları nedeniyle pazar ve hammadde
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, dikkatini çevre ülkelere
çevirdi; merkez-çevre ticareti dönem boyunca
İngiltere’nin denetimi altında gelişti. Çevreye sermaye
ihracı ise, 1850’yere kadar önemsiz bir düzeyi aşamadı.

1848’de, bu defa sosyalizmle birlikte yükselen yeni
devrim dalgası çok sayıda kralı tahtından ederken, bur-
juva devrimleri çağına son verdi. Burjuvazi “yurttaş
eşitliği” talebine, “ekonomik ve toplumsal eşitlik”;
“sınıf ayrıcalıklarının kaldırılması” talebine “sınıfların
kaldırılması” talebiyle cevap veren proletaryanın
devrimci soluğunu ensesinde hissedince, devrim yo-
lunu terketti. Devrim dalgasının yenilmesinden sonra
Fransız devriminin temsil ettiği yeni düzenle, eski
düzenin birbirine yaklaşma süreçleri hız kazandı.

1850 ile mali buhranın patladığı 1873 arasında
yaşanan kapitalist genişleme dönemi, sadece
İngiltere’de değil, kıta Avrupasında da sanayi üreti-
minin hızla arttığı bir dönem oldu. Merkez-çevre ticaret
hacmi hızla genişledi ve bir kaç bölgeyle sınırlı da olsa,
çevreye sermaye ihracı görülmeye başladı. İngiltere’nin
gücü bu genişleme döneminde doruğuna ulaştı: Serbest
ticaret doktrininin egemenliği ile, “Pax Britannica”nın
dünya çapında kabul ettirilmesi birlikte yürütüldü.
İngiltere çevre ülkelere yönelik “mümkünse gevşek bir
denetimle birlikte ticaret, mutlaka gerekliyse tam yöne-
timle birlikte ticaret” şeklinde özetlenebilecek strate-
jisiyle, çok sayıda çevre ülkeyi işgal etti ve sömürge
imparatorluğuna dahil etti. (dipnot) “İngiltere’nin ulusal
geliri, 1865-1898 yılları arasında, hemen hemen iki katına yük-
selmişti; oysa ‘yurtdışından sağlanan’ gelirin aynı süre içinde
artışı dokuz kata çıkmıştı.” V.İ. Lenin (8)

(V.İ.Lenin,  Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek
Aşaması, s.127, Sol Yayınları, İstanbul, Ekim 1978 Yedinci baskı)

1873-1896 Büyük Buhran döneminde merkez
ülkelerin üretim düzeyinde mutlak bir gerileme olma-
makla birlikte, önceki ve sonraki dönemlere göre,
büyüme hızında bir yavaşlama yaşandı. Bunalım
koşullarında Kapitalizmin tekelleşme eğilimi gelişti,
özellikle Almanya’da serbest rekabetçi piyasaların yeri-
ni tekeller ve karteller aldı. Üretimin büyüme hızındaki
yavaşlamaya bağlı olarak merkez-çevre ticaretinin
büyüme hızı da yavaşlarken, kapitalizmin tekelci bir
nitelik kazanmasıyla birlikte çevre ülkelere sermaye
ihracı, 1880’den itibaren önem kazandı. Sermaye
ihracının bu dönemde görülen en yaygın biçimleri ise,
borç verme ve demiryolu yapımıydı. (dipnot)
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“Demiryolları yapımı, basit, doğal, demokratik, kültürel, uygar-
laştırıcı bir girişim gibi görünür: bu, darkafalı küçük burju-
vaların gözlerine böyle göründüğü gibi, kapitalist köleliğin
iğrençliğini maskelemeleri için cepleri doldurulan burjuva pro-
fesörlerin gözlerine de böyle görünür. Aslında bu girişimleri bin-
lerce noktadan üretim araçlarının özel mülkiyetine bağlayan
kapitalist bağlar, demiryolu yapımını, (sömürgelerin ve yarı-
sömürgelerin) bir milyar insanı için, yani dünya nüfusunun yarı-
dan fazlasını oluşturan bağımlı ülkelerdeki insanlar için, ve
‘uygarlaşmış’ ülkelerde sermayenin ücretli köleleri için bir baskı
aracı haline getirmiştir.” (V. İ. Lenin, a.g.e. s.11) İngiltere’nin,
ciddi birer rakip haline gelen Fransa ve Almanya’nın
yükselişi karşısında hegomonyacı devlet konumu ge-
riledi. Serbest ticaret ilkesi yerini korumacılığa bıraktı.
Yükselen emperyalist devletler de sömürge ilhaklarını
hızlandırdılar.

“Mali-sermaye ve tröstler, dünya ekonomisinin
farklı unsurlarının gelişmesinin ritmleri arasındaki fark-
lılıkları azaltmaz, çoğaltır. Oysa kuvvetler arasındaki
ilişki, değişikliğe 
uğradıktan sonra, kapitalist düzende çelişkilerin
çözümünü sağlayacak kuvvetten başka bir şey var
mıdır?” “...Sorun şudur: bir yandan, üretici güçlerin
gelişmesi ile sermaye birikimi arasında; öte yandan,
mali-sermaye için sömürgelerin ve ‘nüfuz bölgelerinin’
paylaşılmasında mevcut oransızlıkların ortadan kaldırıl-
ması konusunda, kapitalizmin bulunduğu yerde, savaş-
tan başka bir araç var mıdır?” (9)(V. İ. Lenin, a.g.e. s.116-
118-119)

1896’dan Harb-i Umumi’ye (1914) kadar, üre-
timde genişleme yaşanırken, tekelleşme ve sermaye
ihracı hız kazandı. Merkez-çevre ticareti hızlı bir tem-
poyla büyüdü. Emperyalistler arası rekabet keskinleşti.
İngiltere ile Almanya arasındaki ticari rekabet öne çıktı
ve sertleşti. İngiliz sermayesi sömürge imparatorluğu-
nun sınırları içine çekilirken, Alman sermayesi
İngiltere’nin resmi denetimi dışında kalan ülkelerde,
örneğin Latin Amerika’da ve Osmanlı topraklarında
giderek daha etkili olmaya başladı. Bu iki ülkenin ve
başını çektikleri emperyalist blokların arasındaki reka-
bet, 1914’te başlayan genel savaşı hazırladı. (10)Şevket
Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, 1820-1913,
s.11-12, Yurt Yayınevi, 1984, Ankara)

Burada Osmanlı İmparatorluğunun dünya kapita-
lizminin bir çevre devleti olarak statüsünün oluşu-
mundaki ayırtedici noktaları açmak gerekir. 

Sömürge statüsü, “sömürgeci devletin çevreleşme
sürecine daha kolay müdahele edebilmesi”ni ve “başka
yerlere oranla çok daha dolaysız bir biçimde ekonomi-
dışı araçlara, örneğin zora başvurabilmesi” anlamına
gelmektedir. Sömürge ülke, sömürgeci devlet dışındaki
merkez devletlerin ticaret ve yatırımlarına bütünüyle
veya büyük ölçüde kapatılmıştır. Buradaki amaç,

sömürge ülkede, sömürgeci merkezin çıkarlarına en
uygun bir üretim kalıbının gerçekleştirilmesi; böylece
sömürgeyi birincil mallar ihraç eden ve metropolün
mamul mallarını ithal eden bir ülke durumuna
dönüştürmektir. Sömürgeye, merkez ülkeden göç eden
bir nüfusun yerleşmesi teşvik edilirken, sömürge yöne-
timinin masraflarının karşılanması için vergiler konul-
makta; sömürgenin borçlarını düzenli ödeyebilmesi için
bir dizi tedbir alınmakta ve merkez ülkeye değer
aktarımı gerçekleştirilmektedir. Özet olarak sömürge
ülkenin gerek iktisadi/siyasi yapılanması, gerekse ser-
mayesizleştirilmesi, en dolaysız biçimlerde
yürütülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman
sömürge statüsüne sahip olmamıştır.

Diğer bir statü ise, biçimsel bir siyasi bağımsızlığın
devam etmesiyle birlikte, bir emperyalist devletin etki
alanında bulunulması durumudur. Dış ticaretin ve
yabancı sermaye yatırımlarının bir emperyalist ülkenin
denetimi altında bulunduğu biçimsel bağımsızlık
statüsü, emperyalist merkezin müdahale imkanlarının
daha az olduğu anlamına gelmez. Aksine, çoğu zaman
çevre ülkenin egemen sınıflar ittifakının çıkarları ile,
emperyalist ülkenin çıkarları uyum içindedir. Siyasal
iktidarın ticaret sermayesi ile, ihracata yönelen büyük
toprak sahipleri ittifakının elinde bulunduğu Orta ve
Latin Amerika ülkelerinin durumu bu statüye daha
uygundur. Her iki taraf da çıkarlarını daha fazla ticaret
ve tarımsal üretimde dünya pazarlarına yönelik bir
uzmanlaşma doğrultusunda birleştirmektedirler.

Osmanlı İmparatorluğunun çevreleşme süreci ise,
görece güçlü bir merkezi devletin bulunduğu, buna
karşılık emperyalistler arası bir rekabetin de ilk iki
statüden birisinin gerçekleşmesini frenlediği koşullarda
gerçekleşmiştir. Osmanlı’nın merkezi devlet yöne-
timiyle, dünya ekonomisiyle kendi çıkarları doğrul-
tusunda bütünleşmeden yana olan tüccarlar ve ihracata
dönük üretim yapılan büyük toprak sahipleri arasında
bir çelişki yaşanmış ve merkezi yapı 19. yüzyıl boyun-
ca bu mücadelede ağırlığını koruyabilmiştir. Bu şartlar
altında emperyalist devletler ve bu devletlerin ser-
mayedarları, emperyalist/kapitalist sistemle hızlı ve tam
bir bütünleşmeden yana olan ancak siyasal güçleri sınır-
lı toplumsal sınıflarla ittifaka giderek çıkarlarını gerçek-
leştirmek yerine; merkezi yapıyla uzlaşarak, onun
üzerinde baskı uygulayarak, adım adım gerçekleştir-
meye yönelmişlerdir. Gene de,  Batıya en yakın ve ka-
pitalizmle ilişkisi en güçlü Mora ve Balkan toprakların-
da, yerli/yerel sermaye ile ittifaka giderek, Osmanlı’dan
kopma mücadelelerinin desteklenmesi yoluyla parçalar
koparılırken; diğer taraftan geniş Osmanlı ülkesinin
emperyalistler arasında nüfuz alanlarına bölünmesi de
gerçekleştirilmiştir. (11)(Ş. Pamuk, A.g.e.s.13-15)

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin
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Yarı-sömürgeleşmesi

Emperyalizm ve Sömürgecilik
Kapitalist Avrupa ülkelerinin dünya pazarlarını ve

ham madde kaynaklarını; sadece kullanılmakta olanları
değil, olası hammadde kaynaklarını da denetim altına
alma çabaları, yüzyıl boyunca dünyanın kapita-
listleşmiş devletler arasında paylaşılması sonucunu
doğurmuştur. Yüzyıl boyunca kapitalist devletler,
doğrudan doğruya kendileri için değil; pazar ve ham-
madde kaynaklarının rakiplerin eline geçmemesi, rakip-
lerin zayıflatılması, egemenliklerinin sarsılması için de
toprak ilhakına yönelmişlerdir. Çevre ülkelere mamul
mal ihracını, sermayenin yoğunlaşması ve
merkezileşmesi sonucu sermaye ihracı izlemiş; ser-
maye ihracı,  demiryolu örneğinde görüldüğü gibi meta
ihracını genişletmiştir.

Banka ve sanayi sermayesinin içiçe geçmesiyle
oluşan mali sermayenin ortaya çıkışı tekelleşme eğili-
mini güçlendirir ve sömürgeci politikaları beslerken;
sömürgeler üzendeki egemenlik de tekelciliğin güç
kazanmasını hızlandırmıştır. Hilferding’in, politikası ve
ideolojisiyle sömürge fetihlerini uyaran mali-sermaye
için söylediği “Mali-sermaye özgürlük değil, egemenlik
ister” sözü, sömürge fetihlerinin ve toprak ilhaklarının
dinamiğini tesbit ediyor; ancak Lenin’in yaptığı ekle-
meyle birlikte: “Emperyalizm, genellikle bir şiddet ve
gericilik eğilimidir.” 

Şüphesiz sömürgeci politikalar kapitalizmin iç
dinamiklerinin belirli bir gelişme düzeyinin ürünü
olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sömürgeciliğin yöneldiği
ülkelerin; örneğin Çin, Hindistan, Osmanlı İmparator-
luğu gibi devletlerin. sömürgeciliğin nüfuzuna direne-
memesi veya yeterince direnmemesi de; uzun süreli bir
durgunluk içine girmiş olan kendi iç dinamikleriyle ilgi-
lidir. Bu ülkelerin sahip olduğu kültür dünyasının kapi-
talist Avrupa’nın kültür dünyasından köklü farklılıklar
içermesi bir yana; üretici güçlerin gelişmesinin önünde
birer engel durumundaki siyasal yapılar ve asalaklaşmış
yerli ayrıcalıklı sömürücü sınıflar; sömürgeciliğin işini
kolaylaştırmış, hatta kendi konumlarının devamını
sağlamak üzere önünü açmışlardır. 

“Kültür dünyalarının” farklılığına geçerken, bir
örnekle işaret edelim: Çin’le ticaretlerinde, Çinlilere
hem bir ödeme aracı ve hem de meta olarak,
Hindistan’ın Pencap bölgesinde ürettikleri afyonu
getiren başta İngiltere olmak üzere Avrupa sömürgeci-
liği, 1839 yılında Kanton yüksek müfettişi Lin
Zişu’nun; Avrupalılara ait 1 milyon tondan fazla afyonu
imha ettirmesi üzerine savaşmaya karar verdiler.
Avrupalılarla tanışmadan önce afyonun keyif verici
madde olarak kullanılmadığı Çin’e uyuşturucu bağım-
lılığının, üstelik de büyük çaplı bir ticaret konusu olarak
ihraç edilmesindeki ahlaksızlık bir yana; afyon ticareti

bir savaş konusu haline geldi. İngilizler Hindistan’dan
getirdikleri son derece küçük bir birlikle Çin’de
görülmemiş bir vahşetle gözdağı operasyonları yaptı ve
1842’de Çin yönetimini, afyon ticaretini serbest
bırakan, Kantonla birlikte dört şehri daha Avrupalıların
ticaretine açan ve Hong Kong’u İngiltere’ye veren
Nankeng barışını imzalamaya zorladı. Çin yöneticileri
üzerlerindeki askeri baskı hafifleyince anlaşmayı uygu-
lamaktan kaçınmaya başladılar. Bunun üzerine 1857’de
“II. Afyon Savaşı” gündeme geldi. “Kanton şehrini
bombardıman etmek için, İnci ırmağının sığ sularında-
ki limana girmeye çalışan bir savaş gemisininin kuma
oturması üzerine, tayfalar Çinli halktan yardım istemiş;
onlar da, şehirlerini topa tutacak gemiyi halatlarla çe-
kerek kurtarmışlardı. Dönemin Times muhabiri bom-
bardıman karşısında Çinlilerin tepkilerini şöyle anlatı-
yordu: ‘Bu tuhaf, vurdumduymaz ve vakur insanlar,
sanki bizim buradaki mevcudiyetimizi görmezlikten
gelmek istermiş, canımızın gitmek isteyeceği zamanı
bekliyorlarmış gibi davranıyorlar. (...) Önderlerimiz de,
düşmanın bu kararlı, çocuksu ve çaresiz inadı, pasif
direnişi karşısında şaşırmış görünüyor.’ “ (12)(Sosyalizm
ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt 4, s. 1120, İletişim
yayınları 1988, İstanbul)

V.İ.Lenin, Hobson’un, 1902 tarihli, Londra’da
basılmış,”İmperialism” adlı eserinden şu tesbitleri
aktarıyor: “Yazara göre eski imparatorlukların gücünü
aşağıdaki iki durum dizisi zayıflatmaktaydı: (1)
‘Ekonomik asalaklık’; (2) ordunun bağımlı halklardan
meydana getirilmesi. Bunlardan birincisi ekonomik
asalaklık geleneğidir; egemen devlet, bununla, kendi
yöneten sınıfını zenginleştirmek ve sakin dursunlar diye
alt sınıflarına rüşvet vermek için, eyaletlerini,
sömürgelerini ve bağımlı ülkeleri sömürmektedir.
Böylesi bir rüşvetin ister şeklen, ister ekonomik bakım-
dan olanaklı olması için, yüksek karların, yüksek tekel
karlarının gerekli olduğunu biz de eklemeliyiz.

İkinci duruma gelince, Hobson, bu konuda şöyle
diyor: ‘Emperyalizmdeki körlüğün en tuhaf belirti-
lerinden biri de, Büyük Britanya, Fransa ve öbür
emperyalist devletlerin bu yola girerken takındıkları
kayıtsızlıktır. Hele İngiltere, bu bakımdan, öbür ülkelere
göre, çok daha ileri gitmiştir. İmparatorluğumuzun
Hindistan’da kazanmış olduğu savaşların çoğu,
yerlilerden oluşan askeri birliklerimizin eseridir.
Pek yakınlarda Mısır’da olduğu gibi, Hindistan’da
da, pek çok sürekli ordu, İngilizlerin komutası altı-
na verilmiştir. Güney Afrika’yı saymazsak, Afrika
kıtasındaki bütün savaşlarımız, bizim adımıza,
yerliler tarafından kazanılmıştır.”(13) (Zkr. V.İ.Lenin,
a.g.e.s.124-125)

“Sömürge savaşları (..) farklı biçimde yapılara
sahip toplumlar arasındaki çatışmalardır. Güçleri daha
iyi biçimlenmiş, dolayısıyla daha iyi birleşmiş olan
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toplumlar kazanmışlardır. Bununla beraber -ki sorunun
önemli yönü buradadır- Avrupalıların hareketi, yerli
toplumlarda kendi güçlerini arttırmak için, geleneksel
yapıların yıkımından yararlanacak olanlardan tam bir
destek görmeleri dolayısıyla çok kolaylaşmıştır. Yerli
aristokrasinin bir çok üyesi, sömürgeciliğin değerli
müttefikleri olmuşlardır. Sömürge ülkelerin çoğunda,
yakın bir tarihe kadar Avrupalılar otoritelerini, kadro
sağlamakla yetindikleri yerli birliklerle yürütmüşlerdir.
Bu yerli askerler, ancak sömürgecilerle tam işbirliği
yapan eşrafın ve prenslerin desteği ile toplanabilmiştir.
Sömürgeciler, Cezayir’de sert ve uzun bir direnişle
karşılaşmışlar, fakat orada da Abdülkadir, Fransız
Ordusu’na yardım eden bir çok müslüman şefin desteği
ile yenilebilmiştir. Bu müslüman şefler, kontrolleri
altındaki aşiretlerin Emir Abdülkadir’in davasına katıl-
malarına ve Fransız Ordusu’na karşı çıkmalarına engel
olmuşlardır. Hatta bazıları, ellerindeki kuvvetleri
Fransızların hesabına kullanmışlardır.

Demek ki, bütün sömürge ülkelerde, Avrupalılar
fetih sırasında ve daha sonra uzun bir süre, nüfusun çok
nüfuzlu bir kısmının etkili desteğinden yararlan-
mışlardır.(...) Yerlilerden bir kısmı hangi nedenlerle isti-
lacıların hizmetine girmişlerdir? Bunun temel bir
nedeni vardır: Asya, Afrika ve Kolomb öncesi
Amerika’nın birçok ülkelerinde, arazinin özel mülkiyeti
yok gibiydi. Toprak bütünüyle, ondan vergi alan
hükümdar ile köy ve aşiret topluluklarına aitti.
Hükümdar, beylerinden birine bir timar bağışladığında,
belli bir arazi üzerinde mülkiyet hakkı değil, hükümdar
adına vergi toplama yetkisi vermekteydi. Avrupalılar bu
ülkelere, toprağın özel mülkiyetine dayanan farklı
sosyal ilişkiler getirdiklerinden, yerli eşrafın, sömürge-
ciliği ve onun mülkiyet görüşünü benimsemekte büyük
çıkarı vardı. Böylece vergi alma hakkını tam mülkiyet
hakkı haline getirebilmekteydiler. Bunun en ünlü
örneği, eski vergi toplayıcı Hint eşrafı ‘zemindar”lardır.
Zemindarlar, sömürge yönetimi sayesinde, vergi
topladıkları arazilerin sahipleri oldular. (..) Avrupalılara
gelince, onlar da ülkeleri fethetmek ve kontrol altında
tutmak için destekler bulmak zorundaydılar. Bu se-
beple, ‘işbirlikçileri”nin kudretinin geniş ölçüde art-
masını sağladılar. Sömürgecilerin ilk işbirlikçileri,
hükümdarlarla az çok çatışma halinde olan ve vergi
toplama hakkı reddedilen veya kaldırılan yerli seçkinler
olmuştur. Bazı ülkelerde, bizzat hükümdarlar, politik
rolü azalmakla beraber, kendisine karşılığında önemli
avantajlar sağlayan himaye rejimini kabullenmeyi
çıkarlarına uygun bulmuşlardır. Yerli aristokratların
büyük çoğunluğu, halkın sırtından sağlanan avantajları
büyük ölçüde arttırma imkanı veren bir sisteme dahil
olmak için politik yetkilerinden kısmen
vazgeçmişlerdir. Esasen onlar bakımından sadece efen-
di değiştirmek bahis konusu idi.”(14)(Yves Lacoste, Sınıf

Açısından Azgelişmişlik, çev. Sevil Avcıoğlu, 2. Baskı, Göçebe
yayınları İstanbul 1996, S. 61-62-63)

Şüphesiz, çevre ülkelerde bağımlılık eğilimini
güçlendiren, sömürgecilerin nüfuzuna direnmeyi
yumuşatan farklı tarihi sebepler de mevcuttur. Bir
emperyalist devletin baskısına karşı toprak bütünlüğünü
korumak için, bir diğer emperyalistle sömürgeci poli-
tikaların önünü açan tavizkar anlaşmalar yapmak;
savaşların, bazan da yönetici elitin lüks harcamalarını
karşılamak için; veya ülke içinde yürütülecek reform-
ların, sanayi projelerinin finansmanında kullanılmak
üzere elverişsiz koşullarla borçlanmak, vs.vs. bağım-
lılığın güçlenmesini sağlayabilmiştir. Sermaye ihracının
borç verme biçimi, önce Fransız emperyalizminin,
sonra İngiltere ve Almanya’nın yoğunlukla kullandığı
bir yöntem olmuştur. “Dış ülkelere yapılan yatırımlar
arasında, ilk sırayı, siyasal bakımdan bağımlı ülkelere
ve müttefik ülkelere yapılmış sermaye yatırımları
almaktadır: örneğin İngiltere Mısır’a, Japonya Çin’e,
Güney Amerika’ya borç verir. Gerektiğinde savaş
donanması da icra memuru rolünü oynamaktadır.
İngiltere’nin siyasal gücü kendisini borçluların isyanın-
dan korur.” “...İngiltere, yavaş yavaş sanayi devleti
olmaktan ikrazcı devlet olmaya doğru gitmektedir.
Sınai mamuller üretiminin ve ihracının mutlak ölçüde
artış göstermesine karşın, ulusal ekonominin tümünde
faiz ve temettü gelirlerinin, emisyon, komisyon ve
spekülasyon gelirlerinin nisbi önemi büyümektedir.
Bence, emperyalist yükselişin ekonomik temelini
tamamiyle bu olay oluşturmaktadır. Alacaklının
borçluya bağlılığı, satıcının alıcıya bağlılığından daha
sıkıdır.” (15)(Schulze-Gaevernitz, Britischer İmparialismus, s.
320 ve devamından zkr. V. İ. Lenin, a.g.e. s.122-123)

Bu konuda son olarak bir noktaya daha işaret
etmek gerekir. Sömürgeciliğin başarısında, siyasi,
askeri, mali, teknolojik faktörlerin yanısıra, kültür poli-
tikalarının da altı çizilmelidir. Sömürgeci politikaların
uzun vadeli istikrarı için, çevre ülkede işbirlikçi bir zih-
niyetin yaygınlaşmasını sağlamak üzere, sömürgecinin
kültürel değerlerinin sömürgelere ihracı genel bir uygu-
lama olmuştur. Hristiyanlığı yaymaya çalışan misyon-
erlik faaliyetleri; yerli seçkinlerin çocukları için okul
açma ve sömürgeye nüfus yerleştirme; bu nüfusla bir-
likte, mimari, müzik, giyim-kuşam, mutfak kültürü ve
günlük hayat tarzına dair değerlerin taşınması;
sömürgeci nüfuzun kalıcılığını sağlayan, üstelik askeri
baskı gibi rahatsız etmeyen yöntemlerdir. Gandi’nin
İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe, batılı giysilerini
çıkarıp, Hint geleneksel giysilerini giyerek başladığı
hatırlanmalıdır.

Bu genel çerçeveden sonra, yeniden Osmanlı
İmparatorluğu’nun 19. yüzyılına dönebiliriz.

1838 İngiliz/Osmanlı Ticaret Anlaşması

Osmanlı -Avrupa İlişkileri ve Batılılaşma
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Osmanlı -Avrupa İlişkileri ve Batılılaşma

Osmanlı devletinin kurulduğu coğrafyanın özellik-
leri,  Bizans ve Selçuklu ekonomilerini olduğu gibi,
Osmanlı ekonomisini de, uzun mesafeli ticaretle iliş-
kilendirmiştir. Bu ilişki tarım ve zanaatlerde, özellikle
kıyı şeritlerinde olmak üzere meta üretimini teşvik
etmiştir. Dolayısıyla dış ticaret ilişkileri, 19. yüzyılla
başlamış değildir. Ancak 19. yüzyıl başlarından itibaren
gelişen ticaret ilişkileri, geçmişte gerçekleşenden farklı
niteliklere sahiptir. Dünya kapitalizminin Osmanlı
dahil, çevre ülkelerle ilişkisi, yüzyılın başından itibaren,
esas itibariyle ticaret ve sermaye ihracı temelinde
gelişmiştir. Kapitalist Avrupa ülkeleri, sanayi devri-
miyle büyüyen ve ucuzlayan sınai üretimleri için pazar
ve bununla birlikte, sanayileri için bol ve ucuz ham-
madde arayışına girmişler; bu yöneliş dünya ticaretinin
hızla genişlemesine yolaçmıştır. Dış ticaretin
genişlemesi, çevre ülkelerde bir yandan pazar için üre-
timi yaygınlaştırırken; diğer yandan sanayileşmiş
ülkelerin mamul mallarının rekabeti karşısında tarım-
dışı üretim faaliyetlerinin yıkımına yolaçmıştır. Tarım
ve tarım-dışı üretimin bütünlüğü süreç içinde parçalan-
mıştır.

Sanayi devriminin İngiltere’nin dış ticaretinde
yarattığı büyümenin seyri; Osmanlı devletinin yüzyılın
başlarında nasıl bir basınç altına girmekte olduğunu
görmek bakımından yararlı olacaktır. 1760-1790 yılları
arasında yıllık büyüme hızı %1.8 olan İngiliz dış
ticareti, 1801-1831 yılları arasında %2.7 ve 1831-1861
arasında ise %4.5 düzeyine yükseldi. Avrupa
ülkelerinin, kendi kapitalist gelişmelerini, 1850’lere
kadar yüksek korumacılık tedbirleri altında gerçek-
leştirmeye yönelmesi, İngiliz dış ticaretinin ilgisini
çevre ülkelere ve özellikle Osmanlı’ya çevirmesine
yolaçtı.  İngiltere’nin Osmanlı devletine yaptığı ihra-
catın büyüme hızı, zaten bu ilgiyi yeterince ortaya koy-
maktadır. 18. yüzyıl boyunca, yıllık 250 bin sterlinin
altında kalan İngiltere’nin Osmanlı’ya ihracatı, 1812
yılında 311 bin, 1820’de 788 bin, 1824’te 1.300 bin,
1830’da 2.700 bin ve 1836’da 3.700 bin sterline çık-
mıştı. Buna karşılık, Osmanlı devletinin İngiltere’ye
tarım ürünleri ve ham madde ihracında da önemli
artışlar oldu. İngiltere’nin Osmanlı’yla ticaretindeki 24
yıla sığan bu patlama; Osmanlı kurumlarının ve mevzu-
atının, İngiliz ticaretinin ihtiyaçlarına göre yeniden
düzenlenmesinin gündeme geldiğini göstermekteydi.
(16)(Y. S. Tezel, a.g.e. s.62). Ayan ve paşaların, yerel güç
sahipleri olarak, genişleyen dış ticaretten kendi nam ve
hesaplarına pay almak için başvurdukları keyfilikler,
rüşvet, vergi, resim ve harçlar, yasaklama ve müda-
haleler, Osmanlı idari yapısının dağınıklığı, can ve mal
güvenliğinin sağlanamaması ve benzeri sorunların
ortadan kaldırılmasını ve ülkenin İngiliz mallarına
güvenli bir açık pazar haline getirilmesini sağlayacak
düzenlemelere Osmanlı’yı zorlamak için, İngiliz diplo-

masisi, İstanbul’un zayıf bir anını kolluyordu. Özü bu
olan bir İngiliz-Osmanlı anlaşmasının gündemde
olduğu belliydi; ancak ne zaman yapılacağı ve hangi fır-
sata dayandırılacağı belli değildi. Bu fırsatı doğuracak
siyasi süreçler ise başlamakta gecikmedi. 

Batılı devletlerin destekleyeceği umuduyla
1820’de Osmanlı’ya karşı, Aleksandr İpsilanti önder-
liğinde, Eflak’ta başlayan ayaklanma bastırıldıktan
sonra, 1821’de Mora ayaklanması başladı. Avrupa’da
“statükoyu” korumayı temel politika haline getiren
Metternich’in etkisiyle, başlangıçta ayaklanmayı onay-
lamayan Rusya, ayaklananların ilk andaki başarısı
karşısında politikasını değiştirdi. Yeniçeri ordusu,
yaygınlık kazanan ayaklanmayı bastırmakta, o güne
kadar, yeni bir ordu kurulması girişimlerine karşı
Yeniçerilerden yana tutum alanların bile, saf
değiştirmesine yolaçacak ölçüde başarısız oldu. Bunun
üzerine, 1812’de Arabistan’daki Vahhabi ayaklan-
masını da bastırmış olan, Mısır Valisi Kavalalı M. Ali
Paşanın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır
ordusu, ayaklanmanın üzerine gönderildi. 1825 sonun-
da ayaklanma büyük ölçüde bastırılmış durumdaydı.
Ayaklanmanın bastırılması karşılığında M. Ali Paşa’ya
vaadedilen Girit, Mora, Suriye ve Trablusşam valilik-
lerinin verilmesini ise hem Osmanlı ve hem de
Akdeniz’deki siyasi dengelerde köklü değişiklikler
olmasından endişe eden Avrupa devletleri istemiyordu.
1827 yılının 20 Ekim’inde İngiltere, Fransa ve Rusya
donanması Navarin baskınıyla Osmanlı donanmasını
yaktı. Rusya Osmanlı’ya savaş ilan etti. M. Ali
Paşa’nın, Navarin baskınından sonra askerlerini ve
donanmasını çekmesini gerekçe yapan Bab-ı Ali,
vaadedilen valilikleri vermekten vazgeçtiğini açıkladı.
Osmanlı/Rusya savaşı ise, bir yıl sürdükten sonra,
Batı’da Edirne ve Doğu’da Erzurum’un işgal edilme-
siyle bitti. 1929’da Edirne anlaşması imzalandı.
Anlaşmayla küçük bağımsız bir Yunanistan devleti
kuruldu. 1830 Temmuz’unda, Fransa Cezayir’i işgale
girişti.(17) “Beş milyon franklık bir borç yüzünden Fransız
gemilerine el koyan Cezayir Dayısı Fransa konsolosuna, protesto-
sundan hiddetlenip yelpazesiyle vurunca, bu hareket Kuzey
Afrika’da kolonyalist emeller besleyen Fransa’nın Cezayir’i
işgali için yeterli oldu.” (İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun
Yüzyılı, s. 32, Hil yayın, İstanbul 1983)

M.Ali Paşa, Osmanlı’nın sıkıntılı durumundan
yararlanarak,  “vaadedilmiş olanları” ordusuyla almaya
yöneldi. İbrahim Paşa’nın komuta ettiği ordu, 1830’da
Girit’i, 1833’te Suriye’yi işgal etti. Ve nihayet
Anadolu’ya yürüdü. Osmanlı ordusunu Konya’da
yendi. II. Mahmut’un bunun üzerine Rusya’dan yardım
istemesi beklenen fırsatı yarattı. İngiltere, Mısır Valisi
konumunda bulunmakla birlikte, fiilen bağımsız ve
sanayileşmekte olan, merkezi bir Mısır devleti yarat-
maya yönelmiş M. Ali Paşa’dan rahatsızdı. Dış ticarette
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tekel düzeninden yararlanarak, İngiliz çıkarlarına zarar
veren paşa, sadece 1830’lu yıllarda, Mısır’a 12 milyon
sterlinlik yatırım yapmış; fabrikalarda çalışan işçi sayısı
30 bini aşmıştı. Mısır/İstanbul ihtilafına müdahale
ederek M.Ali Paşa’nın gücünü kırmak, İngiltere’nin
Mısır’daki çıkarlarını yeniden güvenceye alma sonu-
cunu yaratacaktı. Aynı zamanda istemeye istemeye
yardım aldığı Rusya’nın himayesinden, güçlü bir
devletin desteğine dayanarak kurtulmak isteyen II.
Mahmut’la imzalanacak bir ticaret anlaşması,
Balkanlar’dan Arabistan’a, geniş Osmanlı ülkesini,
İngiliz pazarı haline getirecekti. İngiltere ve Fransa’nın
müdahalesiyle, 1833’te M.Ali Paşa ile Osmanlı arasın-
da Kütahya anlaşması imzalandı, istediği valilikler ken-
disine bırakıldı. Bağımsızlık isteyen ve bu amaçla
diplomatik girişimlerde bulunan M. Ali Paşa’nın
çabaları, Osmanlı devletini İngiltere’ye daha da yakın-
laştırdı. Bab-ı Ali bir yandan İngiltere’nin desteğini
ararken, diğer taraftan M. Ali Paşa’ya karşı hoşnutsuz
eski beyleri ve Mısır halkını ayaklanmaya kışkırtmak-
taydı. 1838’de Balta Liman’ında imzalanan
İngiliz/Osmanlı ticaret anlaşmasını, diğer kapitalist
ülkelerle 1841’e kadar yapılacak bir dizi aynı içerikte
anlaşma izledi. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması
imzalandıktan sonra 1839 yılı Nisan’ında Mısır’a karşı
savaşa girişildi. Osmanlı ordusu Nizip’te bir kere daha
ağır yenilgiye uğradı. Kötü haber İstanbul’a gelmeden
II. Mahmut ölmüştü. Rumeli’den İstanbul’a yürüyen
Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın tahta
çıkardığı II. Mahmut, gene Rumeli kökenli M. Ali
Paşa’nın İstanbul üzerine yürüdüğü esnada hayatını
kaybetti. Ancak M. Ali Paşa’nın yükselişinin sonunu
getiren anlaşma bir yıl önce imzalanmıştı.

1838 Ticaret anlaşması öncesinde ithalat ve ihracat
üzerinden alınan vergi oranı %3’tü. Ayrıca yerli ve
yabancı tüccarların, mallarını imparatorluk içinde bir
bölgeden başka bir bölgeye götürürken %8 iç gümrük
vergisi (oktruva resmi), ödemeleri gerekiyordu.
Anlaşma, ihraç edilen mallardan alınacak vergiyi
%12’ye çıkarıyordu. Buna karşılık ithalattan alınacak
vergi % 5 olacaktı. Yerli tüccarlar iç gümrükleri öde-
meye devam ederlerken, yabancı tüccarlar bu yüküm-
lülükten kurtuluyorlardı. Yabancı tüccarlara, yerli tüc-
carlar karşısında önemli bir imtiyaz tanınmaktaydı.

Anlaşmanın Osmanlı ekonomisi açısından önemi,
gümrük vergilerindeki oranlara ilişkin düzenlemeler
değildir. Önceki dönemde toplam %11’lik vergi oran-
larına rağmen, İngiltere’nin Osmanlı devletine yaptığı
ihracattaki artış ortadadır. Asıl önemli olan, bu anlaş-
manın Osmanlı devletinin girdiği çöküş ve yarı-
sömürgeleşme eğilimini ortaya koymasıdır. Osmanlı
devleti bu anlaşmayla gümrükleri üzerindeki egemenlik
hakkından vazgeçmektedir. Artık bu eğilim geriye
döndürülemeyecek ve Osmanlı devletinin daha sonraki

zor durumları; yeni tavizler için batılılar tarafından kul-
lanılmaya devam edilecektir. Nitekim 1860-61 mali
buhranı ve Lübnan siyasi bunalımı sırasında, Osmanlı
bürokrasisine, ihracattan alınan gümrük resimlerini
%12’den %1’e indiren anlaşma imzalatılmıştır. Daha
sonraları, batılılara verilen başka tavizler karşılığında
ithalattan alınan gümrük vergileri 1861’de %8’e,
1905’te %11’e, 1908’de %15’e çıkarıldı. Ama bu yük-
selişi sağlamak için verilen tavizlerin amacı, çoktan
çökmüş bulunan yerli sanayii canlandırmak değil;
hazineye ek gelir sağlamaktı.

1838 ticaret anlaşmasının en kritik düzenlemesi
ise, “Yeddi vahit” düzeninin, yani dış ticaretteki tekel
düzeninin ve merkezi devletin ihracata özel sınırlamalar
ve ek vergiler koyma yetkisinin ortadan kaldırılmasıy-
dı. Dış ticaretteki tekel düzeni sayesinde büyük gelirler
elde eden ve Mısır’da sanayi yatırımlarını ve idari yapı-
daki reformları bu gelirle finanse eden M. Ali Paşa’nın
güç kaynağı kurutulduğu gibi; merkezi devletin elinden
de bu imkan alınmıştır. Özellikle savaş yıllarında mali-
yeye ek gelir sağlamak için başvurulan olağanüstü
gümrük vergileri koyma imkanı bu anlaşmayla ortadan
kaldırıldığı için, anlaşma sonrasındaki ilk savaş döne-
minden, Kırım Savaşı’ndan başlamak üzere, Osmanlı
maliyesi, borçlanmak üzere Avrupa para piyasalarına
açılmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun yarı-sömürgeleş-
mesinin önündeki engellerin kaldırılması ve ülkenin
kapitalist ülkelerin serbest dış ticaretine açılması
anlamına gelen 1838 Ticaret anlaşması, yabancılarla
çok uzun süredir uyum içinde, pazara yönelik üretim
yapan büyük toprak sahipleri ve yerli aracı sınıflar,
komprador sermaye tarafından sevinçle karşılandı.
Merkezi bürokrasinin siyasal beklentileri ve çıkarları
dış ticarete açılmaktan yana olan mülk sahibi sınıfların,
bu yolla zenginleşme istekleri çakışmıştı. Dış ticaretin
serbestleşmesi, aynı zamanda Avrupalıların mallarını
Doğu Akdeniz ve Karadeniz’e taşıyan; ticaret ve taşı-
macılıkta tamamlayıcı faaliyetlerde bulunan Rum gemi
sahiplerinin de çıkarlarına uygundu. Zaten ticaret anlaş-
masına ilişkin görüşmelere Osmanlı hükümeti adına
katılanlardan birisi de, Samos adası prensi olan zengin
bir Rum’du.(Y.S. Tezel, a.g.e, s.64) 

19. Yüzyıl Osmanlı Dış Ticaretinin Genel Özellikleri
İngiltere ile yapılan dış ticaret anlaşmasının benz-

erini Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ile yapılan
sözleşmeler izledi. Böylece Osmanlı ekonomisi,
Avrupa’daki sermaye birikimi için bir açık pazar haline
geldi. Osmanlı dış ticaretinde Birinci emperyalist
savaşa kadar, İngiltere en büyük payın sahibi konu-
munu korumakla birlikte, Fransa ve Avusturya’nın pay-
ları da büyüdü. Yüzyılın sonlarına doğru ise, Almanya
ve İtalya ön sıralara geçmeye başladılar.
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İngiltere, kapitalist sistem içindeki hege-
monyasının tartışılmaz olduğu 1840-73 arasındaki
dönemde, Osmanlı devleti ile serbest ticaret anlaşması
imzalamakla yetinir ve amaçlarına ulaşırken; aynı
dönemde, Çin’de Afyon savaşları yürütüyor, Afrika ve
Hindiçini’de toprak ilhaklarına girişiyor ve
Hindistan’da en vahşi sömürgeci politikalar izliyordu.
Latin Amerika’da da Osmanlı Devletiyle olduğu gibi,
anlaşmalar dışında yollara başvurma ihtiyacı duy-
mamıştı. İngiltere Osmanlı’nın Asya vilayetlerinde
konumunu güçlendirirken, Avusturya, Tuna nehrinin
verdiği taşımacılık imkanları ve coğrafi yakınlık gibi
nedenlerle Balkan vilayetlerinde etkindi. Bu vilayet-
lerin Osmanlı’dan kopması sonucu, Avusturya’nın dış
ticaretteki payı küçüldü. Fransa’nın Osmanlıya ihracatı
ise, sanayi malları, özellikle pamuklu dokuma alanında
İngiltere ile rekabet edemediği için gerilerken; Osmanlı
ekonomisi Fransa için önemli bir hammadde (özellikle
ipek ve ipekböceği kozası) ve gıda maddeleri ihracatçısı
oldu. İngiltere’ye yapılan ihracat ise hububat ağırlıklıy-
dı ve 1860 yılında bu ülkeden yapılan ithalatın %55’ini
karşılamaktaydı.

Serbest ticaret anlaşmaları sonrasında, Osmanlı dış
ticareti büyük ölçüde genişledi. Anlaşmaların yapıldığı
dönemde, 1840’ta 4.7 milyon sterlin olan Osmanlı ihra-
catı, önemli toprak kayıplarına rağmen, 1913 yılında,
28.4 milyon sterline çıktı. İthalat ise, 1840’ta 5.2 milyon
sterlin iken, 1913’te 39.4 milyon sterline ulaşmıştı. Cari
fiyatlarla yapılan bu belirlemelere göre, ihracat beş kat-
tan, ithalat ise altı buçuk kattan fazla artmış görünmek-
tedir. 19. Yüzyılda dünya fiyatlarının genel bir düşme
eğilimi içinde olduğu bilindiğinden; sabit fiyatlarla
yapılan bir hesaplamada artış, ihracatta on kata, ithalat-
ta ise 12 kata varmaktadır. (18) (Şevket Pamuk, a.g.e. s.24)

Osmanlı ekonomisi, 19. yüzyıl boyunca sanayi malları
ithal eden, dünya pazarları için hammadde üretiminde
uzmanlaşan bir ekonomi durumuna gelme süreci
yaşamıştır. Ancak ihracat gelirleri hiçbir zaman, yatırım
malları ithalatı bir yana, tüketim malları ithalatını bile
karşılayamadı. Dış ticaret açıkları önce altın ve gümüş
ihracıyla, 1854’ten sonra ise Avrupa metropollerinden
borçlanmalarla karşılanmaya çalışıldı. Böylece kapita-
list dünya ekonomisine sınai ve ticari bağımlılığa, mali
bağımlılık da eklenmiş oldu.

Tüketim malları ithalatının önemli bir kısmı ise,
saray çevresinin ve Tanzimat’la birlikte yaratılan “yeni”
Osmanlı bürokrasisinin üst kademelerinin yeni
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti. II. Mahmut ve
Abdülmecit gibi padişahlarla, Mustafa Reşit, Ali ve
Fuat Paşalar gibi Tanzimat sadrazamları döneminde,
“batılılaşmak” isteyen ve bunu daha çok “yemeği masa-
da yemek” gibi günlük hayata ait değişimlere ve tüke-
tim kalıplarına indirgeyen bir kesim yaratılmıştı.
Batıdan alınan borçlarla bu kesimlerin tüketim

ihtiyaçları karşılanırken; aynı zamanda başta
Dolmabahçe olmak üzere, yeni saraylar inşa edildi.
1809-1880 yılları arasında Boğaz kıyılarında altı büyük
saray yapıldı. Bu sarayların en büyüğü olan
Dolmabahçe’nin maliyeti 3 milyon sterlini bulmuştu.
Dış borçla yaşanan bu tatlı ve gösterişli hayatın bir
başka çarpıcı örneği ise 1850’de yapılan bir Padişah
kızı düğününe 2 milyon sterlin harcanmasıydı. Borç
alınmış fonlarla yapılan harcamalardan birisi de,
Avrupa’dan, daha sonra Haliç’te çürümeye terkedilecek
büyük bir donanma satın alınmasıydı. Hemen hemen
hiç yatırıma dönüşmeyen borçlanmanın tıkanacağı
açıktı. Düşük verimlilikte bir tarım ekonomisinin,
böyle bir asalaklığı  taşıyabilmesi mümkün değildi. Bu
hesapsızlık, giderek ülke ekonomisinin sermaye kay-
naklarına el konulmasının yolunu açacaktır.

Dış ticaretin genişlemesi sürecinin bir diğer özelliği
ise; dış ticaret ile tarım kesiminin giderek birbirinden
kopuşu ve dünya ekonomisiyle ayrı ayrı eklemlenme-
sidir. Dış ticaretin büyümesi tarımla, ticaret merkezi
konumundaki şehirler arasında tamamlayıcı bir ilişkinin
gelişmesine ve bir iç pazar bütünlüğünün oluşmasına
neden olmamıştır. Bu yüzden İstanbul, İzmir, Trabzon
gibi şehirler ekmeklik un ihtiyaçlarını bile ithalatla
karşılamak zorunda kalmışlardır.

1840 sonrası hızla genişleyen Osmanlı dış ticareti
1873-96 yılları arasında, kapitalist Avrupa’nın
bütününde yaşanan büyük bunalım döneminde geriledi,
hız kaybetti. 1897 Yunan savaşı nedeniyle Osmanlı’nın
bunalımın etkisinden çıkışı 1898’e sarktı. Ancak krizin
Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkisi, dış ticaretin
daralmasından ibaret olmadı. Avrupa ve Kuzey
Amerika’da mali bir krizle başlayan bunalım, kapitalist
dünyadaki üretim düzeyini düşürmese de, büyüme
hızını durdurdu. Dünya fiatları düştü. Bu durum, önce
Osmanlı ihraç ürünlerine olan talebi düşürdü ve sonra
dış ticaret hadleri tarım ürünü ve hammadde ihracatçısı
Osmanlı ekonomisi aleyhine döndü. 

Diğer taraftan, ihracatı ithalatını karşılamayan
Osmanlı ekonomisi, dış ticaret açığını sürekli ve
giderek daha ağırlaşan koşullarda borçlanarak kapat-
maktaydı.1860’tan sonra, borç yoluyla hazineye giren
bir İngiliz sterlini için iki sterlinden fazla borçlanılıyor-
du. Kırım Savaşından itibaren giderek büyüyen
Osmanlı borçlanması, ödeme gücü olduğundan değil;
borçlanmada giderek daha ağır koşullara razı olun-
duğundan devam ediyordu ve iflas ertelenebiliyordu.
Bunalım Avrupa para piyasalarında Osmanlı borçlarına
yatırılacak fonların kesilmesine neden olunca, 1875-
76’da iflas kaçınılmaz hale geldi. Beş sene süren savaş,
çeşitli belirsizlikler ve uzun görüşmelerden sonra,
1881’de Düyun-u Umumiye İdaresi kuruldu. Ve
Avrupa mali sermayesi, Osmanlı maliyesini denetim
altına aldı. Düyun-u Umumiye İdaresi’nin amaçların-
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dan birisi de, ihracata yönelik tarımsal üretimi arttırmak
olmuştur.  Bunalım sadece Osmanlı’nın değil; Mısır ve
Tunus’la birlikte, bir dizi Orta ve Güney Amerika
devletinin de iflasına neden oldu.

1880’ler ve 1890’larda Osmanlı Devleti yeni
borçlanmalara girişemedi. Hem merkezi bürokrasi
borçlanma konusunda isteksizdi ve hem de Avrupa para
piyasaları borçlanma için elverişli durumda değildi.
Ancak Düyun-u Umumiye İdaresi  1875 öncesi
borçların ana para ve faizlerine karşılık olarak Osmanlı
maliyesinin tüm gelirlerinin yaklaşık dörtte birine el
koyarak, Avrupa’ya aktarmaktaydı. Düyun-u Umumiye
İdaresi, kendisine tahsis edilen vergi gelirlerini, gene
kendisinin kurduğu vergi ve yönetim yapısıyla doğru-
dan topluyordu. 1915 yılına gelindiğinde 5 300 kişinin
çalıştığı bu kurum, Osmanlı devleti içinde bir devlet
gibiydi. Osmanlı Devleti bu kurum üzerinde bir dene-
tim imkanına sahip değildi. Buna karşılık Düyun-u
Umumiye İdaresi yönetim kurulu, bir devlet kurumu
gibi, kamu hukuku yetkilerinin tümüyle donatılmıştı.
Avrupa’da Osmanlı borç tahvillerinin sahiplerini temsil
eden bu kurumun üyelerinin seçiminde, Avrupalı
hükümetlerin onayı gerektiğinden, temsilciler genellik-
le, hükümetleri adına devlet görevi veya diplomatlık
gibi hizmetlerde bulunmuş olanlardan belirleniyordu.
Dolayısıyla Düyun-u Umumiye İdaresi,  Avrupalı
emperyalist devletlerin Osmanlı Devletine siyasi, ikti-
sadi, mali müdahalelerinin en önemli aracı konumunda
bulunuyordu. Kurumun 1881 sonrası yeni borçlan-
malarda Osmanlı Devletine kefil olması, hükümet üstü
konumunu güçlendirdi. 

Bütçe gelirlerinin bir bölümünün bu kurum tarafın-
dan toplanması maliyeyi zor duruma sokarken,
ekonomiyi de sermayesizleştirmekteydi. Dış ticaretin
daralması gümrük gelirlerini azaltmıştı. Dünya ticaret
hadlerinin tarım ürünleri ve hammadde fiyatları aley-
hine dönmüş olması da ihracat gelirlerinin düşmesine
yolaçıyordu. Böyle bir görünüm içinde, merkezi
devletin gelirlerini arttırabilmek için zorlayacağı
yegane kaynak, üretici köylüden başkası değildi.
Köylülük üzerinde baskı ve sömürü yoğunlaştırıldı.
Öşür vergisi 1880’lerde %10’dan %11.75 düzeyine
yükseltildi.

Sermaye İhracının Bir Biçimi Olarak Demiryolları
Siyaseti ve Osmanlı Devleti

1898’den Osmanlı dış ticaretinde, I. Emperyalist
savaşa kadar sürecek yeni bir genişleme dönemine gi-
rildi. Sadece Avrupa-Osmanlı dış ticaretinde değil,
genel olarak dünya ticaretinde görülen bu genişleme
aynı zamanda, dünya ekonomisi çerçevesinde merkez-
çevre bağlarının da güçlendiği bir döneme işaret etmek-
teydi. Kapitalist Avrupa yeni bir büyüme ve birikim

dönemine girmiş; tarım ürünlerine ve hammaddelere
yönelik talep büyümüş ve ticaret hadleri birincil mallar
lehine dönmüştü. Aynı zamanda kapitalist gelişmesini
gecikmeli olarak sağlamış Almanya, kapitalist devlet-
lerin, yeni pazar, hammadde kaynakları ve yeni nüfuz
bölgeleri için mücadelelerine, güçlü bir rakip olarak
katılmıştı. Osmanlı devleti’nin sömürge imparatorluk-
larından birisine katılmamış olması, Almanya’nın
dikkatini Osmanlı üzerinde yoğunlaştırmasına neden
olmaktaydı.

Osmanlı Devleti’nde yabancıların demiryolu
yapımı, 1850’lerde başlamıştır. 1888-1896 yılları ise,
yirminci yüzyılın başlarında da sürecek olan, yabancı
sermaye eliyle demiryolu yapılmasının en yoğun döne-
mi oldu. Bu yıllarda Alman sermayesi İç Anadolu ve
Makedonya’da, Fransız sermayesi Suriye, Makedonya
ve Batı Anadolu’da demiryolu yapmına girişti. Birinci
Emperyalist savaşa gelindiğinde, demiryollarının
Osmanlı dış borçları hariç,  yabancı yatırımlar içindeki
payı üçte iki oranındadır. Bu oran, 19. Yüzyılda, Avrupa
sermayesinin dünya çapındaki yatırımlarının sektörel
dağılımına paralellik arzetmektedir.

Demiryolları yapımı, Osmanlı devletinin demir-
yolu yapımcısı ve işletmecisi yabancı şirketlere kilome-
tre başına belli bir gelir güvencesi tanıması, eğer gelir
bu düzeyin altında olursa, aradaki farkı ödemeyi taah-
hüt etmesi anlamına gelen, kilometre garantisi uygula-
ması sonucu, başlı başına karlı bir yatırımdı. Kilometre
garantisiyle birlikte, demiryolunun her iki yanında 5’er
kilometrelik bir şerit içinde bulunan maden cevheri,
orman vb.lerinin işletme hakkının demiryolu şirketle-
rine verilmesine dair sözleşme hükmü; demiryollarının,
iki nokta arasında mümkün olan en kısa uzunlukta
yapılması yerine, sözü edilen kaynakların daha çoğuna
ulaşmak için uzamasına neden oldu. Ancak demiryol-
ları yapımının başka önemli sonuçları da sözkonusuy-
du. Sermaye ihracının bu yeni biçimi, hem demiryolu
yapan ülkenin çelik endüstrisi başta olmak üzere
sanayinin, meta ihracını genişletiyordu; hem de İç
Anadolu gibi limanlardan uzak bölgeleri, ulaşım imkanı
yaratarak, ulaştırma maliyetlerini düşürerek metropol
ekonominin mamul malları için pazara dönüştürüyor ve
aynı zamanda bu bölgeleri ucuz hammadde kaynağı
olarak merkez ülkeye bağlıyordu. Osmanlı devleti
açısından ise, demiryolları, ülkenin değişik böl-
gelerinin, emperyalist nüfuz bölgeleri şeklinde bölün-
mesi sürecine yolaçıyordu. Bir diğer sonuç ise, demir-
yolları üzerinden iç bölgelere girme imkanı bulan
Avrupa’nın ucuz sanayi mamullerinin rekabeti sonucu,
zanaatlerin yıkılmasıydı.

Demiryolunu yapan ülkenin mali ve ticari ser-
mayesinin bölgelerdeki tekeli, ulaştırma tekeli ile bir-
leştiği için, diğer Avrupa ülkelerinin bölgedeki ticareti
engelleniyordu. Daha sonra, aynı Avrupa ülkesinin ser-
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mayesi bölgede yatırımlara girişiyordu. Bu yatırımlar
şehirlerde su, gaz, elektrik gibi belediye hizmetleriyle;
kıyılarda liman yapımı, sanayi ve madencilikte yoğun-
laşıyordu. Fransa Suriye ve Filistin’deki demiryollarını
yaparak bölgedeki ticaretini ve yatırımlarını büyütmüş
ve emperyalist savaşın sonunda imparatorluk pay-
laşılırken, Suriye Fransa’nın payına düşmüştü.
Almanya ise, örneğin Orta ve Güney Anadolu’yu gele-
cekte kendi buğday ve pamuk ihtiyacını karşılayacak
bir alan olarak görmüş, Çumra’da büyük bir sulama
projesi gerçekleştirerek, tarımsal üretimi arttıracak alt
yapı yatırımlarına yönelmişti.

Osmanlı merkezi bürokrasisinin demiryolu
yapımından bekledikleri ise şunlardı: Birincisi, demir-
yolları iç bölgelere ulaştırma maliyetlerini düşürerek,
henüz tarıma açılmamış alanların ihracata yönelik
tarımsal üretime yönelmesini sağlayacağı umuluyordu.
Böylece hazineye giren vergi geliri artacaktı. İkinci
beklenti, merkezin siyasi etkinliğinin bu yolla artmasıy-
dı. Savaş zamanında hareket yeteneği artacak, barış
zamanında vergi toplanması ve denetimi güçlenecek;
yerel güçlerin vergi gelirlerinden pay alması engel-
lenebilecekti. Üçüncü neden ise, dünya buğday
piyasalarında, Osmanlı buğdayının maliyetinin yüksek-
liği nedeniyle, ihracatın gerilemesiydi. Ulaşım maliyet-
lerinin demiryolları sayesinde düşeceği ve dış piyasalar-
da rekabet şansı yakalanacağı umuluyordu. Böylece
hazinenin öşür gelirleri artabilecekti.

Tarımda Mülkiyet, Üretim ve Sömürü İlişkilerinin
Dönüşümü

Osmanlı ihracatının, 1840-1913 yılları arasında
cari fiyatlarla 5 kattan fazla, sabit fiyatlarla on katın
üzerinde artış gösterdiğini biliyoruz. Başlıca ihraç
kalemleri ise, tütün, buğday, arpa, üzüm, incir, ham
ipek, tiftik, afyon, meşe palamudu, fındık, pamuk,
zeytinyağı vb.gibi tarım ürünlerinden oluşmaktaydı.
İhracatın büyümesinde, mülkiyet biçimindeki değişik-
liklerden, pazara dönük üretimin genişlemesine, yeni
toprakların tarıma açılmasına, nüfus hareketlerine,
sömürünün yoğunluk düzeyindeki değişimlere kadar
bir çok faktör rol oynayabilmektedir.

Osmanlı devleti, 16. yüzyılda aşiret reislerine
askeri yükümlülük ve düzenli vergi ödemeleri
karşılığında tanıdığı özerklikle, Kürdistan’da, genel
toprak düzeninden farklı, Avrupa’daki feodal düzene
daha yakın bir mülkiyet ve üretim ilişkileri düzenini
kabullenmişti. Kürdistan’daki bu düzen, II. Mahmut
dönemindeki kimi müdahalelere rağmen, 19. yüzyıl
boyunca da devam etti. Dolayısıyla bu bölgedeki meta
üretimi, bölgedeki şehir pazarlarının yarattığı talebin
büyüklüğüyle sınırlı kaldı. Tarımsal artığa yerel dere-
beylerin elkoymasında siyasal zorun rolü ve üretim
ilişkilerinin feodal niteliği, kendisini üretmeyi sürdürdü.

Kürdistan’ın istisnai durumu dışında kalan
Osmanlı ülkesinde, 1831’de tımar sistemi yürürlükten
kaldırıldı. 16. yüzyıl sonrasında merkezi yönetimin
politik ve askeri gücünün zayıflaması, Anadolu’da ve
Balkan vilayetlerinde, yerel olarak güçlü ayan ve dere-
beylerinin, taşrada yönetici, mültezim, tefeci, tüccar ve
aynı zamanda geniş miri arazilerin fiili sahibi olmaları-
na imkan vermişti. Mülkiyetin sözkonusu fiili biçimi,
dış pazarlara en açık olan batı Anadolu’da bile, meta
üretimi yapılan büyük çiftlikleri, hakim tarımsal yapı
durumuna getirmemişti.Tarımda ticarileşmenin en
gelişkin olduğu bu bölgede bile, büyük ayanların gücü,
tarım vergilerinin toplanmasından ve uzak mesafeli
ticaretin kontrolünden kaynaklanmaktaydı. II.
Mahmut’un tahta geçişi sonrasında başlayan merkezi
yapıyı güçlendirme perspektifi doğrultusunda, miri
topraklar üzerinde uzun bir dönem boyunca oluşmuş
fiili mülkiyet düzenine son verilmek istendi. Ayan ve
derebeylerin sahiplendiği büyük çiftlikler müsadere
edildi, kimi vakıf arazilerine elkonuldu. Büyük ayan-
ların elinden yeniden devlet mülkiyetine alınan araziler
mültezimlere verildi. Böylece ayanların büyükleri
ortadan kaldırıldı. Ancak, köy ağaları, küçük ayan ve
derebeyleri ortadan kalkmak bir yana, tarımsal yapı
içinde kalıcılaştılar; bir çok bölgede köylüleri mülk-
süzleştirmeye ve bağımlı emekçiler haline getirmeye
devam ettiler. Merkezin tarımsal yapıya müdahalesi
çerçevesinde Kürdistan’da da benzer şekilde bazı aşiret
topraklarına el konulmuş ve küçük köylülere
dağıtılmıştı.(Dipnot) Şimdilerde (Mart 1997), Demokratik Kitle
Partisi Genel Başkanı Şerafettin Elçi’nin “Yavuz Sultan Selim’in
Kürtlerle yaptığı anlaşmayı II. Mahmut bozdu. Kürt sorununda
II. Mahmut öncesine dönülerek çözüm yoluna girilebilr” diyerek
kasdettiği bu uygulamadır. Yavuz’un anlaşma yaptığı “Kürtler”
değil, Kürt aşiret reisleriydi ve II. Mahmut’un Kürt ağalarının
topraklarını müsadere ettikten sonra dağıttığı küçük köylüler de,
Kürt küçük köylüleridir.

1838 İngiliz Osmanlı Ticaret anlaşmasından bir yıl
sonra, bu anlaşmanın ekonomik alt yapısını teşkil ettiği
siyasal ve hukuki düzenlemeler, 3 Kasım 1839
Tanzimat Fermanı ile yürürlüğe konuldu. “Gülhane
Hatt-ı Hümayunu” diye de adlandırılan “Hatt-ı Şerif”le
Padişah, uyruklarının can ve mal güvenliğinin
korunacağını, bundan böyle herkesin her türlü varlığını
dilediğince kullanıp mirasçılarına bırakabileceğini,
müsaderenin yasaklanacağını vaadediyordu. Tanzimat
fermanı, toplumsal refahın gelişmesi için özel
mülkiyetin bir önkoşul olduğunu dile getiriyordu.
Tanzimat Fermanının, yeni kanunların “şeriata uygun
olmak koşuluyla” batıdan örnek alınabileceğini
söylemesinden bir yıl sonra, 1840’da çıkarılan ceza
kanunu ile, müsadere suç sayıldı. 

1856 Paris Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin
taraf olarak katılabilmesi ve Avrupa ile “bütünleşe-
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bilmesi” için, bir engel olarak gösterilen yabancı ve
azınlık haklarının güvenceye bağlanması yönündeki
baskılar sonucu, aynı yıl, Padişah Abdülmecit adına
“Islahat Fermanı” çıkarıldı. Bütçe yapılması, bankaların
kurulması, ekonomik kalkınma için Batı sermaye ve
teknolojisinin sağlanması, karma mahkemelerin kurul-
ması, Hıristiyanlardan alınan cizye vergisinin
kaldırılarak Hıristiyan/Müslüman eşitliğinin sağlan-
ması vb. bu fermanla kabul edilmişti. Aynı baskıların
sonucu olarak, 1858’de çıkarılan Arazi Kanunnamesi
ile toprakta özel mülkiyet tanındı. 1867’de ise,
sömürgeciliğin tipik bir uygulamasının önünü açacak
bir anlaşma Osmanlı devletine kabul ettirildi. Bu anlaş-
maya göre, Osmanlı İmparatorluğu’na Avrupalı
nüfusun yerleştirilmesi ve toprak sahibi olabilmeleri
mümkün olacaktı. Daha önce, toprağın özel mülkiyet
konusu olmaması bir yana, 1858 Arazi kanunnamesi de
yabancıların Osmanlı ülkesinde toprak sahibi olmasının
önünü bütünüyle açmamıştı. Bu anlaşma önce İngiliz-
lerin, sonra Almanların umutlanmasına neden oldu.
Yabancıların büyük araziler satın alarak, dış pazarlara
yönelik üretim yapan plantasyon tipi çiftlikler kurmaya
yönelik girişimleri esas itibariyle Ege bölgesinde
görüldü. İngilizler 1867’den de önce Ege bölgesinde
arazi edinmeye başlamışlardı. Bu girişimler 1867 anlaş-
masından sonra güç kazandı. İngiliz uyruklu özel ve
tüzel kişilerin 1867 ile 1892 yılları arasında İzmir
yöresinde pamuk plantasyonları ve üzüm bağları kur-
dukları, Amerikan İç Savaşı’ndan sonra Anadolu
pamuğuna olan dış talebin düşmesi ve 1894’de phylox-
era salgınının bağları tahrip etmesi sonucunda bu işlet-
melerin, Ege’nin tarımsal yapısında izler bırakmakla
birlikte ortadan kalktığı bilinmektedir. (19)(Orhan
Kurmuş, Türkiye’ye Emperyalizmin Girişi, s. 99-122)

19. Yüzyılda Osmanlı tarımının en göze çarpan
özelliklerinden birisi, emeğin görece kıtlığı ve toprağın
bolluğudur. 17. yüzyılın başından itibaren 19. yüzyıla
kadar, Anadolu’nun nüfusu, timar sisteminin bozul-
ması, köylülüğün aşırı sömürüsü, ayaklanmalar ve iç
çatışmalar, genel ekonomik ve mali kriz  vb. sonucu art-
mamış, azalmıştır.19 Yüzyılla birlikte nüfusta meydana
gelen artış ise Kuzey Karadeniz ve Balkanlar’da
imparatorluğun kaybettiği topraklardaki müslüman
nüfusun göçü sonucudur. Tarımsal üretimin artması için
emek kıtlığını giderme ve ucuz ulaşım ağının kurulması
gerektiğinin bilincinde olan merkezi bürokrasi, göç-
menleri Anadolu demiryolu boyunca Eskişehir,
Ankara, Konya, Batı Anadolu ve Antalya’ya yer-
leştirdiler. Çukurova’daki emek kıtlığını gidermek için
de, göçer aşiretlerin iskanına çalışıldı. Zorunlu iskan
programı, göçerlerin uzun süren direnişiyle karşılaştı. 

Ucuz ulaşım imkanlarının olmadığı bölgelerde,
köylünün toprağı işlemesini teşvik etmek amacıyla, on
yıl öşürünü ödemek koşuluyla, devletten satın alması

gibi uygulamalara gidildi. Osmanlı tarım ürünlerine
olan dış talebin dalgalanmalarına bağlı olarak, ucuz
ulaşım imkanı bulunan, toprağın metalaştığı bölgelerde,
arazi fiyatları değişimler gösterdi. Arazi fiyatlarındaki
artışlar diferansiyel (farklılık) rantına bağlı değişimler
gösterse de, toprağın görece bolluğu, tarıma açılmamış
arazilerin varlığı nedeniyle mutlak rantı içermiyordu.

Emeğin kıtlığı ve aynı anlama gelmek üzere
toprağın bolluğu, ağalık kurumunun güçlenmesinin ve
yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldi. Tarımsal
üretim için gerekli olan bir çift öküz ve temel araçlara
sahip olan veya bunları ödünç alabilen köylü ailesi,
kendi toprağını işleyebiliyordu. Ancak marjinal toprak-
ların bulunmadığı yörelerde, köylüler ağa topraklarında
ortakçılık yaptılar. Kötü hasat ve benzeri nedenlerle,
öküzlerini ve temel araçlarını elden çıkarmak zorunda
kalan köylüler, mülksüz ortakçılar olarak ağalara
bağımlılığı kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Osmanlı
merkezi bürokrasisi de, 19. yüzyıl başlarındaki düzen-
lemeleriyle tarımda küçük üreticiliğin egemen olduğu
bir yapıyı hedeflemişti. Bir yandan küçük köylü üretici
ağır şekilde vergilendirilirken, bir yandan da, tarımsal
artıktaki payını devlet aleyhine genişletecek ve merkezi
bürokrasinin siyasal egemenliğine karşı çıkacak, güçlü
bir toprak ağaları sınıfının ortaya çıkması engellenmişti. 

Tarımsal üretimde artığa el konulmasının en önem-
li mekanizmalarından birisi vergilendirmeydi.
Köylülerin ödediği vergiler arasında öşür ve hayvan
vergisi ağnam, devlet maliyesinin en önemli gelir
kalemleri arasında yeralıyordu. Öşür ve ağnam başta
olmak üzere, köylü üzerindeki vergiler, toplam tarımsal
üretimin dörtte birine, hatta daha fazlasına el konulması
anlamına geliyordu. Vergi önceleri çoğunlukla ayni,
fakat giderek nakdi olarak ödenmeye başlandı. Sadece
öşür, yüzyıl sonlarında, toplam vergi gelirlerinin dörtte
birini oluşturmaktaydı. Ancak timar sisteminin
çözülmesinden sonra, vergilerin toplanmasını mülte-
zimlere bırakma yöntemi, 19. yüzyılın ilk yarısında da
devam etti. Mültezimler, devletin tarımsal artıktan ala-
cağı payı azaltmakla kalmadılar, köylü üzerindeki
sömürüyü de yoğunlaştırdılar. Vergi gelirlerinin büyük
bir bölümüne el koymayı sürdürdüler. Tanzimat fer-
manı sonrasında toprak düzenine getirilen, Batı
hukukuna yönelik değişikliklerden sonra dirliklerin
kaldırılması, memur maaşlarının devlet hazinesinden
ödenmesi ve vergilerin toplanmasında mültezim kuru-
munun kaldırılarak yerine muhassıl denilen devlet
memurlarının geçirilmesi gündeme geldi. Muhassıllar
dini ve ruhani vakıfların arazileri dışındaki tarım gelir-
lerinin vergilerini topluyor; vakıflara karışamıyorlardı.
Vakıfların gelirleri ise şeyhler ve mütevelliler tarafından
alınmaya devam edildi. Vakıf gelirleri vergi ve
salmalardan muaf tutuldu.

Tanzimat Fermanıyla öşür, tarımsal ürünün % 10’u

Osmanlı -Avrupa İlişkileri ve Batılılaşma



fabrika  Ocak 2001 93

Osmanlı -Avrupa İlişkileri ve Batılılaşma

olarak sabitleştirildi. Ancak mali buhran yıllarında bu
oran %15’e kadar çıkarıldı. Vergilendirmede büyük
toprak sahipleri kollanırken, küçük köylülüğe yükle-
nildiği için; vergilendirmenin yapısı, gelirler azaldıkça
oranların arttığı bir görünüm kazanmıştı. Ağır vergiler,
üretimin hava koşullarına bağımlılığı ve verimin düşük-
lüğü yüzünden, hem küçük toprak sahibi üreticiler, hem
de kiracılar, yüzde 20’den, yüzde 120’ye kadar değişen
faiz oranlarıyla borç veren tefecilere sürekli borçlu
durumdaydılar. Mültezim ve kiracılık durumunda
toprak sahibi üretimden payını aldıktan sonra, geriye
kalana da tefeci el koyuyordu. Hasadın çok kötü olduğu
yıllarda, mültezim hasat yerine tefeciden önce vara-
bilsin diye, devlet bütün borç ödemelerini erteliyordu.
Buna karşılık, küçük köylülüğü toprak ağalarına karşı
korumak amacıyla, borcunu ödemeyen üreticinin
toprağına el konulmasını yasaklayan fermanlar çıkarıl-
maktaydı.

Toprağın ve tarım araç ve gereçlerinin ıslahı söz
konusu değildi. Bu durumda kırlardan şehirlere göçü
engelleyen faktörlerden birisi marjinal toprakların var-
lığı ise; diğeri de yabancı mamuller karşısında rekabet
edemeyen ve yıkılan zanaat üretimi nedeniyle
şehirlerde istihdam imkanının olmamasıydı.

Toprağın özel mülkiyete açılmasından sonra
bürokrasi ve saraylılar da toprak almaya girişmişler-
di.(dipnot) Birinci Meşrutiyet’ten sonra, Osmanlı Padişahı,
İmparatorluk’ta özel hukuk çerçevesindeki en büyük toprak
sahibi haline gelmişti. 1890’larda Suriye ve Mezepotamya’daki
ekili arazinin yaklaşık üçte biri Abdülhamit’in özel mülküydü.
Gayrimüslim sarraf ve bankerler de Mezopotamya’da geniş
araziler edinmişlerdi. Miri arazi statüsünde kalan toprak-
lar, tüm işlenebilir toprakların %5’ine inerken;
1830’lardaki müsaderelerde pek az dokunulan vakıf
arazileri %25 civarında kalmıştı. Geriye kalan %70 ise,
özel mülkiyet durumundaydı.19. Yüzyılın sonlarına
doğru tüm işlenebilir toprakların % 75-82.5 dolayların-
daki bir kısmı 2-20 hektar arasında değişen ve ortalama
6-8 hektarlık küçük işletmelere attir. Mülk toprakların
%10’u büyük işletmelerin denetimindedir. Vakıf ve miri
arazilerinin yarısına yakın kısmı da, konumları “fiili
olarak toprak sahibininkine denk” olan, yaşam boyu
kiracı durumundaki küçük köylüler tarafından işleniy-
ordu.

1830’larda büyük çiftliklerden bir kısmının
müsadere edilmesinden sonra, ortakçılık, büyük mülk
topraklarda egemen işletme biçimi haline geldi.
Yüzyılın ortasından itibaren, sayısı azalan ve oran
olarak önemsizleşen büyük işletmelerin toprakları ise,
bir yıl süreyle kiralanan işçiler tarafından işleniyordu.
(20)(Şevket Pamuk, a.g.e. s.79-102)

Zanaatlerin Çöküşü, İlk Fabrikalar
19. Yüzyılda kapitalist devletlerin sömürge poli-

tikası, nüfuz ettiği ülkelerde, Osmanlı İmparatorluğu
dahil olmak üzere, iki sonuç yarattı. Birincisi bu ülke-
lerde dünya pazarları için meta üretimi yaygınlaştı.
İkincisi, zanaatlere dayalı tarım-dışı üretim faaliyetleri,
ithal malların rekabeti karşısında geriledi ve büyük
ölçüde yıkıma uğradı. Tarımsal üretim ile tarım-dışı
zanaat üretiminin birlikteliği parçalandı.

19. Yüzyıl başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu,
pamuk ipliği, pamuklu dokuma, kadife, ipekli dokuma,
halıcılık, deri işçiliği, metale dayalı zanaatler, ahşap
işçiliği, gemi yapımı vb. itibariyle, kendi kendisine
büyük ölçüde yeten bir ülkeydi. Buna karşılık kağıt,
yünlü dokuma, teneke, cam, kimi kimyasal maddeler
ithal edilmekteydi. Zanaat üretimi loncalar halinde
örgütlenmişti. Loncaların etkisinin en güçlü olduğu yer,
devletin desteği nedeniyle İstanbul’du. Yüzyılın başına
doğru tarım-dışı üretim zanaatkar üretimini ve lonca
yapısını zorlamaya başlamış, az da olsa imalathaneler
ortaya çıkmaya başlamıştı. Loncaların gücü, zanaat üre-
timinin yıkımına paralel olarak 19. yüzyıl boyunca
azaldı. Yüzyılın son 25 yılında loncaların imalathaneler
üzerinde etkisi pek kalmamıştı. Yine de devlet,
zanaatkarların özellikle başkent çevresinde yaygın
biçimde işsiz kalmasının doğuracağı toplumsal ve
siyasal sonuçlardan çekindiği için, 20. yüzyıla kadar
loncaları kaldırmaya yanaşmadı. 

18. Yüzyılın son otuz yılında İmparatorluğun
Kuzey Yunanistan, Anadolu ve Suriye gibi bölgeleri,
ham pamuk ihracatçısı durumundaydı.  Ayrıca Teselya
ve Makedonya’dan önemsiz sayılamayacak miktarlar-
da pamuk ipliği ihraç edilmekteydi. 19. Yüzyılın ilk
yirmi yılına kadar, Osmanlı pamuklu dokuma üretimi
yaklaşık 12 milyon nüfusun oluşturduğu iç pazarın
ihtiyacını karşılayabiliyordu. Bu üretimin bir kısmı iplik
eğirme ve basit pamuklu dokumacılığı olarak, kırsal
faaliyetin bir parçasıydı. Nüfusun %80’i kırlarda
yaşadığı için, doğrudan tüketim için evlerde yapılan
pamuklu ve yünlü dokuma üretimi, toplam üretim
içinde en büyük paya sahipti. Sömürgeciliğin nüfuzu
sonucu, zanaat üretiminde ortaya çıkan yıkım, en yavaş
bu kesimde işledi. 

Batı mallarının rekabetinden en erken etkilenen ise,
şehirlerdeki talebi karşılamaya yönelik üretim yapan
imalathaneler oldu. İstanbul yüzyılın başlarında (1815)
700 bin nüfusa sahip bir şehirdi. 1910’da 1.150 bin
nüfusun yaşadığı bir şehir haline geldi. İzmir’in nüfusu
1830 yılında 120 bindi. 1910’da nüfus 250 bine yüksel-
di. İstanbul, İzmir, Selanik, Beyrut, Trabzon gibi liman
şehirleri hem büyük bir nüfusu barındırıyor; hem de
yarı-sömürgeleşme sürecinin bütün özelliklerini taşı-
yorlardı. Bu şehirlerin rıhtımlarını, elektrik, su, ha-
vagazı, tranvay tesislerini ve bu limanları ülkenin iç
bölgelerine bağlayan demiryollarını yabancı sermaye
yapmakta ve işletmekteydi. Zanaat üretiminin, dış
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ticarete öteden beri açık olan bu liman şehirlerinde 19.
yüzyıldan da önce gerilemeye ve yıkılmaya başladığı
söylenebilir. Orta Anadolu, Batı Anadolu’nun iç
tarafları ve Karadeniz bölgesinde 19. yüzyıla kadar
şehirleşme çok geriydi. Buna karşılık Kürdistan bölge-
si, üzerinde bulunduğu transit ticaret yolları nedeniyle
yüksek bir şehirleşme düzeyindeydi. Transit ticarete ve
şehirleşmeye ek olarak, tarıma elverişli toprağın az ve
verimin düşük olması ve tarımda meta üretiminin sınır-
lı oluşu, bölgede manifaktürün gelişmesini hızlandır-
mıştı.

1820’lerden itibaren, öncelikle pamuklu dokuma
alanında, Osmanlı ekonomisinin kendi kendine yeterli
durumu değişmeye başladı. Zanaatlerin yıkımında asıl
belirleyici olan faktör sanayi devrimidir. Bununla bir-
likte, 1838 ticaret anlaşması ve onu izleyen anlaşmalar,
ülke içinde üretilen malların bir bölgeden bir bölgeye
taşınmasında %12 oranında iç gümrük ödenmesini şart
koşuyordu. Bu düzenleme 1870’e kadar yürürlükte
kaldı. Ülke içinde üretilen malların bir başka bölgeye
deniz yoluyla tanışmasında ise iç gümrük oranı 1889’a
kadar %4’te tutuldu. Hazinenin gelirlerini yüksek tut-
mak amacıyla uygulanan bu iç gümrükler, ülke içinde
üretilen malları, ithal mallardan daha yüksek oranda
vergilendirerek yerli üretimin ve iç pazarın yıkılmasını
kolaylaştırdı. Yabancı mallar karşısındaki eşitsiz ve ağır
vergiler, yerli zenginlerin sanayi hatta ticaret alanlarına
yönelişini engelledi. 

Böylece zanatlerin yıkımıyla terkedilen binlerce
tezgahın üretimine yönelik talep; Avrupa ülkelerinin
sanayiine yöneldi, kapitalist metropollerdeki sermaye
birikimini beslemeye başladı. Osmanlı ekonomisinin,
diğer sömürge, yarı-sömürge ülkeler ekonomilerinde
olduğu gibi, kapitalist dünya pazarına açılmasının bu
özel biçimi, daha önce küçük üreticiliğin karşıladığı
mamul mallar talebinin; ekonominin kendi iç
dinamiğiyle, küçük üreticilikten hemen sonra ortaya
çıkacak bir sanayi sermayesi birikimi için kullanıla-
bilmesi şansını ortadan kaldırmıştır. 1830 ve
1840’larda, Mısır’da Mehmet Ali Paşa’nın sanayileşme
çabaları örnek alınarak İstanbul civarında bir kaç
ayakkabı, dokuma ve askeri malzeme fabrikası
açılmışsa da, “kamu iktisadi teşebbüsü” benzeri bu
işletmeler, ithal malların rekabetine dayanamadı ve
çoğu kapanmak zorunda kaldı. İç pazar yeni sanayi
işletmeleri için elverişli hale geldiğinde, pazarın bu
imkanları, büyük ölçüde ayrıcalıklar elde etmiş bulunan
yabancı kapitalistlerin ya da onlarla işbirliği içindeki
gayrımüslim kesimlerin eline geçti. Bu kesimler, 1839
sonrasındaki kazandıkları hukuki ayrıcalıklarına,
Osmanlı hükümetinden elde ettikleri işletme tekelleri
ve benzeri diğer ayrıcalıkları eklediler.

Osmanlı yöneticileri 1838 ticaret anlaşmasıyla
kabul edilmiş bulunan yabancı malların ithaline %5

gümrük vergisi üst sınırından rahatsızlık duymaktay-
dılar. Çünkü aynı dönemde sanayini yüksek koruma
duvarları arkasında inşa eden Fransa, Almanya gibi
ülkeler, ithalata kıyas kabul etmez gümrük vergileri
koymaktaydılar. Osmanlı bürokrasisi %5’lik gümrük
vergisini, uzun çabalar sonucu ancak 1862’de %8’e
yükseltebildi. Devam eden çabaların sonucu 1907’de
de bu oran %11’e çıktı. Fransa ise 1880’lerde değer
üzerinden %24 olarak alınan gümrük vergisini, 1892’de
%69’a yükseltmişti.

Osmanlı İmparatorluğunda sanayileşmeyi hız-
landırarak ekonomik güçlenmeyi amaçlayan politikalar
İttihat Terakki hükümetleri döneminde yürürlüğe kon-
maya başlandı. İttihat Terakki’nin 1913’te kendi kadro-
larıyla kurduğu hükümet, aynı yıl Teşvik-i Sanayi
Kanunu’nu çıkardı. Ancak Birinci Dünya savaşına
kadar geçen kısa sürede, anılan politikalar doğrultusun-
da önemli mesafeler alınamadı. Yeni kurulan işlet-
melerin çoğunluğu, yabancıların ve onların himayesin-
deki gayrimüslimlerindi. 1915’te, çoğunluğu İstanbul’-
da olmak üzere, büyük işletme sayılan 585 iş yerinde 30
bin civarında sanayi işçisi çalışıyordu. Çalışanların
%60’ı gıda, dokuma ve halı kesimlerindeydi. Ancak bu
sanayinin üretimi, toplam mamul mal talebinin çok
küçük bir bölümünü karşılamaktaydı. Sınai mamul
talebinin büyük bölümü itibariyle emperyalist
metropollere bağımlılık devam ediyordu.

Reform Hareketleri/Çöküş İlişkisi

19. Yüzyıl boyunca Osmanlı Devletinde gerçek-
leşmiş olanlar; yaşandığı esnada da, bugün de, tartış-
malı niteliklere sahip olmuşlardır. Kapitalist Batı açısın-
dan “Doğu Sorunu”, Osmanlı’nın hayatiyetini kaybet-
tiğinin görülmeye başlandığı 18. yüzyılda, hatta daha
önceleri gündeme geldi. Kapitalist gelişmenin yarattığı
ham madde ve pazar ihtiyaçları sömürgeciliği temel
dinamik haline getirdikçe, Batı’ya en yakın ve zaten
çözülme işaretleri veren Osmanlı Devleti, sömürgeci
imparatorlukların önde gelen ilgi alanı oldu. Ama bu
sorunu kendi çıkarlarını azamileştirerek çözmek
isteyenlerin çokluğunun; dolayısıyla, sömürgeciler arası
rekabetin ve Fransız devriminden korkmuş, işçi sınıfı
ayaklanmalarından endişeli monarşilerin cesaretsizlik
ve zayıflığının sonucu olarak nihai çözüm sürekli erte-
lenmişti. “Statükonun korunması” formülü, imparator-
luk içindeki ulusal  bağımsızlıkçı ve özgürlükçü akım-
ların genel olarak desteklenmesini yavaşlattı ve
Osmanlı’nın bütünüyle parçalanması ve bölüşülmesi
yerine, daha çok Rusya tarafından kemirilmesinin bir
imkanına dönüştü. İşgaller, Napolyon savaşlarının
hemen ertesinde bir ölçüde frenlenen ulusal
başkaldırıların desteklenmesi, hristiyan toplulukların
koruyuculuğu iddiaları ve imtiyazları; coğrafi bir daral-
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maya neden olurken; Bab-ı Ali’nin zayıflığından yarar-
lanarak, sözde destekler karşılığında veya baskıyla elde
edilen ticari ve mali ayrıcalıklar; sömürgeci Batı’nın
Osmanlı devleti içindeki nüfuzunu derinleştiriyordu.

Osmanlı hiçbir zaman sömürge olmadı. Ama
Ondokuzuncu Yüzyıl, kendisi de çok sayıda ulusal
topluluğu egemenliği altında tutan, baskıcı Osmanlı
devletinin yarı-sömürgeleştirilmesinin tarihine tanıklık
etti.

Osmanlı’da bu sürece direniş ise bir kaç düzeyde
ele alınmalıdır. Birinci düzey şüphesiz diplomasi ve
askeri mücadelelerin yeraldığı düzeydir. Sömürgeciler
arasında bulunduğuna yukarıda işaret ettiğimiz reka-
betin, padişah Abdülhamit tarafından uzun süre bir
siyaset zemini haline getirildiği biliniyor. Osmanlı mo-
dernleşmesinin “çekirdeği ve itici öğesi” (21)(İlber
Ortaylı, a.g.e, s.25, Hil yayın, 1983 İstanbul) olan askeri mod-
ernleşme, eğitimde, maliye alanında, idari sistemde,
hukukta, vb. paralel bir modernleşme sürecinin gerçek-
leştirilmesini zorunlu kılmıştır. Kapitalist batı karşısın-
da ayakta kalabilmek için yapılan bu reformlar; içinde
gerçekleştikleri “tarihin olağanüstü hızlandığı” döne-
min şartlarının belirleyici etkisi altında, temel hedefle-
rine ulaşmayı başaramadılar. Hatta çoğu zaman, batı
karşısında güçlenmeyi amaçlarken, batının egemen-
liğine girişin kanallarını yarattılar. Ordunun modern-
leştirmesi doğrultusundaki çabalar, önce Fransız,
yüzyılın sonuna doğru Alman generallerin komutasında
bir ordu yarattı. Donanmanın ıslahı ise İngilizlerden
bekleniyordu.

İkinci düzey, Osmanlı toplumuna nüfuz etmek için,
Osmanlı tebası hristiyan toplulukları köprü başı yap-
maya girişen; bunun için hristiyan tebanın hamiliği
iddialarına başvuran sömürgeci siyasetin parçalayıcı
etkisini kırmaya yönelik reformlardı. Rusya, Ortodoks
Rum ve Ermeniler; Fransa, katolik Ermeniler; İngi-
lizler, Amerikalılar ve Almanlar Doğu’da protestanlık
üzerinden Ermeniler üzerinde çalışıyorlardı. İngilizler,
uzun süre Yahudi teba içinde de, protestanlaştırma
çalışması yürüttü. Sömürgeci politikalar “milletler”
sorunuyla Osmanlı’nın pazar, nüfuz alanı ve nihayet
toprak ilhaklarıyla paylaşılması çerçevesinde ilgileni-
yor; bu niyet, “Osmanlı despotizmi ve baskısına karşı
kurtarıcılık” ve reform talepleriyle örtülüyordu.
“Viyana kongresi ile tutucu Avrupa dinginliğe kavuştu.
Avusturya, Rusya ve Prusya’nın kurduğu Mukaddes
Liga, ulusalcı ve özgürlükçü hareketleri bastırmakta
başarılı oldu. Ancak bu konudaki tutarlılık ve birlikte-
likleri Osmanlı İmparatorluğundaki ulusalcı hareketler
için sözkonusu değildi. 1830’da ve 1848’de Macar ve
Polonezleri kanla boğan Avusturya ve Rusya, Balkan
halklarının bağımsızlığının candan destekleyicisi
görünüyorlardı.”(22) ( İlber Ortaylı, a.g.e. s.29). Aynı
gelişmeleri, batılı aydınlar, örneğin Mora isyanında,

Yunan kültürüne duyulan hayranlıkla destekliyor; ileri-
ci hareketler ise, bir ölçüde ezilen ulusların kurtuluşu ve
“uygarlaşmanın” önünün açılması çerçevesinde soruna
yaklaşıyorlardı. Uygarlık kavramının içeriği ise, kendi
başına bir toplumsal ilerleme olarak kabul edilen batılı
emperyalist-kapitalizmin gelişmesinin gereklerine
dayandırılan değer ölçülerinden oluşmaktaydı. 

“Ülkeye etkin biçimde ne tür uygarlık getirilmişse,
onun gerçek destekçileri, tüm kentlerdeki ve ticari
merkezlerdeki Rum ve Slav orta sınıftır. Nüfusun bu
kesimi, zenginlik ve etkinlikte sürekli olarak gelişiyor,
Türkler ise her geçen gün daha gerilere itiliyor. İdari ve
askeri güç onların tekelinde olmasaydı, kısa süre içinde
ortadan silinirlerdi. Ama bu tekel, gelecek için
olanaksızdır ve Türklerin gücü, ilerleme yoluna
engeller koymanın dışında, güçsüzlüğe dönüşmüştür.
Gerçek şu ki, çarelerine bakılmalıdır.” (23) (F. Engels,
New-York Daily Tribune, 19 Nisan 1853 Başyazı, Doğu Sorunu
(Türkiye),  s.41, Sol Yayınları, 1971 Ankara).

Osmanlı bürokrasisinin, batıdan gelen dolaysız
baskılar ve batı karşısındaki geri kalmışlığın kendilerini
dönüşüme zorlayan basıncı sonucu; Tanzimat fer-
manıyla başlayan, Islahat fermanıyla süren reformları;
Osmanlı’daki din-devlet birliğini hilafet ve saltanat
ayrımına taşıdı. Padişah bütün tebanın hükümdarı ve
müslümanların halifesi sayılmaya başlandı. İktidarın
tekliği anlayışından, “ikileşme”ye doğru gelişme, hris-
tiyan cemaatlerin özerklik alanlarını genişletti. Daha
Tanzimat Fermanı ilan edilmeden önce, hıristiyan
cemaatler kendi iç düzenlerinin kurallarını belirleye-
biliyorlardı. Tanzimat fiili durumu yasallaştırmıştır.
Üyelerinin 10’u müslüman, 10’u hristiyan cemaatler-
den ve 10’u yabancılardan oluşan yabancı
mahkemelerinin kurulmasıyla, Osmanlı’nın kendi
ülkesinde yargı tekeli kırılmış; arkasından kiliseler de
yargılama yetkisini elde etmiştir. Benzer şekilde
cemaatler kendi eğitim kurumlarını oluşturmuşlardır.
Hristiyan nüfusun fiilen askerlik yapma veya bedel
ödeme yükümlülüğü de Tanzimat sonrasında
kaldırılmıştır. Uluslaşma doğrultusundaki bu gelişme-
ler, cemaatlerin yönetimlerine ruhban sınıfı dışından
kişilerin de katılmasıyla yeni bir nitelik kazanmıştır.
Fener Ortodoks Patrikliğini, çoğu kez Osmanlı’dan
daha baskıcı bulan çeşitli ulusal topluluklar; cemaat
örgütlenmesindeki bu değişimle birlikte, kendi
kiliselerini kurma veya uluslaşma süreçlerini dinden
bağımsızlaştırarak gerçekleştirme yoluna girmişlerdir.
Yeterince örgütlenmemiş ayaklanmalar ve dış desteğe
dayanarak bağımsızlık mücadelesine girişmenin
sonuçlarını gören Bulgar ulusçuluğu, uygulamaya koy-
duğu modern, laik bir eğitim programıyla ve bilinçli bir
halk desteği yaratmak için yürütülen faaliyetleriyle, İtti-
hatçı genç subayları da derinden etkilemişlerdir.
Ermeniler aynı dönemde, Osmanlı tebası olmaya
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devam ederlerken,  kendileri için yasama organı oluş-
turmayı başarmışlardır. Arnavutluk’un iç bölgeleri ve
Karadağ gibi istisnalar dışında, Osmanlı topraklarının,
en zenginleşmiş; kapitalist üretimin ve kapitalist ilişki-
lerin en çok geliştiği; emperyalist nüfuzun en etkili
olduğu bölgelerinde gelişen uluslaşma dinamikleri;
reformlarla batılılılaşma ve ulusal toplulukların talep-
lerini yatıştırmayı hedefleyen Osmanlı’nın, ulusal ayak-
lanmalarla parçalanmasını hızlandırmıştır. Şüphesiz
reformlar yıkıma doğru gidişin kendi başına müsebbibi
değildir. Osmanlı’nın reform programlarını yürürlüğe
koyduğu dönem; kapitalist Avrupa’nın Napolyon
savaşlarını bitirerek, istikrarını kurduğu ve gücünü
dışarıya yönelttiği; sömürgeciliğin hız kazandığı bir
dönemdir. Böyle bir uluslararası konjonktürde içine gi-
rilen yıkım sürecini reformlara bağlamanın alternatifi
olarak, Türkiye’nin islamcı/Osmanlıcı siyasal akımı
içinden ileri sürülen, “tanzimat olmasaydı” yaklaşımı;
yıkımı önlemeye değil; muhtemelen daha da hızlandır-
maya yolaçardı. Reformcuların eksiği, arkalarındaki
siyasal halk desteğinin yetersizliği; bazı hallerde yok-
luğudur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne kadar, kayda
değer şekillenişi ve sürekliliği  olan bir örgüt de göze
çarpmaz. Sonuçta, imparatorluğun bütünlüğünü sağla-
mak için atılan adımlar parçalanmayı önleyememiş;
parçalanma süreci ise reformları hızlandırarak,
emperyalistlerin nüfuz girişimlerinin önünü açmaya
devam etmiştir.

1829 Edirne anlaşması ile Sırbıstan’ın özerkleşme-
si hukuken değilse de fiilen bağımsızlaşma anlamına
geliyordu ve Osmanlı’ya ilk uluslaşma yoluyla
parçalanma uyarısıydı. Fiili durum 1878 Berlin
Kongresiyle hukuki kesinlik kazanacaktır. Sırbistan
uyarısının arkasından Yunanistan geldi. Yunanistan’ın
bağımsızlık mücadelesi başından sonuna, çarpıcı özel-
likler taşımıştır. Örneğin sömürgecilerin hristiyan
Osmanlı tebasıyla ilgilerinin, “ilerleme yolundaki
engelleri” kaldırmak, baskıdan kurtarmak ve reformcu-
luk olmadığı, Yunanistan örneğinde açıkça
görülmüştür.

Avrupa kamuoyunu heyecanla ayağa kaldıran bir
ihtilalin sonunda, “Yunan bağımsızlık mücadelesi”
zafere ulaştı ve Yunan Devleti kuruldu. “Uygar” Batı,
“özgürleştirdiği” Yunan halkının çiçeği burnunda
devletinin başına, uluslararası bir himaye anlaşması ile,
Bavyera prensi Otto ile; Yunanistan’ı da, Yunan halkını
da hor gören Avusturyalı danışmanlarını getirdi.
Sömürgecilerin nüfuz mücadelesi ise, yeni kurulan ve
Fransız, İngiliz ve Rus partileri adını alan partiler
üzerinden devam ettirildi. Sömürgecilerin reform talep-
lerinin gerçek içeriği anlaşıldı. Bağımsız birer devlet
haline dönüşen bütün Balkan Halklarının başına da
benzer şekilde Avrupa aristokrasisinden birer Kral tayin
edildi.  Reform taleplerindeki samimiyetsizlik, Osmanlı

devletinin görece bir güçlenme yaşadığına dair işaretler
alınınca da ortaya çıktı: “Eski sömürgecilerden İngiltere
ile Fransa, Londra ve Paris’te büyük coşkunlukla öğre-
nilen, şimdi gitgide Alman yanlısı kesilen bir bürokrasi
eliyle Bağdat ve Şam’a uygulanmakta olan
cumhuriyetçi derslerin sonucundan tedirgin olmuşlardı.
Geleneksel ayrıcalıklar, özellikle ‘hasta adam’ toparlan-
ma işaretleri gösterdiği, dolayısıyla imparatorluk
toprakları içerisinde yeterince zayıf bir düzenin ayakta
tutulması amacına artık hizmet etmediği için, savunul-
malıydı.” (24) (Çağlar Keyder, Türkiye Demokrasisinin
Ekonomi Politiği, Geçiş Süreci.. S. 41)

Osmanlı Devleti’nin siyasi kadroları ise batıdan
gelen reform talepleri karşısında iki tutuma sahip oldu-
lar. Birincisi, reformların bir “Osmanlı ulusu” yarat-
maya hizmet edebileceği, dolasıyla devletin güçlen-
mesini sağlayacağı yaklaşımıydı. Diğer yaklaşım ise,
bir zorunluluktan kaynaklanıyordu: Esasen, 1774
Küçük Kaynarca Anlaşmasından itibaren, Osmanlı
açısından bir dizi başarısızlığı ifade eden Osmanlı/Rus
savaşlarının baskısıyla, batıya giderek artan ölçüde
bağlanma, devlet ve devlet/toplum ilişkilerinin yeniden
düzenlenmesi ihtiyacını dayatmaktaydı. Eski düzenin
olduğu gibi sürdürülmesi mümkün değildi; ancak
reform taleplerinin, imparatorluğun parçalanmasına bir
giriş özelliği içerdiği de görülüyordu. Dolayısıyla,
tehlikeyi önlemek için, bugünün moda deyimiyle
“reform paketleri” vaad ve ilan ettiler. 

Bir Osmanlı Ulusu yaratma fikrinin arkasında
ulusal bir burjuva sınıfın olmadığı biliniyor. Bununla
birlikte, reformcuların samimiyet ve tutarlılığından bah-
setmek de oldukça zordur. “Aslında Osmanlı reformist-
leri ulusal hareketleri, imparatorluk içinde yarattıkları
ve yaratabilecekleri sonuçlar itibariyle değerlendiriyor-
lardı. Bu sonuçlar kaçınılmaz bir şekilde imparatorluğu
bölücü yönde oldukları için, söz konusu reformistler
reform konusunda pek iştiyak göstermiyorlardı. Aksine
iktidarda iken Batı desteğini sağlamak ve müdahaleleri
azaltmak için bir ölçüde reformları başlatıyorlar, ikti-
dardan uzak kaldıkları sürece rakiplerinin devam
ettirdikleri reformları eleştiriyorlardı. Kısaca bunları
gerçek ve samimi ‘reformcular’ olarak saymaya olanak
yoktur.” (25) (Taner Timur, Osmanlı Mirası, Geçis Sürecinde
Türkiye, s.26, Belge Yayınları Ekim 1992 İkinci Baskı).

Diğer taraftan reformcu kadro ve akımların,
toplumsal konumları ve merkeze koydukları siyasi
sorun itibariyle de, yaşadıkları yüzyılın siyasal akım-
larından, liberalizmden, milliyetçilikten, sosyalizmden
derinlemesine nasiplenmeleri zordu. Ne reformcu
yönetici kadrolar, ne de reformcu muhalif siyasi akım-
lar bu bakımdan farklılık arzederler. Şerif Mardin’in
Jön Türkler için söyledikleri reformist hareketin bütünü
için de bir fikir verebilir: “Jön Türkler siyasi fikir
boşluklarını iki şekilde kapatmaya çalışmışlardır. Bir
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yandan kendi devirlerinde Avrupa’da tartışılmakta olan
fikirlerin ‘popülarize edilmiş şekillerinin etkisi altında
kalmışlar ve büyük teorisyenlerle halk arasında aracı
rolü oynayan ikinci derecede düşünürlerin görüşlerini
kendi fikirlerine intikal ettirmişlerdir.” (26)(Şerif Mardin,
Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, s. 24). “Jön
Türklerin, en belirgin özelliklerinden biri Karl
Mannheim’in ‘ütopya’ ismini verdiği fikri yapıtlar
ortaya çıkarmamış olmalarıdır.”, “..Jön Türklerin, bu
anlamda bir ‘ütopya ile ortaya çıktığı söylenemez. Bu
itibarla Jön Türk düşüncesi ‘radikal’ değil, ‘muhafaza-
kardır.” (27) (A.g.e. s. 220-221)

Keza, İttihat ve Terakki cemiyetinin (sonra par-
tisinin) mayalandığı ve gizli bir örgüt olarak kurulduğu
Selanik şehri, Yahudi burjuvazisinin geliştiği, impara-
torluğun, en batılı şehirlerinden birisiydi ve güçlü bir
işçi hareketi de mevcuttu. İttihatçılar Batı libera-
lizmiyle, Balkan milliyetçiliğiyle ve Masonluğun
Carbonari koluyla temas ettiler, derinlemesine olmasa
da etkilendiler. Ama ne Avrupa sosyalist hareketinin, ne
Selanik’teki işçi hareketinin İttihat ve Terakki
cemiyeti/partisi’nin fikri şekillenmesi üzerinde bir et-
kisi söz konusu olmadı.

Osmanlı reformcularının dikkatini, çevrelerindeki
siyasal akım ve odakların bazılarına yönelten ve
bazılarına karşı sınırlayan; çünkü, merkeze koydukları
ve böylece kendilerini “muhafazakar” kılan sorun
nedir? Bu sorunun cevabı, “Osmanlı devletinin bütün-
lüğünü korumak”tan ibarettir. Osmanlıcılık düşüncesi
bu merkezi soruna önerilen ilk çözümdür. Ancak
Yunanistan’ın bağımsızlığı ile bu çözüm önemli bir
yara almıştır. İslamcı Abdülhamit, “Kılıç Arnavut’un,
kalem Ermeni’nin” demiş; ama Arnavutların ve
Ermenilerin de ulusal bağımsızlık talepleri gecik-
memiştir. “Madem ki, hıristiyan topluluklar ayrılıyor, o
halde müslüman halkların Osmanlı devletindeki bütün-
lüğünü koruyalım” yaklaşımıyla, İslam birliği ikinci
çözüm önerisi olarak gelmiştir. Harb-i Umumi ise, müs-
lüman Arapların Osmanlı’dan kopuşuna tanık olmuştur.
“Türklerin birliğini sağlamak” formülü ise, Kürt, Laz,
Boşnak ve diğerlerinin “Türkleştirilmesi” perspektifiyle
birlikte son çözüm önerisi olmuştur.

Sömürgeci Batı’lıların “Doğu Sorunu”nu kendi
hesaplarına çözme girişimlerinin ve dolayısıyla diren-
menin üçüncü düzeyi ise, mali/iktisadi plandadır.

“Yabancı sermayenin etki alanının Osmanlı
İmparatorluğu’ndan daha geniş olduğu bağımsız bir
devlet herhalde yoktur. Bu miras, sadece ekonomik gi-
rişimleri ilgilendirmekle kalmaz, Türkiye’nin politik ve
toplumsal hayatının tümüne etkilerini yayar... Siyasi
denetim sağlamanın en güvenceli ve en basit yöntem-
lerinden biri sermaye kaynakları üzerinde egemenlik

sağlamaktır...Eski Osmanlı imparatorluğu, şaşılacak
derecede dış mali çıkarlara ipotek edilmiş durumda idi.”
(28)(E.G. Mears, Modern Türkiye, 1924. Zkr: Prof. Dr. Korkut
Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-1985, s.11).

Ondokuzuncu yüzyıl, Osmanlı topraklarında bulunan
ve o güne kadar ayakta kalmayı başarabilmiş sanayi ve
zanaat dallarının çöküşüne; uluslararası ticaret anlaş-
maları (Örneğin 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması) ve
kapitülasyonlarla bu çöküşün önünün açılmasına ve
hızlandırılmasına; giderek artan dış borçlanmalara, mali
iflas ve Düyun-u Umumiye İdaresi ile Avrupalıların
Osmanlı gelirlerine bizzat el koymasına...sahne olmuş-
tur.

Sonuç itibariyle sermaye kaynaklarına el konul-
muş, sanayisi ve zanaat kolları çökertilmiş, siyasi
bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiş, “askeri
reform” adına ordusunu sömürgeci batılı devletlerin
denetimine ve yabancı generallerin komutasına sok-
muş, amacı belirsiz ve yenilgilerle sonuçlanan savaşlar-
da yüz binlerce insanını kaybetmiş ve sonuçta Sevr
anlaşmasıyla kesin olarak çökmüş bir Osmanlı devle-
tinin son yüzyılından bahsediyoruz. Bu yüzyıl anılan
süreçlerin zorlamasıyla ortaya konulmuş, eğitimde,
askeri, hukuki, siyasi alanlarda bir dizi reformun da ta-
rihidir. Sömürgeciler açısından Osmanlı devletinin
coğrafi olarak paylaşımı gerçekleştirilmeden önce, ham
madde ve pazar olarak paylaşımı mali ve ticari anlaş-
malarla gerçekleşmiş; sömürgeci değerlerin üstün-
lüğünü kabullenmiş, işbirlikçi bir gelenek yaratılmıştır.
Bu sürecin, bazıları için olumlu bir değer hükmü olarak
kullanılan “batılılaşma” süreci olarak tanımlandığı
biliniyor. Ancak “batılılaşma sürecinin” yaşanmış
olmasına, olumlu bir anlam yakıştırması gerekenlerin,
hangi tarafta yeraldığı da bellidir.

Bu son noktanın önemi şuradadır; sömürgeci poli-
tikaların askeri işgal ve denetim biçimlerinin sürdürüle-
mez hale gelmesiyle yerini bıraktığı yeni sömürgecilik
de, aynen sömürgecilik gibi, hakim sınıflar içinde işbir-
liğine yatkın bir kesim bulmaksızın başarı kazanamaz.
Yeni sömürgeciliğin kapısını “içeriden açanlar”,
emperyalist/kapitalist dünyaya ait değerlerin üstün-
lüğünü kabullenmiş, çıkarlarını genel olarak emperya-
list çıkarlarla birleştirmiş, geleneksel ve yeni, sömürücü
sınıflar olmuşlardır. Osmanlı’nın son yüzyılındaki
batıcı reformların en dikkate değer sonuçlarından biri
olarak; kendi kültür dünyasını, değerlerini ve kimliğini
batılı karşılıklarıyla değiştirmeye istekli; esasen ken-
disini batılı sayan bir kesimi yaratmış olmasıdır.

Buraya kadar anlatılanların ortaya koyduğu tablo;
Türkiye’nin III. Küreselleşme süreci karşısındaki duru-
munun anlaşılması için çok önemli açıklıklar yaratmış
olmalıdır. Tarih bilinci, bugünün ve yarının bilincidir.



Boş bulunup burada kitap tanıtma yazıları yaz-
maya söz verdikten hemen sonra kalakaldım: Hangi
kitapları tanıtacaktım? Şu anda okumakta olduğum
kitaplar, son bir kaç ayda okuduklarım, burada tanıtıl-
ması pek uygun olmayacak kitaplardı. Gerçi editörüm
“Hangi kitabı istersen onu tanıt”, diyerek bana geniş bir
özgürlük alanı tanımıştı, ama onu mahçup edecek
seçimler yapmamalıydım. (Belki de yanılıyordum.
Editörümle görüşüp, daha sonra karar vermek üzere bu
konuyu bir kenara bıraktım.)

Çok sevdiğim editörüm bile, dünyanın ve
Türkiye’nin güncel ekonomik, politik durumuna ilişkin
“tanıtılmasında fayda olan” kitapları bana okutamazdı.
Bu kitapların yüzde doksanbeşini, kırmızı bir sosa
bulanmış olsun ya da olmasın, bilgilendirici, ufuk açıcı,
yol gösterici olmaktan uzak; üstelik tahammül ötesi bir
derecede kuru ve sıkıcı buluyordum. Teorik çalışmalara
gelince...Bunlar, (ister emeklilik günlerini değer-
lendirmek için yazılmış olsun, isterse mücadelenin ateşi
içinde) yüzde doksandokuz gibi daha da yüksek bir
oranda, daha önce söylenmiş şeylerin daha kötü bir
dille, daha karman çorman bir kurguyla tekrarlanmasın-
dan ibaretti. İçerdikleri maddi hatalar, yanlışlar ve yan-
lış anlamalarda bile özgün değillerdi.

Bu şartlar altında tanıtacağım kitapları klasikler
arasından seçmem zorunluydu. Teorik ve edebi klasik-
ler arasından seçeceklerimi tanıtmaya karar verdim.

Bildiğiniz gibi, neyi, nasıl yapmamız gerektiğine
dair tartışmalarda kitaplar çok işe yarar: Özellikle, bir-
birimizin kafasına atma işine! Bunu hem mecazi olarak
hem de çıplak anlamıyla söyleyebiliriz. Her iki anlam-
da da söz konusu kitaplar ne kadar kalın ve ağır
olurlarsa o kadar işe yarar.

Bu saptama tanıtacağım kitaplar listesini biraz daha
daraltmamı sağladı: Kalın ve ağır klasikleri tanıtmaya
öncelik vermeliydim.

İçerik konusunda böyle bir yol aldıktan sonra,
biçim sorununa döndüm. Kalın ve ağır klasiklerin
tanıtımı denince ilk akla gelen, uzun, yoğun ve (eğer
varsa) meramı kolay anlaşılmayan yazılardı. Elbette
biçim, içeriğe uygun olmalıydı, ama ele alacağım içe-
riğe en uygun biçim bu muydu? İlk akla gelen, çoğu kez
olduğu gibi yine yanıltıcıydı. İçeriğe uygun biçim
ararken, içeriğin biçimine değil, içeriğine bakmalıydım.
İçeriğimin biçimi kalın ve ağır olmakla birlikte, içeriği
anlamlı, yararlı ve klasikti. Kullanacağım biçime karar
verirken kullanışlılığı ve klasikleşme potansiyelini öne
almalıydım.

Yine hepimizin bildiği gibi kitap okumak öğretim
çağındaki gençlere özgü bir uğraştır. Öğrenim durumu-
na göre onbeş, yirmi ya da yirmibeş yaşında kitap
okuma çağı sona erer. Sonra iş güç...İş hayatına atıldık-
tan sonra, ömür boyunca okunan kitapların sayısı
nadiren daha önceki bir yılda okunmuş kitapların
sayısını geçer. Mesleği gereği kitap okuması gerekenler
(yayıncılar, eleştirmenler, musahhihler vs.) arasında bile
kitap okuyanların oranı şaşılacak kadar azdır.

Neden böyle? Yüzyıllar boyunca tek kitapla idare
eden bir toplumda yaşamamız bir neden olabilir. Türlü
çeşitli sosyal, ekonomik, kültürel gerekçeler öne
sürülebilir. Ama dönüp toplumun kendisine sorduğu-
muzda aldığımız cevap “valla hiç vakit olmuyor”, olu-
yor. Herkes yalan söylüyor olamayacağına göre, oku-
nacak bir şey sunduğumuz kişilerin vakit sıkıntısını
gözönüne almalıyız. Hele sunduğumuz şey okuyucuyu
kalın ve ağır kitapları okumaya davet ediyorsa, az ve öz
yazmaya daha da özen göstermek gerekir.

Herşey bir yana, kuru ve sıkıcı kitapları okumayı
reddettiğime göre, okuyucularıma da kuru ve sıkıcı
olmayan yazılar borçluydum. 

Bu düşünceler ışığında biçim sorununu da çözdüm.
Tanıtma yazıları dinamik, çarpıcı, kısa ve öz olmalıydı.
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Olanca radikalliğimle bu düşünceyi sonuna kadar
götürdüm ve ele aldığım her kitabı tercihan üç, en fazla
beş cümlede tanıtmaya, özetlemeye ve irdelemeye
karar verdim.

Yukarıda işi kitap okumak olanların bile pek kitap
okumadığından söz etmiştim. Kendimi bu güruhtan
ayırmak ihtiyacı duyuyor ve yapacağım kitap tanıtım-
larıyla ilgili aldığım iki kararı daha sizinle paylaşmak
istiyorum:

Birincisi, kitabı altını çize çize defalarca okumuş
da olsam, tanıtımını kaleme almadan önce, sözkonusu
kitabı tekrar elime alacak, özenle sayfalarını karıştıra-
cak ve yazı bitmeren kütüphanedeki yerine kaldırma-
yacağım.

İkincisi, bir kitabı tamamını ya da bir kısmını oku-
madan bir nedenle tanıtmayı gerekli görürsem, en azın-
dan sözkonusu kitabı bizzat okumuş birisiyle tanışmış
olan bir arkadaşımın görüşünü almadan yazımı yaz-
mayacağım. Ayrıca okuyucumu bu duruma ilişkin bil-
gilendirmek amacıyla bu tür kitap tanıtımlarının başına
KBOVO (“Kusura Bakmayın, Okumaya Vaktim
Olmadı”) ibaresini koyacağım.

Tanıtılmasında yarar görülen kitaplar konusunda
gelecek taleplere açığım. Çok büyük ihtimalle
sözkonusu kitap okumuş olduklarım arasındadır. Zayıf
bir ihtimalle gelen bir talep, o kitabı okumak için bende
bir merak da uyandırabilir. Tabii KBOVO kaydıyla
tanıtım yapma imkanı da var. Her halukarda tanıtılmaya
değer kitapları seçme hakkını kendimde saklı tutuyo-
rum.

Kapital (Marx)
Her malın bir kullanım değeri, bir de yapımında ve

piyasaya sunulmasında harcanmış emekle orantılı bir
değişim değeri vardır. Değişim değeri, işçinin yaşamını
belli bir toplumsal standartta sürdürmesine yetecek
miktarda bir ücretle belirlenen özel bir mal olan işgücü;
iş sürecinde kullanımı sırasında, kendi değişim
değerinden daha büyük bir değişim değeri yaratır. İş
süreçinde üretilen malın sahibi olan kapitalist,
işgücünün yarattığı değerle ücret arasındaki fark olan
bu artı-değere el koyma hakkına da sahip olmuş olur.
Bu hakkın dayanağı, daha önce el konularak birikti-
rilmiş artı değerden oluşan sermayenin ve dolayısıyla
üretim araçlarının, kapitalistin mülkiyetinde olmasıdır.
Değer kavramında diyalektik olarak türetilen bu iki
kavramın, yani artı-değer yaratma yeteneğine sahip mal
olarak işgücü ve biriktirilmiş artı-değer, donmuş emek
olarak sermaye kavramlarının diyalektik ilişkisinin
incelenmesi ile kapitalist sisteme ilişkin herşey ve daha

da fazlası anlaşılabilir.

Ne yapmalı (Lenin)
Kısa vadeli, yerel, ekonomik talepler doğrultusun-

da, kendiliğinden hareketlere destek olmakla yetin-
memeli. Ülke çapında dağıtımı yapılan bir dergi çıkar-
malı ve onu örgütlenme faaliyetinin ekseni haline
getirmeli. Bir merkez oluşturmalı ve onun çevresinde
profesyonel devrimciler örgütü oluşturmalı. Kargaşaya
ve dağınıklığa son vererek ülke çapında siyasi
mücadele vermeli ve devrim yapmalı.

Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki
Taktiği (Lenin)

Rezalet ayyuka çıkıp, ortalık kaynamaya
başladığında, insanlar sokaklara, meydanlara döküldük-
lerinde, gelişmelere siyasi bir bilinçle yaklaşabilen, yani
hemen gaza gelmeyen ve “bu olaylar karşısında nasıl
bir taktik izlemeliyiz?” diye kendilerine sorabilen
devrimciler iki taktikten birini izleyebilir. Birinci taktik,
sokağa dökülenlerin taleplerinin yüzeyselliğini sap-
tayıp, aslında neleri talep etmeleri gerektiğinin propa-
gandasının yapılması ve ufku bu taleplerle sınırlı siyasi
akımların küstürülmeden eleştirilmesidir. İkinci taktik
ise düzen ile düzeni sarsan güçler arasındaki bu kapış-
madan saf tutmak; sokaktaki şikayetlere, taleplere ve
öfkeye sahip çıkmak; taleplerin devrimci içeriğinin
mücadele içinde ortaya çıkmasını sağlamaya çalışmak-
tır. Bu iki taktikten hangisinin doğru devrimci taktik
olduğunu kitabı okumamış olanların merak duygularını
körüklemek için burada açıklamayorum.

Devlet ve İhtilal (Lenin)
Demokrasi ya da diktatörlük, her devlet uzlaşmaz

sınıf çelişkilerinin ürünüdür ve son tahlilde bir sınıfın
tahakküm aracıdır. İşçi sınıfının iktidarı, burjuvazinin
devletinin ortadan kaldırılması ve proletarya diktatör-
lüğünün kurulması anlamına gelen bir devrimle
mümkündür. Devrimden sonra, sınıfsız topluma doğru
ilerlerken devlet zaman içinde işlevlerini yitirerek
sönecek ve devlet olmaktan çıkacaktır. Ancak devrimin
zaferinden, komünist toplumun ikinci aşamasında
gerçekleşecek bir sönümlenmeye kadar, egemen sınıf
olarak örgütlenmiş işçi sınıfının siyasi karar ve uygula-
ma mekanizmaları olarak devlet varlığını koruyacaktır.

Felsefenin İlkeleri (Politzer)
Maddenin ruhu yarattığını, ruhun dışında ve

ötesinde varolduğunu, dünyanın bilinip tanınabileceği-
ni savunan materyalizm doğru, bunların tersini savunan
idealizm yanlıştır. Kesin, nihai, mutlak, kutsal bir şeyin
olmadığını, herşeyin karşılıklı etkileşim içinde geliştiği-
ni, şeylerin zıtlarını içerdiğini ve dönüşüp kendi zıtları
haline geldiklerini, dönüşümün nicel gelişmelerin nitel
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sıçramalar yaratmasıyla gerçekleştiğini savunan
diyalektik doğru, bunların tersini savunan metafizik
yanlıştır. Materyalizmi ve diyalektiği topluma uygula-
yarak elde ettiğimiz tarihi materyalizm sayesinde
toplumun sınıflara bölündüğünü ve tarihin hareket
ettirici kuvvetinin sınıf mücadeleleri olduğunu kavrarız.
Böyle bir doğru bilinçle, maddi iktisadi altyapının yan-
sıması olan ama tamamen edilgen olmayıp maddi
altyapıyı etkileyebilen ideolojik düzlemde yanlış bi-
lince, burjuva ideolojisine karşı mücadele etmeliyiz.

Don Kişot (Cervantes)
Okuduğu şövalye romanlarının etkisiyle kafasında

kurduğu bir hayal aleminde yaşayan Don Kişot, bir gün
atı Rosinante’ye atlar, hem saf, hem kurnaz köylü uşağı
Sanço Pança ile birlikte hayali sevgilisi Dulcinea’ya git-
mek üzere yola çıkar. Amacı yol boyunca sevgilisine
layık şövalyece kahramanlıklar yapmaktır. Don Kişot,
tekrar tekrar karşısına çıkan olağanüstü devlerin, hay-
dutların, canavarların üzerine saldırır, Sanço Pança
tekrar tekrar bunların aslında olağan, sıradan ve zararsız
şeyler olduğunu söyleyerek onu uyarır ve her defasında
Don Kişot düşer, yaralanır, dayak yer. Sonra köylerine
geri dönerler ve Don Kişot köyünde ölür.

Hamlet (Shakespeare)
Amcası, Hamlet’in kral babasını zehirler, annesiyle

evlenir ve Hamlet’in hakkı olan tahtta oturur.

Avrupa’da sürdürdüğü eğitimini yarıda kesip dönen
Hamlet’e, kral babasının hayaleti durumu anlatır ve
intikamını almasını ister. Hamlet, önce amcası niyetine
amcasının baş danışmanı ve sevgilisinin babasını yan-
lışlıkla öldürerek sevgilisinin intiharına neden olur.
Sonra “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele” der
ve sevgilisinin kardeşi ile amcasını da öldürür. Bu arada
kendisi de öldüğü, Kraliçe annesi ile can yoldaşı
kankası ihtihar ettiği için, sahnede ayakta kalan son kişi
olan bir Norveçli asker Danimarka tahtına oturur.

Goriot Baba (Balzac)
Goriot Baba bütün servetini kızları için harcamış,

onları zengin kocalarla evlendirmiştir. Babalarından
utanan kızlar onu yalnızca son kuruşlarını tırtıklamak
için ziyaret ederler. Genç. beş parasız ve hırslı
Rastignac kızların birine aşık olur. Kefen parasını bile
kızlarına kaptıran Goriot Baba, ölüm döşeğinde
kızlarının bencilliğini öğrenir, ama onları affeder.
Rastignac olmayan parasıyla onun cenazesini
kaldırırken, kızlar cenazesine bile gelmez.

İhtiyar Adam ve Deniz (Hemingway)
İhtiyar adam o kadar büyük bir balık tutar ki balığı

sandalına çekmesi mümkün değildir. Hayatının balığını
tutan ihtiyar balığı sandalının arkasına bağlayıp çeke
çeke kıyıya götürmeye çalışır. Köpek balıkları sandala
bağlı balığı yiyip bitirir. İhtiyar adam evine döner ve ölür. 



“Hayata Dönüş” programı zaferle sonuçlandı. Ve
cezaevlerinden 24’ü tutuklu ve hükümlü 26 kişi ölü,
131 kişi yaralı olmak üzere kurtarılıp başka cezaevle-
rine, mezarlığa ve hastanelere konuldu. Daha kaç
kişinin mezarlığa konulacağı belli değil. Onlar herhalde
“Devlet yöneticilerimizin” tasarrufu idi. Ne de olsa yeni
açılan “modern” cezaevlerinin kapasitesini de
düşünerek tasarruf yoluna gittiler.

Bunları düşünüp tartışıyorduk ki, birden gündem
gene değişti. Gazetelerdeki başlıklar değişmeye başladı.
“Teslimiyet belgesi”, “Devlet babanın sonu” vb. Acaba
hangisini söyleyeceğiz. Devlet “babalıktan” vazgeçi-
yorsa, bizlerden aldığı vergileri nerede değerlendirecek?

Gazetelerin ekonomi sayfalarında vergilerin, çok
farklı adlar altında tam gaz salındığını görmekteyiz.
Vergi oranları arttırılmakta, neredeyse toplumun nefes
alması imkansız hale getirilmekte. Bunun yanında biz-
lerin vergileri ile kurulmuş olan, kamu için çok önemli
ve “karlı” kuruluşların “özelleştirilmesi”nin önündeki
engeller kaldırılmaktadır.

Devlet “baba” olmaktan “Teslimiyet belgesi” ile
çıkarılmakta, gündemde cezaevleri varken, toplum
farklı şeyleri konuşur, tartışırken deprem sonrasında da
böyle olmadı mı? Bir hatırlayalım:

Çok büyük bir felaketle uğraşırken, devlet büyük-
lerimiz de “Sosyal Güvenlik” ve “Tahkim” yasası ile
“Ulus devleti” yok eden yasalarla uğraş veriyorlardı.
Uluslararası sermayenin bu ülke insanlarının vergileri
ile kurulan, temelinde “emperyalizme karşı bağımsızlık
savaşının” o büyük “zafer”in yattığı, ülkenin özvarlığı
olan kuruluşların “peşkeş”inin yasalarını hazırlamadılar
mı? Bugün devlet yöneticilerimizin açıkladığı gibi “10

yıldır girilemeyen cezaevleri gibi”, 75 yıldan bu yana
girilemeyen ülkemize “emperyalist şirketlerin”
girmelerini sağlamışlardı. Ve bunları “kazanım” olarak
ve “son sosyalist devletin” de ortadan kaldırılması
olarak ilan etmişlerdi. Ve o zaferin kazanımlarını da “bu
son zaferden” sonra taçlandırdılar. O zafer ki koru-
maları altındaki insanların “kendilerini yakmaları” ile
kazanıldı.

Bundan sonra kutlayacağımız başka “zaferler” var
mı acaba diye düşünüyorum. Şunu öneriyorum:

“29 Ekim Cumhuriyet”, “23 Nisan Çocuk”, “19
Mayıs Gençlik” ve “30 Ağustos Zafer” bayramlarının
kaldırılarak, yerine “12 Eylül 1980 Zafer Bayramı”, “24
Ocak 1980 Ekonomi Bayramı”, “Tahkim Yasası
Bayramı” ve “Polis Yürüyüşü Bayram”larının çıkarıla-
cak bir yasa ile kutlanabileceğini, bunlara ilave olarak
“Küreselleşme ve Af Yasası Bayramı”nın da kut-
lanabileceğini düşünmekteyim. Bunun yasallaştırılması
için “uyum” içindeki hükümetimizin yeni yıldaki ilk
oturumunda yasalaştırmak üzere bunu ele almasını
önermekteyim. Ne de olsa “yeni bin yıl” “sosyalizm ve
ulusal kurtuluş devrimleri çağı değil, küreselleşme
çağıdır.

Bunca “zaferi” elde eden hükümetimizin yukarıda-
ki önerimin altından kalkabilecek güçte olduğunu
görmekteyim. Nice zaferlere (tahkim, cezaevi vs.) imza
atan hükümetimizin geleceğinin de, önerdiğim
yasaların çıkarılmasına bağlı olduna inanıyorum.

Yeni bayramlarımızın “bölünmez vatanımıza”
hayırlara vesile olmasını diler, yeni bin yılda yeni
bayramlarda buluşmak dileğiyle vatandaşlarımızın
bayramlarını kutlarım. Sevgilerimle. 
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Meryemoğlu İsa
Bizim Hasan Mezarcı, Meryemoğlu İsa olmuş,

mesih olmuş, sarışın olmuş ve kınalıkuzu olmuş.
Kendi tevatürü, gökten indiğini gören gören 11 kişi

varmış. Dünyaya ilk geldiğindeki gibi saf değil haliyle,
işi öğrenmiş, 12. havari Judas’ı (haini) tasfiye etmiş.
Aferin!..

Biz Hasan Mezarcı’nın “başka” olduğunu çok
önceleri yazmıştık. Şevki Yılmaz, Erbakan, Hasan
Hüseyin Ceylan, kim iş üzerinde yakalandıysa, “mon-
taj, kompile, iftira..” diye kıvırtırken, “yalanı din
haline getirmiş” bu takımın içinde, sözünün arkasında
“delikanlı” gibi duran bir o vardı. 

Bu tutumunun “delikanlılık”tan değil, meğer
“delilikten” ileri geldiğini söyleyenler elbette var. 

Bunu söyleyenler, Banu Alkan’ın da “aptal
sarışın” olduğunu sanmaya devam ediyorlar.

İlginç olan, son yıllarda bizimkiler arasından çıkan
mesihlerin çoğalması.. Bir İskender bey vardı.
Müridleri çok olmakla birlikte, üstelik yanılmıyorsam
Uğur Dündar beyin arenasında gladyatörlerle
dövüştürülmüş, gene de meşhur olamamıştı. Sonra
Edip Yüksel bey var. Abisi Metin Yüksel Fatih
Akıncılar Derneği başkanıyken, 1979’da MHP’liler
tarafından öldürülmüş; bu delikanlı da çifte silahla
yakalanıp Selimiye’ye getirilmişti. Bizim suitlerde mi-
safir olmak istemiş ve olmuştu da... Sonradan işi 19
mucizesini isbata dökmüş, bilgisayar başından kalkmaz
olmuştu. Meslekte ilerleyince, daha gelişkin bilgisa-
yarların olduğunu duyduğu Amerika’ya gidip mürşidi
Reşat Halife’ye intisab etti. Reşat Halife mesih
olduğunu ilandan sonra “göğe çekilince”, tabii fani
bedeni mezarlığa gömüldü; Edip Halife mesih makamı-
na yükselmişti. Yaşayan bir mesihtir kendileri..

Sonra, Hz. Meryem tarafından, medyaya değil de,
nedense eski usül Fatimalı çocuklara verilen sırlardan
birine uygun olarak Papa’yı vuran; böylece bir sırrın
gerçekleşmesinde kötü karakter olarak rol oynayan;
tevatür, bu rol için (Gladio’nun büyük melek-
lerinden, uyuşturucu kaçakçısı görünümündeki
Abuzer Uğurlu’nun elinden) Hollywood yıldızların-

dan fazla (3 milyon $) ücret alan ve Papa’yı aziz haline
getirirken, kendisi de tevazu göstermeyip “mesih”
olduğunu ilan eden Ağca var. O’nun mesihliğine
sadece Ecevit/Bahçeli/Yılmaz Hükümeti inanıyor ve
özgürlüğü için af-maf, ellerinden geleni yapıyor.

Şimdi de Mezarcı bey Mesih oldular. Tabii bir
mesihin soyadının “Mezarcı” olması, kulağa hiç hoş
gelmiyor. Bu atamayı yapanların dikkatini bu noktaya
çekmek isteriz.

Unutmadan,  tevazu gösterip “1000 yılda bir”
değil de, “100 yılda bir gelir” diye, kendi gelişini ken-
disi ilan eden “Çıplak haberci” Yaşar Nuri Öztürk
bey var. Devlet ve tekelci medya bunların içinden bir
tane “Laik Cumhuriyet yanlısı” buldu, O da böyle
çıktı, şimdi “ikinci karı” talebiyle ortalıkta dolaşıyor.
İnsanlık (yani kendisi), bunu (yani iki karı almayı) mut-
laka deneyecekmiş! Yenge izin verdikten sonra,
“dükkan senin!..” Üstelik bu talebi için “savaş duru-
munda, dullar çoğaldığı için..” gibi yalandan
gerekçeler aramıyor. Direkt olarak, fantazi mevzuu...

En azından “100 yılda bir gelen” bir kutsal kişinin
tepesinin kel ve kenarlarındaki saçların lüle lüle uzun
olması da, halkın zihnindeki kutsal kişi imgesi bakımın-
dan hayal kırıklığı yaratmakla birlikte, Yaşar Nuri bey,
mesihler içinde en mesihi. 

Değil mi ki, bu mesihlik meselesinin kendisi de,
neticede bir fantazidir!...

“Terbiyesiz katil...”
MHP Adana milletvekili Ali GÜNGÖR,

Meclis’teki Af yasası görüşmelerinde, af kanununa
karşı çıkan bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “Vatan
hainlerini affetmek, Ecevit’in geleneğine çok da ters
düşen bir davranış değildir.” dedi. 

Biz, şüphesiz Ali Güngör’le Ecevit’in vatan hain-
lerini affetme alışkanlığı konusunda hemfikiriz. Al işte
Ali Güngör!.. Kaşar bir faşist... Dr. Necdet Güçlü’yü
vuranlardan biri olarak yargılanmış ve 1974 affıyla
dışarı çıkmış. O şimdi milletvekili..

Ali Güngör’ün geçmişte cinayetten yargılandığı ve
afla dışarı çıktığı bilinmiyor muydu? Şüphesiz bilini-
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yordu, ama büyük medya benzerlerine olduğu gibi Ali
Güngör’e de, “alternatifsiz hükümetin” arkasında efen-
dice parmağını indirip kaldırdığı sürece, “katil” diye
hitabetmiyordu.

Ta ki, ünlü konuşmasıyla hükümetin ahengini
bozuncaya kadar. 

Tekelci basının “alternatifsiz hükümeti”nin
ahengini bozanın fiyakası derhal bozulur!..

A. Güngör’ün, lumpen tavırları gözden kaçacak
gibi olmadığı için, adamdaki “maden”i keşfetmekte
gecikmeyen M.Ali Birand, sonuçtan tamamen emin
olarak, vatandaşı programına çıkardı ve birara kendisi-
ni eleştiren basınla ilgili görüşlerini sordu. 

Sarmısağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çık-
mamış!..

Ali Güngör, aynen partisi gibi “41. günü” epeydir
geride bırakmış olduğu için, Sabah yayın yönetmeni
Zafer Mutlu’ya, meşrebine uygun makamdan karşı
eleştiriler yapmaya yeltendi. Yeteri kadar afişe olunca,
ekran karardı. İş bitmişti.

Ertesi gün gazete sayfalarında şöyle yeraldı:
“Terbiyesiz katil MHP’den atılıyor.” (Yeni Binyıl, 13
Aralık 2000)

Medyamız ve MHP, katilin zeki, çevik ve terbiyeli
olanını tercih eder. 

Muz Cumhuriyeti
Yahya Murat Demirel’e yapılan bir haksızlığı

düzeltmek bize nasip oluyor. 
Adamın çok önemli bir sorusunu, medya çarpı-

tarak verdi.
Murat Demirel, kendi bankasını soymuş bulun-

duğu için tutuklanmasına bir anlam verememişti.
Tutuklanmanın şaşkınlığını üzerinden atamadan ikinci
defa tutuklandığını öğrenince, basına “Burası Muz
Cumhuriyeti değil mi?” diye sordu.

Basın Murat’ın sorusunu, “Burası muz
cumhuriyeti mi?” şeklinde verdi. Hatta görüntülerde
montaj yaptı ve çocuğun cahil biri olduğunu düşün-
memizi istedi.

Murat Türkiye’nin ne olduğunu bilmiyor mu ki,
basına sorsun...

“İş tutmadan” önce, amcasına sormuştur.
Eserin sahibi amcası.
O, buranın ne cumhuriyeti olduğunu ve burada

nasıl iş tutulacağını en iyi bilendir.
“Burası muz cumhuriyeti çocuğum. Bankacılık

eyi muzdur. Yemek için, önce soymak gerekir.” şek-
linde nasihat vermiş, işi öğretmiştir.

O’ndan iş öğrenenlerin hepsi aile fotoğrafında.
“Kasırga” operasyonundan öğrendiğimize göre,

akrabalar sahibi oldukları bankaları soydular, içini

yediler ve kabuğunu devletin kucağına teslim ettiler.
Anayasa’da Cumhuriyetin nitelikleri sayılmıştır ve

değiştirilmesi teklif bile edilemez.
Cumhuriyetin “Muz” niteliği Anayasa’ya yazıl-

madı diye değiştirmeyi teklif etmeyi düşünen,
Cumhuriyet cahili gafiller, şimdi şaşkındır. 

Adamlar daha acemiliklerini tamamlayıp, dağıtım
olmadan AF kanunu imdada yetişiyor. Eğer bu kanun
olmazsa, “ekonomik suçlara” özel kanun yaparlar.

Murat’ın gerçek sorusu neydi:
“Burası Muz Cumhuriyeti değil mi?”

Bülent Nasreddin Hoca
MİT Müsteşarı ve yardımcısı basını çağırıp açıkla-

ma yaptılar:
“Kürtçe televizyon ihtiyaçtır.”
MİT’in değerlendirmelerini yapması gereken

makam başbakanlık olduğu için; açıklamayı tuhaf
bulanlar sormaya başladılar, “MİT neden Başbakan’a
değil de basına açıklama yaptı?” diye.

Başbakan “izni ben verdim” dedi, “Çünkü açık-
lıktan yanayım. Zaten ben de teknolojinin sınır
tanımadığı düşüncesindeyim.”

Ecevit, MİT’in değerlendirmelerini haklı buldu.
Tabii Genelkurmay’ın elleri armut toplamıyor. 
Genelkurmay da “Bilgi notunu” patlattı. 
“PKK siyasallaşıyor. Kürtçe TV, Kürtlerin ulus-

laşması stratejisinin bir adımıdır. Böylece dil birliği-
ni sağlamayı düşünüyorlar. Biz Kürtçe TV’ye
karşıyız.”

Ecevit o esnada Nice’teydi. Dönüşünde
Genelkurmay Başkanıyla görüştü.

“Ben de” dedi, “PKK’nın siyasallaşması
kaygıları taşıyorum. Genelkurmay’ın kaygılarını
paylaşıyorum.”

Yani, MİT’in tam tersi görüşleri savunan
Genelkurmay’ı da “haklı buldu”, bir hafta ara ile...

Nasrettin Hoca da iki ateş arasında kalınca,
taraflara “sen haklısın”, “sen de haklısın”, “ama ben
de haklıyım” demişti.

Bülent Nasreddin Hoca vaziyetinin müşkülatını en
iyi anlayan Rahşan hanıma bu zik-zakı şöyle anlat-
mıştır: “Ama ben de haklıyım.”

Bu af benim...
Af yasası TBMM’den geçtiğinde, Nice’teki

Avrupa Konferansı için yola çıkan Rahşan Hanım,
gazetecilerin “nasıl buldunuz?” sorusunu şöyle cevap-
landırmıştı:

“Çok güzel olmuş. Bazı ufak tefek farklılıklar
var ama, esası çok güzel...”
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Tabii yasaya karşı mağdur yakınlarının feryatları
yükselmekte gecikmedi. Zaten Meclis görüşmeleri
esnasında, yasanın çıkması için destek veren koalisyon
ortakları dahil kimse yasayı sahiplenmemiş ve topu
Rahşan hanımın üzerine atmışlardı.

Medya ilk günkü tereddütten sonra yasanın aley-
hine verip veriştirmeye başladı.

Hava döndü. 
Hava dönünce Rahşan hanım da döndü. Nasıl olsa

halkın hafızası zayıf. Medyanın desteğiyle hayal meyal
hatırladığını da siler geçeriz diye düşündü. Ve demeci
patlattı: “Bu benim affım değil...”

Aile budur. 
Her hangi bir konuda aldıkları tutumda, bir hafta

yalpalamadan ısrar etsinler, dişimizi kıralım.
Sola düşmanlık dışında. Bu konuda Erdal İnönü

kadar tutarlı ve ısrarlı olduklarına, biz de şahitlik ederiz.

“EN BÜYÜK DEVLET!..
EN BÜYÜK ASKER!..”
Nuriş Bey, hatırlarsınız...
Uşak Cezaevi’ndeki işkenceli cinayet seansları,

müdür tokatlama, şaka yaparken kolundan vurma,
bütün Uşak’ı haraca kesme gibi marifetlerinden sonra;
nihayet kendisinin tercih ettiği cezaevine, beline yeni
bir silah verilmiş olarak, jandarma nezaretinde sevk
edilirken, bağırmıştı:

“En büyük devlet...En büyük asker!..”
Ve böylece bir büyük muammayı kucağımıza

bırakıp, gözden ve televizyon ekranlarından, elbette
geçici olarak, uzaklaşmıştı. 

Nurişleri Nuriş yapan düzen; o düzenin güç odak-
ları ve serkisof saat gibi işleyen mekanizmalar
varoldukça, bu Nurişler, olmazsa yeni Nurişler kısa ses-
sizlik dönemlerinden sonra yeniden sahnede yerlerini
alırlar...

Gelelim muammaya.. Nuriş acaba ne demek
istedi?..

Bu adamın karşılaştırdığı büyüklük birimi nedir ki,
ölçüp biçmiş ve en büyüğün devlet ve asker olduğuna
karar vermiş. 

Yaşça olamaz. Yaşa başa hürmeti olan bir adam
izlenimi vermiyor.

Dünya devletlerini yüzölçümü, nüfus, ekonomik
büyüklükler vb. üzerinden karşılaştıracak kadar ilim
irfan sahibi olmadığı aşikar. Öyle olsa banka satın alırdı.
Üstelik böyle bir karşılaştırmada askerin işi ne? 

Neyi bilir Nuriş? Kendi çetesini. Başka? Alaattin
Çakıcı’nın, Sedat Şahin’in, şunun bunun
çetelerini...İhtimal, boş vakitlerini, tabii ki kendince,
çeteleri çeşitli yönleriyle karşılaştırarak geçiriyordu.
O mu büyük, bu mu büyük, hangimizinki büyük,

derken sonucu bulmuş.
Arabanın arkasından, büyük bir hakkaniyet

duygusuyla ve tevazuyla ilan ediyor.
Eğer muammanın içindeki gerçek buysa, ayıp

etmiş... Devlet ve asker mafya çetesi midir ki, böyle bir
karşılaştırma yapılabilsin?..

Belki de, O’nun baktığı yerden öyle görünüyor-
dur.

Belki daha basit bir açıklaması vardır Nuriş Bey’in
son vecizesinin. Devlet O’nu karıştırdığı bu kadar halt-
tan sonra, sanıyordu ki, kendi istediği cezaevine gön-
deriyor. İhtimal, beline taktığı silahı bir asker kendisine
temin etti. Veya kendisi temin etti de, askerle gözyum-
maları için anlaştı..

Devleti bilmez, acemi bir mafya lideri ya, hislerini
gizleyemedi, bağırdı öylesine...

Gördüğünüz gibi, bu yazı “belki”lerle doldu taştı.
Muammayı biz de çözemedik..İyi mi?..

Emin Bey
“Fikir jimnastiği” yapıyor

28 Şubat 1997’den bu yana “Şeriatçı akımları”
öncelikli tehdit olarak tesbit eden ve siyasi islama karşı
bütün gücüyle mücadele eden devletimizin Çevik
Kuvvet Polisleri “Ya Allah, Bismillah, Allahüekber!”
sloganıyla, Toplantı ve Gösteri Yürüşüyleri yasasını
yerle bir ederekten, müdürlerini, itekleyip, amirlerini
tartaklayıp, yürüyüş yapmışlardı ya...

O yürüyüşle polisin siyasi ve kültürel kimliği çok
açık olunca; tekelci medyamızın derhal polise kol-kanat
germesi ve imaj düzeltme çalışmalarına başlaması
gerekiyordu.

Daha da öncelikli olarak, yürüyüşçülerin içinden
fazla zayiat verilmemesi için kollar sıvanacaktı. 

Emin bey, derhal “olaya girdi.” Başlık: “22
Şubat Deneyimi”..

22 Şubat 1962’de Kara Harp Okulu Komutanı
Kurmay Albay Talat Aydemir, bir darbe girişiminde
bulunmuştu. İsmet İnönü, darbeciler kan dökülmeden
teslim oldukları için, önder kadroyu sadece emekliye
sevketti, yargı önüne çıkarmadı. Aynı ekip bu defa 21
Mayıs 1963’te darbe teşebbüsünde bulunup başarısız
olunca, İsmet İnönü “beceriksizliğin de bir bedeli
olmalı” diyerek yargı yolunu açtı. Talat Aydemirle,
Fethi Gürcan idam edildiler. Emin bey engin tarih
kültürüyle, ne alakası varsa, o deneyimi hatırlatıyor.

“İsmet Paşa 22 Şubat günü ‘devlet adamlığını’
konuşturmuş ve affetmişti.

Ancak aynı yanlış bir kez daha yinelenince işi
yargıya bırakmış ve gereken yapılmıştı.

Son polis olaylarından sonra, akla 22 Şubat
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deneyimi geliyor.”
“..Acaba bu olayda İsmet İnönü’nün 22 Şubat

uygulaması dikkate alınamaz mı?”
“Üstelik” diyor Emin Bey, “Falanca ilimizde bir

kaç bir polis yürüyor. Bunları tek tek nasıl belirleye-
ceksiniz?

Birileri çekilen kayıtların karşısına geçecek ve
yürüyen polisleri belirleyecek. Ama eksik kalacak. 

Kameranın yanından geçen polis bilinecek ve
ceza görecek, arka taraflarda olup kameralara uzak
düşenlere hiçbir şey yapılmayacak.

Böyle şey olur mu? Bu haksızlık değil mi?
Varsayalım ki, yürüyüşe katılan bütün polisleri

belirlediniz. O takdirde hepsi hakkında işlem yap-
mak zorundasınız. (...) binlerce polise ceza mı vere-
ceksiniz? Hangi cezayı ve neye göre vereceksiniz?
(...)Yapılacak soruşturmanın bir dipsiz kuyu
olmasından endişe ediyorum. Bu soruşturmanın
sonucunu sağlıklı bir biçimde alamazsınız.”

“Yakın tarihimizden bir uygulama örneği olan
22 Şubat olayını sadece bir fikir jimnastiği olarak,
üzerinde düşünülsün diye ortaya atıyorum.” (15
Aralık 2000)

Jimnastikçi Emin Bey’in, İsmet İnönü’nün “devlet
adamlığı”na verdiği örneğe bakın: Darbeye teşebbüs
suçu işleyenleri, meşhur “bağımsız yargı”nın önüne bile
çıkarmamış. 

Fikir jimnastiğine göre, yasayı korumak yerine
çiğnemeyi tercih etmiş polislerin tümü hakkında soruş-
turma açmamak da, “devlet adamlığı” olacaktır.

Ödemeler peşin.
Kamera görüntülerine yakalananlara ceza vermek,

haksız ve adaletsiz olacaktır.
Hak ve adalet gibi gerekçeler hazır.
Ve ana fikir: Zaten polise neye göre ve hangi ceza

verilebilir ki?...
Ertesi gün de yazını şu cümlelerle bitir Emin bey:
“Zaten herkesin yaptığı yanına kar kalıyor bu

ülkede...”
“Neler gördü, neler yaşadı şu Türkiye!”
“Vah Türkiye vah.”

Emin Bey Kubilay’ı anıyor
Emin bey yukarıdaki yazısından bir hafta sonra, 22

Aralık’ta yazıyor: “70 yıl öncesini unutmayın.”
“...23 Aralık 1930 sabahı, bundan tam 70 yıl

önce, Menemen’de tuhaf bir şeyler oluyor. Sabahın
erken saatlerinde dördü silahlı altı kişi, belediye
meydanında tekbir getirerek gezinmeye başlıyor.
Hepsi çember sakallı. Başlarında sarık, sırtlarında
cüppe var.”

Yazıda bu şekilde başlayan olaylar anlatılıyor ve

isyancıların hızla yargılanıp asılmalarından övgüyle
sözediliyor.

“Atatürk Menemen olayına çok kızdı.
Söylentiye göre, Menemen’in haritadan silinmesini
emretti. 

Daha 10 yıl önce Yunan işgali altında inleyen bir
ilçede yobazların yaptığı ve halktan bazılarının bu
yobaz sürüsüne arka çıkması, onu çileden çıkar-
mıştı.

O dönemde ortada kararlı bir devlet vardı.
Savaştan yeni çıkmıştık, güçsüzdük, olanaklar
yetersizdi, ama devletin ve cumhuriyet rejiminin
onuru, ilkeleri ve inancı vardı.”

“..Yarın Menemen irtica olayının 70.
yıldönümü. Yılanın başı aradan geçen 70 yıla karşın
ülke genelinde ezilmedi. Unutmayın, yılan pusuda
bekliyor.”

Emin beye bakılırsa, 4’ü silahlı 6 kişi, bir kasa-
banın meydanında “tekbir” getirerek gezinmeye
başlarsa, bu durum tuhaftır. Ama 8 bin kişi, hepsi de
silahlı olarak memleketin en büyük şehirlerinde “tek-
bir” getirerek gösteri ve yürüyüş yaparlarsa, birinci
seferinde affetmek doğru olur.

Eğer silahlı olarak tekbir getirenler, başları sarıklı
ve sırtları cüppeli ise, bu kesin irticai bir kalkışmanın
başlangıcıdır. Ama sırtlarında devletin üniforması varsa
ve hepsi de sakalsız ise, bu durumu fazla sorun
etmemek gerekir: “Çünkü onların da bir sürü sorunu
var.”

Atatürk, 40 kişinin sorumsuz bulunarak salıve-
rildiği; 27 kişinin beraat ettiği; 41 kişinin çeşitli hapis
cezalarına ve 36 kişinin ise idam cezasına çarptırıldığı;
toplam 144 kişinin karıştığı bir olay nedeniyle
“Menemen’in haritadan silinmesini” istemiştir.
Emin beye göre, bu Atatürk’ün devlet adamlığıdır. 8
000 kişinin karıştığı olayda ise İsmet İnönü’nün 21
Şubat’taki, “ilk seferinde affedelim, yargı önüne
çıkarmayalım” şeklindeki “devlet adamlığı” Emin
bey tarafından hatırlatılmaktadır.

Evet, bir zamanlar “onur, ilkeler ve inanç” var-
mış. Hikayede bir de “pusuda bekleyen yılan” var, ama
orası biraz karışık. Ne yılanı, ne pususu, kim bekliyor,
kim yılana arka çıkıyor ve yalakalık ediyor belli değil. 

Belli olan tek şey, Emin beyin, iyi bir Atatürkçü
olduğu ve “devlet adamlığı”nın ne olduğunu iyi
bildiğidir. O kadar.

Balığın hafızası
Bütün ömürleri dört cam duvar arasında geçiyor

diye, akvaryum balıkları için üzülürdüm. Neresinden
baksan, bir tür cezaevi. Bugünlerde öğrendim ki, balık-
ların hafızası pek kısa süreliymiş; beş-on saniye kadar.
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Meğer akvaryumun bir ucundan öbürüne, daima yeni
yerler görmenin şaşkın mutluluğu içinde dolaşmak-
taymışlar.

Yahya Murat Demirel ve ekibinin “kasırga
operasyonu”yla tutuklanmaları ve Egebank’ın nasıl
soyulduğuna dair, medyada Susurluk dosyasını hatır-
latır tarzda yeralan ayrıntılı “bilgi” bombardımanı,
vatandaşları pek memnun etti. Kiminle konuşsanız,
“Süleyman Demirel gitmese, bu işler olmazdı...” Ve
arkasından Ecevit ve Sadettin Tantan’ın
“dürüstlüğü”ne övgüler...

Peki Ecevit’in, “istikrar” için, Süleyman
Demirel’i yeniden Cumhurbaşkanı yapma ısrarına
ne oldu? Yahut, ANAP’lı Sadettin Tantan’ın Genel
Başkanı Mesut Yılmaz, Türkbank ihalesine
“Başbakanlık konutunda gece yarısı Kamuran
Çörtük’le birlikte fesat karıştırdığı için” hükümet
düşmemiş miydi?

Bütün bunlar, akvaryumun öbür ucunda dolaşırken
gerçekleşti belki de...

Ecevit, yalan rakamlarla bile, ancak %50’lere
düşürebildiği enflasyon ortadayken; 2001 bütçesinde
memurlara ve işçilere %10 zam yapacağını biliyordu.
Bu yüzden “irticacı ve bölücü memurları ayıklama”
bahanesiyle Kanun Hükmünde Kararnameyi
Cumhurbaşkanı’nın önüne koydu. %10 zammı gören
memurlar direnmeye kalkarsa, sendikacıları, işyer-
lerindeki öncü memurları, eyleme çıkan, iş yavaşlatanı
kapının önüne koyacak!.. Cumhurbaşkanı bu karar-
nameyi iki defa geri çevirince kıyameti kopardı:

“Cumhurbaşkanı kendisini Anayasa
Mahkemesinin yerine koyuyor!”

Peki KHK ne? Hükümetin, kendisini meclisin
yerine koyması!..

Fethullah Gülen hakkında “tutuklama” kararı
çıkınca, “üzüldüğünü ve yargıda aklanmasını
umduğunu” söyleyen ve böylece yargıyı etkilemeye
çalışan Ecevit; kararnameyi Cumhurbaşkanı’ndan
geçirebilseydi, devlet içindeki Fethullahçı kadroları mı
temizleyecekti?

Bülent Ecevit’in “yakın çevresi”, yani Rahşan
hanım basına üfürüyor: “Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer CHP’li. Hükümetin kanun hükmünde
kararnamelerini geri çevirerek CHP adına DSP’den
intikam alıyor.” Sezer’i Cumhurbaşkanı seçtirdikleri
için pişman olmuşlar. Sabancı’nın Kültür Bakanı
İstemihan Talay pişman olmakla yetinmeyelim, pişman
edelim diyor: “Cumhurbaşkanı’nı istifaya zorla-
yalım.” Önce Cumhurbaşkanı’nın imza yetkisi sınır-
lanıyor, sonra “5+5” Anayasa değişikliği olarak
Meclise getiriliyor.

Peki DSP’nin TBMM’ye başkan olsun diye
yırtındığı ve seçtirdiği Ömer İzgi kim? MHP’nin
adayı!..

Bütün bunlar ey okuyucu, DSP ve Ecevit eleştirisi
olsun diye yazılmıyor. Tekelci medyanın, elindeki kirli
süngerle, yurttaşların hafızasını nasıl silmekte olduğu-
na; yurttaşların da süngerin kirli ıslaklığının zihin-
lerinde dolaşmasından aldığı hazza işaret etmek için
örnek veriyoruz. 

%10 zamma kızarak meydanlara çıkan ve eylem-
lerinde davul zurnasız edemeyen; çalınan her b.ka
göbek atmayı eylem sanan; en haklı taleplerini dile
getirmek için bile, kendisinin devletine, bayrağına ne
kadar bağlı olduğu bilgisini, talebinden daha kuvvetle
dile getiren memur ve işçi çoğunluğu, ilk seçimlerde
oyunu bu partilere vermek için, sabahın köründe,
sandık başında kuyruğa girecek.

Çünkü bütün bu olup bitenler, akvaryumun uzak
köşesinde gerçekleşmişti.

Gene ey okuyucu, işçilerin ve memurların, siyasal
tutum alışlarını eleştirmek için lafı bu kadar uzattığımızı
düşünmek için acele etme!

Komünist Partisi, işçi sınıfının ortak hafızasıdır.
Ortalıkta komünistim, hatta partiyim diye dolaşan ve
güçlü bir toplumsal hafıza yaratılması için nasıl par-
mağımı oynatmam, hatta bunu nasıl engellerim; nasıl
çerden çöpten, süfli işler ve meşgaleler bulurum diye
yaratıcı çaba harcayan öyle çeşitler var ki; akvaryum-
daki balık, yanlarında tarih kitabı görünür...Üstelik
çoğunun fiyakası japon balıklarını, fosforlu lepistesleri,
kırmızı kılıçkuyrukları, zebra çizgili tetraları
kıskandıracak ölçüdedir.

Tekelci medyaya, Ecevit’e, Yılmaz’a, Bahçeli’ye,
Erbakan’a, Çiller’e, Baykal’a ve bunlara bugün kızıp
yarın oy vermeye koşan işçi ve memurlara laf
söylerken; solcu lepistesleri unuttuğumuz, koruyup kol-
ladığımız sanılmasın...Asıl lafımız bizim hafızası
zayıflara...

Bravo Baykal’a...
CHP kurultay delegeleri memleket için en hayır-

lısını yaptı ve Deniz Baykal’ı yeniden CHP Genel
Başkanlığı’na getirdi. CHP’nin sandıkta kalmasında,
kendisinin sorumluluğu olduğuna bir an bile inan-
mamış, bu yüzden istifa etmeye hiç niyetli olmayan
Baykal; basının bastırması, delegenin bu basınç altında
ne halt edeceğini bilemez duruma gelmesi sonucu,
“patırtı sona erinceye kadar” araziye uymak zorunda
kalmıştı. Aslında önceki kurultayda da, Deniz
Baykal’ın yeniden seçildiği kurultayda da oy kullanan
delegelerin çoğunluğu, Baykal ekibi tarafından delege
yapılmışlardı. Ama oluyor böyle şaşkınlıklar...

Neticede bir mucize gerçekleşmiş, Deniz Baykal
“istifa etmek zorunda bırakılmam bana karşı bir
haksızlıktı” diyemeyeceği için; “değiştim” diyerek
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değişmişti.
Genel Başkanlık koltuğuyla nikah tazeleyen

Baykal ilk ziyaretini Aydın Menderes’e yapmış
bulunuyor. Hürriyet’in manşetten verdiği habere göre,
bu ziyarette 40 yıl öncesine ait bir yakıştırmanın doğru
olmadığını Aydın beye açıklama fırsatı bulmuş. Hatta
ziyaretin ana teması bu açıklama imiş.

Rivayet şöyle: 27 Mayıs öncesi, Başbakan
Menderes Kızılay’da yürürken bir genç kendisinin
yakasına yapışarak “Hürriyet istiyoruz” diye bağır-
mış. Menderes de, “Başbakanın yakasına yapışmış
bağırıyorsun. Bundan büyük hürriyet mi olur?”
demiş. Hikaye külliyen uydurmadır. Ama öyle bir olay
olduğu ve o gencin Deniz Baykal olduğu, yıllardır DP-
AP geleneği tarafından halkın kulağına üflenir. Baykal
hesapta solcu ya, böylece yıpratacaklar.

Eh, Baykal da ne çektiyse, solcu zannedilmekten
çekti. Şimdi bu hikayedeki rolünü reddederek, ken-
disinin solculuğuna dair tek efsaneyi, üstelik yalandan
bir efsaneyi yerlebir etmiş. Üstelik aynen Devlet
Bahçeli gibi, Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihat-
larını da, çerçeveleyip makam odasına asmış. Dahası,
Ertuğrul Özkök’e göre, artık yıkıcı eleştiri değil,
“Halden anlayan adam” numarası yapacakmış. Daha
ne yapsın?...

Artık rahatlıkla Türkiye’nin en çok ve en boş
konuşan, ağız ishali illetinden kurtulması imkansız parti
başkanı olarak, CHP adlı, bütün hizipleriyle birlikte,
son kullanma tarihi çoktan geçmiş partiyi sandığın di-
bine gömebilir. 

Aziz vatanımızın Deniz Baykal’dan böyle bir
hizmet ummaya hakkı vardır.

Kendisine başarılar diliyoruz ve şöyle haykırı-
yoruz: Forza domates!..

MGK GÖRÜNTÜSÜ
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in isteği

üzerine MGK toplantıları öncesinde gazetecilerin
görüntü almasına son verilmiş. Basının yazdığına göre
(22 Aralık 2000 Hürriyet) kararın gerekçesi şöyleymiş:

“Askerin, MGK’da sivil otorite üzerine çıktığı
izlenimini silmek..”

Nasıl yani?..

HORTUMLAMA
Rahmi Koç, yeni başkanını ziyaret için gittiği

Meclis’ten ayrılırken gazeteciler banka hortumcularının
affı konusunda ne düşündüğünü sormuşlar.

“Hortumlama lafını hiç sevmiyorum.” cevabını
vermiş.

Doğrudur, rahmetli babaları da devlet imkanlarıyla
Türkiye’nin en büyük sermaye grubunu yaratmıştı.

Ailecek, hortumlamayı severler, lafını değil.

El sikkesiyle gerdeğe girmek
Bu defa Aydınlıkçılardan hiç sözetmedik diye

seviniyorduk. Ama “Hadi, ulu, Engin!” diye bir
Aydınlıkçı eskisi var, kendisi adını şöyle yazıyor: “Hadi
Uluengin”. Hadi’nin “a”sında “şapka” var.

Cezaevi operasyonlarında içerdekilere yapılanın,
gerçekte nelere bahane edileceğini patronu Ertuğrul
Özkök’ten öğrendi. Patronu “İçerdeki arkadaşlar”
diyen Oral Çalışlar’ın, “teröristlerden arkadaşlar
diye bahsederek” onları ölmeye teşvik ettiği dahil bir
sürü zırva kaleme almıştı. Maksat “F Tipi”nin tecrit
anlayışını, toplumsal hayata taşımak; içerdekilerin ha-
yatını basının ve aydınların, dolayısıyla toplumun
ilgisinden de tecrit anlayışına genişletmek. İçeride o işi
“infaz koruma memurları” ve binanın mimarisi
yapacak. Dışarıda tekelci medya var. Toplumsal ilişki-
lerin “faşist” mimarisini zihinlerde medya tasarlıyor,
uyguluyor ve ellerinde devletin; bazan Akın Birdal
suikastinde olduğu gibi kontrgerillanın copuyla, silahıy-
la dolaşıyorlar. 

Hadi, Türkiye sağının en köklü kompleksini, fırsat
bu fırsat gündeme getirmeye niyetlenmiş. Hazır
içerdekilere devlet operasyonu yapılmışken; o da
patronuyla beraber “ölüm oruçlarında kimse ölmesin,
bir uzlaşma ile bu sorunu bitirelim” diye çaba har-
cayan solcu aydınlara operasyon yapıyor. 

“ ‘Aydın’ı ‘sol’la özdeşleştirmek bir sahtekarlık-
tır. ‘Kendisi için bilmek’ ihtirası ve asgari bir
eleştirel sorgulamıs mevcutsa, ‘entelektüel’in
demokratı da, liberali de, faşisti de, dindarı da olur.
Bu her yerde böyledir.”

İddianın isbatı ne kadar sorgulayıcı değil mi: “Bu
her yerde böyledir.”

“Büyük Cemil Meriç’ten Şerif Mardin Usta’ya,
asla ‘sol’ olmayan ve o etiketi talep etmeyen aydın-
lar saymakla bitmez.” 

Zevzek adam, iki tane saydın, ikisi de birbirinden
müptezel!.. Cemil Meriç’i Murat Belge’nin ve Kavala
Holding’in “İletişim”i bastı ya, eşek yüküyle köylü
palavrası okuyup, bir dirhem bal elde edemeyen bir kaç
eski solcuyla; kitabı yayınlayan İletişim’e güvenip,
kitapların kalınlığına bakarak, üstelik kapağını bile
kaldırmadan Cemil Meriç’i uçurmaya çalışan bir yığın
bar gevezesi dönek, bu cahil gericiyi aydın ne demek,
“büyük mütefekkir” ilan ettiler. Cemil Meriç’e ve
sizin gibilere değeceğini düşünsek, burada “Cemil
Meriç’ten hezeyanlar” diye bir bölüm açarız,
herkesin midesi kalkar...
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Bu dönek takımı arasında en yaygın “trend”lerden
biri de, geçmişte aynı muameleyi yaptıkları “Kapital”i,
aslında okumadıklarını itiraf etmektir. Hadi zevzeği de
kesinlikle okumamıştır. Ne Kapital’i, ne Cemil Meriç
imzalı herhangi bir kitabı...

Şerif Mardin ustasını sevsinler: Amerikan sosyolo-
jisinin, Nurculuğu “bir modernleşme ideolojisi”
olarak, “ılımlı islam” stratejisi çerçevesinde
Türkiye’nin belkemiksiz ve birikimi zayıf, formasyonu
bozuk okumuş takımına, özellikle de dönek takımına
plastik leğen ve mandan niyetine kakalayan işportacı.
Önceleri, cehaletini bozuk bir Osmanlıca’nın arkasına
saklamaya çalışan köylü kurnazı ve Teşkilat-ı
Mahsusa’nın elemanı “Said-i Nursi”yi pazarlayarak
kendisini pazarlıyordu. Arada bir Kur’an’a da el atar,
“Kehf Suresinin farklı okumaları” üzerine “bilimsel”
makaleler kaleme alırdı. Şimdilerde Fetullah Gülen’i
tezgahına koymuş; Türkiye’de hiçbir zaman dikkate
değer bir edebiyat olmadığına dair iddialarını
“Kimseye Nobel ödülü vermediler çünkü” gerekçe-
sine dayandıran; böylece gündem olmaya çalışan bir
Amerikalı...

O’nu da Türkiye’de, ingilizce makalelerini türk-
çeye çevirterek yayınlayan İletişim yayınları pazarladı.

Gelelim, el sikkesine..
“Üstelik, bugün ülkemizde tıpkı Batı’nın

‘Hıristiyan entelektüeller’i gibi bir islami intelli-
gentsia’da vardır ki, onlar ‘sol münevveran’ı bozuk
para niyetine harcayacak düzeyde birikim insan-
larıdır.” (Yazım hatası Hadi’ye ait.)

Zevzek bey, Türkiye’de kim ne yazıyor, kim ne
üretiyorsa, zaten malı meydanda. Sol aydınları bozuk
para gibi harcayacak, üstelik senin de bir tanesinin adını
bilmediğin ve bu yüzden yazamadığın “islami intelli-
gentsia” nerededir? Elbette okuyan yazan, araştıran, bil-
gili-birikimli müslümanlar var. Onlar da, biz de bura-
dayız, Türkiye’nin fikri ve siyasi hayatı içinde, yollar ve
mevzular kesiştikçe, halleşiriz. Üstelik bunu yapmamış
da değiliz. Hala “harcanmadık” ki, sana gene “hadi,
ulu, engin!” diye komut verdiler.

Bize babalanacaksan, adlarını ve eserlerini

bilmediğin insanların bacakları arasından havlama!..El
sikkesiyle gerdeğe girmeye teşebbüs edeceğine, mükte-
sebatın yetiyorsa, bizi sen harca!.. 

“BİZ DEMİŞTİK...”
Fabrika’nın Ağustos 2000 tarihli sayısında, Çürük

Yumurta’da şöyle söylemişiz:
“Komisyon Başkanı DSP’li Sema Pişkinsüt’ün

bir daha DSP listesinden milletvekili seçilmeyeceği
de bu arada kesinleşmiş olmalıdır. Çünkü Pişkinsüt
Türkiye’de işkence olduğu izlenimini 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.”

DSP, TBMM Komisyonları yeniden oluşturu-
lurken, MHP’nin böyle bir talebi olmadığı halde, İnsan
Hakları Komisyonu Başkanlığı’nı MHP’ye vermek
istedi ve bu isteğinde ısrarlı oldu. Her parti Meclis
komisyonu başkanlıkları üzerinde kıyasıya mücadele
ederken, DSP’nin MHP’ye “yan masadan” gönderdiği
bu “alevli meyva tabağı” herkesi şaşırttı. 

Şüphesiz biz “herkes” değiliz.
MHP, “Eh madem masaya kadar getirmişler,

yiyelim bari...” dedi. Komisyon Başkanlığı’nı aldı. 
Ölüm orucundakiler için “Bırakalım gebersinler.”

tavrı, bu lafı eden MHP’li “Meclis İnsan Hakları
Komisyonu üyesi”ne mi ait sizce, yoksa DSP yöne-
timine mi?

Sema Pişkinsüt, şimdilik Meclis İnsan Hakları
Komisyonu Başkanlığı’ndan “tasfiye” edildi. 

Seçimlerde de DSP milletvekilliğinden tasfiye
edilecektir.

Rahşan hanım üzülüyordur: 
“Bu Mehmet Bekaroğlu neden DSP’li değil de,

Fazilet Partili sanki?..Bizde olsaydı, şimdi ne güzel
O’nu da aradan çıkarırdık!..”
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