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I
Uzun zaman oldu. 
Aradaki aylar, bir bakõma, elinize daha sõk,

düzenli ve daha dolu geçecek bir Fabrika�nõn ha-
zõrlõğõ gibi geçti. Hazõrlõklarõmõz elbette Fabrika
ile sõnõrlõ değil.

�Komünist Partisi ihtiyacõnõ� duyan ve parti-
ye �esinini Bakü Kongresinden alan�, bütün ko-
münistlerin birlikte inşasõ anlayõşõyla ulaşmak is-
teyenlerin birikim ve enerjilerini bütünleştirmek
üzere çaba harcõyoruz. Birikim ve enerjinin bü-
tünleşmesinin bir boyutu da, elbette yayõn alanõ-
dõr. Bu amaçla �10 Eylül Yayõncõlõk� oluşturuldu.
Fabrika�nõn her alanda olduğu gibi, yayõn faaliye-
ti alanõnda da, bütün birikimini ortak çabaya ka-
tacağõnõ öteden beri duyuruyorduk. Fabrika, artõk
10 Eylül Yayõncõlõk bünyesindedir.

Dolayõsõyla yeni adresimizdeyiz. İstiklal
Caddesi�nin Tünel ucunda, Sofyalõ Sokağõn As-
malõmescit sokağõna açõlan köşesinde, Paşa İşha-
nõ�nõn birinci katõndayõz. Adresimiz, telefon nu-
maramõz ve email adresimiz künyede yazõlõ. Bü-
ro�da pazar günü dõşõnda, çünkü o gün han kapa-
lõ, hergün çalõşõlõyor. Bize ulaşmak için öğleden
sonralarõ tercih ederseniz, daha isabetli olur, sevi-
niriz.

Üniversiteliler aynõ yerde �Fakülte�yi hazõrlõ-
yorlar.

Aynõ zamanda, Fabrika yazarlarõnõn da içinde
yeraldõğõ, daha geniş bir topluluk halinde, yeni ve
ortak bir yayõn faaliyeti için çalõşma yürütüyoruz. 

II
Kapağõn zemininde �Orak Çekiç� var. Orak

çekiç sadece uluslararasõ komünist hareketin
sembolü değil; aynõ zamanda işçi/köylü ittifakõnõ
ifade ediyor: Devrim yapabilmek için ve sosya-
lizmin inşasõnõ başarabilmek için. Durup durur-
ken hatõrlamõş değiliz. Hep adõyla, bayrağõnõn kõ-
zõl rengiyle ve orak çekiciyle Komünist Parti-
si�ni, bütün komünistlerle birlikte inşa için çaba
harcõyoruz. Esinini TKP�nin Bakü kuruluş kon-
gresinden alan ve Fabrika�nõn içinde yeraldõğõ
Komünist Partisi Girişimi, sadece komünist ilke
ve ideallerle değil; uluslararasõ komünist hareke-
tin devrimci gelenekleriyle de bağlõdõr. İki yõldõr
Komünist Partisi Girişimi�nin önünü, isim ma-

nevralarõyla kesebileceğini düşünen ve bu yolla
komünist hareket içinde siyasi tekel yaratmak ça-
basõ içine giren; ama isim değiştirirken, orak çe-
kiçten uzak duran ve Sip�in ulusal bir parti olma-
sõ dõşõnda bir siyasi anlama işaret etmeyen �çark
çekiç�i değiştirmeyi aklõna getirmeyen Sip parti-
siyle, semboller düzeyindeki farkõmõza işaret et-
mek istedik: İşçi köylü ittifakõnõ sembolize eden
orak çekiç ve eğer işçi sõnõfõnõn işçi sõnõfyla ittifa-
kõnõ ifade etmiyorsa; göze hoş geldiği için tercih
edilmiş, sadece kõrõk bir çarkõn ve bir çekicin gö-
ze çarptõğõ, bir avadanlõk görüntüsü. Eğer takip e-
deceklerse; takipçilerimiz işini tam yapmalõ ve
bir tüzük değişikliği daha gerçekleştirmelidir.

III
Fabrika�nõn �iyi okunduğunu� görüyoruz.

Fabrika sayfalarõnda son iki yõlda etraflõca ele a-
lõnmõş konular; bulanõk bir siyasi hat inşa etmek
üzere de olsa, şimdilerde başka dergilerin sayfa-
larõnda, neredeyse ard arda ele alõnõyor. TKP�nin
kurucu Genel Sekreteri Mustafa Suphi ve yoldaş-
larõnõn katledilişleri, bu tartõşmaya bir �milliyetçi
sosyalist� olarak Attila İlhan�õn Cumhuriyet�teki
köşesinden katõlmasõ ve bu nasyonal sosyalistin
görüşlerinin eleştirilmesi ve elbette, �ama iyi şa-
ir..� iddiasõna karşõ, şairliğinin de mühim olmadõ-
ğõnõ ortaya koyuşumuz; sol kemalizm virüsüne
karşõ sosyalist hareketin bağõşõklõk sistemlerini
güçlendiren yazõlarõmõz ve sol liberalizmle pole-
miklerimiz; daha geri metinler halinde başka der-
gilerin bugünkü gündemini oluşturuyor. Siyasi
hat 28 Şubatçõdõr, metinler geridir. Gene de mem-
nunuz.

Neş�e olsun diye, bir reklam cümlesi yaza-
lõm: Fabrika okuyun, en az bir yõl kazanõn!..

IV
Sinan Dervişoğlu Milli Demokratik Devrim

tezini ve hareketini yeniden inceledi: �MDD: Bir
Provokasyonu Yeniden Düşünmek�. Türkiye so-
lunun neredeyse bütün geleneklerini biraraya ge-
tirip, altõ yõl boyunca birbirine törpületen ve geri-
sinde bõrakalõm ciddi bir siyasi pratiği, bir tek ö-
nemli tartõşma bile bõrakmayan ÖDP�nin yarattõ-
ğõ fikri çölün rahatsõzlõğõnõ duyanlar için; bu ye-
niden düşünme yazõsõnõn uyarõcõ olacağõnõ umu-
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yoruz. 
Diğer taraftan yõllarca �sosyalist devrim�cili-

ği ideolojik arõlõk gibi apolitik bir gerekçeyle sa-
vunan ve kongresine Mihri Belli�yi getirmek için
õsrarlõ çabalar harcõyan; gelince de dergiye fotoğ-
rafõnõ basarak �hava atan�larõn da, Dervişoğ-
lu�nun yazõsõnõ okumalarõnda yarar vardõr.

Orhan Gökdemir, �Hayalet� başlõklõ yazõsõn-
da, ortalõkta marksist olarak dolaşan �hayalet�ler-
le ve bütün dikkatini �ayrõm noktalarõ� üzerine
yoğunlaştõran; asla marksist, leninist ve stalinist
olamayan sol liberallerle tartõştõ. 

S. Zeki Tombak 28 Şubat solunun kilit taşõ
olmaya hevesli; Küçük İskender olamayacağõnõ
bildiği için, çünkü o çocuk şair; Büyük İskender
olmaya niyetlenen Yalçõn Küçük�ün �Sõrlar�õnõ
deşifre ediyor. Arada diğer 28 Şubat solcularõnõn
fevkalade ibret verici görüşleri de ele alõnõyor. 

Çürük Yumurta�yõ beklemeyin, harikulade
veciz bir lafõ burada paylaşalõm:

�Kemalizmin komünistlikle itham edilece-
ği bir dönemi hep birlikte, yaşayarak görece-
ğiz.� (Ümit Doğan, Solun Kemalizmle Dansõ,
Gelenek, sy:68, s.83)

Komünistlikle itham edilebilmek için demek,
kemalizme yelken açmalar, �Atatürk ve Sõnõf�
başlõklõ yazõlar kaleme almalar. Halbuki sadece
�Komünist� olarak komünistlikle itham edilmek,
daha kõsa bir yoldur.

V
11 Eylül var; Sevda Ergin�in 11 Eylül ve uy-

garlõklar savaşõ yazõsõ var; 11Eylül ve terörizm
sorunu var; 11 Eylül ve siyasal islam var ve bu
konu etrafõnda başka yazõlar var.

VI
Bu sayõda Ayhan Kiraz arkadaşõmõzõn iki ka-

rikatürü yeralõyor. Sevgili Ayhan Kiraz MTA�da
işçiydi ve yakõn zamanda emekli oldu. Zongul-
dak�ta kültür ve sanat alanõnda faaliyet gösteren

TUSAK Kooperatifi�nin başkanõ. Uzun yõllardõr
karikatür çiziyor. Çok sayõda ulusal ve uluslarara-
sõ yarõşmada karikatürleriyle birincilikler aldõ.
Çalõşmalarõ Zonguldak�ta yayõnlanan, kendisine
Türkiye�nin ve dünyanõn dört bir köşesinden o-
kuyucular edinmiş, kendi tercih ettikleri tanõmla;
�Sõnõr tanõmayana� SUSMA gazetesinde de yera-
lõyor. Buradan hem Ayhan Kiraz�a teşekkür edi-
yoruz; hem TUSAK�a, SUSMA gazetesine, Ba-
hattin Arõ�ya, Saffet Can�a ve Kadir Tuncer�e se-
lamlarõmõzõ gönderiyoruz. 

Ayhan Kiraz�õn karikatürlerini bundan sonra-
ki sayõlarõmõzda da yayõmlamayõ istiyoruz.

SUSMA ile sizlere haber vermeden paslaştõ-
ğõmõz olmuştu. Bundan sonra haberini vererek
paslaşmak istiyoruz. İlgilenen ve Susma ile doğ-
rudan paslaşmak isteyenler için: Susma Haber
Merkezi: Üzülmez caddesi Kõzõlay Kan Merkezi
Karşõsõ Kat: 5 No: 52 Zonguldak. Tlf: 0372 253
85 56

VII
Bu sayõda Serdar Koç�un �DİPAYNA� adlõ

dosyasõndan üç şiiri yayõnlõyoruz. Serdar Koç ve
S. Zeki Tombak, mücadele yoldaşlõğõyla başla-
yan ve gelişen; zaman zaman araya kopukluklar
girse de, 25 seneye yaklaşan; sadece mücadelenin
değil, şiirin de beslediği bir arkadaşlõğõ bugünle-
re getirmişler. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü
dosyadan yayõnlanan üç şiiri Zeki seçti. DİPAY-
NA, 1970�lerde yaşanmõş gençlik ve mücadele
yõllarõ şiirinin peşinde. Dosyanõn tamamõ için, bi-
raz daha bekleyeceksiniz. 

VIII
Adõnõ anmadõğõmõz çok sayõda yazõyla Fabri-

ka elinizde. Ve artõk aranõn açõlmasõ için mazere-
timiz yok. Mart ayõ başõnda kitapçõlara bakmayõ
ihmal etmeyin.

Yeni bir sayõda buluşmak dileğiyle...
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Komünist Partisi Girişimi, �İşçi sõnõfõnõn ko-
münist partisi hem Türkiye işçi sõnõfõ ve ülke-
miz; hem de Dünya Komünist ve işçi hareketi i-
çin bir ihtiyaçtõr.� diye yola çõktõ. 

Aynõ ihtiyacõ 81 yõl önce, işgal altõndaki bir ül-
kede, sanayinin hemen hiç gelişmediği; işçi sõnõfõ-
nõn pek cõlõz ve siyasi birikim itibariyle çok geri ol-
duğu, nüfusun ezici çoğunluğunun kentleşmediği
şartlarda tesbit eden ve TKP�yi, Türkiye�nin bütün
komünist örgüt ve kadro birikimini kucaklayarak
kuran Mustafa Suphi ve yoldaşlarõna göre, işimi-
zin çok daha kolay olmasõ beklenirdi. Elbette her
dönem, kendi imkanlarõ ve kendi zorluklarõyla ya-
şanõyor. Yolumuz hülyalõ ve fakat, hayallerle açõl-
mayan bir yoldur.

Bugünün Türkiye�si ve bugünün dünyasõ, ko-
münistler için 1920�lerle kõyaslanamayacak nes-
nellikler sunuyor. Nesnellikler önemlidir. Ancak
komünist partisi, bizatihi olağanüstü bir öznellik-
tir; ete kemiğe bürünmüş devrim, sosyalizm ve sõ-
nõfsõz toplum iradesidir. Bu öznelliğin inşasõ, için-
de gerçekleştiği nesnelliğin yarattõğõ sorunlardan
veya doğrudan doğruya hakim sõnõflarõn ve devle-
tin yarattõğõ sorunlardan daha öncelikli olarak ve
daha ciddi ölçülerde, doğrudan kendi saflarõmõza
ait, bir dizi öznel engelle boğuşmayõ gerektirir.

TKP: İmkanlar ve Sorunlar

En başta, 1920�de Mustafa Suphi ve yoldaşla-
rõnõn kurduğu TKP�nin, kendi iç kanallarõ olan
TİPTKP�nin birliği ile TBKP halini aldõktan son-
ra, 1990�larõn başõnda kendi kadrolarõ eliyle, kendi
kongresinde, kendi tüzel kişiliğine son vermiş ol-
masõndan kaynaklanan bir öznellikle yüzyüzeyiz.
Önümüzde bütün değerleri ve meziyetleriyle bir-
likte; hatalarõ, zaaflarõ ve zayõflõklarõyla yüzleşme-

miz gereken, iç bölünmeleri ve kanallarõ dahil,
TKP tarihi var. Türkiye komünist hareketinin, bu-
gün yeniden partileşmesinin mümkün olabilecek
hiçbir yolu; bu tarihin dõşõndan geçmez, etrafõndan
dolaşamaz. Örgütsel planda devamcõlõk veya yeni
bir başlangõç yaklaşõmlarõnõn, aynõ tarihi bütünüy-
le sahiplenmek ve bu tarihle yüzleşmek bakõmõn-
dan bir farkõ yoktur. Örgütsel bakõmdan yeni bir
başlangõç, yeni bir programla ve isterse yepyeni
kadrolarla gerçekleşsin; Türkiye işçi sõnõfõnõn en-
ternasyonalist, komünist partisi olmayõ hakettiğin-
de, Türkiye komünist hareketinin 1920�lerden sü-
zülüp gelen tarihinin yeni bir halkasõ ve devamõ o-
lacaktõr.

Partileşme konusundaki yaklaşõm farklõlõklarõ,
tarih karşõsõnda alõnan tutumlarõn farklõ olmasõyla
değil; komünist hareketin gerçeklerinin kavranma-
sõyla ilgilidir. Bugün hiçbir örgütsel devam iddia-
sõnõn, bir niyet ve temenninin beyan edilmesi dõ-
şõnda gerçeği ifade etmemesi bir yana; komünist
hareketin tõpkõ 1920�lerdeki gibi çok parçalõ oluşu
gerçeğini de kavrama şansõ yoktur. Örgütsel plan-
da bir dönem çoktan kapanmõştõr ve yeni bir döne-
min yaratõlmasõ; Baku Kongresi dersine bir kere
daha çalõşmadan mümkün değildir.

Bu derse iyi çalõşmak ise sorunu çözmez; ça-
lõşmõş olanlarõn, çözüm imkanlarõnõ görmelerini
kolaylaştõrõr; partiyi başa koyanlarõ, ayrõntõlara ta-
kõlmayacak cesaretle donatõr. 

Komünist hareketin bugün yeni bir partileşme
girişiminde bulunurken, kendisini TKP�nin siyasi-
örgütsel mirasõyla nasõl ilişkilendireceği sorunu, i-
şin sadece bir yanõdõr. Daha yaygõn sorun ise, çok
uzun yõllar boyunca, Maocu�lardan, sol Kemalist
milliyetçilerden, Troçkizmden, Yeni Sol�dan ve
düzenin bizzat kendisinden kaynaklanan ve çoğu
zaman antikomünizm sõnõrõndan taşmõş an-
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İmkanlar ve öznellikler

tiTKP�ci ve antiSovyet düşmanlõk kampanyalarõ-
nõn zihinlerde bõraktõğõ kötü tortudur. Bu saldõrõla-
ra ve geride bõraktõğõ tortuya karşõ işçi sõnõfõnõn en-
ternasyonalist, komünist partisini, temsil ettiği bü-
tün komünist değerlerle birlikte yüreklice savun-
mak yerine; savunmacõ bir tutumla sağa çekilmek
veya sol gruplarla solculuk, komünist hareketi kü-
çümseme/karalama ve TKP tarihine seçerek yak-
laşma yarõşõna girmek başta olmak üzere, bir dizi
zaaflõ tavõr uzun süre, en genel anlamda komünist
hareketin saflarõnda da yaşanmõştõr. Diğer yandan
TBKP�nin kendi kendisini feshinden sonra, yõğõn-
la kadro ideolojik gõdasõnõ birlikte partileştiği yeni
sol çevrelerin yayõnlarõndan, sosyal demokrasiden,
büyük basõndan ve Cumhuriyet gazetesinden al-
mõş; farkõnda bile olmadan zihinlerinde oluşan ide-
olojik çarpõlmalar, bu kadrolarõn partili ve komü-
nist reflekslerini köreltmiş, Komünist Partisi fikri-
ne kayõtsõzlaştõrmõş, hatta yabancõlaştõrmõştõr.

Kimi unsurlar ise, son yirmi yõl boyunca içine
girdikleri çeşitli arayõşlarõn elle tutulur başarõlar
yaratmamõş olmasõ karşõsõnda, yeni bir başlangõç
cesaretinden uzaklaşmõş ve ne olduğunu bildikleri,
zamanõnda tutarlõca eleştirdikleri oluşumlara razõ
olmaya yönelmişlerdir.

Komünist Partisi Girişimi �Bildirge�de şu tes-
biti yapõyor:

�...Uzun ve ağõr yenilgi yõllarõ boyunca, sõnõf
mücadelelerinde kendi yapõ, ad ve sembolleriy-
le konumlanan, direnen ve savaşõmõ elden bõ-
rakmayan tüm komünist eğilim, grup, çevre ve
örgütler, Komünist Partisi inşa sürecine, biri-
kim ve değerlerini katmalõ; bu süreç içinde ye-
ralma kararlõlõğõnõ ortaya koymalõdõr. Bu çev-
re, grup ve örgütleri, girişimimizin eşit haklõ
doğal bileşenleri olarak gördüğümüzü ilan et-
meyi, mücadele yoldaşlõğõnõn gereği sayõyoruz.�
(Md. 6)

Türkiye sosyalist ve ilerici hareketindeki �bir-
lik� girişimlerinden farklõ bir yaklaşõmdõr. Birlik ö-
nerilmiyor; önerilen, Komünist Partiyi inşa süreci-
ni birlikte gerçekleştirmektir. Baku Kongresi�nin
TKP�nin önüne koyduğu yol da buydu. Partiyi bir-
likte inşa etme yolunun ve elbette bu yolu bir kez
daha Türkiye komünistlerine önerenlerin, bu yola
duyduklarõ güvenin temel dayanağõ, �tüm komü-
nist eğilim, grup, çevre ve örgütlerin� ve tek tek
kadrolarõn �Parti�nin sõnõf mücadelelerindeki ha-
yati önemi ve tarih yapõcõ rolü hakkõnda tereddüt i-
çermeyen bilgi ve bilinçleridir. Parti en hayati ihti-
yacõmõzdõr ve ne kişisel, ne grupsal endişeler, par-
tinin önüne geçirilmeyecektir. 

1920�de herkesin Parti konusuna böyle yak-
laştõğõnõ biliyoruz.

Peki bugün?.. Bugün partiyi inşa etmenin ö-
nündeki en önemli problemlerin, komünist kadro-
lardaki bilinç aşõnmasõndan ve sõğlõktan kaynakla-
nan öznelliklerle beslendiğini tesbit etmek gerekir.
Sõnõf mücadelelerine, ülkenin bütün komünist biri-
kimini kucaklayarak önderlik edecek bir parti fik-
rini, açõk ve endişesiz �safa� girerek ete kemiğe
büründürmek yerine, pek çok kişisel ve grupsal
endişenin öne çõkarõldõğõ bir dönemdeyiz. Bu endi-
şeler, parti fikrini en başa koyan ve her şeyiyle bu
parti için seferber olanlara karşõ bile �acaba?� tü-
ründen, apolitik güvensizliklerin yaşanmasõna yo-
laçabiliyor.

Zihinler partili bir gelecekte değil; geçmişte o-
daklaşmayõ ister istemez, hala sürdürüyor.

Görülüyor ki, bütün komünist birikimi kucak-
layarak başlangõç adõmlarõnõ atmak yerine; her şe-
yi birlikte yapma kararlõlõğõndan vazgeçmeden,
yürüyüşü sürdürmek gerekiyor. Öznel endişeleri
gidermenin bir yolu da, sorumluluklarõ kararlõlõkla
üstlenerek, endişesi olanlara, neyin nasõl yapõlmak
istendiğini, savaşõmõn içinde göstermektir. Öyle de
yapacağõz.

Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek ge-
rekir. Bildirge, eğilim, grup ve çevrelere çağrõ ya-
parken, �kendinizi dağõtõn ve öyle gelin� demiyor.
Hiçbir örgütsel birikim, kendi gelişkinliğini aşma-
mõş bir oluşuma kendisini dağõtarak, birikimini sõ-
fõrlayarak gelmemelidir. Grup yapõlarõnõ aşmanõn
yolu yasaklayõcõ tüzük maddeleri kaleme almak
değil; grup yapõlarõnõ aşan bir siyasal mücadele ve
buna uygun örgütsel birikim düzeyini yakalamak-
tõr. Dolayõsõyla, eğilim, grup ve çevrelerin kendi
yapõlarõnõ, giderek iç bağlarõnõ zayõflatarak da olsa
Komünist Partisi�ni inşa sürecinde, hatta belki par-
ti içinde sürdürmeleri mümkündür. Üstelik inşa sü-
recine katõlõrken varolan grup yapõlarõnõn aşõlma-
sõndan sonra da, parti içinde siyasal mücadelenin
temel veya güncel problemleri üzerinden eğilimler
oluşabilir ve oluşacaktõr. Önemli olan, ideolojinin,
teorinin ve siyasetin, gruplar ve ÖDP�de olduğu
gibi, şefler arasõ pazarlõk ve uzlaşmalarõn konusu
haline getirilemeyeceği gerçeği üzerinde kesin ve
tavizsiz bir mutabakatla yola çõkmaktõr.

�Partiye grup halinde katõlõm olmaz. Katõlõm
tek tek olur.� anlayõşõ, bu satõrlarõn yazarõ açõsõndan
tartõşõlmayõ gerektiren bir anlayõştõr. Ama henüz
partiyi inşa sürecinin oldukça erken dönemle-
rindeyken bu cümleleri tekrarlamanõn, sadece isa-
betsiz değil; aynõ zamanda basiretsiz de olduğunu
düşünmekteyim. �Partide grup, eğilim vs. olmaz�
yaklaşõmõ ise, genellikle partinin yönetimini ele
geçirmiş, kendi siyasetine ve hatta amaçlarõna gü-
vensiz grup, eğilim vb.nin tarihimize bir armağanõ-
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dõr. Böyle partilerde teorik çalõşmada ve politika ö-
nermedeki zenginlikler bir tehlike olarak algõlanõr;
demokratik merkeziyetçilik, sadece merkeziyetçi-
liğe, hatta meziyeti kurnazlõk ve çapsõzlõktan ibaret
şefçiklerin, gece rüyasõnda gördüğünü ertesi gün
örgüte büyük politika diye armağan etmesine dö-
nüşür; parti platformlarõ basit bir onaylama ve al-
kõş platformu olarak şekillenir, tasfiyeciliğin adõ
�arõnarak güçlenme� olur ve parti bir �müridler�
topluluğuna dönüşür. Bu tip anlayõşlarõn sadece
parlak dönemlerinin değil; yarattõklarõ sonuçlarõn
da hatõrda tutulmasõnda sonsuz yarar vardõr. Ko-
münist Parti, eşit haklara sahip, fikri hür komünist-
lerin partisidir; hikmetinden sual olunmaz şeflerin,
liderlerin, önderlerin, önderliklerin, başkanlarõn ve
onlara hayran emir kulu müridlerin partisi değil.

Buraya kadar altõnõ çizmeye çalõştõğõmõz ve
daha da çeşitlendirebileceğimiz sorunlar, endişe-
ler, zaaflõ tutumlar; geride kalan uzun tarihten, si-
yaset ve örgüt tecrübesinden bağõmsõz meseleler
değildir. TKP (ve genel olarak komünist ve dev-
rimci siyasal mücadelelerin) mirasõ, bir dizi im-
kanla birlikte, bir dizi olumsuz öznelliği de, Ko-
münist Partisi Girişimi�nin önüne koymaktadõr.
Komünist hareket bu öznellikleri toptan ve bir de-
fada aşmayõ hayal etmiyor. Taş üstüne taş koya ko-
ya, geleceği kazanmak için savaşõrken, geçmişimi-
zi de bugün olduğundan daha kapsamlõ, daha ku-
caklayõcõ tarzda kazanacağõz.

Sovyetler Birliği�nin Çözülüşü

TKP (TBKP) kendi kadrolarõ eliyle, kendi tü-
zel kişiliğine son verdi. Bu durum, dünya komü-
nist hareketi tarihinde gerçekten istisna-
i bir durumdur. Ancak aynõ günlerde insanlõk tari-
hinde Büyük Ekim Devrimi�yle açõlan büyük bir
sayfa, 70 yõllõk sosyalist inşa süreçlerinin başarõ-
sõzlõğõyla kapanmaktaydõ. Bu çözülüş, sadece inşa
süreçlerinin yaşandõğõ ülkelerin emekçilerinde ve
komünistlerinde ağõr bir özgüven kaybõna yolaç-
madõ. Aynõ sarsõntõ, belki daha da şiddetli olarak,
on yõl önce 12 Eylül 1980 faşist darbesi karşõsõnda
potansiyellerine denk düşen bir direniş göstereme-
den yenilen Türkiye komünist ve devrimci hare-
ketlerinde de yaşandõ.

Artõk dünyanõn neresinde olursa olsun, ulusla-
rarasõ komünist ve işçi hareketlerinin bileşenleri,
70 yõllõk sosyalizm deneyiminin başarõlarõnõ, mezi-
yetlerini ve bu deneyimi çöküşe götüren iç zaaf ve
dinamikleri atlayarak program oluşturamaz; siya-
set yapamaz. 

Hiçbir şey olmamõş; her şey yolunda gidiyor-
muş gibi yapamayõz. Buna karşõlõk, bir dönem mo-

da olduğu gibi, �madem ki yenildik, o halde her
şey yanlõştõ� bozgunculuğuyla, Marksist teorinin
temellerini, komünist partinin tarif edici unsurlarõ-
nõ bir tarafa iten yaklaşõmlara da hoşgörüyle baka-
mayõz. Birinci yaklaşõm komünist ideallere sada-
kat değil, tarikatlaşma eğilimidir. İkincisi ise libe-
ralleşerek komünizmin dõşõna düşmektir. Dileyen,
dilediği gibi düşünür; ama komünist hareketin de
böylelerine şunu söyleme hakkõ vardõr: �Başka ka-
põya !..�

Bu ayõklayõcõ tavõr gereklidir. Ama sorun ko-
münist hareketin dõşõna savrulmalardan ibaret de-
ğildir. Aksine komünistlerin kendi değerlerine, iş-
çi sõnõfõna, kendi partili geleneklerinin birikimine
güvenlerinin yeniden inşasõ acil, öncelikli bir ihti-
yaç olarak durmaktadõr.

Sadece Sovyetler Birliği�nde değil; Asya içle-
rinde, Kafkasya�da, Doğu Avrupa�da, Balkan-
lar�da, Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti�nde,
Vietnam�da, Kore�de, Küba�da, sosyalist kuruluş
adõna birikmiş devasa bir deneyimler toplamõ ve
kapitalist ülkeler komünist ve işçi partilerinin ide-
olojik, teorik, siyasal birikimleri ortak bir miras o-
larak önümüzdedir. Bu miras, aşağõda değinece-
ğim kayõtlar bir yana; komünist hareketin enter-
nasyonal planda kendisini yenilemesi ve güçlen-
mesi için çok ciddi imkanlar sunmaktadõr. Çözülüş
ve özgüven kaybõnõn etkisi altõnda bir kenara itilen
bu mirasla, komünist hareketin ilgisini geçmişteki
savaşkanlõklarõyla ve uzun partisiz yõllara rağmen
ayakta durma çabalarõyla bin defa hakeden kadro
birikimi yeniden buluşturulmak zorundadõr.

Benzer şekilde çözülüşü izleyen ilk yõllarda
toptan reddiyecilerin yarattõğõ şamata; dünya üze-
rinde rakipsizliğini ilan etmiş neoliberalizmin on
yõllõk macerasõ içinde azalmõş; liberalizmin insan-
lõğa vaadedeceği hiç bir geleceğin olmadõğõ anla-
şõldõkça da, bütün eksiklik ve zaaflarõna karşõlõk
sosyalist inşa süreçlerinin işçi sõnõfõ ve emekçiler i-
çin yarattõğõ kazanõmlar özlemle hatõrlanmaya baş-
lanmõştõr. Bu kazanõmlar, bugün de sosyalistlerin
razõ olmayacaklarõ, �sosyalizm işte budur� demi-
yecekleri; ama güvenle sahiplenecekleri referans-
lar olarak, halklarõn zihninde ve kalbinde ve kõs-
men hayatlarõnda yerini korumaktadõr. 

Teoride ve Siyasette Melezleşme

Ekim Devrimiyle birlikte, tarihte ikinci kez, iş-
çi sõnõfõ iktidarõ ele geçirdi. Ancak Ekim Devrimi
Komün deneyiminden farklõ olarak, gecenin ka-
ranlõğõnda bir şimşeğin aydõnlõğõ kadar değil; 70
yõla yakõn süre devam etti. Bu deney Marks ve En-
gels ve Lenin�in, ancak belirli nirengi noktalarõnõ i-
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çeren �önsöz� niteliğindeki açõlõmlarõ bir yana, bir-
yol haritasõyla yola çõkmamõştõ. Rusya�nõn muzaf-
fer işçi sõnõfõ, dünya proletaryasõnõn ortak savaş ör-
gütü III. Enternasyonal�in de katkõsõyla, kendi yo-
lunu kendisi bulacak; teori bu muazzam deneyi-
min dersleriyle zenginleşecekti. Daha işin başõnda
bazõ zorluklar, bir süre için katlanõlmasõ gereken
kötülükleri dayattõ. Örneğin �Bütün iktidar sovyet-
lere� diye yola çõkõlmõştõ; ama Bolşevik Partisi,
kendisini bütün iktidarõ kullanmak zorunda gördü.
Devrim, emperyalist kuşatma ve içsavaş koşulla-
rõnda devrim ve karşõdevrimin ince bir çizgi üze-
rinden ayrõldõğõ şartlarda seyrediyordu. Siyasetin
renk ve tonlarõ önce azaldõ ve sonra Rusya�nõn bü-
tün siyasi hayatõ Bolşevik Partisi�nin içinde ve tek
çizgi halinde gerçekleşmeye zorlandõ. Devrim bir
dünya devrimine doğru gelişemeyince, savunul-
masõ gerekti ve savunma durumunu kalõcõlaştõra-
cak yaklaşõmlar gelişti. Güçlü, merkezi bir devlet
oluştu ve giderek güçlendirilmesi bir ihtiyaç olarak
görüldü. vs.vs. Geçici bir süre katlanõlmasõ gere-
ken kötülükler kalõcõlaştõ ve bazõ hallerde, teorileş-
tirildi. 

Sonuçta Bolşevik Partisi önderliğinde yaşanan
muazzam bir deneyin pratik zorluklarõ; Sovyetler
Birliği�nin bir devlet olarak uluslararasõ ilişkileri-
nin dayattõğõ ihtiyaçlar; teoriye göre ele alõnmak
yerine, teorinin sağasola çekiştirilmesine ve ya-
bancõ unsurlarla melezlenmesine yolaçtõ. Sovyet-
ler Birliği�nin çözülmesinden sonra, yakõn döne-
min �büyük Sovyet teorisyenleri�nin tuğla kalõnlõ-
ğõndaki teorik eserlerinin, bazõlarõna haksõzlõk sa-
yõlmasõ gerekse de, hiçbir saygõnlõğõ kalmadõ.

Marksizmin temelleri üzerinden, Marksist teo-
riyi, siyasetin ve uluslararasõ ilişkilerin konjonktü-
rel ihtiyaçlarõna göre melezleyen molozlarõn kaldõ-
rõlmasõ ve ayõklanmasõ gerekiyor. 

Melezleşme Türkiye komünist ve sol hareketi-
ne sadece �ithalat� yoluyla girmedi. Aksine Türki-
ye komünist hareketinin ve solunun darlõğõndan,
özgüveninin zayõflõğõndan veya ideolojik sõğlõğõn-
dan dolayõ da, bizzat bu topraklarda sürekli melez-
lik üretildi. Her zaman, �başkalarõyla birlikte yap-
mak�, �başkalarõnõ dikkate almak�, �başkalarõna
mesaj vermek� takõntõsõyla hareket edenler oldu ve
melez görüşler olağanüstü çeşitlendi.

Sol düşünce Kemalizmle melezlenmiştir. Me-
lezleme çabalarõ devam etmektedir. 

Sol düşünce, Kemalizm üzerinden milliyetçi-
likle melezlenmiştir.

Sol düşünce, Alevilikle melezlenmiştir.
Sol düşünce, liberalizmle, burjuva demokra-

tizmiyle melezlenmiştir.
Sol düşünce, devletçilikle, burjuva laisizmiyle

melezlenmiştir.
Sol düşünce, sendikalizmle melezlenmiştir.
Sol düşünce, bütün bu melezleşmeler uğruna,

sadece yabancõ maddeleri içine almamõş; bu me-
lezlenmeyi bünyenin reddetmesini sağlayacak
sağlam ideolojikteorik temellerden de melezleşme
süreçleri içinde vazgeçmiştir.

Türkiye sosyalist hareketinin sõnõf karakteri
fevkalade bulanõk ve bulaşõktõr.

Enternasyonalizm sadece lafta, faydacõ bir çer-
çevede ve edebiyat düzeyindedir.

Türkiye sosyalist hareketi kendisini devlet�ten
ayõramamõş ve karşõsõna koyamamõştõr.

Bir gözü devlette, devletin Genelkurmayõ�nda
olanlarõn; programõnõ sendikalõ sõradan işçinin ta-
lepleriyle sõnõrlayanlarõn; AB üyelik standartlarõn-
da bir demokrasiye fit olanlarõn; burjuva demokra-
sisiyle yatõp kalkanlarõn; Marksizmle bir mezhebi
melezlemeye çalõşanlarõn; 11 Eylül 2001 tarihinde
ABD�ye yönelik saldõrõyõ kõnamak için 12 Ey-
lül�de sõraya geçenlerin; gözünü AB�nin çeşitli
projeler için tahsis ettiği fonlardan ayõramayanla-
rõn; sağda, daima daha sağda gökkuşağõ inşa etme
arzusuyla yanõp tutuşanlarõn tutumlarõndan; bu tu-
tumlarõn sol adõna ürettikleri melez dünya görüşle-
rinin kir ve pasõndan, komünist ideolojiyi temizle-
yerek yürümek durumundayõz. Komünist düşün-
cenin melezlendiği her yerde, taşõyõcõlarõ hüsrana
uğradõ ve uğramaya devam edeceklerdir. Komü-
nist hareket, kendi ideolojisini, kendi temelleri ü-
zerinde yükselterek siyasal olgunlaşmasõnõ gerçek-
leştirebilir ve gerçekleştirecektir.

Türkiye soluna ve işçi hareketine egemen olan
melez, sõğ ve eklektik düşüncelerle uzlaşarak de-
ğil; melez yaklaşõmlarla cephe cepheye gelinerek
yol alõnabilir. Kadro kazanmak, yõğõnsallaşmak,
birlik yapmak, az zamanda önemli işler başarmak
gibi dar kafalõ yaklaşõmlarla sadece vakit kaybedi-
lebilir. 

Türkiye komünist hareketi, 1920�de nelerin
kavgasõnõ vermek zorunda idiyse; 80 yõl boyunca
nelerin kavgasõnõ hakkõyla verdi ve vermesi gerek-
tiği halde üzerinden atladõysa; 1961 sonrasõnda a-
şõlan, ancak bugünlerde tazelenenler dahil; bütün
kavgalarõ yeniden yeniden vermek zorundadõr.
Komünist Parti Girişimi, ancak bu kararlõlõk üze-
rinden partiye doğru ilerleyebilecek; ancak bu ka-
rarlõlõk üzerinde inşa edilen Komünist Partisi, adõ-
nõ taşõma kudretine sahip olabilecektir.

Yolu Siyaset Açacaktõr

Komünist hareketin partileşmesi ve Türkiye
işçi sõnõfõnõn siyasi temsilcisi konumuna yüksel-
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mesi, ne ufku solla sõnõrlõ örgütsel birikim gösteri-
leriyle, ne miras ve örgütsel devam iddialarõyla; ne
bu gösteri ve iddialarõn cazibesiyle toparlanan kad-
rolarõn sayõsõyla ilgilidir. Uzun yõllar birbirinden
ayrõ düşmüş veya düşürülmüş; farklõ örgüt ve faa-
liyet biçimleri içinde ayakta kalmaya çalõşan kad-
ro birikiminin komünist kimlik ve iddialarla bira-
raya gelmesi ve Parti için kollarõ sõvamasõ elbette
büyük değer taşõyor. Bu yönde bugüne kadar orta-
ya koyduğumuz çabalarõ artõrarak sürdüreceğiz.
Ancak bir heyeti parti yapan, tanõmlarõn, sembol-
lerin ve hatta programõn ötesinde, topluma nüfuz
etme kabiliyeti bulunan siyasetleridir. Siyaset gele-
ceği kazanma faaliyetidir ve parti geleceği kazan-
mak için gereklidir. Mevcudu doğru çözümleyen
ve mevcudu dönüştürecek halkayõ doğru yakala-
yan geleceği kazanõr. Bu ülkede sadece komünist

hareketin değil; toplumun bütününün yarattõğõ  her
türlü ileri değeri devralmanõn, bu değerleri bütün i-
leri insanlõk değerleriyle birleştirmenin ve gelece-
ğe taşõmanõn yegane yolu da, geleceği kazanmak
üzere, solu merkeze alan değil, bütün sõnõflar ö-
nünde yapõlan siyasettir.

Öznellikler, sadece duran, bekleyen ve bakõş-
larõnõ geçmişe çevirenlerin elini kolunu bağlar.

�İşçi sõnõfõnõn komünist partisi hem Türkiye iş-
çi sõnõfõ ve ülkemiz; hem de Dünya Komünist ve
işçi hareketi için bir ihtiyaçtõr.� Bu ihtiyacõ bir gö-
rev ve sorumluluk olarak kucaklayanlar, hiçbir
güncel rüzgarla dikkatlerini dağõtmadan, önlerin-
deki eşikleri aşacaktõr. Yolumuz açõktõr ve omuzu-
nu bu sorumluluğun altõna koymak isteyen bütün
komünistler için ortak savaşõmõmõzda yapõlacak iş,
alõnacak sorumluluk vardõr.
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Tarihin eşiğinde 

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye Düşünce Tarihi'ni
yazdõğõ eserinde aydõnlarõn toplumsal harekete aşõ-
rõ bağlõlõğõndan sözeder. Belki de bu yüzden Tür-
kiye'nin düşünce tarihi yeni fikirler ve yeni görüş-
lerin tarihi değildir. Türkiye aydõnõ için sorunlarõ
henüz bir sorun olmadan önce kavramak diye bir
kavram yoktur; o bizatihi oluşumunda kendi payõ
olmayan sorunlarõn bir ürünüdür. O işe, deyim ye-
rindeyse iş işten geçtikten sonra başlar ve burada
onun sahip olduğu teori, hep gelişmelerin arkasõn-
dan gider. 

Osmanlõ çökerken ancak üç tarz siyaset bula-
bilmeleri bunun en somut göstergesidir; kabiliyet-
leri ve yetenekleri bu kadardõr. Tarzõ siyasetlerinin
hedefi basittir, çöken bir imparatorluğu kurtarmak.
Aydõnlarõn bu çaresizliği Doğuyla Batõ arasõndaki
Türk'ün çaresizliğidir de, her ikisi de iki yön ara-
sõnda bir seçim yapmak için hala didinip duruyor
ve bunun için teorik bir bakõşõ hala geliştirememiş-
tir. Toplumsal eylem içinde düşünmeye "fõrsat bu-
lamamõş" olanlarõn teorik derinlikleri budur. 

Üç tarzõ siyasetten en köklü olanõ gibi görünen
islamcõlõğa ya da panislamizme bakalõm. İşe baş-
larken buraya yõğõnak yapanlarõn hepsi dinsel isla-
mi bir kültür içinde bulunmalarõna rağmen, bu ko-
nuda bir taşõyõcõ olduklarõnõn, bir birikime sahip ol-
duklarõnõn işareti de yoktur. Annelerinden öğren-
dikleri dinsel bilgiyi yeterli görmeleri şaşõrtõcõdõr.
İslamcõlõk siyaseti AnadoluRum köklerinden kop-
muş, hayali bir dininin hayali bir kavranõşõ olarak
ortaya çõkmõştõr. Diğerleri ise Batõ hayranlõğõ ile a-
yaklarõ yerden kesilirken, onu var eden Aydõnlan-
ma'nõn üzerinde durduğu mistik geleneği sezeme-

mişler, onu almanõn bir biçim sorunu olduğu yanõl-
gõsõ içinde bir yüzyõldan fazla bir zaman içinde en
uygun deyimle debelenmişlerdir. 

Çünkü İslamcõnõn neden islamcõ, Osmanlõcõnõn
neden osmanlõcõ, Türkçünün de neden Türkçü ol-
duğu belli değildir.  Taraflarõn yerlerini değiştirdi-
ğinizde yeni yerlerinde aynõ rahatlõk içinde yaşa-
mayõ sürdürebilirler. Bugün İslamcõ ile Osmanlõcõ
aynõ perişanlõkta birleşmiş görünmesine rağmen,
Türkçü ile İslamcõ'yõ birbirinden ayõrmakta karşõ-
laşõlan güçlükler bu tarihsel kökten kaynaklan-
maktadõr.  Önemli olan devleti kurtarmaktõr ve bu-
nun için hangi tarz siyaset gerekiyorsa ona yõğõnak
yapmakta sakõnca yoktur. Bu tarihte düşünce bu
temel eylemin süsüdür, çõkarõrsanõz bir boşluk
doğmaz. Devlete yaslanmak ve toplumu bunun i-
çin kullanmak alõşkanlõklarõ yüzünden her yerde
kokuşmuşlardõr.

Burjuva aydõnõn üç tarzõ siyaseti, devletle ilgili
maceralarõ bir yana bir başarõsõzlõklar silsilesidir.
Osmanlõ'yõ üç tarzõ siyasetle kurtarmaya çalõşõyor-
lardõ; üç tarzõ siyasetten en makbul olanõ ilk önce
çöktü. Osmanlõcõlõk, Osmanlõ imparatorluğu ile
birlikte tarihin öğütme makinasõnda paramparça e-
dildi. İslamizm ve milliyetçilik genç Türkiye
Cumhuriyeti'ne oradan miras kaldõ. 

Yerine kurulan genç cumhuriyet de bir anlam-
da üç tarzõ siyasetle yola çõkmõştõ: milliyetçilik ve
batõcõlõk ya da daha iyisi milliyetçibatõcõlõk yeni e-
gemen sõnõfõn ideolojisiydi. Kendini, Osmanlõcõlõk
ve İslamizme karşõ kuruyormuş gibi görünmesine
rağmen tõkandõğõ yerde islamizme sarõlmakta hiç
tereddüt göstermedi. Batõcõlõğõn bir çõkar yol olma-
dõğõ görüldüğünde devleti korumak üzere "Türİs-
lam sentezi" milliyetçi batõcõlõğõn yerini aldõ. Şim-
di o da çökmüştür. 

tarihin eşiğinde

Orhan Gökdemir



Yeni bin yõlõn eşiğinde, burjuvazinin kurulu
dengeleri veya dengesizliği budur. Milliyetçilik,
islamizmle yeniden bir savaşa tutuşmuştur ve bel-
li ki bu savaşõn galibi olmayacaktõr. Olup biteni
şöyle özetlemek mümkündür: bir sõnõf ve onun tar-
zõ siyasetleri tarihin öğütme makinasõnõn dişlileri-
ne kuyruğunu kaptõrmõştõr. Yüzyõlõn başõnda umut
bağlanan üç tarzõ siyasetin üçü de, geride koskaca
bir enkaz bõrakarak göçüp gitmektedir.

Şimdi öne çõkmõş gibi görünen milliyetçilik ise
bir yeni Osmanizmdir; ilk önce onun çekip gidece-
ği anlaşõlõyor. Bütün renkleriyle iktidardadõr ve
emperyalizme bütün cephelerde teslim olmuştur.
Osmanizm bir çõkar yol olmamõştõr, milliyetçilik
bir çõkar yol olmayacaktõr.

Ancak, Akçuraoğlu Yusuf'un hesaba katmadõ-
ğõ bir tarzõ siyaset daha vardõr; temelleri 1920 yõ-
lõnda Bakü'de atõlmõştõr.  Devletin ve onun eteğin-
de gelişen hareketlerin bütün saldõrõlarõna karşõn
80 yõl sonra bugün Bakü ruhunun, siyasetin ana ar-
terlerinden biri olduğu görülmektedir. Bu ruh, tõp-
kõ yüzyõlõn başõnda milliyetçiliğin üstlendiği role
benzer bir şekilde tarihin kõyõsõnda tarihin kendisi
olmak için beklemektedir. Silkinip güçlenmek i-
çin, geri çekilmiş ve yenilmiştir; ama muzaffer sõ-
nõfõn zaferi de tarihi tersyüz etmesine yetmemiştir.  

Yeni bir yüzyõlõn ve yeni bir bin yõlõn eşiğinde
bir sõnõfõn tarzõ siyasetleri tarih sahnesini trajik bir
biçimde terkederken, Bakü ruhu bir ülkenin, bir sõ-
nõfõn ve bir bölgenin tek umududur artõk; geri çe-
kilmiştir, bayraklarõnõ yere düşürmüştür ama işte
bir kez daha ayağa kalkõp düşmanõna meydan oku-
maktan başka çaresi yoktur.

Üç kõtanõn birbirine yaslandõğõ bu topraklarda
ne Batõ'ya ne de Doğu'ya gitmenin imkanõ yoktur.
Doğu ile Batõ arasõndaki yüzyõlõ aşan çaresizlik bu
çoğrafyayõ yeniden tarihin eşiğine getirip bõrak-
mõştõr. Dünya tarihinin bu topraklarda başladõğõnõ
hiç akõldan çõkarmadan, Doğu'nun ve Batõ'nõn ka-
derini değiştirmeye aday olmayan bir tarzõ siyase-
tin artõk bu topraklarda yaşama şansõ yoktur. Ve
bunu becerebilecek yetenek ve birikimin tek tem-
silcisi olan Komünist hareket şimdi yeniden Dün-
yanõn kendisi olmaya adaydõr.

Her tarzõ siyaset bir meydan okumadõr, On Ey-
lül bir meydan okumadõr; yeni bir tarzõ siyaset için
imkanlar vardõr ve bu, bu dergiyle birlikte görüle-
cektir. Şimdi imkanlarõmõzõ ve güçlerimizi birleş-
tirme zamanõdõr, şimdi silkinip güçlenme zamanõ-

dõr. 

İki

Akla çağrõ

Her dergi bir başlangõçtõr; bu dergi de sõnõfõn
bütün tarihsel kazanõmlarõnõn sõfõrlanmaya çalõşõl-
dõğõ bir zamanda bir yeni başlangõç yapmayõ he-
defliyor. "Değişen dünya"nõn altõnda kalanlarõn
çõğlõğõ, ezilen kitlelerinin iç çekişlerinin yansõtõcõsõ
olmayõ düşlüyoruz. Hedefleri geniş, işlerimiz çok-
tur. 

Globalizm, yeni dünya düzeni ya da çõkõştaki
adõyla Pax Americana'nõn herşeyden önce aklõn
kalelerine bir saldõrõ olduğunu artõk pratik olarak
da biliyoruz. O eski ilkel din, anemizm canlandõrõl-
mõş, kapitalizmin tarihe hediyesi olan aydõnlanma
ruhuna ihanet edilmiştir. 

Müthiş bir yõkõmõn dõşõnda, insanlõğõn önüne
koyabildikleri çok sõnõrlõdõr. En önemlisi bir gele-
cek tasarõmlarõ yoktur ve olanlarõ büsbütün ezmek,
büsbütün unutturmak tek çõkar yollarõdõr. Bu yüz-
den, inanma ve iman getirme, yeni düzenin eski
yöntemi olarak yeniden ihya ediliyor; "piyasanõn
görünmez eli" adõ verilen bu eski pespaye hikaye
tek tanrõsal güç olarak kesin kabul görüyor. 

Bunlara inanmak aklõn intiharõdõr. Akõl intihar
ettiği için, bir köleci yõkõm düzeni kendisini müm-
kün olabilecek tek yol olarak sunuyor. Bu tepetak-
lak irrasyonal hayal alemi, bütün ideolojik pespa-
yeliği ile akla meydan okuyor. Aklõ ve akõllarõmõzõ
korumalõyõz, bilimi ve sanatõ korumalõyõz. İnsanlõ-
ğõn bütün kazanõmlarõ sahipsiz bõrakõlmõş ve yağ-
malanmõştõr, artõk izin vermemeliyiz. Bu talan dur-
durulmalõ, ezilen kitlelerin iç çekişleri, bu ilerletici
büyük güç yeniden bilimin ve sanatõn alanõna da-
hil edilmelidir; sorun da sorunumuz da budur.

Her dergi bir başlangõçtõr; burada insana, sõnõ-
fa, ezilen bütün halklara eşit ve özgür bir dünyaya
giden yolu yeniden açmak ve hep birlikte yürümek
istiyoruz. Saldõrõ büyük, akõldaki tahribat geniştir
ancak saldõrõya karşõ durmak ve aklõ yeniden aya-
ğa kaldõrmak olanaksõz değildir. Bu gücümüz var,
güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Bu derginin ihtiyaçlarõ da çoktur; "değişime"
karşõ sözü olan, daha moda bir deyişle çimenler ü-
zerinde tepinen fillerle hesabõ olan herkese bu der-
ginin ihtiyacõ var. Kapitalist emperyalizmin enter-
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nasyonal saldõrõsõna karşõ, yeni bir barikat kurmak
üzere güçlerimizi birleştirmeye şimdi buradan baş-
layabiliriz Güçlerimizi birleştirdiğimiz oranda ihti-
yaçlarõmõz azalacaktõr.

Her dergi bir başlangõçtõr; aklõmõzõ özgürleştir-
meliyiz, başlangõç budur. Ancak denildiği gibi yal-
nõzca özgür olmaya istemek yeterli değildir, onu
hergün yeniden fethetmek gereklidir. Hedeflerimi-
zi tutturduğumuzda, işlerimizi gördüğümüzde, ih-
tiyaçlarõmõzõ karşõladõğõmõzda yolumuz kõsalacak-
tõr. Dizleri üzerinde isyan edenlerin kazandõğõ gö-
rülmüş şey değildir. Tarihin toplanma borusu bi-
zim için çalõyor; şimdi silkinmenin ve yeniden a-
yağa kalkmanõn tam zamanõdõr! 

Üç

Durum ve olanaklar

Türkiye 12 Eylül'ü hazõrlayan 24 Ocak kararla-
rõnõn ardõndan, son yirmi yõlõnda birbiri ardõna ge-
len ve giderek periyodu kõsalan krizlerle karşõ kar-
şõyadõr. 

Son on yõl, krizlerin giderek daha kõsa periyot-
larla ortaya çõktõğõ ve sistemin kendini yeniden ü-
retmekte sõkõntõ çektiği bir dönem olma özelliğini
sürdürüyor. 

Son yirmi yõl, krizlerin yükünü taşõyan ezilen
kitlenin oldukça sabõrlõ olduğunu göstermekle bir-
likte, son krizde de işaretleri görüldüğü üzere bu-
nun da sonsuz esnekliğe sahip olmadõğõ anlaşõl-
mõştõr. Krizler, sistemi kõrõlma noktasõna hõzla yak-
laştõrmaktadõr. Gericiliğin kalesi olan ve bu özelli-
ğini inatla sürdüren Elazõğ'da yapõlan esnaf mitin-
gi bu sõnõrõn aşõlmasõnõn an meselesi olduğunun en
çarpõcõ örneğidir. Ekonomik kriz, geniş kitlelerin
gündelik yaşamlarõnõ hõzlõ ve şiddetli bir değişikli-
ğe uğrattõğõnda, bu noktanõn aşõlmasõ ihtimalinin
sistem için daha tehlikeli bir hal alacağõ açõktõr.

Bunlarla birlikte sistem bir dizi ve bir türlü üs-
tesinden gelemediği siyasi krizlerle de karşõ karşõ-
yadõr. 

İlki, her iki cenahta birbiriyle yarõşõr bir biçim-
de süren krizleri omuzlayacak ve bunlarõn üstesin-
den gelmek üzere gereken esnekliği gösterecek bir
siyasal kadronun yaratõlamamasõdõr. Bunun en gü-
zel örneği, iktidara gelen her hükümetin "alterna-
tifsiz bir hükümet" olmasõdõr. Mevcut kadrolar
yõprandõkça yerine koyulabilecek yeni aktörler bu-

lunmakta güçlük çekilmekte, eskilerle idare ise ar-
tõk mümkün olmamaktadõr. Siyasal kadrolarõn soy-
suzlaşmasõ, krizler içinde dal budak salan yolsuz-
luğun bu soysuz kadrolarõn tek varlõk sebebi olma-
sõ nedeniyle sistem ve kadrolarõ, birbirine tutun-
makta, birbirlerini bir uçuruma doğru çekmektedir.

Sistem dõşilişkiler açõsõndan da acõnasõ bir du-
rumdadõr; Türkiye bir kez daha İkinci Dünya Sa-
vaşõ'nõn ardõndan kendini bulduğu yerdedir. Bütün
komşularõyla düşmandõr, bütün müttefikleriyle
kanlõ bõçaklõdõr. Bu yalnõzlõk karşõsõnda, bir yandan
Amerika'nõn koruyuculuğu sürdürülmeye, bir yan-
dan da Avrupa Birliğinin içinde yer almaya çalõşõl-
maktadõr. 

AB, Türkiye açõsõndan içinde yer alõnõp, kay-
naşõlacak bir birlik olmaktan çok, İkinci Savaşõn
ardõndan kurulan NATO gibi koruyucu bir şemsi-
ye olarak görülmektedir. Bu nedenle kendisinin ol-
duğu haliyle birliğe kabul edilmesi beklentisi için-
dedir. Ancak, Türkiye ilkinde daha az, ikincisinde
daha çok olmak üzere başarõsõzlõk tehtidiyle de
karşõ karşõyadõr ve dõş politikadaki agresif tutumu
bu tehtidin artmasõyla doğru orantõlõdõr. Attõğõ a-
dõmlarõn çok kõrõlgan olduğu ise İtalya ile Apo kri-
zi ve Fransa ile Ermeni krizi sõrasõnda anlaşõlmõş-
tõr. 

Kendi çoğrafyasõnda ise sistemin iş tutabilece-
ği tek ülke olarak İsrail öne çõkmõştõr; Türİslam
Sentezi yõllarõnda bir alternatif olarak görünen A-
rap dünyasõna yüz çevrilmiş ve Amerika ile yakõn-
lõğõ nedeniyle bu ülkede karar kõlõnmõştõr. Ancak
İsrail için Türkiye yönetenleri her an bir FKÖ mi-
litanõ olma tehlikesi taşõmaktadõr ve kuşkusuz bu
ülkenin yönetenleri Türkiye ile ilişkilerinde bu teh-
likeyi hep gözönünde bulundurmaktadõr. İsrail ile
ilişkiler de islama yakõnlõktan kaynaklanan bir kõ-
rõlganlõkla malüldür. Bütün bunlarõn ortasõnda, u-
luslararasõ ilişkiler açõsõndan Türkiye 25 yõldõr
Kõbrõs, 15 yõldõr Kürt sorununu çözememiş, nüfu-
su tehlikeli bir biçimde çok, ekonomisi kõrõlgan,
devleti baskõcõ bir ülke görünümündedir.

Sistem açõsõndan bir başka umutsuzluk noktasõ
da Sovyetler Birliği'nin çözülüşü ardõndan açõldõ-
ğõnõ düşündüğü yeni kapõnõn çok çabuk kapanma-
sõdõr. Bunun nedenlerinden ilki, Rusya'nõn emper-
yal alõşkanlõğõyla çok çabuk toparlanmasõ ve böl-
geyi tekrar kontrolü altõna almak üzere harekete
geçmesidir. Öte yandan Türkiye, bu kapõda hesap-
layamadõğõ yeni güçlerle de karşõ karşõya kalmõş-
tõr; İran Rusya ile yakõnlaşarak bu kapõyõ tutabile-
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ceğini göstermiştir. Sürekli olmayan Amerikan
desteği ve Türkçülük propagandasõ ise Türkiye'nin
bu kapõdan içeri girmesine yetmemiştir. Öte yan-
dan iç sorunlarõnõ halledemeyen sistemin bu tür sõ-
nõrötesi harekatlara kalkõşamayacağõ artõk anlaşõl-
mõştõr.

2001 yõlõ itibariyle dünyanõn ve türkiyenin gö-
rünümü başlõklar halinde şöyledir:

1- Glabalizm/Küreselleşme/Yeni Dünya Düze-
ni ya da doğru adõyla Pax Amerikana tutmamõştõr.
Bunun merkez ülkelerin sõkõntõlarõnõ çevre ülkele-
re ihraç etmesi anlamõna geldiği ve alttakilere hiç-
bir kõrõntõ bõrakmayan bir yeni sömürge düzeni ol-
duğu çabuk anlaşõlmõştõr.

2- Liberalizm ve piyasa ekonomisi efsanesi
son on beş yõlda bir kez daha iflas etmiştir. Bunla-
rõn çevre ülkelerde mutlak bir yoksulluk, hõzla ar-
tan bir işsizlik ve düzenin hõzla soysuzlaşmasõ an-
lamõna geldiği görülmüştür. Efsanenin yol açtõğõ
trajik görüntüler için sadece iki ülkeye, Rusya ve
Türkiye'ye bakmak yeterlidir.

3- Dünya, 10 yõl gibi kõsa bir zaman aralõğõnda
çok kutuplu bir dünyayõ özler hale gelmiştir. Sov-
yetlerin çözülüşü ile ortaya çõkacağõ düşünülen
"barõş" ortamõnõn, ABD'nin bütün dünyaya tek ta-
raflõ savaş ilanõ ile sonuçlanmasõ, Yugoslavya'da,
Irak'ta estirilen terör, dünyanõn yeniden bir büyük
savaşõn eşiğinde olduğunun işaretleridir. Rusya-
ÇinHindistan arasõnda kurulmaya çalõşõlan ittifak-
lar, Avrupa'nõn birleşme sancõlarõ bu savaşõn tarihi-
ni uzatacak veya kõsaltacaktõr.

4- Türkiye, bu haliyle mevcut dengelerin hiçbir
yerinde değildir. Gelecekte bir kutup haline gelme
potansiyeli taşõyanlarla bağlantõ kuramamõş-

tõr.(ABRusya) Bir bölgesel güç olma iddialarõ ise
iç sorunlarõnõ çözemediği, ekonomisini yedekleye-
mediği sürece bir iddia olarak kalmaya mahkum-
dur. Şimdi yanõnda olduğu güçler için ise Türkiye,
ihmal edilebilir(ABD) ve kuşkulu(İsrail)dur.

5- Türkiye'nin son otuz yõlõnda, yöneten sõnõ-
fõn geliştirebildiği iki idelojik yöneylem planõ da
iflas etmiştir. 24 Ocak kararlarõ, bunlardan uzun
soluklu olanõnõn, milliyetçi batõcõlõğõn ölüm çanõnõ
çalmõştõ. 22 Şubat krizi ise dinci milliyetçiliğin so-
nunu getirmiştir. Bu ideolojik yönelişin üzerinde
durduğu ulus devlet bugün bir sömürge valisi tara-
fõndan yönetilmektedir ve ulusdevletin bütün ala-
meti farikalarõ tartõşõlõr durumdadõr. Ülkenin ege-
menleri, dünyanõn egemenleri lehine yönetim hak-
kõndan ferakat etme sõkõntõsõyla karşõ karşõyadõr ve
direnmenin boşuna olduğunu çok çabuk anlamõş-
lardõr.

6- PaxAmericana barõşõ tek başõna kuramamõş-
tõr ve bunu gerçekleştirmek üzere dünyayõ yeniden
paylaşmaya zorlanacaktõr.

7- Türkiye, bu yapõ içinde "en zayõf halka" gö-
rünümündedir. Kõrõlgandõr, ancak bunu hõzlandõ-
racak ve zinciri koparacak siyasi aktörler de orta-
lõkta görünmemektedir. Bunun gelişmediği şart-
larda, ülkenin her türlü sürprize açõk olduğu bilin-
melidir. Yugoslavya, İran, Irak ülkenin yanõbaşõn-
dadõr ve herbiri bir örnek olma konumunu sürdür-
mektedir.

8- Son olarak bir yeni siyasi kriz sistemin yö-
netenleri açõsõndan da ihtimal dahilindedir. Bunun
alta doğru bir tepki etkisi doğurmasõ kaçõnõlmazdõr.
2002 yõlõ bu çoğrafyadaki bütün güçler açõsõndan
sürprizlere gebedir.
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Emperyalist kapitalist sistem tarihinin en derin
bunalõmõ ile karşõ karşõya; iktisadi olarak mevcut
dinamikleriyle aşamaya sõnõrlara gelip dayanmõş,
kendi iç savaşõnda yönetsel merkezinde vurulmuş.
Bu sistem düşmanõnõ yitirmiştir ve artõk yaşamasõ i-
çin bir gereklilik kalmamõştõr; işte, ölümün soğuk
eli bir kez daha yaşayanõn yakasõna yapõşõyor ve za-
fer çõğlõklarõnõn şaşkõnlõğõ geçmeden o esmer Yahu-
di'nin savurduğu kurşunlarõn hedefi en can alõcõ
yerlerinden vurduğu bir kez daha anlaşõlõyor. 

Bu hayalet korkusunun arkasõnda yatan neden
ölümün kapõya dayandõğõnõn hissedilmesidir;
Marx'õn hayaletidir bu ve dünyanõn her yerinde zin-
cirleri dõşõnda da kaybedecek şeyi olduğunu zanne-
denlerin zincirlerinden başka her şeyini bir anda
kaybedeceğini görenlerin hayaleti... Amerikan
Way of Life'õ paramparça edilmiştir ve dünyayõ,
duvarlarõ paradan bir tõmarhaneye çevirenler, şimdi
o kabusla bir kez daha karşõ karşõyadõr.

Aynõ kabustur bu, 1800'lü yõllarõn ikinci yarõ-
sõnda Avrupa'nõn başõna musallat olan o "hayüla",
yeniden ayaklarõ üzerinde dikilmiş, onun pratik te-
zahürü saydõklarõ sosyalizmleri yenmenin kuşku-
suz güveni içinde bütün dünyayõ yönetmenin ve
karşõlarõna çõkan bütün güçleri yerle bir etmenin
düşünü görenlerin gözleri yuvalarõndan dõşarõ uğra-
mõştõr. Çünkü insanlõğõn önüne bir gelecek tasarõmõ
koyamamõş, direnmek ya da ölmekten başka bir
çözüm sunamamõşlardõr. Dünyayõ bir cennete çe-
virmesi beklenen kapitalizm, yõkõntõlardan, savaş-
lardan ve açlõktan başka bir şey yaratamamõştõr.
Şimdi bütün sevinçleri ve bütün beklentileri yerle
bir etmiş bir şekilde, hayalete karşõ yeni bir karşõla-
ma töreni düzenlemeye hazõrlanõyorlar ve bu yüz-
den okumak zorunda kaldõğõmõz liberal dergilerin-
den dilimize takõlõ kalan o güzel sözcükle, önümüz-
deki günlerde olabilecekleri yeniden tahayyül et-

mek artõk bir zorunluluk haline geliyor.

Evet hayalet geri dönüyor ve korkmakta sonu-
na kadar haklõdõrlar.

Tahayyül etmeye bu kadar vurgu yaptõklarõna
göre bunu yapacak bir zihinleri var mõdõr? Türki-
ye'nin en büyük tekellerinden Doğan gurubunun
arsõzlõkta radikal gazetesi, ekonomik krizi bahane
göstererek çalõşanlarõnõ bir bir kapõ dõşarõ ederken
neden daha bir süre önce "demode" ilan ettikleri
Marx'õ en prestijli ekine kapak yapma ihtiyacõ du-
yuyor? Marx'õ kapak yapanlar Marx'õn hayaletinin
kendi kapõlarõna uğramasõnõ engellemiş mi oluyor-
lar, yoksa onu bu yolla çizgi filmlerinin sevimli a-
ma bir türlü yoldaş bulamayan hayaletlerine mi
döndürmek istiyorlar?

Tahayyül edebilmek için bize sunulan veriler
şöyle:

Birincisi Marx'õn hayaleti konusunda bizi uyar-
mayõ görev bilen gazete ismi bilinmeyen emekçile-
rini düzineler halinde kapõnõn dõşõna koyarken, ismi
bilinen ama bu anlamda gazetenin emekçisi olma-
yan bir "Marx sever" yazarõnõ bu kapakla birlikte
ekteki yerinden gazetenin yazarlõğõna doğru terfi
ettirmek için harekete geçiyor. Holding patronlarõ
çalõşanlarõnõ kapõ dõşarõ ederken gazetesinde "Marx
sever" ancak ve elbette hayatõnõn hiçbir döneminde
Marksist olmamõş yazarõ aracõlõğõyla Marx'õ "hala
en korkunç hayalet" ilan ediyor. Ellerinde artõk kul-
lanõlmõş da olsa Marksist kalmamõştõr ve hayaleti
karşõlamak üzere yapabilecekleri budur.

Emekçilerini kapõ dõşarõ edip açlõğõn ve yoksul-
luğun kucağõna atanlarda bir hayalet korkusu vardõr
ancak yaşayan canlõ insanlarõn diri diri açlõğa terk
edilmesinden korkmadõklarõ görülüyor. Hayaleti
manşetlerine çõkaranlar, canlõ insanlar hakkõnda
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yazmaya gerek duymuyorlar. İnsanlarõ birer haya-
let haline getirmişlerdir ve kapõ dõşarõ ettiklerinin
artõk evrende bir yer kaplamadõklarõnõn farkõndadõr-
lar. İnsanlarõ hayalete çevirenleri hayalet korkusu
sarmõştõr.

Radikalin hayalet ürkütme sayfalarõnda Mark-
sizmin diyeceği sorulanlardan Metin Çulhaoğlu,
Ufuk Uras, Mihri Belli ve Ertuğrul Kürkçü verdik-
leri yanõtlardan anladõğõmõz kadarõyla soruya olum-
suz yanõt veriyor ve Marksizmin bir diyeceği olma-
dõğõnõn bizzat canlõ kanõtlarõ oluyor; artõk hepsi ha-
yalettir. Kapõya konulan emekçiler hakkõnda bir di-
yeceği olmayanlarõn başka konularda diyecekleri-
nin hiçbir önemi kalmõyor. 

Bir de Ali Bayramağlu var, radikal tekelciler
Marksizmin diyeceğini ona da soruyorlar ve biz
Bayramoğlu'nun Marksizmle ne tür bir ilişkisi ol-
duğunu bir türlü tahayyül edemeyerek sõkõntõya gi-
riyoruz. Tablo, tahayyül sõnõrlarõnõ zorluyor. Şimdi
bir tablo ortaya çõkõyor ve diyeceği sorulanlarõn de-
dikleri ne yazõk birbirinden ayrõlamõyor. 

Radikal tekelciliğin hayaletle buluşma noktasõ
bunlardõr; hayalet terbiyecileri ile Birikim dergisi a-
rasõnda bir iş bölümü var ve bu görülüyor. Radikal
tekelcilik iki, Birikim dergisinin haftalõk halidir.

Bunlar nedir? "Hayatõmõn hiçbir döneminde,
kimi çevrelerde en muteber olduğu yõllar dahil,
Marksist olmadõm. Marx'tan yola çõkan kimi farklõ
okumalar; yol ayrõmlarõ beni daha çok ilgilendirdi.
Ama Marksizmin tükenmiş, vaktini doldurup dün-
ya sahnesinden çekilmiş bir aktör olduğunu ileri sü-
ren trendin ardõnda yatana karşõ hep uyanõk oldum.
Yepyeni bir enternasyonalizmin mümkün olduğu-
na; Marx'õn hayaletinden bunca korkulmasõnõn kut-
lu bir işaret olduğuna; onun nabzõnõ tutmuş olduğu
proletaryanõn yerinde yeller esse de; kaybedecekle-
rimiz artõk zincirlerimizden fazla olsa da sonunda
kazanacağõmõz bir dünya olduğuna hep inandõm."
Bunlar terfi etmiş yazarõmõzõndõr ve hayalete karşõ
yeni işbölümünün manifestosunun da böyle bir şey
olduğunu tahayyül edebiliriz. Marksist olmamak a-
ma farklõ okumalar ve yol ayrõmlarõyla ilgilenmek,
onu bir çõrpõda ölü ilan etmelere karşõ uyanõk ol-
mak, yeni enternasyonalizmlere açõk olmak ve pro-
letaryanõn yerinde yeller estiğine göre bunu yapa-
cak yeni müttefikler aramak! Budur. Bunlara baktõ-
ğõmõzda Marksõn gerçekten bir hayalet olduğunu
kabul etmekten başka çareniz yoktur. Yaşasõn haya-
let ve yaşasõn hayalet üzerinden yazõlan yeni iş di-
lekçeleri.

Nedir bu yeni enternasyonalizm? Bir yanda
Aydõn Doğan ve Marksist olmayan Marx sever Yõl-
dõrõm Türker ve ekibi. Öte yanda Birikim dergisi-
nin Marksist olmayan Marksistleri ve silah tüccarõ
Osman Kavala. Yaşasõn proleterlerin kirletmediği
yeni enternasyonalizm!

Bunlarõn babasõ da hep yol ayrõmlarõyla ilgilen-
mişti; anti Stalinizmin Türkiye şampiyonu odur ve
şimdilerde Helsinki Yurttaşlar Derneği ile Birleşik
Avrupa'nõn çõkarlarõnõ korumak için çalõşmaktadõr.
Birikim ve Radikal'in ortak yazarõ olmasõnõn asla
bir rastlantõ olmadõğõnõ biliyoruz çünkü artõk bunlar
bir şebeke olarak çalõşmaktadõr. Bunlar sosyalist
sisteme kusur bulmaktaki marifetlerinin binde biri-
ni asla kapitalistemperyalizm için kullanmamõşlar-
dõr ve eşitliğin bilimsel olarak ispatlanamayacak
ahlaki bir tutum, özgürlüğün de Avrupa-
i bir şey olduğuna iman getirmişlerdir. Maaşlarõnõ
aldõklarõ kapitalistlerden başka hiçbir yere bağlõlõk
duymadõklarõndan "bazõ çevrelerde" en makbul ol-
duğu zamanlarda bile Marksizmle ve Leninizmle
olan mesafelerini korumuşlar, Avrupa-
i olmayan hiçbir örgütlülüğe bulaşmamõşlar, asla
Stalinist olmamõşlar, onun yerine kapandõğõ üniver-
sitenin güvenli ortamõnda elleri hep temiz kalmõş
Althusser'in sözcük oyunlarõnõ tercih etmişlerdir.
Zengin ailelerden geldikleri ve gönlünce eğlendik-
leri işleri olduğu için ekonominin belirleyici olma-
dõğõna da inanõp iman getirmişlerdir. Hiçbir bağlõ-
lõklarõ olmadõklarõ için her türlü bağlõlõğõn düşmanõ-
dõrlar ve tam da bu yüzden hayat karşõsõnda hep
haklõdõrlar. 

Biz uyarõyoruz: Yõldõrõm Türker  belki makbul
olduğu zamanda Marksist olmamakta haklõdõr, o
zaman kendisinden hiç de makbul olmadõğõ bugün-
lerde hemen Marksist olmasõnõ talep ediyoruz. Zira
Marx, hayat karşõsõnda pratik bir tutum almadan te-
orik bir tutum da alõnmayacağõnõ söylüyor bize.

Bizse haksõz çõkmaktan ve taraf olmaktan utan-
mõyoruz. Stalinizm de bizimdir, sosyalist sisteme
bağlõlõklarõmõz da. İşçi sõnõfõna inanõyorduk hala
şiddetle inanõyoruz, onlar dipdiridir ve buradadõr.
Ve Althusserinize hep kuşkuyla baktõğõmõzda ve
bunda sonuna kadar haklõ olduğumuz da õsrarõmõzõ
sürdürüyoruz. (Onun da bir Stalinist olduğunu unu-
tanlara hatõrlatõrõm). Bu tarih bizim tarihimizdir, bir
eksik ve bir fazla hepsi kabulümüzdür. Ve dünyaya
bir emekçinin gözleriyle baktõğõmõz için belki, bu
dünya bizce hala şiddetle ekonominin etrafõnda dö-
nüyor. 
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Stalinizme saldõrmanõn bir soğuk savaş malze-
mesi ve Amerikan programõ olduğu yerde Stalinist
olmak her marksistin boynunun borcudur. Sõnõfsal
tavõr ya da sõnõfsal içgüdü budur; vicdanõnõn bu
çağrõsõna uymayanlarõn CIA'nõn çağrõsõna uyduğu-
nu da biliyoruz biz. Stalinizm ve Sovyet Marksiz-
mi hakkõnda Marcuse'nin yazdõklarõnõn bir teorik
kuruntu olmadõğõnõ size öğretmeye bizim gücümüz
yetmez; CIA'dan alõnan dolarla kapatõlamaz bir
suçtur ve şimdi ortadadõr.  

O hayaletin tarihini öğrenmeye çağõrõyoruz si-
zi; çünkü o haklõdan yana olmayõ haklõ çõkmaya da-
ima tercih etmiştir.  Paris komününü hatõrlayõn bir,
yenileceğini görmek yenileceklerin yanõnda yer al-
maya engel değildir çünkü. 

Ne diyordu Yõldõrõm Türker; farklõ okumalar
ve yol ayrõmlarõ beni daha çok ilgilendirdi. Nereden
ediniyor bu ince tavrõ? Nisan 1996 tarihli Birikim
dergisi Marx'õ kapak yapõyor. Mevzu "Marx'õn bir
çift sözünü" hatõrlatmak.  Daha ilk yazõda başyazar
Ömer Laçiner, Marx'la yoldaşõ Engels arasõnda bir
yol ayrõmõ tarif etmeye çalõşõyor ve elbette farklõ bir
okuma için kapõyõ aralõyor. Sonucu nedir; öyleyse
hem Engels'ten hem de onun kirlettiği Marx'tan
kurtulalõm. Yazarõmõz bunu şöyle formüle ediyor:
"Bu manzaranõnõn gerisinde konuşan genç Marx'tõr.
Ve hep konuşacak olan da odur." 

Bu genç Marx hikayesi gerçekten enteresan bir
buluş, aynõ insanõn önce yazdõklarõnõ sonra yazdõk-
larõnõn önüne koyuyorsunuz ve bunlarõn birbiriyle
çeliştiğini iddia ediyorsunuz. Yapõlan tamõ tamõna
budur ve Marx bu liberal beyefendileri memnun et-
mek üzere bir "kişilik yarõlmasõ"na uğramak tatsõz
durumuna katlanmaktadõr.

Genç Marx'õn henüz Marksist olmamõş Marx
olarak tarif etmek ve sonra herkesi Kapital yerine
1844 Elyazmalarõ'nõ dikkate almaya davet etmek.
Laçiner iktisattan şiddetle nefret ettiği için, Kapital'i
bir yana koyarak yine o entelektüel uğraşõn alanõna
felsefeye çağõrõyor bizi. Hayat karşõsõnda felsefi bir
tutum alan ve hayatõ felsefi bir biçimde tarif eden
Marx'õ, iktisadõn ve kapitalist sistemin o bayağõ yol-
larõnda yürüyen Marx'a tercih ediyorlar hep. Bir ha-
yalet haline gelmeden önce Marx, yol ayrõmõnda
bir çifte kişilik olarak ortaya çõkõyor.

Oysa ne var Kapital'de 1844 Elyazmalarõ'nda
olmayan; ücretli emek ve sermaye, ücret, fiyat ve
kar, para ve değer. 1844'de yazõlanlarda beylerimi-
ze çarpõcõ gelen ne; yabancõlaşma. Kapital'de bu so-

nuncusunun yeterince yer bulmamõş olmasõnõ çok
can sõkõcõ bulduklarõ açõktõr. Bu yüzden Althusser'in
Marksizmde "Felsefe aleyhine bir boşluk" olduğu
lafõnõ çok beğenmekte ve hala boşluk doldurmaca
oynamaktadõrlar.

Olup biten ise bizim şebekenin iddia ettiğinin
tam tersinedir; Marx'õn felsefeden yola çõkmasõn-
dan daha doğal bir şey yoktur çünkü yürünebilecek
yegane yol budur. Felsefeden yola çõkan Marx tari-
hin kapõsõna gelir ve gelir gelmez derhal felsefeyi
terk eder. Felsefenin bütün dünyayõ soyutlamak ü-
zere insan kavramanõn üzerine dayandõğõnõ ve bu-
nun saf felsefi bir sonuç değil düpedüz  sõnõfsal bir
sonuç olduğunu fark etmiştir. Egemen sõnõf, bütün
sõnõflar adõna konuşmak üzere tarihi böyle tahrif et-
mekte, insanlarõ tarihsel ve sosyal konumlarõndan
soyutlayarak salt bir kavram olarak ele almaktadõr.
Genç filozof Marx'õn ekonomi politik ile ilgilenme-
si ve ekonomi politikte felsefede bulamadõğõnõn pe-
şine düşmesi bu yüzdendir. Felsefeye meydan oku-
ma, o yüzden "genç Marx"ta yaşayan somut insan-
lardan başlama çağrõsõyla hayat bulmaktadõr. 

Yaşayan somut insanlar ise toplumda ve tarih-
te insan genel kimliği altõnda değil, sõnõf, kast veya
kategoriler olarak bulunmaktadõr. Bir sermayedar i-
le bir proleteri insan kimliği altõnda eşitleme hokus
fokusu derin bir felsefi öngörüye değil doğrudan
piyasa mekanizmasõna dayanmaktadõr ve insanõ
çözmek üzere iktisadõn bayağõlõğõna ellerimizi bu-
laştõrmaktan başka yol yoktur. 

Olgun Marx'õn iktisadõn alanõnda ne aradõğõnõn
cevabõ düşünemeyecekleri kadar basittir; kapõ dõşa-
rõ ettikleri meslektaşlarõnõn yüzlerine baksõnlar. İş-
siz kalmõş bir emekçinin yüzü hiç de felsefi değil-
dir çünkü. İşsiz kalmak şu bayağõ iktisadi sürecin
bir marifetidir ve bu bir kez insanõn başõna geldi-
ğinde bütün felsefi yetenekleri derhal dumura uğra-
tõr. Dergilerinin yazarõ iktisatçõ Ayşe Buğra'yõ oku-
malarõnõ bu şebekeye de öneriyorum; bir Marksist
değil ama ciddi bir iktisatçõdõr. Şöyle anlatõyor
Marx'õn aradõklarõnõ:

"Marx'õn kapitalizme duyduğu öfke, yerine ge-
tirilmemiş vaadlerle ilgilidir. Bu öfke sõnõflõ toplum
içinde insanlarõn ihtiyaçlarõnda zengin insanlar ola-
rak değil, sõnõflarõnõn üyesi olarak yaşamalarõna, in-
sani potansiyellerinin sõnõf toplumunun yarattõğõ sõ-
nõrlara takõlõp kalmasõna yöneliktir. Teknolojik ge-
lişme, işçileri özgürleştireceğine, onlarõn zanaatkar-
lõk becerilerini kaybedip makinelerin önemsiz par-
çalarõ haline gelmelerine yol açar. İş günü kõsalmaz,
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sadece işsizlik, henüz işini kaybetmemiş olanlarõn
hiçbir yaratõcõlõğõ olmayan anlamsõz bir iş sürecin-
de kaybolup gitmeyi daha kolay kabul etmelerini
sağlar. İnsani potansiyelin körlenişi, yalnõz prole-
tarya için değil, burjuvazi için de doğrudur. Kapita-
listler de sermaye biriktirmekten başka bir şey dü-
şünemez hale gelir ve işçiler gibi bir çarka kapõlõp
giderler... Onlar da özgür değillerdir, çünkü özgür-
lük, özgür zamandõr, toplumsal insanõn hemcinsle-
riyle birlikte, yaratõcõ faaliyet içinde kullanabilece-
ği zamandõr."

Ne diyordu, Marksever yazarõmõz: "Proletarya-
nõn yerinde yeller esiyor". Şimdi, Buğra'nõn Biri-
kim'de yazdõklarõna bakõnca bundan ne anlõyoruz?
Yõldõrõm Türker dersine iyi çalõşamamõş. Ders nedir,
o bilgisayarlar, o dijital aletler, o internetleriniz işgü-
nünün kõsalmasõna neden olmuyor, onlarõn yetenek-
lerinin kaybolmasõna ve makinelerin ve iş süreçleri-
nin önemsiz birer parçasõ haline gelmelerine neden
oluyor. Bunlar hiç de yaratõcõ olmayan iş süreçlerin-
de kaybolup gidiyor.  İnsani potansiyelleri sõnõflõ
toplumun yarattõğõ engellere takõlõp kayboluyor.

Şimdi burada asõl dersi hatõrlatõyoruz: bilgisa-
yar nedir? Bir üretim aracõ. Gazeteden kapõ dõşarõ e-
dilenler o bilgisayarlarõ ancak hangi şartta kullana-
bilir; emeğini kiralamak şartõyla. Makinelerin sahi-
bi olan sermayedar emeklerini kiralamazsa ne olur,

gazeteciler gazete üretemez hale gelir. Kaldõ ki ga-
zeteciler artõk vasõfsõz bir işçi statüsüne düşmüş ve
kapõ dõşarõ edilmeden önce fiilen birer zanaatçõ ol-
maktan çoktan çõkmõşlardõr.   

Ve felsefi olabilecek asõl sõkõntõyõ şimdi buraya
yazõyoruz: o eşitlik ve özgürlüğü de ancak bu so-
mut durumlar üzerinden tartõşabiliriz biz. Emekçi-
ler piyasaya bir şey satmak üzere, emek güçlerini
kiralamak üzere çõktõklarõ için özgür ve bir kez ki-
raladõktan sonra ücretini almõş ve bir para sahibi o-
larak sonsuz dolaşõm odaklarõndan birine dönüş-
tükleri için eşittiler. Şimdi onlarõ emek güçlerini sa-
tamaz ve bir para sahibi olamaz duruma düşürüyor-
lar. Özgür ve eşit, ama en yakõn krize kadar!

Şimdi yine zincirleriyle baş başa kalmaktadõr-
lar ve hayalet yeniden uzun yürüyüşüne hazõrlan-
maktadõr. O söz hiçbir zaman bugünkü kadar mev-
cut ihtiyacõ dillendirmemişti: Dünyanõn bütün işçi-
leri birleşin!

Biz iyimseriz ve öğüdümüzü kimseden sakla-
mõyoruz: "genç Marks" yerine her zaman genç kal-
mõş Marksa inanmak sağlõğõnõz içindir.

Karşõlama törenini karşõlamaya hazõrõz; mari-
feti olan şimdi göstersin!
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Türkiye Solu içinde son on yõl boyunca bir di-
zi konu ele alõndõ, tartõşõldõ. Ancak yakõndan bakõl-
dõğõnda bu ele alõnan konularõn hiçbirinin yakõn
dönemde solun başarõlarõ ya da başarõsõzlõklarõyla
direkt bağlantõsõ olan konular olmadõğõ görülüyor.
Sol yakõn dönemde kendisini zayõflatan, özellikle
de hareketi  12 Eylül yenilgisine götüren konularõ,
olgularõ ve hareket noktalarõnõ çok fazla tartõşma
konusu yapmadõ. Uluslararasõ hareketin sorunlarõ
bağlamõnda bir dizi mesele tartõşõldõ; Sovyet dene-
yi, Çin, Stalinizm, Troçkizm gibi bir dizi konu ele
alõndõ. Ancak Türkiye Solu�nun kendi pratiğinin
meseleleri, o pratik içinde yaşanan bölünmeler, bu
bölünmelere  kaynaklõk eden farklõlõklar, farklõ
kavrayõşlar, ideolojik çeşitlilikler ve bunlarõn altõn-
daki tesbitler ciddi bir tartõşmayla ele alõnmadõğõ
gibi bunlar bir anlamda hasõraltõ edildi ve bir şekil-
de bilince çõkmasõ engellenerek ertelendi. Özellik-
le ÖDP�nin kuruluşuna kaynaklõk eden tartõşmalar
sürecinde geçmişin meselelerine, mücadele tarzõ-
na, ve devrim anlayõşõna ilişkin bir çok konu hiçbir
zaman derinlemesine ele alõnmadõ. Burada suni bir
birlik havasõ içerisinde bu kavramlar, bunlara iliş-
kin farklõlõklar, bu farklõlõklarõn arkasõndaki kafa
yapõlarõ ve bunlarõn bugün de sürebilen gerçek et-
kileri ortaya konmadõ. Doğal olarak  bunun en so-
mut etkisi geçmişte yaşanan sorunlarõn, zaaflarõn
farklõ biçimler altõnda, bir anlamda birer gölge fe-
nomen gibi hortlayarak tekrar karşõmõza çõkmasõ
oldu. Bu türden bir dizi konu içerisinde, biz özel-
likle Milli Demokratik Devrim (MDD) konusunu
ele almak istiyoruz. MDD Tezi, bunun ötesinde
MDD hareketi son on yõl içersindeki tartõşmalarda
asla hakettiği ciddiyete kavuşmamõştõr. Bu mesele,
özellikle Kuruçeşme Tartõşmalarõ sürecinde bir
devrim stratejisi bağlamõnda ele alõnmõş; devrimin
demokratik ve  sosyalist aşamalarõ ve bu çerçeve-
de devrim stratejisi genel hatlarõyla tartõşõlmõştõr.
Ama MDD hareketi ve onun Türkiye Solu�nun ta-
rihindeki somut pratik anlamõ, bir devrim stratejisi

tartõşmasõnõn çok ötesindedir. Biz bu yazõmõzda
geçmişte yaşanan, ama tartõşõlmayan, bir anlamda
hasõraltõ edilen bir dizi tartõşmadan biri olan MDD
meselesine değinmek istiyoruz. Bunu yaparken a-
macõmõz meseleyi tekrar bir devrim stratejisi çer-
çevesinde tartõşmak değildir. MDD�ni Türkiye So-
lu�nda yaptõğõ tahribatõ ilerde vurgulacak olmamõz,
her türlü �demokratik devrim� yaklaşõmõnõ mah-
kum etmeyi, ya da kendimizi �Sosyalist Devrim-
ci� olarak lanse etmeyi amaçlamõyor. Vardõğõmõz
olgunluk seviyesinde bu konudaki yaklaşõmõmõz
kõsaca şöyle özetlenebilir: Türkiye devrimi, de-
mokratik ve sosyalist görevlerin içi içe geçtiği ve
birlikte ele alõnacağõ bütünleşik bir süreci içerecek,
ve bu süreç ya başarõsõzlõğa uğrayarak burjuva ik-
tidarõnõn restorasyonuyla, ya da zafere ulaşarak
sosyalizmle sonuçlanacaktõr. Bu süreçte demokra-
tik hedeflere ulaşmanõn biçimi, o anki somut ko-
şullar tarafõndan belirlenecek olmakla birlikte,
şimdiden net olarak söylenecek şey, demokratik
görevlerin varlõk sebebinin herhangi bir burjuva
gücü �ittifaka ikna etmek� değil, öncelikle sosya-
lizmi kuracak emekçi yõğõnlarõn mücadele içinde
politik eğitimlerinin  yõğõnsal ölçekte sosyalizme
sõçramasõnõ garanti etme kaygõsõ olduğudur. Bu ya-
zõda stratejiye ilişkin açõlan parantez burada ka-
panmaktadõr; zira amacõmõz MDD hareketini, tek
tek politik iddialarõyla ele alõp tartõşmak değil, pra-
tik sonuçlarõ ve uzantõlarõyla ortaya koyarak  ge-
rekli netliği sağlamaktõr.

MDD NİÇİN GÜNCEL ?

Önce şunu soralõm: MDD gerçeğini bugün
güncel kõlan nedir? Bu, yalnõzca geçmişte hasõral-
tõ edilmiş tartõşmalardan birisi olmasõ değildir.
MDD belki de bizzat bu yüzden bugün aynen gün-
celliğini koruyan bir zaaf, bir hastalõk durumunda-
dõr. MDD günceldir; çünkü  MDD�ye o dönemde
damgasõnõ vuran refleks, bugün de Türkiye Solun-
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da, Türkiye  Solunun parçasõ olma iddiasõndaki ha-
reketler içinde aynõ güç ve canlõlõkla kendini orta-
ya koymaktadõr. Bu refleks bugün çok somut ola-
rak şöyle tanõmlanabilir: Sol adõna, devlet içinde
bir unsurla birleşerek politika yapma eğilimi.
MDD 1960�larda buydu, ve bugün de aynõ eğilim
farklõ biçimler altõnda varlõğõnõ sürdürmektedir.
Bugün Türkiye�de MGK�nõn çizdiği çerçeve içer-
sinde ve MGK�ya bir anlamda, dolaylõ ya da do-
laysõz sinyaller yollayarak politika yapma eğilimi
mevcuttur. Bugün 28 Şubat�a dayanarak, 28 Şubat
sõnõrlarõ içersinde bir solculuk yapma eğiliminde
olan gruplarõn, ve partilerin varlõğõ herkesce bilin-
mektedir.

Bunun ötesinde, burjuvazinin başka bir kana-
dõyla, sosyal demokrasiyle beraber, organize bir
sol çõkõş yapma eğilimi mevcuttur. CHP�nin bir
kanadõyla, Kürt hareketinin belli bir kõsmõyla, yani
sosyalizm vurgusunu bütünüyle bõrakmõş olan ke-
simiyle birlikte hareket ederek, yeniden kendini
politik planda tanõmlamak eğilimleri ortaya çõk-
maktadõr. Sonuçta kendi gücünün tükendiği, ken-
dini kitlelere tanõmlama olanaklarõ konusundaki e-
nerjinin, isteğin ve yaratõcõlõğõn tükendiği noktada
burjuvazinin bir kanadõyla, sonu pek belli olma-
yan, sola ne katacağõ tartõşmalõ olan, ya da bir an-
lamda geçmiş deneyler gözönünde bulunduruldu-
ğunda pek de tartõşmalõ olmayan ittifaklara gir-
mek, bugün bir eğilim olarak ortaya çõkmaktadõr.
Bu eğilimin siyasi planda kimliğini belirleyen, mi-
rasõnõ devraldõğõ, bir anlamda onun atasõ olan çiz-
gi, 1960�larõn MDD çizgisidir.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR BÖLÜNME:

Önce o noktaya geri dönelim ve 1960�lardaki
ortamõ anlamaya çalõşalõm. Türkiye�ye o yõllarda
damgasõnõ vuran tartõşma Milli Demokratik Dev-
rim/Sosyalist Devrim tartõşmasõydõ, ve o tartõşma
daha sonra değişik biçimler altõnda 197380 döne-
minde de (pek belirleyici olmasa da) sol içi pole-
mik ve bölünmelerde önemli bir unsur olarak var-
lõğõnõ sürdürdü.

Bu noktada ciddi ve son derece şaşõrtõcõ bir ol-
gu karşõmõza çõkõyor. Bu tarzda bir tartõşma, ve bu
tartõşmaya dayanan böylesine etraflõ,  keskin, geniş
çaplõ bir bölünmeye ne o dönemde, ne de daha ön-
ceki dönemlerde dünya sol hareketinde rastlamak
mümkün değildir ! Bu anlamda MDD tezi teme-
linde Türkiye�de yaşanan bölünme, dünyada eşi
benzeri bulunmayan bir olaydõr. Devrim stratejisi-
nin ilk önce demokratik mi, yoksa sosyalist mi ol-
masõ gerektiğine dayanan bir bölünmeye dünya
solunda, hele 1960�lõ yõllarda kesinlikle rastlana-

maz. Bir dönem Menşeviklerle Bolşevikler, keza
Bolşeviklerle Troçki arasõnda,  1917�nin arefesin-
de de Bolşeviklerin kendi içinde bu tarzda tartõş-
malarõn, bölünmelerin olduğu bilinmektedir. Ama
Türkiye�deki tartõşmanõn keskinliğine baktõğõmõz-
da, dünyada bu kadar keskin ve bu kadar belirleyi-
ci olmuş, hareketin kaderine bir anda bu kadar
damgasõnõ vurmuş, hareketin içindeki güç denge-
lerini bu kadar belirlemiş bir tartõşmaya rastlamak
mümkün değildir.

O dönemdeki dünyayõ hatõrlayalõm: 1960�lõ
yõllarõn başlangõcõnda dünyada varolan tartõşmala-
rõn hepsi yakõndan bilinmektedir. Dünya özellikle
o sõrada ÇHC Sovyetler Birliği bölünmesini tartõş-
maktaydõ. Özellikle ÇKP ve SBKP�nin birbirine
yolladõklarõ meşhur mektuplardan sonra bir bölün-
menin başlangõcõ hissedilmekte, ve dünya bir yan-
da ÇKP�nin SBKP�ye yönelik modern revizyo-
nizm suçlamalarõnõ, SBKP�nin �barõşçõ geçiş�,
�tüm halkõn devleti� gibi tezlerini, öte yandan da
ÇKP�nin �dünya kõrlarõ, dünya kentleri�  türünde
tezlerini tartõşõyordu. Global planda uluslararasõ
komünist hareketteki yegane ciddi bölünme buy-
du. Öte yandan Avrupa�da tartõşõlan konu ise tama-
men bambaşkaydõ. Avrupa Komünist partileri, ve
marksist aydõnlar ise SBKP�nin 20. Kongresi�nden
sonra, Kruşçev�in yaptõğõ Stalin eleştirisinin yolaç-
tõğõ bir zemin üzerinde sosyalizmi hümanist değer-
lerle birleştirme çabasõ içindeydiler ve o sõrada ö-
zellikle 1844 Felsefe Elyazmalarõ�nõn yeniden
gündeme getirilmesi, marksizmin bir hümanizma
çerçevesinde yorumlanmasõ,  Avrupa marksizmi-
nin öncelikli gündem maddeleriydi. Üçüncü dün-
yaya baktõğõmõzda ise, özellikle Latin Amerika�da
barõşçõ, parlamenter platformda mücadeleyi savu-
nan, SBKP�nin etkisi altõnda böyle bir çizgiyi be-
nimseyen geleneksel  Komünist Partilerle, kõrsal
kesimde silahlõ mücadeleyi savunan gerilla örgüt-
lenmeleri arasõndaki tartõşma oradaki gündemi be-
lirliyen temel faktördü. Bütün bunlara baktõğõmõz-
da dünya sosyalist hareketleri içinde demokratik
devrim mi, sosyalist devrim mi şeklindeki bir tar-
tõşmanõn ve bölünmenin izine bile raslanmõyor. Pe-
ki marksist teoride yeri olmakla birlikte, hiçbir za-
man bu kadar çaplõ olmamõş bir bölünme, Türk so-
luna niçin, hangi gelişmelerin sonucu olarak dam-
gasõnõ vurdu? Cevap açõktõr: Bu bölünmeye, daha
doğrusu bu bölünmenin başõnõ çeken MDD tezine
kaynaklõk eden gerçek, o dönemdeki subjektif so-
runlardõ.

Bölünmeye kaynaklõk eden, diyoruz, zira o
yõllarda yeni kurulmuş olan Türkiye İşçi Parti-
si�nin işçi sõnõfõna dayanarak, emekçi halka daya-
narak sosyalist devrim yapma tezine karşõ çõkan,
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bir anlamda alternatif olarak kendini ortaya koyan
MDD hareketi olmuştur. Bu açõdan, ortada varolan
sol potansiyel içinde farklõlõğõ ilk başlatan, yani
bölünmeyi başlatan MDD çizgisi olmuştur. Peki
MDD çizgisinin kaynağõ nedir?  MDD çizgisi iki
olgunun, Türkiye sosyalist hareketinin tarihinde i-
ki farklõ subjektif olgunun bir araya gelerek yarat-
tõğõ bir talihsizliktir. Bunlardan birincisi, 1951 tev-
kifatõndan kalan TKP kadrolarõnõn arasõnda,
1960�larõn başõnda iyiden iyiye su yüzüne çõkan
bölünmedir.

1960�larõn başõnda, yurtdõşõnda �Dõş Büro�
kurulmuş, Dõş Büro�da Zeki Baştõmar insiyatifi e-
le alarak, yönetimi belirlemiş, Türkiye�de varolan,
geçmişte TKP�de çalõşmõş olan komünistlerin bir
kõsmõ ile bağlantõ kopmuştur. Daha doğrusu Dõş
Büro adõyla bilinen yurtdõşõndaki Türkiye Komü-
nist Partisi merkezi, Türkiye�de aralarõnda Mihri
Belli�nin de bulunduğu, Mihri Belli, Sevim Belli,
Vecdi Özgüner, Şevki Akşit, Şaban Ormanlar, İl-
han Berktay gibi bir çok kadroyu  TKP�den dõşla-
mõştõr. Öte yandan bu unsurlar Türkiye�de yeni
serpilmeye başlayan ve ciddi bir sosyalist yönelim
gösteren Türkiye İşçi Partisi�nden de dõşlanmõştõr.
Bu noktada ikinci faktör devreye girmektedir. Baş-
ka bir deyişle birinci faktör Zeki Baştõmar�õn
TKP�yi �Dõş Büro� üzerinden yeniden organize e-
derken, parti içinde temelleri öteden beri varolan;
1951 Tevkifatõ sonrasõnda keskin biçimlerde geli-
şen ve derinleşen bölünme sonucunda diğer taraf-
ta kalan kadrolara karşõ takõndõğõ tavõr iken, ikinci
faktör Türkiye İşçi Partisi yönetimine damgasõnõ
vuran Mehmet Ali Aybar�õn tutumudur. M. Ali
Aybar bir sosyalisttir ve Marksizmi benimsediğini
söylemiştir. Elbette Türkiye�de sol düşüncenin ge-
lişimine ciddi katkõlarõ olmuş değerli bir insandõr.
Ama öte yandan Mehmet Ali Aybar geçmişte, hiç-
bir zaman TKP içinde yeralmamõştõr.

Muhtemelen Mehmet Ali Aybar marksizmi,
sol düşünceyi, sosyalist değerleri benimsemiş ol-
makla birlikte, Soğuk Savaş�õn antisovyetizmin-
den, antikomünizminden etkilenmiş bir aydõndõr.
Ve geleneksel komünist çizginin, Komintern çizgi-
sinin dõşõnda bir solculuğu kendi zihninde tanõmla-
mõştõ. Öte yandan, o sõrada Türkiye�de varolan
güçlü antikomünizm ve her sol eğilim gösterenin
komünistlikle suçlanmasõ olgusu; bunun ise parti-
nin geleceğini tõkayabilecek, önünü tõkayabilecek
bir suçlama olmasõ ihtimali, M. Ali Aybar�õn da i-
çinde bulunduğu parti yönetiminin sosyalist aydõn-
larla olan ilişkisinde ciddi bir ürkekliğe, kendi sağ
anlayõşlarõyla da desteklenen bir tür sağ sekter tav-
ra yol açmõştõr. Eski marksist aydõnlarõn büyük bir
çoğunluğu partiye kabul edilmemiş, TİP�e önemli

ve saygõn bir aydõn olan Behice Boran�õn kabul e-
dilmesi dahi, ciddi tereddütler yaratarak; Mehmet
Ali Aybar�õn kendisinin insiyatif koymasõyla ger-
çekleşmiştir. Geçmişte bir TKP davasõndan yargõ-
lanmamõş olan Behice Boran dahi TİP�e zorlukla
girebilmiştir. Buna karşõlõk diğer kadrolar, eski
TKP ile bağõ belli olan kadrolar dõşlanmõştõr. Bura-
da meselenin değişik yönleri olduğu bellidir:  Bu
dõşlama tavrõnda yasallõğa ilişkin kaygõlar sözko-
nusu olabilir; ama burada sadece yasal kaygõlar de-
ğil; Aybar�õn antisovyetizmden etkilenmiş, bir an-
lamda sağ sekter  tavrõnõn da etkisi olmuştur. So-
nuçta, eski TKP�den gelmiş kadrolarõn bir kõsmõ,
kendilerini Türkiye�de gelişmekte olan sol hareke-
tin içersinde, kendi düşüncelerine yakõn düşünce-
lerin filizlendiği kitlesel bir ortamõn içersinde, fa-
kat örgütlenmenin dõşõnda bulmuşlardõr. Bu nokta-
da çok farklõ yollara gidebilirler, özellikle TKP�nin
40 yõllõk komünist değerlerini yeni geişmekte olan
legal sosyalist harekete aktarmanõn farklõ yollarõ ü-
zerinde yoğunlaşabilirlerdi. Ancak başka bir fak-
tör, Türkiye�de 27 Mayõs 1960 darbesinden sonra
ortaya çõkan çok özel bir faktör,  TKP�den gelen bu
kadrolarõn çok farklõ bir yönelime girmelerini
mümkün kõldõ. Bu faktör ordu içersindeki sol, Ke-
malist unsurlardõr. 

27 Mayõs�taki darbe Demokrat Parti hüküme-
tinin ve onun temsil ettiği liberal, Amerikancõ, mu-
hafazakar değerlere karşõ yapõldõ, dolayõsõyla bu
darbe ister istemez, Kemalist, hatta sol kemalist,
yani CHP�nin geleneksel değerlerinin biraz daha
solcu yorumunu içeren bir vurguyla gerçekleşti.
Dolayõsõyla 1960�dan sonra bu vurgu, bu eğilim
ordu kadrolarõ içinde belli bir ağõrlõk taşõdõ. Bu un-
surlar özellikle 27 Mayõs�tan sonra yapõlan ilk se-
çimlerde AP�nin, yani DP�nin devamcõsõ olan bir
partinin iktidara gelmesiyle belli bir hoşnutsuzluk
içine girdiler. Ordu içindeki bu politizasyon, ken-
dini Türkiye�nin siyasal yaşamõnda bir olgu olarak
kõsa zamanda hissettirdi. İşte talihsizlik bu noktada
başlamaktadõr. Sonuçta devlet aygõtõnõn bir parçasõ
olan bu askersivil bürokrat kadrolar, TKP�den gel-
miş olan, yani kemalizmin en fazla baskõsõnõ, en
fazla zulmünü çekmiş olan bir partinin içinden ge-
len kadrolarõn müttefiki haline geldi. Daha doğru-
su, Kemalizmin baskõsõnõ en yoğun olarak yaşamõş
bir partinin, yani TKP�nin kadrolarõ, kendilerine
siyasi bir gelecek yaratabilmek için ordu kökenli
insanlarla siyasi işbirliği, siyasi işbirliğinin ötesin-
de siyasi kader birliği yapmakta bir beis görmedi-
ler. Bu belki de Türkiye Komünist hareketi tarihi-
nin en büyük ilkesizliğidir. Ve parti ilkelerine, par-
tinin geçmişte verdiği şehitlere, partinin yürüttüğü
mücadelenin mantõğõna ve onun değerlerine en
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ters, en aksi yönde yapõlmõş bir siyasi tasarruftur;
bu yönüyle tamamen bir ideolojikpolitik likidas-
yon hareketidir. Çok somut olarak, eski TKP kö-
kenli bu kadrolar Dõş Büro�nun tavrõ ve TİP yöne-
timinin tutumu karşõsõnda, sağlõklõ ve ilkeli bir
marksist yaklaşõm yerine, toplum içersinde bir güç
olabilmek için, ordu içi �sol�a, ordu içindeki bu
yeniden filizlenen cuntacõkemalist unsura dayan-
mayõ, onlarõ kendi varlõklarõnõ meşrulaştõrmak için
bir güç olarak kullanmayõ, onlara dayanarak sol i-
çinde gelişmeyi ve güçlenmeyi bir yaklaşõm, bir
siyaset tarzõ olarak benimsediler. Bu siyaset tarzõ-
nõn zorunlu kõldõğõ ilkeleri, politik yaklaşõmõ, Tür-
kiye Soluna empoze etmeyi temel görev bildiler.
MDD tezi de, bu yaklaşõmõn ve siyaset tarzõnõn i-
deolojikteorik çerçevesini teşkil etti. 

TİP�İN DEĞERLERİ

O dönem TİP neyi temsil ediyordu? TİP, için-
de marksistlerin, sosyalist unsurlarõn da bulunduğu
bir sol partiydi. Bu parti TKP�den sonra, sosyalizm
fikrini Türkiye�de kitlelere ulaştõran, bir anlamda
işçi sõnõfõnõn, sosyalist fikirler, ilkeler ve değerler
etrafõnda eğitilmesini yõğõnsal ölçekte üstlenen ilk
partiydi. Doğal olarak, bu partinin de hata ve zaaf-
larõ  vardõ. Bu parti, sadece kendisini sõnõrlayan ya-
salar dolayõsõyla değil, aynõ zamanda kurucu kad-
rolarda, bu yasalarõn sõnõrlarõyla örtüşen kimi �ide-
olojik sõnõrlar�dan ötürü, parlamenter yapõyõ be-
nimsiyordu. Bu açõdan , bu partinin leninist  bir sa-
vaş partisi, bir devrim partisi niteliğinde kurulma-
dõğõ  doğrudur. Gene de bu partinin temsil ettiği,
çok ciddi değerler vardõ. Sol hareketi bir sõnõf ha-
reketi olarak; işçilere, yoksul köylülere ve kentle-
rin emekçilerine dayanan, varlõk sebebini ve gücü-
nü oradan alan bir hareket olarak tanõmlõyordu. O
ana kadar TKP bünyesinde (önemli bir kõsmõ pro-
leter kökenli de olsa) çok inançlõ dar bir kadronun
hareketi olmuş sosyalist hareket/sosyalist düşünce,
işçi yõğõnlarõna TİP sayesinde ulaştõ. Öte yandan
sosyalizm fikrini , yani kapitalizmin yõkõlmasõndan
sonra ona alternatif olarak kurulacak bir toplumsal
düzen olarak sosyalizm fikrini, gene gündeme ge-
tiren ve yaygõnlaştõran TİP oldu. TİP�in bir diğer
değeri kitle çizgisiydi. Kitleyle birlikte yürüyen,
her eyleme kitleyi katmaya çalõşan, onlarõn müca-
deleciliklerini aşõrõ zorlamadan, o seviyenin bir
kerte ilerisindeki tavõr alarak kitlelerin mücadele-
ciliğini ve bilincini yükseltmeyi hedefleyen bir çiz-
giyi benimsedi. Kitlelerden kopmamayõ amaçla-
makla birlikte, kitle dalkavukluğu da yapmadõ; ge-
rektiğinde gidilen köylerde, köylülerin saldõrõsõna
uğrama pahasõna gerçekleri dile getirme cesaretini

her fõrsatta gösterdi. Kitlelerden kopmamayõ, on-
larla bağlarõn sürekli korunabileceği bir üslubu be-
nimsemeyi bir kültür olarak ortaya koyan TİP için
kitle çizgisi, en temel değerlerden birisidir.

Son olarak TİP�in değinilmesi gereken değeri,
parti ve örgüt kültürüdür. Partililik, parti yaşamõ,
parti disiplini, bir parti organõnda çalõşma, karar ü-
retimine katõlma, alõnan kararlara uyma, tüzüğe
göre çalõşma... Bütün bunlar örgüt kültürünün te-
mel prensipleriydi ve TİP de bu anlamda örgüt
kültürünü, (elbetteki geçmişteki TKP�den sonra)
Türk solunun geniş kesimlerine yayan bir örgüt ni-
teliğindeydi. Dolayõsõyla, belli zaaflarõna rağmen,
TİP bu değerleriyle geleceğe yönelen bir hareket-
ti. Marksist değerler, leninist değerler elbette TİP i-
çinde kökleşmemişti. Ama bu sahip olduğu öz, sõ-
nõfa dayanma, sosyalizmi savunma, parti kültürü
gibi değerler TİP�i pekala marksist bir kültürün,
marksist bir bakõş açõsõnõn ve leninist bir mücade-
le anlayõşõnõn benimsenebileceği bir örgüt haline
getirebilirdi. TİP, taşõdõğõ öz itibariyle buna açõktõ.
Bir marksistin yapmasõ gereken, sõnõf hareketi i-
çinde kalarak TİP�in bu barõşçõ ya da parlamenta-
rist denilebilecek yönlerini törpüleyerek, TİP hare-
ketinin bir bütün olarak marksist ve devrimci bir
yönde evrilmesine katkõda bulunmaktõ. 

Bu yönlerinden ötürüdür ki yurtdõşõnda Zeki
Baştõmar önderliğindeki TKP her zaman TİP�i
destekledi. SBKP�nin önderliğindeki uluslararasõ
komünist hareket de Türkiye�de TİP�i her zaman
olumlu, pozitif bir örgüt olarak gördü. Direkt bir
destek hissedilmemiş olmakla birlikte uluslararasõ
komünist hareketin TİP�e büyük bir politik deste-
ği, her zaman vardõ. 

MDD : TAHRİBATIN BİLANÇOSU

TİP�in sahip olduğu belli başlõ değerleri aktar-
dõğõmõz bu noktada, MDD�nin Türkiye soluna,
Türkiye Sosyalist Hareketine verdiği zararõ, bu ha-
rekette yaptõğõ tahribatõ ortaya koymakta yarar var.
MDD tezinin ve bu tez etrafõnda örgütlenmiş hare-
ketin, Türkiye Soluna ve geleneğine vurduğu dar-
beleri ve zihinlerde yarattõğõ tahribatõ birkaç başlõk
altõnda toplayabiliriz. 

Bunlardan birincisi devlete ve Kemalizme ba-
kõştõr. Önce bir noktayõ belirtelim: 1961 Anayasa-
sõ�nõn ortaya çõkmasõndan sonra sol, geniş kitleler-
le meşru bir zeminde ilk defa karşõ karşõya geldi ve
onlarla kucaklaştõ. Bu noktada solun kendine bir
meşruiyet zemini yaratmak istemesi, bu meşruiye-
ti de Türkiye  tarihinin önemli ilerici bir atõlõmõ o-
lan Kurtuluş Savaşõ ve ondan sonraki burjuvade-
mokratik dönüşümlerde bulmaya çalõşmasõ, bir an-
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lamda anlaşõlabilir bir olguydu. Yani Türkiye Solu,
o anda yapmak istediği devrimci atõlõmõ, tarihle i-
lintilendirmek isteyerek kendini bir anlamda Kur-
tuluş Savaşõnõn, kurtuluş savaşçõlarõnõn, oradaki u-
lusaldevrimci atõlõmõn uzantõsõ gibi göstermeye ça-
lõşõyordu. Bu tek başõna yanlõş, veya olumsuz bir
şey olmayõp, dünyadaki birçok komünist akõmõn
değişik biçim ve dozlarda uyguladõğõ bir yaklaşõm-
dõr. Ancak, bu bağlantõnõn tümüyle kurtuluş sava-
şõnõn burjuva önderliğini yücelterek, bu burjuva
önderliğin daha sonra komünist harekete uyguladõ-
ğõ baskõyõ görmezden gelerek yapmak, Türkiye
Solunun çok önemli bir pusulasõnõ elinden almak
demekti. 

MDD�nin tahribatõ tam bu noktada ortaya çõk-
maktadõr. Mustafa Kemal�i övmek / övmemek,
Kurtuluş Savaşõ�nõ övmek / övmemekten öte,
MDD hareketi Atatürkçülükten hareketle Türkiye
Solunu, özellikle de devletin içindeki askeri kana-
dõn yedek gücü, bir doğal müttefiki haline getirme-
yi amaçlõyordu. Buradaki bilinçsizlik ve pusulasõz-
lõk bugün olduğu gibi geçmişte de Türkiye Solu-
nun boynuna geçirilmiş bir ilmek olmaktan öteye
gidemedi. Bu arada orduyla ilişkide başõ çeken,
her zamanki malum şahsiyet, malum �olağan şüp-
heli�dir: Mihri Belli. Bu şahõs, yaptõğõ konuşma-
lardan birinde şöyle söylemektedir :

�Biz ki marksist formasyondan geldik,
1969�un Atatürkçüleri bizden de sol taleplerle
ortaya çõkõyorlar� 1969�un Atatürkçüsü bu-
dur ve devrimci gençlik bugün 1969�un Ata-
türkçüsü ile bir marksist ortak bir dil bulabil-
mektedir artõk. Yani arada açõlan uçurum ka-
panmõştõr. O suni olarak açõlmõş uçurum... Ata-
türk bugün bir bayraktõr ve devrimcilerin elin-
dedir. Onu bõrakmaya niyetleri de yoktur. �
(�Mahir�, T. Feyizoğlu, s.153) 

Gene bir başka MDD�ci, Şahin Alpay, aynõ
dönemde önemli bir başka şahsa, Doğan Avcõoğ-
lu�na atõfta bulunarak şunlarõ söyleyebilmektedir: 

�Türkiye�de  proletarya bugün devrime
öncülük edebilecek objektif ve subjektif şartla-
ra sahip değildir. Bu şartlar altõnda Avcõoğ-
lu�nun milliyetçidevrimciler bir kez daha ön
planda rol oynamaya aday gözükmektedir sözü
hiç olmazsa bir süre için yanlõş değildir.�
(a.g.e.s.152)  

Burada ağõr ağõr bir cuntayla işbirliği yapmak-
tan öte, o cuntaya eklemlenmenin ve onun kuyru-
ğuna takõlmanõn zemini hazõrlanmaktadõr. Bugün

tekelci medyanõn saygõn �liberal   globalist� yo-
rumcusu Şahin Alpay, şimdi olduğu gibi o günler-
de de burjuvaziye  kapõlanmanõn tellallõğõnõ yap-
makta; MDD�nin en keskin,  en şoven savunucu-
larõndan biri olarak karşõmõza çõkarak milliyetçi-
devrimcilerin kuyruğuna takõlmakta beis görme-
mektedir. 

MDD�nin  Atatürk motifini kullanarak, Türk
solunu cuntacõlarõn kuyruğuna takma gayretleri o
kadar ileri gitmiştir ki bu doğrultuda Mustafa Ke-
mal�i de tahrif etmekten çekinmemişlerdir. Musta-
fa Kemal�in meşhur ve bilinen sözüdür: �Bizi yut-
mak isteyen emperyalizme ve bizi mahvetmek is-
teyen kapitalizme karşõ mücadele ediyoruz.�
Mustafa Kemal�in 1920�de Birinci Meclis�in açõlõ-
şõnda yaptõğõ bu konuşma aynõ zamanda Halkçõlõk
Bildirgesinin de bir parçasõdõr. Mustafa Kemal o
yõllarda, sol potansiyeli yanõna alabilmek ve Sov-
yetler Birliği ile dostluğun yolunu açabilmek için
antikapitalist bir görünüm kazanmak istemiştir
(bunun zorunlu olmadõğõnõ anlayõnca da solu tasfi-
ye ederek rahatça sağa çarketmiştir). O konuşma-
da  �emperyalizm� sözcüğünün yanõ sõra �kapita-
lizm� sözünü de açõkseçik, altõnõ çizerek söylemiş-
tir. Fakat bizim MDD�ciler 1969 yõlõndaki bir mi-
tingde Anõtkabir�e gittiklerinde, Anõtkabir�in ö-
nünde ilginç bir devrim andõ içerler: 

�Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme,
bizi geride bõrakmak isteyen feodalizme, düş-
manõn çokluğuna bakmadan, yorulmadan kar-
şõ koyacağõz.� (a.g.e, s.118)

Yani emperyalizm belirtilmiş, ama Mustafa
Kemal�in altõnõ çizdiği �kapitalizm� MDD�ciler
tarafõndan sansür edilerek yerine �feodalite�geçi-
rilmiştir. Çünkü kapitalizmi kötülemek �milli bur-
juvalarõ� ürküteceği için  MDD stratejisine ters
düşmektedir. Bu ters düşmeyi giderebilmek için
MDD�ciler Mustafa Kemal�i dahi tahrif etmekte
sakõnca görmemişlerdir. Yani tahrif edilen sadece
marksizm değil, aynõ zamanda çok basit tarihi ger-
çeklerdir. 

Orduyu ve Atatürkçülüğü böylesine ön plana
çõkaran Mihri Belli, elbette ki bu yaklaşõmõyla so-
mut politik bir angajmanõn içerisindedir ve bu an-
gajman zaman içinde daha ciddi ve net bir biçim-
de ortaya çõkacaktõr. 1971�de 12 Mart�a doğru
Mihri Belli, Yusuf  Küpeli�yle yaptõğõ bir konuş-
mada Faruk Gürler�den şöyle bahsetmiştir:

�Bak kardaşõm,� Gürler deyip geçme haa. O
Kaddafi gibi adamdõr, Kaddafi. Faruk Gürler zõrh-
lõ birlikleri ile gelecek, düğümü kesecek, işler tõkõr
tõkõr yoluna girecek.� (a.g.e,s.247)
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Mihri Belli, Faruk Gürler�i tõpkõ bir BAAS Parti-
si gibi, bir Kaddafi gibi görmekte ve açõk açõk pa-
zarlamaktadõr.

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka şah-
siyetse Doğan Avcõoğlu�dur. Doğan Avcõoğlu hiç-
bir zaman bir komünist olduğunu söylememiş, a-
çõkçasõ kemalist gelenekten geldiğini belirtmiştir
ve o çevrenin saygõn bir teorisyenidir. Ama Türki-
ye Solu ile olan ilişkilerinde, karşõsõnda bu denli il-
kesiz, ordu ve kemanlizm karşõsõnda bu denli sec-
de etmeye ve kendini sunmaya hazõr bir çizgi gör-
düğü için Türkiye Solunu açõkça  kullanmaya ça-
lõşmaktan, hatta provokatif  kimi angajmanlara gir-
mekten geri kalmamõştõr. Oral Çalõşlar ilginç bir o-
lay aktarmaktadõr:

�Ankara Fikir Klüpleri toplantõsõnda Doğan
Avcõoğlu�nun yakõnlarõndan birisinin bizimle gö-
rüşmek istediğini söylediler. Kabul ettik. Gelen ar-
kadaş, D.Avcõoğlu�nun bir mesajõ olduğunu belirt-
ti, ona göre gündüz yaptõğõmõz gösteriler ordu için-
de çok olumlu etkilere neden olmuş ve bu tür gös-
teriler gece şiddetlendirilerek sürdürülürse, ilerici
darbe için çok elverişli bir durum ortaya çõkabilir-
miş. Yorum birçok arkadaşõn kafasõna yattõ. O yõl-
larda 27 Mayõs türü, hatta daha da ileri bir ordu
müdahalesi fikri çok yaygõndõ.� (a.g.e.,s.130)

Devrimci öğrenci hareketi, darbe hesaplarõnõn
lojistik desteği, ve piyonu olarak görülmektedir.
MDD, devrimci öğrenci hareketini bu noktaya ge-
tirmiştir. 

Aynõ  Avcõoğlu  kõsa bir süre sonra, aslõnda da-
ha da provokatif bir tavõra girmekten çekinmeye-
cektir. Gene Mart 1971�de ODTÜ�de ve Ocak
1971�de SBF�de yapõlan çatõşmalardan sonra o dö-
nem DevGenç adõnõ almõş  FKF�ye karşõ şunlarõ
söylemektedir. 

�DGDF (Devrimci Gençlik Dernekleri Fe-
derasyonu) yönetiminin kõz öğrenciler kadar
cesareti yoktur ve korkaktõr. Faşizme çanak
tutmaktan kaçõnma gerekçesiyle devrimci
gençliğin devrimci potansiyelini körletecek bir
üslupta pasif bir tutum takõnmaktadõr. Keskin
bir edebiyatla yetinerek doğru bir devrimci ta-
võr koymamakta, pasifist davranmaktadõr.�
(a.g.e.s.313)

Doğan Avcõoğlu, kendisi hiçbir zaman bu ha-
reketin içinde yer almamõş olan, dõşardan  müda-
hale eden bir şahõs olmasõna rağmen devrimci öğ-
rencileri tahrik etmekte; onlarõ en bayağõ, en âmi-

yane deyimleri kullanarak �kõz öğrenciler kadar
cesur olduklarõnõ belirterek kõşkõrtmaktan ve an-
lamsõz bir keskinliğe sürüklemekten geri durma-
maktadõr. Tabii ki bu ilişki içerisinde Doğan Avcõ-
oğlu tek şahõs değildir. Özellikle 27 Mayõs sonrasõ
oluşan Milli Birlik Komitesi (MBK) üyeleri
MDD�cilere özel bir ilgi göstermektedirler. MBK
ile MDD hareketinin bağlarõ vardõr. Mihri Belli bir
yandan devrimci gençlerle görüşürken; solculara
�eski tüfek� kimliğini kullanarak ağabeylik ve ön-
derlik yapmaya çalõşõrken, gizliden ve açõktan as-
kerlerle görüşmekte, onlarõ toplantõlara getirmekte,
onlarla ilerici örgütlenmeler arasõnda yönetim se-
viyesinde bağlantõyõ savunmaktadõr. Nitekim onun
inisiyatifiyle gerçekleşen Devrimci Güç Birliği
(DevGüç ) bu tarzda bir girişimdir. TİP en başta bu
girişimi izlemiş, bir süre sonra bu girişimin cunta-
cõ bir platform olduğunu belirterek DevGüç�ten
çekilme kararõ almõş, sadece kendisi geri çekil-
mekle kalmayarak, kendi etkinliği altõndaki
DİSK�in ve  diğer bazõ kuruluşlarõn da çekilmesi-
ni sağlamõştõr. 

Kõsaca TİP, cuntacõlõk konusunda başõndan i-
tibaren sağlõklõ, tutarlõ bir tavõr içerisindedir. Mihri
Belli ise evinde onlarla buluşmaktan, onlarla sol-
cular üzerinden pazarlõk yapmaktan geri kalma-
maktadõr.  (a.g.e.s.202) 

İŞÇİ SINIFI MI: O DA NESİ ?

Kemalizme bakõşõ bu kadar sõğ ve çarpõk, so-
lun potansiyelini cunta hesaplarõnõn peşine takma-
ya bu denli hazõr ve istekli olan MDD�nin ikinci
bir tahribatõ işçi sõnõfõ gerçeğine yöneliktir. MDD,
işçi sõnõfõ gerçeğinin kabul edilmesini, işçi sõnõfõnõn
devrimin öznesi; devrimin en büyük gücü, bizzat
sosyalizm tanõmõnõn da en temel parçasõ olduğu
gerçeğinin Türkiye Solu içerisinde görülmesini
büyük ölçüde engellemiştir. İşçi sõnõfõ gerçeğinin
kavranmamasõ o denli derin  tahribatlara yol aç-
mõştõr ki, bu tahribatõn etkisi 19611970 arasõ dö-
nemle sõnõrlõ kalmamõş; 19731980 dönemine de
sõçramõştõr. O  dönemde işçi sõnõfõnõn fiilen güçlü
olmadõğõnõ, devrime ancak ideolojik önderlik ya-
pabileceği gibi herzeler bir süre ifade edilir olmuş;
yõllar sonra 1980�lerde, sol artõk geçmişini tartõş-
maya başladõğõnda bir siyasi hareketin şefi şunlarõ
söyleyebilmiştir. �Artõk sosyalizm dendiğinde
aklõma işçi sõnõfõ geliyor�. Bu, belki bir müjde gi-
bi verilmiştir, ama bizlere şu soruyu da sordurmak-
tadõr. Bu bay, ve paralelinde düşünen birçok örgüt
ve binlerce militan, o güne kadar sosyalizm dendi-
ğinde kimi düşünmekteydi ?  İşçi sõnõfõnõn yeni ye-
ni geliştiği için bu gerçeğin ancak şimdilerde kav-
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ranabildiği türünde bir açõklamaya yalnõz aptallar
inanõr.  İşçi sõnõfõnõn son derece cõlõz olduğu, nere-
deyse İstanbul ve İzmir�de birkaç tütün fabrikasõn-
dan ibaret olduğu bir dönemde dahi TKP ve onun
militanlarõ sosyalizmin temel âmilinin, temel gü-
cünün işçi sõnõfõ olduğu gerçeğini bir an bile unut-
madõlar. Her zaman işçi sõnõfõ iktidarõ, işçi sõnõfõ
devrimi, işçi sõnõfõ diktatörlüğü için savaştõlar, ve
bu konuda hiçbir kafa bulanõklõğõna da izin verme-
diler. İşçi sõnõfõnõn çok daha kitleselleştiği, sanayi-
nin çok daha büyüdüğü, işçi sõnõfõnõn çok daha bü-
yük ve güçlü sendikal örgütlere sahip olduğu
1960�larda ise nedense, (aslõnda çok net bildiğimiz
nedenlerden ötürü) sol hareket bu bolluğun karşõ-
sõnda dahi işçi sõnõfõnõ unutmuş; �temel güç köylü-
lük�, �zinde güçler�, �milli güçler� gibi marksizm
dõşõ kavramlarõ devrimin temel faktörleri arasõnda
görmeyi başarabilmiştir.

Mahir Çayan 1971 yõlõnda çõkan Kurtuluş ga-
zetesinde �Devrimde sõnõflarõn mevzilenmesi�
başlõğõ altõnda Türkiye�deki sõnõf ilişkilerini analiz
etmektedir. Çok net olarak şunu söylemektedir:

�Halk savaşõnõn mücadele alanõ kõrlar olduğu
için halk savaşõnõn temel gücü köylülerdir. Prole-
taryanõn önderliğinin niteliği ideolojiktir. Bu sõnõf-
larõn mevzilenmesini çok açõk olarak ortaya koyan
bir formülasyondur.�  (a.g.e.s.316)

Devrimin temel gücü işçiler değil, köylülerdir.
Temel rolü işçiler değil, köylüler oynayacaktõr. Bu
�temel rol�, �öncü rol� gibi kavramlarõn yarattõğõ
kargaşayõ bir kenara bõrakõrsak Mahir �proletarya-
nõn önderliğinin niteliği ideolojiktir� demektedir,
ve bunu net bir marksist  kavram olarak ileri süre-
bilmektedir.  Bunun şimdi olduğu gibi o zaman da
marksizmle uzaktan yakõndan alakasõ olmadõğõ a-
çõktõr. Marksistler yõllardõr �ideolojik bir önderlik�
olamayacağõnõ, işçi sõnõfõnõn çok zayõf olduğu kimi
ülkelerde (örneğin Afrika ülkeleri gibi) tümüyle
köylülüğe dayanan ve marksizmden esinlenen ki-
mi hareketler olabileceğini, ama Türkiye gibi işçi
sõnõfõnõn mevcut olduğu, güçlenmeye ve gelişme-
ye başladõğõ bir ülkede işçi sõnõfõnõn pekala dev-
rimde önderliği yapabilecek fiziki bir güce sahip
olduğunu yõllar yõlõ  savundular. Başka bir deyim-
le kimileri devrimde işçi sõnõfõnõn öncü rolünü ka-
bul eder ve savunurken, kimileriyse işçi sõnõfõna i-
deolojik önderlikten daha fazlasõnõ layõk görmedi-
ler. 

Tam bu noktada bir çelişki karşõmõza çõkmak-
tadõr: İdeolojik önderlikten daha fazlasõna layõk
görülmeyen bu işçi sõnõfõnõn içine gitmek ve
TİP�in oradaki örgütlenmesini dağõtabilmek için

MDD�ciler kuvvet kullanmaktan geri kalmamõş-
lardõr. 19611964 arasõ dönemde TİP�in başarõsõ
tescillendikten sonra; işçi sõnõfõnõn yoğunlaştõğõ
Zonguldak, Ereğli gibi bölgeler için  MDD�cilerin
şu tarzda bir tespiti olmuştur: �Oportünistlerin
(yani TİP�in) en güçlü olduğu yer Zonguldak ve
çevresidir. O halde oportünizmi kalelerinden sök-
memiz gerekmektedir. � Böylece pratikte ideolojik
önderlikten daha fazlasõnõ layõk görmedikleri işçi
sõnõfõnõn ayağõna giderek MDD�ciliği yaymak için
bir dizi kombinasyonlara girişilmiştir.  O dönemde
Karadeniz�de MDD�ciler adõna bu örgütlenmenin
başõnõ çekenlerden biri de Mahir Çayan�dõr. Mahir
Çayan, oraya giderek yerel TİP örgütleriyle pole-
miğe girmiş, zaten son derece sõnõrlõ ve baskõ dolu
koşullar altõnda, işçileri gerici önyargõlardan kurta-
rõp sosyalizme çekebilmek için son derece feda-
kârca ve dikkatle çalõşõlan bir ortamda, gereksiz,
anlamsõz, yõkõcõ iç tartõşmalar yaratmõş; ancak ora-
daki sağduyulu yerel parti yöneticilerinin  Ahmet
Hamdi Dinler gibi  kararlõ tavõrlarõ sayesinde, çok
fazla bir tahribat yapamadan çekip gitmek zorun-
da kalmõştõr. Fakat işin acõ olan tarafõ bütün bu ça-
banõn, Türkiye�de  proletaryanõn öncü olabileceği-
ni kabul etmeyen insanlar tarafõndan; bunu kabul
eden insanlara karşõ ve onlara rağmen yapõlmõş ol-
masõdõr. Buradaki manzara, uluslararasõ deneyler-
de rastalanan durumlardan oldukça farklõdõr. Fark-
lõ devrimci anlayõşlara sahip olan sol hareketlerin
bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde, bu farklõ-
lõklar bir tür �toplumsal işbölümü�ne yol açabil-
miştir. Başka bir deyişle, şehirleri temel alan kimi-
leri işçi sõnõfõ içinde güçlenirken, kõrsal kesimi te-
mel almayõ savunan kimileri de köylülerin arasõn-
da güçlenmiş; bu anlamda birbirlerinin ayaklarõna
fazla basmamõş, devrimci hareket yükseldikçe ve
iktidara yöneldikçe de potansiyellerini rahatça bir-
leştirebilmiştir. Nikaragua ve Küba devrimlerinde,
bu tür bütünleşmelerin somut örnekleri yaşanmõş-
tõr. Türkiye�de ise değil böyle bir işbirliğine git-
mek, birbirinin ayağõna basmak, birbirinin var olan
mevzilerini, özellikle de TİP�in, sosyalist devrim-
cilerin mevzilerini yõkabilmek için yõkõcõ bir ilişki-
ye girmekten çekinilmemiştir. 

Ancak bu noktada daha acõ olan başka bir şe-
ye daha değinmek gerekir: Şayet   MDD�ciler, �o-
portünizmin kaleleri� dedikleri işçi merkezlerine
gerçekten leninist bir örgütlenme için, daha ihtilal-
ci ve sõnõf kimliği daha net bir örgütlenme için git-
miş olsalardõ, giriştikleri eylemler ve kullandõklarõ
üslup bir miktar haklõ bulunabilirdi. Ancak prole-
taryanõn ayağõna gitmenin amacõnõ Mahir Çayan
proletaryaya siyasi bilinç götürmek olarak tanõm-
ladõktan sonra, çok net bir biçimde siyasi bilinci şu
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şekilde tanõmlamaktadõr:

�Proletaryaya oportünizmin bütün biçim-
lerini göstererek gençlik hareketlerinin anlamõ-
nõ ve niteliğini, kemalizmin  tarihi geçmişini ve
milli kurtuluş geleneğini tekrar tekrar anlata-
rak 2. milli kurtuluş savaşõmõzdaki işçi ve köy-
lü kitlelerinin en yakõn dost ve müttefiki oldu-
ğunu belirterek; politik bilinç götüreceğiz.�
(a.g.e.,s.154)

Bu sözler çok büyük bir dramõn, sol bilinçte
çok büyük bir tahribatõn ifadesidir ve pratikteki an-
lamõ açõktõr: MDD�cilerin proletaryaya götürdük-
leri �bilinc�in özü Milli Birlik Komitesi�ni, albay-
larõ ve generalleri, Doğan Avcõoğlu�nu, ve bir bü-
tün olarak kemalizmi işçi sõnõfõna yutturmaktõr, A-
maç da bellidir: İşçi sõnõfõndaki sosyalist birikimin,
MDD�nin cunta hesaplarõna ayak bağõ olmaktan
çõkarmak.

BAŞIBOZUKLUĞUN KÜLTÜRÜ

İşçi sõnõfõ olgusunun sağlõklõ kavranmasõnõ
böylesine geciktiren, böylesine tahrip eden
MDD�nin vurduğu bir başka darbe de örgüt kültü-
rüne ilişkindir. Bilindiği gibi sol hareket, uzun yõl-
lar sadece işçi sõnõfõnõ kavrayamamakla kalmadõ;
aynõ zamanda geniş kesimler açõsõndan sağlõklõ bir
örgüt kültürü, geleneği ve parti kimliği oluşturma-
yõ da beceremedi. Uzun yõllar �Parti� kavramõ ide-
alize edilerek, bulutlarõn ötesine yerleştirilerek er-
telendi. Partileşme görevi sonu belirsiz süreçler i-
çinde tanõmlandõ ve amorf çevreler, programsõz,
hatta tüzüksüz örgütler Türkiye Solu içinde ege-
men olan örgüt biçimleri oldular. İnsanlarõn birbi-
rine karşõ kolayca güç gösterisine girebildiği, mer-
kezi bir otoritenin tam oluşmadõğõ, oluşsa bile bel-
li görüşlerin koalisyonu biçiminde ayakta durduğu
; bu koalisyon taraftarlarõnõn birbirine tavizler ver-
diği; ortak, üzerinde anlaşõlan net bir programõn ol-
madõğõ; bu anlamda programõn da olağanüstü mü-
balağa edilerek göklere çõkarõldõğõ, ve idealize edi-
lerek ertelendiği; net bir tüzüğün olmadõğõ ve dola-
yõsõyla pratik güçle, hatta yer yer fiziksel güçle in-
sanlarõn birbiri üzerinde bir disiplin empoze ettiği;
�siyaset�, �çevre�, �dergi�  adõyla maruf şekilsiz
örgütlenmeler uzun yõllar Türkiye  Solunun kaderi
oldu. 

Bunun, ezeli bir olgu olmadõğõ ortadadõr. Baş-
ka bir deyişle, bu olguyu �Türkiye solu kendi ta-
rihsel evrimi  içerisinde adõm adõm örgüt olgusunu
kavrõyor� şeklinde açõklamak büyük bir ahmaklõk-
tan başka bir şey olamaz. Çünkü 1920�de Bakü�de

kurulan TKP; programõ, tüzüğü, çerçevesi, örgüt-
lenmesi belli ve tanõmlõ olan bir yapõydõ. TKP dev-
letten en büyük darbeleri yediği dönemlerde dahi,
merkez komitesi, hücreleri, bölge komiteleri,
programõ ve tüzüğü, ve bağlõ olduğu Komünist
Enternasyonal dolayõsõyla, bütün bu ilişkiler ağõ;
bütün bu pratikler nedeniyle her zaman ciddi bir
örgüt kültürüne sahip oldu. Aynõ şekilde 1961 yõ-
lõnda kurulan TİP de, yasal temellerde de olsa, bir
parti kültürünün güçlendiricisi ve taşõyõcõsõ oldu.
Toplantõlar, kongreler, belli bir disiplin içerisinde
geçen eylemler; örgütte net ve tanõmlanmõş sorum-
luluklar, bu anlamda belli bir disiplin, (elbette faz-
la aşõrõya götürülmediği takdirde son derece an-
lamlõ ve yararlõ olan) belli bir hiyerarşi ve bir mer-
kez düşüncesi; bir tüzük ve tüzüğe insanlarõn be-
ğenseler de beğenmeseler de uymalarõnõn zorunlu
olmasõ, ve ortak kurallara saygõ gösterme olgusu
etrafõnda gelişmiş bir örgüt sevgisi; örgütlülük bi-
linci TİP�in de Türkiye soluna kattõğõ değerlerden
biridir. 

MDD ise örgütsüzlüğün kültürünü yaymõştõr.
TİP öylesine aşağõlanmõştõr ki parti bile olmadõğõ,
başka bir partiye ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Şa-
yet o başka partinin nasõl kurulacağõ marksist bir
temelde tanõmlansaydõ, bu anlamlõ olabilirdi. Baş-
langõçta partinin demokratik devrimden sonra ku-
rulacağõnõ iddia eden yaklaşõmlar dahi olmuştur
(a.g.e.s.66) Partiyi sözde idealize eden bu yakla-
şõmlarõn tanõmladõğõ �demokratik devrim� leninist
anlamda bir demokratik devrim değil, açõkça bir
cunta darbesidir; zira işçi sõnõfõ partisi olmayõnca,
yapõlabilecek yegâne anlamlõ şey budur ! Sonuçta
burada, sosyalistlerin örgütlenmesini cuntacõlarõn
yapacağõ bir darbenin sonrasõna erteleyen zavallõ
görüşler söz konusudur. 

Bir dönem Türkiye Komünist Partisi�nde gö-
rev almõş, ancak bu kimliği 1961 sonrasõnda ne öl-
çüde hakettiği tartõşõlõr olan  Mihri Belli ise,  örgüt
ve eylem anlayõşõnõ o yõllarda yazdõğõ bir yazõnõn
başlõğõnda çok güzel dile getirmiştir. Meşhur baş-
lõk kõsaca şudur: �Nerede hareket orada bere-
ket.� (a.g.e.,s.68) Bu söz, daha sonraki dönemler-
de Türkiye  Solundaki insanlarõn birbirini eleştir-
mek, hatta mahkum etmek için kullandõklarõ bir
form iken,  Mihri bunu olumlu, başa konmasõ ge-
reken  bir gerçek olarak vaaz etmekte hiçbir sakõn-
ca görmemektedir. 

Sonuçta ortada (mahkum edilen TİP dõşõnda)
bir parti olmayõp, esas olarak gençlik örgütlenme-
leri ve onlarõn temel niteliği olan hareketlilik ve
aktivizm söz konusudur. Esas olarak da hareketli-
liğin teorisi yapõlmakta, her türlü hareketlilik, ve
her ne pahasõna hareketlilik övülmektedir. Bu nok-
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tada örgütlülükten, örgüt bilincinden; örgütlü mü-
cadele fikrinden bu denli uzak olan gençlerin son
derece büyük ve ciddi iddialarla ortaya çõkmalarõ,
akõl almaz bir çelişki ve risk  yaratmaktadõr. Bir
yanda ancak çok sert bir disiplinle altõndan kalkõ-
labilecek bir mücadele tarzõ �silahlõ mücadele, ge-
rilla savaşõ, öte yanda ise basit bir barõşçõ kitle mü-
cadelesini sağlõklõ yürütmek için dahi gerekli örgüt
disiplininden yoksun olan, daha doğrusu yoksun
bõrakõlmõş kadrolar. 

Bu açõk, bu �makas�, 12 Mart�a doğru giderek
açõlmõş ve sonu belli olan bir darbeyle ve tasfiyey-
le, kadrolarõn yok edilmesiyle son bulmuştur. Ama
elbette ki bu dönemde kimi trajikomik olaylar da
gerçekleşmiştir. Bir keresinde Mahir Çayan ve
Zihni Çetiner adlõ arkadaşõ şakayla karõşõk tartõşõr-
larken, birbirlerinin gerçek gerilla olamayacağõnõ
iddia ederler. Sonra Zihni Çetiner kendini ispat et-
mek için Mahir Çayan�õn üstüne fünye atar ! Fün-
yenin patlamasõyla Mahir Çayan ciddi bir biçimde
yaralanõr ve bir ay boyunca SBF yurdunda tedavi
görür (a.g.e.s.139)

Baştan aşağõ bir ciddiyetsizlik abidesi olan bu
olay, olay kahramanlarõnõn iddialarõ göz önüne a-
lõnmazsa, gençlik heyecanõ sonucu gerçekleşen bir
toyluk olarak gözükebilirdi. Ancak, TİP�i oportü-
nist, öbürlerini revizyonist, kimilerini sekter diye
niteleyen, kendilerini ise proleter devrimci ve halk
savaşõnõn organizatörleri olarak gören insanlarõn
bu tarzda ilişkiye girmeleri büyük bir gayriciddi-
liktir. Değil TİP�de ya da başka bir sosyalist parti-
de, tüzüğü ve disiplini olan hiçbir partide bu tür ta-
võrlara izin verilmez, bu tavõrlarõn sahiplerinin üye-
liği tartõşma konusu yapõlõrdõ. Ama bu olay genç-
lik içerisindeki tavõrlarõn, egemen olan kültürün
hazin göstergelerinden biridir. Bu tip subjektif tah-
rikler karşõlõklõ tõrmanarak her türlü sonuca yol a-
çabilmektedir. Ne de olsa bu tür başõbozukluklar,
MDD�nin başpapazõ M.Belli tarafõndan �Nerede
hareket, orada bereket� diye takdis edilmektedir.

Ocak 1970�de Akhisar ve Ege�de tütün üreti-
cileri arasõnda propaganda faaliyetine giden Mahir
Çayan ve arkadaşlarõ halk içinde  bildiri dağõtõrlar
ve çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Fakat Mahir Ça-
yan eylemin dönüşünde şunu söyler: 

�Bizim böylesine sabõrlõ bir politik çalõş-
mayla insanlarõ bilinçlendirmemiz, devrim mü-
cadelesine katabilmemiz mümkün değildir.
Kitlelerin bilinçlenmesi için silahlõ mücadele-
den başka bir yol görmüyorum.� (a.g.e.,s.191)

Bir örgüt kültürünün yokluğunda, belli bir a-
celeciliğe alõştõrõlmõş kadrolar kõsa zamanda sonuç

ister hale getirilmiştir. 50 yõldõr, hatta 100 yõldõr bir
kõş uykusu altõnda bulunan emekçilerin uyanmasõ-
nõn ne denli ağõr,  zor, ve sancõlõ olacağõnõ görmez-
likten gelerek kõsa vadede ani çözümler beklemiş,
çabuk yoldan sonuca gitmek istemişler ve son de-
rece büyük yanlõşlara sapmõşlardõr. Ama bu yakla-
şõmda temel olan faktör sağlõklõ, sabõrlõ, uzun so-
luklu, kitleleri örgütlemeye dayanan, ve gücünü
örgütten, partiden alan bir mücadele anlayõşõnõn bu
insanlarda hiçbir zaman geçerli olmamasõ; bu mü-
cadele anlayõşõnõn; MDD yaklaşõmõ tarafõndan sü-
rekli tahrip edilmesidir. 

Devrim, cuntacõlarõn yarattõğõ beklentiler do-
layõsõyla öylesine yakõn gösterilmiştir ki güncel,
kõsa vadeli bir hedef olarak algõlanmõş; kitlelerde
sosyalist bir bilinç yaratmaya yönelik bütün yakla-
şõmlar ise zaman kaybõ ve devrimi erteleyici, pasi-
fist yaklaşõmlar olarak değerlendirilebilmiştir. 

SOL İÇİ ŞİDDET: �İLK KAN�

Bütün bunlarõn õşõğõ altõnda ve bütün bunlarõn
uzantõsõ olarak MDD�nin Türkiye Soluna yaptõğõ
en büyük tahribat, sol içi şiddeti resmileştirmesi ve
kurumsallaştõrmasõdõr. MDD�cilerin önemli bir
kõsmõ, özellikle de kurucu kadrosu TİP�in dõşõnda
yer almõş, TİP�in dõşõnda mevzilenmiştir. Ama
TİP�in içinde de MDD�ciler vardõr. TİP, kendi için-
deki MDD�cilere tavõr aldõğõ zaman, onlar da buna
karşõ gruplaşmõş, parti içinde iki farklõ yaklaşõm o-
luşmuştur. Ancak parti disiplinini hiçe sayma, par-
ti adõna farklõ isimlerle kamuoyuna deklarasyon-
larda bulunma, �Devrimci TİP� adõ altõnda, özel-
likle polisin dikkatini çeken örgütlenmelere gitme
gibi bir dizi eylem, TİP yönetimini MDD�cilere
karşõ tavõr almaya itmiştir. Sonunda iki grup ara-
sõnda mücadele sertleşince; bir anlamda diyalog
kesilip, köprüler atõldõktan sonra sol içinde şidde-
tin uygulandõğõ, son derece ciddi, dramatik sahne-
lere tanõk olunmuştur. 

Örneğin TİP�in İstanbul İl Kongresi yapõlõr-
ken TİP Genel Sekreteri olan Behice Boran�õn ko-
nuşmasõnõ, o zaman MDD�ci olan, şimdi de ÖDP
içerisinde boy gösteren İlhami Aras engellemiş ve
fiziki güç kullanarak Behice Boran�õn mikrofonu-
nu elinden almõş, onun konuşmasõna mani olmuş-
tur. (a.g.e.,s.168) Diğer bir trajik örnek, Mahir Ça-
yan ve birkaç kişinin parti içindeki hizip faaliyet-
lerinden dolayõ partiden atõlmalarõ ve bundan son-
ra gelişen olaylardõr. Mahir Çayan ve arkadaşlarõ-
nõn TİP�ten atõlmasõ son derece haklõ bir karardõr,
çünkü Mahir, hiçbir dönem TİP içerisinde düzgün
bir çalõşma içerisinde bulunmamõş, TİP�e doğru-
düzgün üyelik dahi etmediği söylenmiştir. TİP içi-
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ne girmiş ve hiçbir zaman ciddiye almadõğõ TİP�i
yalnõzca kendi çevresine ve MDD  saflarõna mili-
tan çekmek için bir zemin olarak kullanmak iste-
miştir. TİP yönetimi Mahir Çayan�õ ve birkaç arka-
daşõnõ bu yaklaşõmlarõ dolayõsõyla partiden atõnca,
MDD�ciler TİP genel merkezini basmak istemiş-
lerdir. Ankara�daki TİP Genel Merkezi önce basõl-
mak istenmiş, ancak içerideki partililerin kararlõ
direnişi sonucunda baskõna gelen insanlar baskõn-
dan vazgeçmişken son dakikada gelen Mahir Ça-
yan�õn arkadaşlarõnõ yeniden harekete geçirmesiy-
le TİP Genel Merkezi basõlmõştõr. Ortaya çõkan
manzara, açõkçasõ tiksindirici ve nefret uyandõrõcõ
bir manzaradõr. İçeride sosyalist hareketin emekta-
rõ olan sendikacõlar, bir Rõza Güven, bir Şaban Yõl-
dõz gibi değerli, işçi sõnõfõna emeği geçmiş insanlar
dövülmüş, tartaklanmõş bu satõrlarda yer almasõ bi-
le doğru olmayan yöntemlerle aşağõlanmaya çalõ-
şõlmõştõr. TİP merkezi tahrip edilmiş, daktilolar ça-
lõnmõş ve sonra da insanlar ellerini kollarõnõ salla-
ya sallaya gitmiştir. Bu olay Türkiye Solu içerisin-
de şiddetin ilk kez kullanõldõğõ ve bunun sola ya-
kõşmayan, son derece küçültücü bir biçimde yapõl-
dõğõ eylemlerden biridir. Bunu yapanlar karşõlarõn-
da burjuva, polis, ihbarcõ, veya sosyaldemokratlarõ
değil ; yõllarõnõ hapiste geçirmiş, eski işçi, işçi sõnõ-
fõndan gelmiş insanlarõ bulmuş, bu emektar partili-
leri böylesi bir muameleye maruz bõrakmaktan u-
tanmamõşlardõr. 

Belli başlõ tahribatlarõnõ bu şekilde örnek ver-
diğimiz ve toparlamaya çalõştõğõmõz MDD hareke-
ti, kendine yegane tarihsel haklõlõğõ, yarattõğõ ör-
gütlerin, kendinden çõkan örgütlerin pratiklerinde
bulabilmektedir. Başka bir deyişle şu denilmekte-
dir: �MDD tezi ne kadar yanlõş olursa olsun, için-
den silahlõ devrimi savunan örgütler çõktõ. Bu da
Türkiye Solu açõsõndan önemli bir geleneğin ve bi-
rikimin başlangõcõ oldu.� Bu iddianõn kendisi bu-
gün sorgulanmak zorundadõr. Elbette ki Türki-
ye�de 1971�deki silahlõ hareketler, devlete karşõ si-
lahlõ isyan fikrini kitleler gözünde meşrulaştõrmõş;
silahlõ isyan fikrini gündeme getirmiş, bunun biçi-
mini göstermiş, bir anlamda bir ilk adõm olmuştur.
Tüm amatörlüklerine ve hatalarõna rağmen, bu
kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Ancak
bizzat bu hareketlerin yenilgisinde ve bu hareket-
lerin daha sonraki hareketlere devrettikleri hasta-
lõklar açõsõndan mesele ele alõndõğõnda; MDD ha-
reketinin yukarda değindiğimiz zaaflarõ gene kar-
şõmõza çõkmaktadõr. Deniz Gezmiş ve Mahir Ça-
yan�õn imajlarõnõn arkasõna sõğõnõlarak MDD hare-
ketinin tarihsel günahlarõnõ ve yol açtõğõ yõkõmõ u-
nutmak söz konusu olamaz. Çünkü Mahir�ler ve
Deniz�ler çõktõktan sonra, 19731980 döneminde,

aynõ hastalõklar, çok daha farklõ biçimlerde, ama
aynõ öze sahip olarak varlõğõnõ sürdürmüş ve
1980�deki Türkiye solunun büyük yenilgisinin te-
mellerini atmõştõr. 19731980 arasõnda MDD�den
çõkmõş kimi hareketlerin, THKP/C ve THKO kö-
kenli hareketlerin aşõrõ ölçüde kitleselleşmesinin
yarattõğõ sözde meşruluk ortamõ bugün söz konusu
değildir. Bugün Türkiye Solu bütün örgütleri ve e-
ğilimleriyle, ülke içinde marjinal durumdadõr.
1980�deki yenilginin ertesinde ve bu yenilginin za-
aflarõnõ sorgulanõrken izler, ipuçlarõ bizi gene kü-
çükburjuva sosyalizminin; marksist harekete yap-
tõğõ bu büyük tahribatõn, bu büyük provakasyonun
başlangõcõna götürmektedir. Önce 1971�de herkes-
te büyük saygõ uyandõran silahlõ hareketleri yakõn
bir mercekle incelemekte yarar var. 

THKO: BİR YURTSEVERLİK HAREKETİ 

MDD içinden çõkan 3 silahlõ örgütlenmeden i-
kisi  Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), ve
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi (THKP /
C) olup bunlarõn ikisi de çoğunlukla aynõ kefede
değerlendirilirler. İkisi de silahlõ mücadeleyi temel
almõş, ikisinin de önderleri devrimci mücadele i-
çinde büyük saygõ yaratmõştõr; bu açõdan ikisi de
aynõ kategorinin parçalarõ olarak ele alõnmaktadõr.
Biz bunun böyle olmadõğõnõ; THKO�yu,
THKP/C�den ayõrmak gerektiğini düşünüyoruz.
THKO saf bir yurtseverlik hareketidir ve detayla-
ra inildiğinde birçok konuda; örgüt anlayõşõ, insan-
larõn mücadeleye bakõşõ, devletle ilişkiler, teoriye
bakõş gibi konularda ciddi farklõlõklar arzettiğini
görüyoruz. Bu farklõlõklar; daha sonra onlarõn bağ-
rõndan çõkan hareketlere; bu hareketlerin Türkiye
Solunun içindeki yaklaşõmlarõna da damgasõnõ
vurmuştur. Önce şunu belirtelim: THKO�nun en
çok bilinen önderi Deniz Gezmiş olmasõna rağ-
men, ona temel teşkil eden ilk örgütlenmeyi yapan
Deniz Gezmiş değil, THKO�nun çekirdek kadrosu
olan Hüseyin İnan, Sinan Cemgil ve Yusuf Ars-
lan�dõr. Öğrendiğimize göre Deniz Gezmiş bu ör-
gütlenmeye daha sonra Taylan Özgür�ün bu üçlüy-
le ortak arkadaşlarõ olmasõ nedeniyle katõlmõş ve
bu üç arkadaşõnõn yaklaşõmõnõ sonuna kadar des-
teklemiştir.  Bu olgunun anlamõ nedir ? Deniz Gez-
miş başõndan beri MDD hareketi içerisinde yer a-
lan cesur, dürüst, açõk sözlü, kitle çizgisinde bir in-
sandõ. Ancak THKO�nun asõl çekirdeğini oluştur-
duğunu söylediğimiz bu üç kişi ise uzun yõllar TİP
üyesiydiler. Hüseyin İnan poliste verdiği ifadede
TİP üyesi olduğunu, MDDSosyalist Devrimciler
ayrõmõnda sosyalist devrimcilerden yana olduğu-
nu; daha sonra yaşanan AybarAren ayrõmõnda A-
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ren�in tarafõnõ tuttuğunu ve sonra da partiden ayrõl-
dõğõnõ belirtmiştir. Doğal olarak burada bir noktayõ
belirtmekte yarar var: MDD�ye karşõ sosyalist
devrimi savunan gençler açõsõndan en büyük yõ-
kõm Mehmet Ali Aybar�õn tavrõ olmuştur. Uzun
yõllar MDD�ye karşõ sosyalist devrimi, partinin de-
ğerlerini inançla savunan önemli bir gençlik kesi-
mi ve çok ciddi, değerli kadrolar vardõr. Ancak
1968 Çekoslovakya olayõndan sonra Aybar�õn
farklõ bir yola gitmesi, Sovyetler Birliği�ni eleştir-
mesi, Marks�õn da eleştirilebileceğini söylemesi,
bir yanda gençlerde Aybar�õn marksistliği konu-
sunda ciddi soru işaretleri yaratõrken, öte yandan
Sadun Aren ve Behice Boran�õn M.Ali Aybar�a
karşõ daha marksist, daha sağlõklõ bir çizgide saf
tutmalarõ partide ikinci bir bölünmeye yol açmõştõr.
İşte bu ikinci bölünme ciddi bir yõkõm yaratmõş; ki-
min ne dediğinin, söylenenlerin doğruluğundan
veya yanlõşlõğõndan öte bu  çok sevilen ve sayõlan
liderlerin kendi aralarõnda çatõşmaya düşmeleri,
genç kadrolar üzerinde büyük bir hayal kõrõklõğõ
yaratmõş, bu durum önemli sayõda kadronun TİP
saflarõndan ayrõlmasõna neden olmuştur. Sinan
Cemgil�in birçok TİP kongresinde MDD�cilerin
baskõlarõna karşõ tavõr aldõğõ bilinmektedir. Hatta
kimi tanõklõklar bir kongrede olay çõkarmasõndan
şüphelenilen Deniz Gezmiş�in yanõna giderek, ve
dostluklarõnõ da kullanarak Sinan Cemgil�in De-
niz�i uyardõğõ, kongrede düzgün davranmasõnõ rica
ettiğini, aksi takdirde  olay çõkacağõnõ, onu bir an-
lamda da uyardõğõnõ belirtmektedir. Yani Sinan,
TİP�in değerlerini özümsemiş, savunmuş bir parti-
lidir. Hüseyin ve Yusuf da bir anlamda öyledir. An-
cak bu kadrolar TİP içerisindeki bölünmenin de et-
kisiyle kõsa zamanda, büyük bir hõzla kendilerini
TİP�in dõşõnda bulmuşlardõr. Bunun önemi şudur:
Hiçbir zaman bir parti kültürü, bir örgütlü mücade-
le yoluyla kitleye yaklaşõm, kitle içerisinde sağlõk-
lõ bir üslup tutturmaya yönelik bir organizasyon-
dan geçmemiş olan THKP/C�lilerin aksine (çünkü
ne Mahir Çayan, ne Yusuf Küpeli ne de Ertuğrul
Kürkçü�nün TİP içinde hiçbir düzenli faaliyeti,
hiçbir TİP�li geçmişleri yoktur) THKO�nun kuru-
cularõnõn bir TİP�li geçmişleri vardõr. İşin ilginç ta-
rafõ, bu kadrolar silahlõ isyan fikrini benimsedikle-
ri andan itibaren ve THKO�yu kurduktan sonra da-
hi, çevrelerindeki TİP�li arkadaşlarõ onlara lojistik
destek sunmaktan geri kalmamõştõr. (�Nurhak�tan
Sonsuzluğa: Sinan�, T. Feyizoğlu, s.262)

Bugün birçoklarõ açõsõndan akla gelen soru bu
iki örgütlenmenin THKO ve THKP/C�nin neden
birleşmediği biçimindedir. Aradaki ayrõmlarõn her
ne kadar ideolojik olduğu iddia edilse de büyük öl-
çüde subjektiftir. Bir yandan Yusuf Arslan, bir yan-

da Deniz Gezmiş, Mahir Çayan�a kadro olarak gü-
venmemektedir. Bunu iki değişik olayda iki değişik
tanõk bizlere aktarmaktadõr. (�Nurhak�tan Sonsuz-
luğa: Sinan�, s.269, ve �Mahir�, s.310)  THKO ha-
reketini böylesine vurgulamamõzõn amacõ,
(MDD�nin tüm zaaflarõnõ nasõl sürdürdüğü aşağõda
belirtilecek olan) THKPC ile farkõnõ ortaya koy-
maktõr. THKO esas itibariyle bir yurtseverlik hare-
ketidir. Kitle ile olan ilişkilerinde son derece denge-
li ve saygõlõ olduklarõ, ilişkide bulunduklarõ insanla-
rõ, naif görüntüler yaratma pahasõna da olsa, gerek-
siz yere kõrmamaya çalõştõklarõ bilinmektedir. Siya-
si iktidarõn onlara karşõ uyguladõğõ vahşetin karşõ-
sõnda, onlarõn bu insancõl tavõrlarõ, bugün bizler için
daha da iç burkucu olmaktadõr: Kaçõrdõklarõ Ame-
rikalõ askerleri serbest bõrakõrken ceplerine taksi pa-
rasõ koymalarõ, kaçõrdõklarõ zengin çocuğu Hakan
Duman�õ alõkoyarken �sõkõlmasõn� diye yazlõk sine-
maya götürmeleri, hatta bilinçlenmesi için ona oku-
masõ için �Ve Çeliğe Su Verildi� adlõ kitabõ verme-
leri� THKO�nun diğer önemli bir özelliği, klasik
anlamda MDD�ci olmamasõ, yani Mihri Belli�nin
cuntacõlõğõndan büyük ölçüde kopmuş olmasõdõr.
Bu konuda en net olan şahõs, bir anlamda
THKO�nun politik planda en etkin kadrosu olan
Hüseyin İnan�dõr. Hüseyin İnan, 12 Mart�tan sonra
Cephe (yani Çayan) taraftarlarõnõn ODTÜ�de ve
SBF�de astõklarõ bildirileri okuduğunda büyük tep-
ki göstermiş, onlarõn Cunta�ya ilişkin besledikleri
ve yaymaya çalõştõklarõ iyimser beklentiler karşõ-
sõnda �bunlar  Cunta�dan bõrakõn demokratik devri-
mi, bari oldu olacak sosyalist devrimi bekleseler�
diyerek tavrõnõ ortaya koymuştur. (�Nurhak�tan
Sonsuzluğa: Sinan�, s.358) Kesinlikle bir anticun-
tacõ, Mihri Belli�nin ordu kuyrukçuluğundan kop-
muş bir devrimcidir. Ayrõca Deniz�in bir dönem o-
lan ilişkisi dõşõnda, THKO�nun kurucusu olan bu
üç kadronun (Hüseyin, Sinan, Yusuf) Mihri Belli i-
le uzun süreli bir direkt temasõ olmamõştõr. Başka
bir deyişle, Mihri�nin hiçbir zaman etkisi altõnda
bulunmamõş olan bu kadrolarõn, bir Doğu Perin-
çek�in, veya bir Şahin Alpay�õn yaptõğõ türden Mih-
ri�nin askerliğini, fedailiğini yapmamõş insanlar ol-
duklarõnõ da belirtmek gerekir. 

THKO�nun bu özgüllüğü, 12 Mart sonrasõna
da damgasõnõ vurmuştur. THKO kökenli hareket-
ler 1973�ten sonra geçmişi değerlendirme açõsõn-
dan çok daha sağlõklõ bir tavõr içerisine girdiler.
Gerek Halkõn Kurtuluşu ve TDKP hareketi, gerek-
se Emeğin Birliği ve TKEP hareketi emekçi halkõ
temel alan, örgütlü mücadeleyi ve kitle çizgisini
başa koyan bir yaklaşõm içerisinde bulundular. Ö-
zellikle THKO potansiyelinin daha büyük bölü-
münü içinde barõndõran TDKP hareketi; 19611971
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hareketlerini ve 1971�deki THKO hareketini açõk
seçik bir biçimde bir �küçük burjuva ihtilalciliği�
hareketi olarak nitelendirdi ve eleştirdi. TDKP�nin
önderleri arasõnda bizzat Nurhak�ta Sinan Cem-
gil�le birlikte savaşan Mustafa Yalçõner ve Hacõ
Tonak gibi kadrolarõn bulunmasõna rağmen, bu in-
sanlar siyasal planda  dürüst davranarak geçmişte-
ki hareketin �tüm iyi niyetine rağmen marksist bir
örgütlenme, marksist bir hareket olmadõğõnõ; kü-
çük burjuva devrimcisi bir hareket olduğunu, de-
ğerli ve önemli bir miras bõrakmakla birlikte nite-
lik itibariyle marksizmden uzak olduğunu belirt-
mekten geri kalmadõlar; bu açõklõğõ ve cesareti
gösterebildiler. 

Bu anlamda THKO�dan kaynaklanõp da bu-
güne kadar süren ve Türkiye Solu�na musallat olan
bir hastalõktan, bir zaaftan bahsetmek mümkün de-
ğildir. Saf, dürüst bir yurtseverlik hareketi olan
THKO, Türkiye�nin aslõnda ilk silahlõ isyan hare-
ketiydi. THKP/C ise birazdan görebileceğimiz gi-
bi onun zoraki bir kopyasõ, bir taklidi olmuştur.
THKO bir örnek teşkil etmiş, kitlelere çok net, çok
düzgün bir imaj vermiştir. Türkiye Solu içerisinde
de herhangi bir tahribatõn, herhangi bir olumsuz
yaklaşõmõn taşõyõcõsõ olmamõştõr. THKO�nun ele-
manlarõ arasõnda ilişkilerde hiçbir kulisin, entrika-
cõlõğõn, ve tasfiyeciliğin yeri olmamõş, birbirlerine
son derece açõk ve yoldaşça davranmõşlardõr. Bu
anlamda THKO hem hatalarõyla, ama daha çok se-
vaplarõyla tarihe mal olmuş, ve sevaplarõyla, artõla-
rõyla bizlerde yaşayacak olan bir hareket olarak al-
gõlanmalõdõr.

THKP/C: OPORTÜNİZMİN YEDİ RENGİ

THKP/C için ise böyle bir şeyi söylemek
mümkün değildir. Çünkü THKP/C�nin kuruluşun-
da var olan zaaflar ve hastalõklar bugün ÖDP içe-
risindeki tartõşmalara kadar varlõğõnõ sürdürmekte-
dir. THKP/C bir dizi oportünist yaklaşõmõn, opor-
tünizmin bir anlamda her renginin bulunduğu bir
oluşum olmuştur. Bu bağlamda değinilmesi gere-
ken birinci unsur,  Mihri Belli ile olan ilişkisidir.
THKO�nun Mihri Belli ile hiçbir siyasi ilişkisi ol-
mamasõna rağmen; THKP/C Mihri Belli ile olan
göbek bağõnõ hiçbir zaman koparamamõştõr. Bu ko-
nudaki birkaç istisnadan biri olan Yusuf Küpe-
li�nin, THKP/C�nin önemli kadrolarõndan biri ola-
rak her zaman Mihri Belli ile mesafeli olduğu bi-
linmektedir. Küpeli, Mihri Belli�nin Atatürkçü ol-
duğunu anladõğõ zaman kendini komünist olarak
tanõmlamõştõr. Fakat Küpeli�nin bu tavrõna rağmen
Mahir Çayan hiçbir zaman Mihri Belli�den kop-
mamõştõr. Örneğin Mahir Çayan, Ünye�ye, yani

Kõzõldere olayõnõn gerçekleşeceği bölgeye gitme-
den önce Ertuğrul Kürkçü�ye �biz en büyük ha-
tayõ Mihri�den kopmakla yaptõk.� demiştir.
(�Mahir�,s.276) Ertuğrul Kürkçü ise �içimizde
Mihri Belli�den kopmaya en isteksiz Mahir, en
istekli ise Münir�di� demektedir. Mahir, Mih-
ri�nin çok büyük etkisi altõnda kalmõş; onun tesbit-
lerini ve sözde değerlerini yaymak için kendini tü-
ketircesine çalõşmõş, bu anlamda Mihri�nin tahri-
batõnõn, istemeden de olsa, taşõyõcõlarõndan biri ol-
muştur. Mahir Çayan�õn Mihri�ye bağlõlõğõ öylesi-
ne güçlüdür ki, bizzat Mihri�yle kopuşun kaçõnõl-
maz göründüğü bir toplantõya Mahir hasta olduğu-
nu belirterek; bir anlamda bahane uydurarak gel-
memiş,  Mahir�in gelmeyişi Kurtuluş�çular (kendi
taraftarlarõ) açõsõndan büyük bir hayal kõrõklõğõ ya-
ratmõştõr. (a.g.e.,s.286) THKP/C�nin  Mihri ile olan
bu ideolojik göbek bağõ, bu ekibin  12 Mart�taki ta-
võrlarõnõ kavramak açõsõndan önemlidir. 12 Mart i-
lan edildiği zaman, DevGenç yönetimi bir Hüse-
yin İnan�õn, veya bir TİP�in aksine hiçbir sağlõklõ
tavõr gösterememiştir. O dönem DevGenç başkanõ
olan Ertuğrul Kürkçü, bu konuda �DevGenç�in 12
Mart�õ desteklediği söylenemez, ama açõk bir
karşõ duruşla karşõ olduğu da söylenemez�
(a.g.e.,s.334) şeklinde (tõpkõ bugün ÖDP�deki Er-
tuğrul Kürkçü�ye has olan) muğlak, belirsiz ve kõ-
võrtmaya açõk ifadelerde bulunmaktadõr. DevGenç
12 Mart�a karşõ tavõr almamõştõr, çünkü buradan
bir �sol� cunta beklentisi Mihri Belli�de olduğu
kadar THKP/C�de de mevcuttur. Hüseyin İnan�õn
bizzat alaya aldõğõ yaklaşõm da budur. Ama daha
çarpõcõ olanõ, 1516 Haziran olaylarõndaki tavõrdõr. 

Gerek Mihri Belli, ve gerekse Mahir Çayan o
dönemde Aydõnlõk dergisine yazdõklarõ yazõlarda
olayõ değerlendirirken; gerçekten irkiltici, bugün
işçi sõnõfõ ve ordu gerçeğini yaşamõş bizler için tüy-
ler ürpertici denecek bir gafletin ve bilinçsizliğin i-
çindedir. Mihri Belli şunlarõ söylemektedir: 

�Büyük işçi direnişi sõrasõnda işçilerin bi-
linçli davranõşõ, Demirel iktidarõnõn son zaman-
larda oynamakta olduğu büyük oyunu er ve kõ-
ta subayõ kademesinde oynayamaz duruma ge-
tirmiştir.� (a.g.e.,s.226)

Kõsaca Mihri�ye göre, ordu Demirel�in oyna-
dõğõ oyunun kurbanõdõr. Mahir Çayan�õn ifadesi i-
se çok daha hazindir:

�Sõkõyönetimin uygulama aracõ Türk ordu-
sudur. Türk ordusuna sanayi işverenlerinin e-
linde işçiye bir baskõ aracõ olarak bakmak ko-
lay bir iş değildir. Çünkü bu ordunun bir mira-
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sõ, Atatürkçü bir eğilimi böyle bir rolle çelişir.
Halkõmõz işçiyi ezen bir sõkõyönetimi kendileri-
nin de bir parçasõ olduklarõ Türk ordusunun
milli ve devrimci gelenekleriyle bağdaştõrama-
maktadõr. Bu durum halkõmõz için derin bir a-
cõ kaynağõdõr. Bu, Türk ordusu saflarõnda yer
alan subayastsubay ve erlerin de acõsõdõr.�
(a.g.e.,s.227)

Aslõnda bu Türkiye devrimci hareketlerinin a-
cõsõdõr. Mahir bunu görememektedir. 

Mihricilik, sol cunta beklentisi, Atatürkçülük,
ve orduculuk THKP/C�de, özellikle Mahir�de be-
lirleyici bir olgudur, ve bunu hiç kimse inkar ede-
mez. Diğer bir zaaf,  THKP/C�de temelleri atõlan;
kökenini MDD�den alan ve bugün ÖDP�ye kadar
süren temel bir zaaf, teoride �tadilat� yapma gele-
neğidir. Bilindiği gibi Mahir Çayan, devrime iliş-
kin görüşlerini önce �Kesintisiz Devrim� adlõ bro-
şürde olgunlaştõrmõştõr. Bu, bugün �Kesintisiz
Devrim 1� adõyla bilinen broşürdür. Burada Ma-
hir�in savunduğu klasik anlamda bir 3. dünyacõ
devrim anlayõşõdõr. Devrimci aydõnlarõn köylülüğü
harekete geçirerek, işçi sõnõfõnõn ideolojik önderli-
ğinde yapõlmasõ planlanan bir devrim hareketidir.
�İdeolojik öncülük� yanõlgõsõ bir tarafa bõrakõlõrsa,
söz konusu olan kitlelerin bilinçlenip, sokağa dö-
külmesiyle silahlõ mücadelenin başlayacağõ, so-
nuçta siyasi evrimin devrimle tamamlanacağõ; ev-
rim ve devrim aşamalarõnõn birbirini takip ettiği bir
makaledir. Bu anlamda, yani devrimin gerçekleş-
me senaryosu açõsõndan (belki yalnõzca bu açõdan)
klasik, ortodoks marksizme uygun bir metindir.
Ancak arkasõndan gelen Kesintisiz Devrim 23�te
tamamõyla farklõ bir anlayõştan bahsedilmekte;
devrimle evrimin iç içe geçtiği, yapõlacak silahlõ
bir çõkõşlarõn kitlelerdeki bilinçlenmeyi hõzlandõra-
cağõ ve daha büyük silahlõ çõkõşlar için zemin ha-
zõrlayacağõnõ belirten �öncü savaşõ� anlayõşõ ortaya
çõkmõştõr. Şimdi �Kesintisiz Devrim � 1� ile �Ke-
sintisiz Devrim 23� arasõndaki bu farkõn, birbirini
takip eden bu iki devrim senaryosu arasõndaki 180
derece zõtlõğõn ardõnda yatan faktör nedir ? Kimi
aklõevvel THKP/C�lilerin iddialarõna göre, �Mahir
bu arada aşama kaydetmiş; olgunlaşmõş, ve çok
daha ileri bir anlayõşa varmõştõr�. Bu aslõnda ham
bir hayaldir. �Kesintisiz Devrim �1� ile �Kesintisiz
Devrim 23�ün yazõlmasõ arasõnda geçen sürede
gerçekleşen tek kayda değer olay, THKO�nun ku-
ruluşu ve eyleme geçişidir. Bugün herkesçe bilinen
gerçek şudur: Devrimci gençlikte yaratõlan �öz ör-
güt� beklentisi karşõlanamayõnca THKO�nun yap-
tõğõ eylemler, Amerikan askerlerinin kaçõrõlõşõ, ki-

mi yerlere konan bombalar, kimi yerlere bõrakõlan
devrimci bildiriler büyük bir heyecan yaratmõş, ve
bu tarzda eylemler özellikle gençlik içindeki dev-
rimci saflar içerisinde bir çekim merkezi yaratma-
yõ başarmõştõr. Başlangõçta Mahir, bu hareketleri
fokoculuk ve anarşistlik, hatta kimi insan kaçõrma
eylemlerini de �kriminal eylemler� olarak nitelen-
dirmiştir; ancak bir süre sonra bu eylemlerin özel-
likle kendi içinde bulunduklarõ zemin olan küçük
burjuva öğrenci kesimi içerisinde büyük bir popü-
larite yarattõğõnõ görünce, önce arkadaşlarõ arasõn-
da zemin yoklamõş, �THKO tarzõ eylemler yapma-
larõ� hakkõnda ne düşündüklerini sormuş, daha
sonra ise eylem çizgisini ve görüşlerini o doğrultu-
da değiştirmiştir.  Açõktõr ki, Deniz�lerin yaptõklarõ
eylemler, Mahir�in teorik bakõş açõsõnõn değişme-
sine sebep olmuş, başta �fokoculuk� ve �kriminal
eylem� diye mahkum ettiği bir eylem tarzõnõ be-
nimsemiş, böyle bir çizgi �Kesintisiz Devrim
1�deki çerçeveyle çeliştiği için de onu değiştirmiş
ve �Kesintisiz 23�teki �öncü savaş�çõ devrim anla-
yõşõnõ ortaya koymuştur. 

Bu, pratik gelişmeler karşõsõnda, daha doğrusu
güç ve zemin kaybõnõ önlemek için teoriyi tadil et-
mektir. Bu, teoriyi tadil etme geleneği Mahir�le
başlamõştõr, ama o camia  içerisinde Mahir�le bit-
memiştir. 

Diğer bir zaaf da, MDD hareketi üzerinden
THKP/C�de oluşan, bugün de Türkiye  Solu için-
de hala varlõğõnõ sürdüren örgütsel anlayõşõn çar-
põklõğõdõr. İddialõ bir isme ve hedefe sahip bir örgüt
olarak THKP/C�nin, hiçbir zaman bir tüzüğünün
olmadõğõ bilinmektedir. Bu, şüphesiz ciddi bir boş-
luk ve bir zaaftõr. Öte yandan THKO�nun da  bir
tüzüğü olmamõştõr ve bu açõdan THKP/C�den da-
ha iyi değildir. Ancak tüzüğünün olmamasõ
THKO�da herhangi bir iç sorun yaratmamõş, hiçbir
zaman insanlar sübjektif veya kişisel bir iradeyi
zorla, itici, ve tasfiye edici bir tarzda birbirlerine
empoze etmeye kalkmamõştõr. Hüseyin İnan polis
tarafõndan ele geçirilip Ankara�ya getirildiğinde,
kendisine THKO�nun şefi olup olmadõğõ sorulmuş
�Ben şef değilim; bu yalnõzca arkadaşlarõn ya-
kõştõrmasõdõr� demiştir. Halbuki kendisi, THKO
içinde en kõdemli, en saygõn, sözü en çok dinlenen
şahõstõr . Ama buna rağmen o bunu herhangi bir
şeflik iddiasõ için kullanmamõş, bunu yalnõz polis
karşõsõnda değil, arkadaşlarõ nezdinde de ifade et-
mekten her zaman imtina etmiştir. 

Ancak THKP/C�de durum çok farklõdõr. Ma-
hir Çayan, özellikle hapisten kaçtõktan sonra Yusuf
Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga ile ciddi bir
tartõşmaya girmiştir. M.R. Aktolga ve Y.Küpeli,
yapõlanlarõn marksist yaklaşõma ters düştüğünü; iş-
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çi sõnõfõ içinde silahlõ örgütlenmeye gidilmesi ge-
rektiğini, yaptõklarõ işin Latin Amerika�daki Troç-
kist hareketlerle benzerlik taşõdõğõnõ; bizzat vaktiy-
le eleştirdikleri THKO�nun fokoculuk çizgisinin
THKP/C tarafõndan da benimsenir hale geldiğini;
bütün bunlarõn yanlõş olduğunu; örgüt içerisinde
ciddi sorunlar olduğunu ve bunlarõ tartõşmak ge-
rektiğini belirtmişlerdir. Bu noktada, Yusuf  Küpe-
li�nin farklõ bir yönelimde olduğu, aslõnda ta başõn-
dan itibaren sahip olduğu (Mihri ile olan çatõşma-
larõnda da somutlaşan) kimi komünist değerlerin
etkisiyle doğru bir çizgiye doğru yönelmekte oldu-
ğu görülmektedir. 12 Mart�tan sonra Yusuf Küpe-
li�nin daha sağlõklõ bir siyasi tercih yaptõğõ bilin-
mektedir. 

Ancak Mahir�in buna karşõ gösterdiği tepki
gene son derece ilginç, ve anõsõnõn yarattõğõ say-
gõnlõğa 180 derece zõt, son derece olumsuz ve itici
bir tavõrdõr. Bu eleştirilerle birlikte bir Genel Yöne-
tim Kurulu toplama önerisi karşõsõnda, Mahir şun-
larõ söyler :

�Hayõr . Genel Yönetim Kurulu yoktur. Mer-
kez Yürütme de yoktur. Hiçbir şey tanõmõyoruz.
Bugüne kadar yapõlan herşeyi biz yaptõk. Banka
soymaksa biz soyduk. Adam kaçõrmaksa biz ka-
çõrdõk. Teorik yazõlarsa onlarõ da ben yazdõm. Bu
işlerde sizin hiçbir katkõnõz ve alakanõz yoktur. Siz
ikiniz nesiniz ? (Not: Küpeli ve Aktolga,
THKP�nin 3 kişilik Merkez Yürütme Kurulu�nun i-
ki üyesidir. SD) O bakõmdan Parti de Cephe de bi-
ziz. Sakõn bu adlarõ ağzõnõza almayõn. Bu iş bura-
da biter� (� Mahir�, T. Feyizoğlu, s.468)

Mahir�in bu tavrõ gelecekteki bölünmeler açõ-
sõndan da son derece karakteristiktir, ve daha son-
ra THKP/C�deki bölünmelerde (1976�daki Cephe
� Kurtuluş bölünmesi, keza 1979�daki DevYol �
DevSol bölünmesinde) izlerini bulmak son derece
kolaydõr. Bunlarõn hepsi, hiçbir örgüt kuralõ veya
organõ tarafõndan bağlanmayan �şef�lerin bireysel
tasarruflarõ biçiminde, �örgüt benim� tavrõyla ger-
çekleşmiştir. Bu anlamda Oğuzhan Müftüoğlu,
Nasuh Mitap, Mutafa Kaçaroğlu, İlhami Aras,
Dursun Karataş, Mahir�in sadõk izleyicileri olmuş,
ancak onun parlaklõğõna ve kararlõlõğõna sahip ol-
madõklarõ için silik birer portre olmaktan öteye gi-
dememişlerdir.

Bir başka örnek de, örgüt içinde ciddi hatalar
yapõldõğõnõ ve eleştiri / özeleştiri mekanizmasõnõn
çalõştõrõlmasõ gerektiğini ifade eden Ömer Erim
Süerkan�a, Mahir�in verdiği cevaptõr: �Bu aşama-
da bunu yaparsak örgüt dağõlõr�  (a.g.e. s.450)
1971�deki bu zaaf 1980�den sonra  Kurtuluş�un da,

DevYol�un da karşõsõna çõkmõş, birinci seferde tra-
jedi olan şey ikinci seferde daha da ağõr bir trajedi
olmuş; bu örgütlerin şefleri  �özeleştiri yaparsak
örgüt dağõlõr� mantõğõyla hareket ederek örgütü çü-
rümeye terk etmişlerdir. Şu anda da bu örgütlerin
çürümüş kalõntõlarõ, sol �çevre�yi zehirlemeye de-
vam etmektedir. 

Örgütsel anlayõşõn çarpõklõğõnõn en vurucu ör-
neklerinden bir tanesi de Efraim Elrom�un öldü-
rülmesine ilişkin verilen ifadedir. Tanõklarõn anlat-
tõklarõna göre Elrom�u bizzat Mahir Çayan vur-
muştur. Bu eylem, devrimci öz taşõyan bir eylem-
dir. Bu eylemin kendisini belki sonuçlarõ itibariyle
eleştirmek söz konusu olabilir; ama bir yönüyle
bakõldõğõnda siyonizme şimdiye kadar vurulmuş
en büyük darbelerden biri olduğunu belirtmek ge-
rekir. Ancak arkadaşlarõ da bu eylemi bizzat Ma-
hir�in gerçekleştirdiğini söylemekle birlikte, Mahir
bu olayõ mahkemede Yüzbaşõ İlyas Aydõn�õn yap-
tõğõnõ söylemiştir. Daha sonra Yusuf Küpeli , Ma-
hir ile tartõşõrken bunun doğru olmadõğõnõ, İlyas�õn
ele geçirildiğinde durumunun çok daha zor olaca-
ğõnõ belirtmiş, ve mahkemede doğruyu söylemedi-
ği için kendisini eleştirdiğinde Mahir çok ters bir
cevap vermiş, bunu mahkemede örgütün propa-
gandasõnõ yapmak için söylediğini iddia etmiştir
(a.g.e s.467). Burada gene devrimci bir eylemi üst-
lenip üstlenmemek gibi politik bir konuda, kişi-
sel/sübjektif tasarruflarõn belirleyici olmasõna şahit
oluyoruz. Bu belki devrimci hareketin o dönemki
olgunluk düzeyine tecrübesizliğine atfedilebilecek
bir zaaf olmakla birlikte, sağlõklõ bir şekilde değer-
lendirilmediği için aynõ zaaflar 1980 sonrasõndaki
mahkemelerde de görülmüştür. 

O dönem yaşananlara atõfta bulunmamõzõn a-
macõ tek tek kimseyi karalamak değildir. Mahir
Çayan, doğru bildiği yolda sonuna kadar gitmiş,
gerektiğinde canõnõ vermekten çekinmemiş bir
devrimcidir. Onu hatalarõyla ve sevaplarõyla değer-
lendiriyoruz. Ancak hatalarõnõ sadece teorik plan-
da değil; örgütsel planda, çalõşma tarzõ, sosyalizmi
ve mücadeleyi kavrayõşõ üzerindeki hatalarõnõ da
bugün ortaya koymak zorundayõz. �1980�den ön-
ceki hatalar ortaya konmadõğõ takdirde yeniden ya-
şanmaya mahkumdur� denildiğinde birçok insan,
pratik başarõlarõn bu hatalarõ örteceğini, perdeleye-
ceğini düşünüyordu. Ancak 1980 sonrasõnda olu-
şan büyük çöküntünün, bu hatalarõ yeniden � bir
tokat gibi suratõmõza çarptõğõnõ kimse unutmamalõ-
dõr. 

THKP/C kökenli hareketlerin şefleri, Ma-
hir�in kötü bir kopyasõ olmaktan öteye gidemedi-
ler. THKO�ya zemini kaptõrmamak için Mahir�in
teoriyi deforme etmesi, DevYol ve Kurtuluş şefle-
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ri için de geçerli olmuş; önceleri THKP/C�yi eleş-
tirel şekilde birlikte değerlendiren ve yürüten Na-
suh Mitap, Oğuzhan Müftüoğlu, Mustafa Kaça-
roğlu, İlhami Aras gibi kadrolar 12 Mart�tan sonra
birlikte davranmõşlar, ancak faşist saldõrõlar karşõ-
sõnda devrimci şiddetin prim yapmaya başladõğõnõ
görünce bunlarõn ilk ikisi Mahir�i eleştirmekten
vazgeçerek farklõ bir yol, gene eski THKP/C�yi
aynen benimseyen bir yol önermişlerdir. Bu gene
devrimci gençliğin, küçük burjuva kökenli üniver-
site gençliğinin heyecanõnõ sömürmek, ve devrim-
ci şiddetin bir ihtiyaç olarak ortaya çõkmasõnõ fõrsat
bilerek kendi çarpõk devrim anlayõşlarõnõ popüler-
leştirmek için durumu istismar etmekten başka bir
şey olmamõştõr. Sonuçta, kitleyi toplamak adõna,
zorunlu bir teorik analizden vazgeçmişler, akõlla-
rõnca daha sonra DevYol�un ulaştõğõ kitleselliğin
kendilerini haklõ çõkardõğõnõ düşünmüşlerdir. �Ön-
cü savaşõ� ..vs gibi tezleri sağlõklõ bir marksist yak-
laşõmla eleştirmemenin kendilerine ve Türkiye So-
luna ne kazandõrdõğõ bugün bu şeflere sorulmalõdõr.
Öte yandan Mahir�in �öncü savaşõ� tezini eleştir-
diğini söyleyen Kurtuluş hareketi ise çok daha kor-
kunç bir oportünizmin içine düşmüş; bir �Halkõn
Kurtuluşu� hareketi THKO�yu küçük burjuva ihti-
lalcisi olarak nitelendirmek konusunda gerekli ce-
sareti gösterirken; Kurtuluşçular bir yandan öncü
savaşõ tezini eleştirmiş; bir yandan da Mahir�i,
Deniz�i, ve İ.Kaypakkaya�yõ Türkiye�nin büyük
proleter devrimcileri, �40 yõllõk oportünist gelene-
ği (TKP�yi kastediyor � SD) yõkan� büyük sosya-
listler olarak lanse etmekten de geri durmamõşlar-
dõr. Burada Kurtuluş şeflerini harekete geçiren �te-
mel içgüdü�nün �THKP/C mirasõnõ kaybetme-
mek� kaygõsõ olduğu gün gibi açõktõr. Bu unsurlar,
bir yandan sureti haktan marksizmden, leninist ör-
gütlenme tarzõndan, işçi sõnõfõndan yana � gözükür
olmakla birlikte, Mahir�i ve THKP/C�yi hiçbir za-
man küçük burjuva devrimciliği olarak nitelendir-
memiş; üzerinde birlikte hareket ettikleri kitle ze-
minini tümüyle DevYol�a kaptõrmamak ve dolayõ-
sõyla THKP/C ile olan tarihsel göbek bağlarõnõ
canlõ tutabilmek için bu konudaki illüzyonu; ve te-
orik bulanõklõğõ diri tutmaya devam etmişlerdir. Bu
da THKP/C ilkesizliğinin Kurtuluş tarafõndaki
yansõmasõdõr. 

1980 sonrasõnda bu hatalarõn aynen sürdüğünü
belirttik. Bugün de bu kadrolar, öncelikle ÖDP içe-
risinde bir zamanlar işçi sõnõfõna layõk görmedikle-
ri devrimciliği;  gene işçi sõnõfõna layõk görmeyerek
umudu marjinal hareketlere, çevre hareketine, eş-
cinsellere, yeşillere yöneltmekte; sonuçta işçi sõnõfõ
bu beylerin devrim planlarõnda � tabiri caizse   ge-
ne güme gitmektedir. İşçi sõnõfõ elbette sabit bir ger-

çek değildir, ve tarihsel gelişmenin bir parçasõ ola-
rak evrilmektedir, ve değişmektedir. 1923�teki tü-
tün işçileri ile 1967�nin  Kavel işçileri, 1977�nin
Profilo işçileri ile 1980 sonrasõnõn Zonguldak işçi-
leri, bütün bunlar bir işçi hareketinin değişik taşlarõ
olmakla birlikte, hiçbir zaman birbirinin kopyasõ
değil, tarihsel süreklilik içerisinde birbirine eklen-
miş halkalarõdõr. İşçi sõnõfõ, içerisindeki bileşim, bi-
linç seviyesi, kültürel seviye, güncel yaklaşõmlar,
kültürel değerler ne denli değişirse değişsin, tarih-
sel bir gerçek olarak varlõğõnõ sürdürmekte ve sos-
yalistlerin temel almalarõ gereken güç olmaya de-
vam etmektedir. İşçi sõnõfõnõn rolü bu anlamda ne
kadar sabitse, bunu kabul etmek istemeyen; bunun
dõşõnda arayõşlar içinde olan küçük burjuva devrim-
ciliğinin de işçi sõnõfõnõ yok sayma gayretleri o den-
li sabittir, o denli �tarihsel sürekliliğe� sahiptir.
Geçmişte askersivil zinde güçler, daha sonra öğren-
ci gençlik, bugün de yeşiller, çevre hareketleri, tra-
vestiler, bu hazin ve beyhude arayõşõn tarihsel geliş-
me içinde değişen motifleridir. Ancak bir diğer ve
belki daha önemli tarihsel süreklilik ise devlete o-
lan dolaylõ bağõmlõlõktõr. Nasõl ki Mihri Belli, dev-
rimci gençliği Faruk Gürler�in kuyruğuna takmaya
çalõştõysa; nasõl ki 12 Mart darbesinden BAAS�va-
ri bir çõkõş bekledilerse; nasõl ki 1516 Haziran�da iş-
çiler ve ordu karşõ karşõya geldiği için MDD ve
THKP/C�liler gözyaşõ döktülerse; bugün de bu
kadrolar biçimde farklõ , ancak özde aynõ bir arayõ-
şõn içerisinde bulunabilmektedir.

Bugün DevSol�cular mitinglerde 6 ok ve CHP
pankartõ altõnda yürümekten sõkõlmazken; öbür ta-
rafta ikiz kardeşleri DevYol�cular ÖDP içerisinde
daha marksist eğilimli olanlarõ tasfiye ederek CHP
ve yeni oluşumcularla girilebilecek yeni bir
MDD�nin, yeni bir burjuva kuyrukçuluğunun tez-
gahõ, arayõşõ, ve pazarlõğõ içindedirler. Bu anlamda
19611970�deki ağabeylerinin izinden gitmektedir-
ler ve farklõ bir yol önerenleri ise tasfiye etmekte
kararlõdõrlar. 

Bu kararlõlõk, karşõsõnda başka bir kararlõlõğõ
bulmak zorundadõr. 1960�larda başlayan bu ideo-
lojikpolitik likidasyonu tüm uzantõlarõyla aşmak,
küçük burjuva solculuğundan koparak ve onu yü-
rümeye niyetlendiği yolda yalnõz bõrakarak kendi
yolumuzu çizmek, TKP�nin ve TİP�in 70 yõl bo-
yunca savunduğu değerleri, yani sõnõf temelini,
partililiği ve sosyalizm vurgusunu, resmi ideoloji-
nin tüm uzantõlarõnõ aşarak savunan, başa koyan
komünist bir çizgiyi yeniden inşa etmek, bugün
komünistlerin önünde duran ana görevdir. Sosya-
list hareketimizin õşõğõnõ karartan bu geçmişin ha-
yaletlerini, geldikleri geçmişe, bir daha geri dön-
memecesine gömecek olan adõm da  budur.
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Behice Boran'õ, aramõz-
dan ayrõlõşõnõn 14. yõldönü-
münde mezarõ başõnda topla-
narak andõk. Sõdõka Su, aşa-
ğõda tam metni yeralan, ö-
nemli konuşmasõnõ orada
yaptõ. Toplantõya eski TKP'li-
ler, birinci ve ikinci dönem
TİP'nin üyeleri ve bugünün
genç komünistleri katõldõ. Sõ-
dõka Su'nun yanõsõra TİP ü-
yesi Sönmez Targan ve genç
bir sosyalist, Can Atalay Be-
hice Boran'õn anõsõna konuş-
malar yaptõlar. Topluluk daha
sonra Ruhi Su, Fakir Bay-
kurt, Sümeyra, Fatih Üstün,
Dr. Nejat Yazõcõoğlu, Cezmi
Aksoy ve Sõtkõ Coşkun'un
mezarlarõnõ ziyaret ettiler. Bu
güzel bir geleneğin sürdürül-
mesiydi. Ruhi Su'yu anmak
için toplandõğõmõzda da Sümeyra Çakõr'õn ve Behi-
ce Boran'õn mezarlarõnõ aynõ biçimde ziyaret et-
miştik.

Behice Boran'õn yakõn dostu ve yoldaşõ Sõdõka
Su'nun mezar başõnda yaptõğõ konuşmanõn metnini
yayõnlamamõza izin verdikleri için kendilerine te-
şekkür ediyoruz.

SIDIKA SU'nun konuşmasõ
10.10.2001

Behice Boran

Çağõnõn ve ülkesinin sorumluluğunnu yüklen-
miş, bu ağõr ve onurlu yükü ömrü boyunca vakar-
la taşõmõş, yürekli bir aydõndõ. Behice Boran'õn ya-
şamõnõn her ayrõntõsõnda düzenli ve ilkeli, inançla-
rõna uygun bir yaşam sürdürdüğünü görüyoruz.
Gerek bilimsel çalõşmalarõnõ yürüttüğü dönemler-
de, gerekse politik yaşamõnda ve 12 Eylül sonrasõ
sürgününde bir mücadeleci ve eğitici kadõnõn, bir
insan olarak üzerine düşen sorumluluğu nasõl yük-
lendiğini biliyoruz. Bu sorumluluğu bilinçle seç-

miş, çizgisini buna göre belirlemişti. Ömrünün ba-
zõ dönemlerini hapiste, sürgünde geçirdi. O bunu
seçtiği yolun yürünmesi gereken bir bölümü ola-
rak gördü.

Behice Boran, sosyalizm adõna, tüm toplumun
aydõnlõk günlere ulaşmasõ adõna, savaş veren yiğit
bir kadõndõ. Her zaman, devrimci mücadelenin ön
sõralarõnda görürüz O'nu. Yaşamõ, baştan sona, ka-
rarlõlõkla uzayan bir eylem zinciridir.

Bizim, Behice Boran gibi kadõnlara gereksini-
mimiz var. Gerçek demokrasi savaşõmõna, yüreği-
nin tüm gücüyle katõlacak kadõnlara...

Yõl, 1950 Temmuz ayõnõn başõ. Behice Boran
ve arkadaşlarõ Adnan Cemgil, Osman Fuat Top-
rak, Veysel Özmeriç, Reşat Sevinçsoy, Muvaffak
Güran, Vahdettin Barut, Naci Ormanlar�la birlikte
Barõşseverler Derneğinin kurucularõndan biri ve de
başkanõ olarak görüyoruz. Kuruluş bildirisi yayõn-
lanõrken Kore savaşõ başlamõştõ. İktidarda olan De-
mokrat Parti (Adnan Menderes) Kuzey Atlantik
Paktõna alõnma vaadiyle Amerika ile anlaşmõş, ka-
rarõ B.M. Meclisinden geçirmeden, Kore'ye asker
gönderiyor. Bir dergi başlõk atõyor: Kore Nire? Be-
hice Boran'õn başkanlõğõnda, Yönetim  Kurulu ü-

Behice Boran'õ andõk
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yeleri bildiri dağõtarak, kararõ protesto ediyorlar.
B.M.Meclisine telgraf çekiyorlar. Behice Boran ve
arkadaşlarõ, o akşam gözaltõna alõnõp Askeri mah-
kemeye gönderildiler. Mahkeme bir sene sürdü. 3
kez tahliye edildiler. Tekrar tutuklandõlar. Her tah-
liyede toplantõlar düzenliyor, türküler söylüyoruz.
Her tutuklamada, yataklar bavullar taşõyor evleriy-
le ilişkileri kuruyorduk. Behice Boran neşesinden
hiçbir şey kaybetmiyordu. Birinde beklemedikleri
bir zamanda tutuklandõ. Cezaevi arabasõna kon-
duklarõ zaman, sessizliği bozmak için Behice Bo-
ran "Dağ Başõnõ Duman Almõş" marşõnõ söyletme-
ye başladõ. Bunu, aralarõnda olan Sevgili Adnan
Cemgil anlatmõştõ.

Bu ara, B. Boran Dursun'a hamile. Hamileliği-
nin bir kõsmõnõ içerde geçiriyor. Dursun'u dõşarda
doğurdu. Sonra cezasõnõn, geri kalan kõsmõnõ Nev-
şehir cezaevinde çok kötü koşullarda geçirdi. Dur-
sun'dan önce iki çocuğunu kaybetmişti. Birisi E-
lif'ti. Bazõ yazõlarõnda Elif'i takma ad olarak kullan-
dõğõnõ söylemişti. Elif'i anõmsadõğõ zamanlar olur-
du. Genellikle sõkõntõsõnõ sessiz geçirmeye çalõşõr-
dõ. Sõkõntõlarõnõ, yaşamõnõn bir parçasõymõş gibi do-
ğal karşõlardõ.

Barõşseverler'den mahkumiyeti biter bitmez,
1951 T.K.P. tahkikatõ dolayõsõyla, Askeri mahke-
meye gönderildi ve Harbiye Merkez Kumandanlõ-
ğõ Askeri cezaevine konuldu.2.5 ay birlikte, aynõ
koğuşta kaldõk. Delil yetersizliğinden beraat etti.
Bizimle uyum içinde yaşadõ. Kendisine ayrõcalõklõ
davranmamõzõ kesin istemezdi. Bizse biraz şõmart-
mayõ, farklõ davranmayõ isterdik.

En keyifli hali, Dursun koğuşa geldiği zaman,
bir de türkü söylerken, türkü dinlerkendi. Vaktinde
yatar, erken kalkardõ. Uykularõ hiç bir zaman iyi
olmadõ. Sağlõğõ da iyi değildi. Jimnastik yapmayõ
ihmal etmezdi. Bize kõsa süren dersler verdi. Tür-
kü ve marşlarõ iyi söylerdi. Sesi güzel ve yanõktõ.
Ruhi Su yakõn arkadaşõydõ. Bazõ türküleri öğret-
mişti. Sesini ve söyleyişini beğenirdi.

Dostluğumuz, arkadaşlõğõmõz, yoldaş olarak da
hep sürdü. Biz cezaevindeyken eşi Nevzat Hatko i-
le birlikte nikah şahidimiz oldu. Sonra bizim sür-

gün oluşumuz, 27 Mayõs, İşçi Partisi dönemleri, 12
Mart Ankara Yõldõrõm Bölge Tutukevi, Adapazarõ
cezaevi, mektuplaşmalar, ziyaretler vede 12 Eylül,
ayrõlõk ve ölüm. En son 1986'da Almanya'da gö-
rüşmüştük.
İzlediğiniz gibi, Behice Boran'õ, Fakülte yõlla-

rõndan aramõzdan ayrõlõncaya dek, derslerde, mey-
dan mitinglerinde, Meclis'te, mahkemelerde, içer-
de ve dõşarda hep izledim, birlikte oldum.

Behice Boran bir ideologtu. Aynõ zamanda
kendini yenileyen, geliştiren bir militandõ. Öğren-
cilerinden, halkõndan, partisinden kopuk yaşama-
dõ. Yani kendi deyimiyle fildişi kulesine çekilmiş,
ne bir öğretim üyesi oldu, ne de bir politikacõ.

Toplumsal mücadeleye, Marksist bir sosyoloğ
olarak öğretim üyeliğiyle başladõ ve yerini aldõ.
Arkadaşlarõyla birlikte Yurt ve Dünya'yõ, Adõm-
lar'õ, Görüşler Dergisini çõkardõ. Birçok dergi ve
gazetede yazdõ.

Ankara Gençler Derneği'nin sorumlusuydu.
194748 yõlõnda, Türkiye Komünist Partisi'ne Nail
Çakõrhan kanalõyla girdi. Amacõ, hep örgütsel mü-
cadele olmuştur. Örgütsel mücadele yaşamõnda,
her zaman ağõrlõk kazanmõştõ. Behice Boran, dü-
şünce ve eylem tutarlõlõğõna önem verir vede ödün
vermezdi. Vermedi.

Türkiye'de, ilk defa barõş hareketinin öncüsü
olmuştu. Onurlu yaşamõnõ işçi sõnõfõ hareketinin
birliğine adamõş, bu doğrultuda yürütmüştür.

1980'den önce, Barõş Derneği onur kurulu üye-
si oldu. 1980'den sonra Dünya Barõş Konseyi üye-
si olmuştur.

1987 yõlõnda, uzun çalõşmalar sonucu, Türkiye
İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Partisi'nin birleş-
mesini sağlayarak amacõna ulaşmõş olarak aramõz-
dan ayrõlmõştõ. Neyi amaçladõ, neler oldu, o ayrõ hi-
kaye...

Dirençli, büyük insan, güzel insan Behice Bo-
ran'õ aramõzdan ayrõlõşõnõn 14 yõlõnda saygõ, sevgi
ve özlemle anõyor, selamlõyorum.

Sõdõka SU
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19. Yüzyõl bir büyük yüzyõldõr. Bilimde, felsefe-
de, edebiyatta, sanatõn diğer dallarõnda insanõ büyüt-
müştür. İnsan özellikle bu yüzyõlda  dünyayõ, toplu-
mu, hayatõ değiştirme potansiyelinin bilincine vardõ
ve gerçeğe dönüştürmeye girişti. Burjuvazinin öz-
gürleştirici atõlõmõnõ, Marksizm ve proletarya hareke-
ti hem felsefi, hem toplumsal zincirlerinden kurtardõ;
insanõn özgürleşmesinin sõnõrsõzlõğõnõ ortaya koydu.
Siyaset böylece insanõn insanõ sömürmesini güvence
altõna almanõn yollarõndan ibaret olmaktan çõktõ ve
özgürlüğe en çok ihtiyacõ olanlarõn elinde özgürleşti-
rici bir dinamik halini aldõ.

Türkiye'nin 196180 arasõ tarihi de, 197173 ka-
ranlõğõ bir yana bõrakõlõrsa, insanõn büyüdüğü, aydõn-
landõğõ, aydõnlattõğõ, potansiyellerinin farkõna vardõğõ
ve özgürleştirici bir siyaseti üretmeye koyulduğu bir
döneme işaret ediyor. Türkiye toplumu bu büyük rö-
nesansõ elbette burjuvazisine değil; sosyalist aydõnla-
rõna, işçi sõnõfõna, üniversiteli gençliğine borçluydu.
Şimdilerde tekelci basõnõn, öldürülmesinin ardõndan
"yüksek insani meziyetleri"ne ağõt yaktõğõ Üzeyir
Garih ve ortağõ İzak Alaton'lar, diğer sõnõfdaşlarõ gi-
bi, bu aydõnlõğõ boğmak üzere silahlandõrõlan MHP
ve yan kuruluşlarõna, MHP iddianamesinde yeraldõ-
ğõ üzere, finansörlük yaparken, binlerce isimliisimsiz
insan dünyayõ, toplumu, hayatõ değiştirici bir siyase-
ti büyütüyor ve büyüyordu.

Ayşe Özdemir o binlerden, on binlerden biriydi.
Siyasetin değiştirici ve özgürleştirici bir gücü oldu-
ğuna inananlarõn bugünkünden binlerce kat fazla ol-
duğu o, Türkiye'nin aydõnlõğõ aradõğõ günlerde Tür-
kiye İşçi Partisi saflarõnda dünyaya, Türkiye'ye ve
kendisine karşõ sorumluluk üstlenmişti.

Kendisini 1975 sonrasõ Türkiye İşçi Partisi'nden
tanõyorum. Sevgi dolu, inançlõ, mütevazõ, kararlõ bir
parti militanõydõ. Kimya mühendisiydi. Meslek Oda-
sõ'nda da sevilen, çevresinde saygõ ve güven uyandõ-
ran bir kişilikti. 

12 Eylül sonrasõ, araya uzun ayrõlõklar soktu. Sis
dağõlõp, karanlõk biraz aralanõnca, gördük ki, pek çok
insanõn adõnõn önüne konan siyasi kimliği, önüne
"eski" ekini almõş. TİP'liler "eski TİP'li", TKP'liler
"eski TKP'li", Kurtuluşçular "eski Kurtuluşçu" vs.vs.
olmuşlar.

Ayşe Özdemir, siyasi kimliğinin önüne "eski" eklen-
meyenlerdendi. O son gününe kadar siyasi kimliğini
hiç eskitmedi. Gülden Şumlu (Sevgili), Mustafa A-
talay, Sönmez Targan, Ayşe Özdemir, Nebahat Din-
ler ve bir kaç kişi daha; her yõl tekrarlanan anma top-
lantõlarõnõn çalõşkan mimarlarõ oldular. Hastalarõ bul-
dular; ölüm haberlerini bize onlar verdiler ve herke-
sin yõldönümlerini herkese onlar hatõrlattõlar. TİP'nin
kõrkõncõ yõlõ etkinliklerinde sergi hazõrlayan, toplantõ
organize eden, yetmezmiş gibi herkesi bu etkinlikle-
re davet edenler de onlardõ.
İnsanlõk ve sosyalistlik alanõnda, "Sahada bas-

madõk yer bõrakmayan" ve tezahürat talebi olmayan
Ayşe Özdemir, çok uzun süredir böbrek yetmezliği
çekiyordu. Hastalõğõnõ yüzünden, bitkinliğinden an-
lardõk; ama çok yakõnõndaki bir kaç kişi dõşõnda, has-
talõğõndan sözetmezdi. Cami avlularõnda, mezar baş-
larõnda ve çok ender olarak toplu yemeklerde karşõ-
laştõğõmõzda da, o bizim halimizi hatõrõmõzõ sorar,
"neler yapõyorsunuz?" sorusu etrafõnda konuşmayõ
seçerdi.

Aynen, Sovyetler Birliği'nin çözüldüğü günlerde,
hastalõğõyla ilgili olarak gittiği Moskova'da, kendi
hastalõğõnõ unutup, Sovyetlerin çözülüşüne, Sovyet
insanõnõn ansõzõn yaşamaya başladõğõ yokluk, yok-
sulluk ve düşüşe otel odalarõnda, hastanelerde göz-
yaşõ döktüğü gibi..

Başkalarõ gibi, bizler de, cenaze törenlerinde,
mezar başlarõnda, "Hep buralarda mõ görüşeceğiz?"
siteminden nasibimizi almaktaydõk. Bu sitem yüklü
sorunun neyi anlattõğõ elbette hiçbirimizin meçhulü
değil. Komünist hareketin partileşmesi, Ayşe Özde-
mirler'in değerli hatõrasõna karşõ önde gelen borcu-
muzdur.

Ayşe Özdemir, aramõzdan ayrõlõrken de Parti Ü-
yesi idi. Sessizce çekiverdi kendisini aramõz-
dan..Sessiz ama sitemli.. 
İnançlarõ, bilgisi, enerjisi, yetenekleriyle sosya-

lizm için mücadele etmeyi sürdürmek; insanõ ha-
mamböceğine dönüştürmeye kararlõ tekelci düzene
karşõ direnmek isteyen; ama partisi ellerinin arasõn-
dan çekilip alõnan, ilişkilerini kendi çabasõyla sürdür-
düğü bir kaç arkadaşõyla orta yerde bõrakõlõveren baş-
ka Ayşe Özdemirler gibi...

AYŞE ÖZDEMİR
Aramõzdan ayrõlõrken de TİP üyesiydi
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ŞİİR

2 HAZİRAN 1991 PAZAR

tertemiz bir parça bulut bir parça gökyüzü
güneşin ufka devrildiği bir akşam üstü
bir balkonluk mavi uçurtmamõza binerek
göğe ağdõk dolu dizgin karõm kõzõm ve ben

takvim 2 haziran 1991
terkimizde camõ buğulu bir ufak rakõ
açtõk halil ibrahim sofrasõ kepengini
evrende bizden başka kimse yoktu sanki

SERDAR KOÇ



Yazõ, �SİP Partisi�nin son iki yõldõr, kendisine
sürekli yeni isimler yakõştõrmasõnõ konu alõyor. 

Başlõğõn, Leman Dergisi�nde düzenli olarak
�ti�ye� alõndõğõ için, hakettiğinden daha fazla po-
pülerlik ve hakettiğinin tersine sevimlilik kazan-
mõş bir çizgi romana atõfta bulunuyor olmasõndan,
konunun ve ele alõnõşõn �hafifliği� sonucu çõkarõl-
masõn. Hem konu ciddidir ve hem de yazar konu-
yu ciddiyetle tartõşmak niyetindedir.

Yazar, SİP�le ilgili bir şeyler söylemek isteyen
�başkalarõ� gibi; örneğin Doğu Perinçek (Öncü
Gençlik�te) ve Yalçõn Küçük (Öküz�de) böyle ya-
põyor; görüşlerinin ilerici üniversiteliler tarafõndan
okunmasõnõ istiyor. Bu yüzden ilerici üniversite
öğrencilerinin çoğunluğunun en azõndan yabancõsõ
olmadõğõ �Leman Dergisi kültürü�yle, siyasetin a-
sabi iklimi arasõnda bir geçişken alan kurmayõ a-
maçlõyor. Elbette amaç sadece bu değil; metafor a-
çõklayõcõdõr ve açõklamak içindir.

Başlõk, çizgi roman kahramanõ �Fantom/Ha-
yalet�in gücü hakkõnda bir ölçü veriyor. Ama ye-
rini de söylüyor. On kaplan gücünde; ama sadece
ormanda!.. Anlõyoruz ki Fantom ormanõn dõşõna
çõktõğõnda gücü azalõyor. Ve sanõrõm, ormandaki
gücü de, ormandaki kaplanlarõn bu �bilgiyi�, bü-
yüklerinden bir �yurttaşlõk bilgisi� olarak öğren-
miş olmalarõndan büsbütün bağõmsõz değil. Zaten
kaplanlar da ormanda kaplan!.. 

Tuhaf gelecek ama, Türkiye sosyalist hareke-
ti, 2. dönem Türkiye İşçi Partisi�nden Yalçõn Kü-
çük, Metin Çulhaoğlu ve arkadaşlarõnõn tasfiye e-
dilmesi esnasõnda, bu tuhaf �Fantom�un gücü� tar-
tõşmasõna başlamõştõ. Nedense arkasõ gelmedi.

Yalçõn Küçük, �Partideki konumu, toplum-
sal konumuyla ters orantõlõ parti yöneticile-
ri�nden sözetmiş ve �başarõsõz bir tornacõ ve
TİP�in Başkanlõk Kurulu üyesi olarak Osman

Sakalsõz� örneğini vermişti.
Bir yanlõşõn,  yanlõş eleştirilmesinin seçkin bir

örneğidir. Bir komünist parti üyesinin, partideki
konumunun mesleki başarõsõyla veya partidõşõ ha-
yatõnõn meziyetleriyle orantõlõ olmasõ gerektiğini i-
leri sürmek saçmadõr ve haksõzlõktõr. Eleştiri, parti
yöneticisinin, partili ve yönetici olarak, başarõlõ o-
lup olmadõğõ konusu üzerinde yoğunlaşmalõdõr. E-
ğer aynõ örnek üzerinde konuşacaksak; sorgulan-
masõ gereken, O. Sakalsõz�õn tornacõlõğõ değil; par-
ti yöneticisi olarak başarõlõ olup olmadõğõ olmalõy-
dõ. Elbette bir partinin yönetici konumlarõnda bu-
lunanlarõn, �toplumsal konumu�; genellikle, par-
tinin toplumsal etkinliğinden bağõmsõz olarak ele
alõnamaz. İstisnai şahsiyetler bile, kendi partisinin
toplumsal etkinliğini aşan bir saygõnlõğõ, genel ola-
rak dünyadaki sosyalizm mücadelelerinin yarattõğõ
iklimden, itibardan ve ilham gücünden alõrlar. Seç-
kin bir komünist ve örnek bir enternasyonalist ola-
rak Nazõm Hikmet�in büyük şairliği, teslim etmek
gerekir ki; ülkedeki sõnõf mücadelelerinin gelişkin-
liğinden çok, dünya çapõndaki mücadelelerden
beslenmiştir.
İlginçtir; yukarõda hatõrlattõğõmõz eleştirinin

yapõldõğõ an; eleştiri sahibinin tasfiyesinin kesin-
leştiği andõr. Fantom ormanda kalmaya devam e-
derken; kaplan ormanõ terketmekte ve daha önce
rõza gösterdiği Fantom�un gücü hakkõndaki bilgiyi
de reddetmektedir. Bu olumlu gelişme, kendisini
daha ileri ve bütünsel bir olumluluğa taşõyabilmiş
midir?..Bu sorunun cevabõnõ, bu yazõda araştõrma
durumunda değiliz.

SİP�İN TIKANIKLIĞI
VE ÇIKIŞ  ÇABALARI

Hiç kimseye haksõzlõk etmek niyetinde deği-
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liz.
Bütün dünyada komünist ve işçi hareketleri

çok ağõr bir yenilgi sürecinden yaralarõnõ sararak
çõkmaya çalõşõyor. Bu yenilginin örgütsel ve ku-
rumsal yönünü aşan ideolojik boyutlarõ var. Türki-
ye komünist ve ilerici hareketleri, hem ideolo-
jik/siyasal boyutlarõyla birlikte fiziki bir yenilgi ya-
şadõlar ve hem de dünya çapõndaki yenilginin so-
nuçlarõyla karşõ karşõya kaldõlar. Bu ortamdan çõk-
mak için kim ne çaba gösterdiyse, kim hangi dü-
zeyde olursa olsun, ileriye doğru hangi sonuçlarõ
yarattõysa; değerli bir iş yapmõştõr; bizim tarafta taş
üstüne taş koymuştur.

Ter dökerek, en doğruyu arayarak, yaratõcõlõk-
la, sabõr, inat ve iddia ile yapõlan her işe, elbette
saygõ duymak gerekir. 

Bazan arayõşlar doğruya yönelmez. Yaratõcõ-
lõklar, siyasetteki en yakõnlarõ nasõl tasfiye etmek
gerektiği üzerine ve kurnazlõk kulvarõnda gösteri-
lir. Kurnazlõğõn ahlakõ tartõşmalõdõr. Şüphesiz tar-
tõşma kurnazlõkla ilgili değil; kurnazlõğõn, sosya-
lizm mücadelesinin gelişmesi bakõmõndan gerekli
olduğunun sanõlmasõyla ilgilidir. Bu tür kötü alõş-
kanlõklarõn titizlikle uygulanmasõ sonucu elde edil-
miş geçici başarõlarda, saygõ kurnazlara değil; bü-
tün bunlarõn farkõnda olmayan; yahut farkõndaysa
sosyalizm mücadelesi için yapõldõğõna inanan ve
geçmişte aynõ yöntemlerle elde edilmiş başarõlarõn
bir anda nasõl yerle bir olduğunu anlayamayan; ge-
ne de sosyalizm için bir heyecan ve enerji toplamõ
oluşturanlaradõr. 

Eleştiri görevimiz saklõ olmak üzere komünist
hareketin bir bileşeni olarak gördüğümüz her gru-
bu, partiyi, eğilimi, çevreyi ve şahsiyeti kardeşimiz
bildik ve öyle bilmeye devam ediyoruz. Eleştirile-
rimiz, bütünüyle, komünist hareketin genel çõkar-
larõ gereğidir. 
Şimdi asõl konuya girebiliriz:
SİP komünist hareket içinde yeralan bir olu-

şumdur. 
SİP, bütün çabalarõna rağmen, toplumsal et-

kinliği bakõmõndan çok zayõf bir partidir. Ne işçi sõ-
nõfõnõn anlamlõ bir azõnlõğõnõn siyasi temsilcisi ol-
mayõ başarmõştõr; ne de böyle bir temsilcilik konu-
muna aday olduğunu gösterecek işaretler yarata-
bilmiştir. Bu kötü bir durum değil; mevcut durum-
dur. Farkõndayõz ki, SİP�in kendisi de bu durum-
dan çõkma arayõşlarõ içindedir.

SİP yöneticileri, partilerini �örgütsel bakõm-
dan� başarõlõ bulduklarõnõ ifade etmektedirler. Bu
örgütün yõğõnlarõn mücadelesini örgütleyen değil;
yõğõnlar içinde kendini örgütlemeye gayret eden ve
bu bakõmdan da işçi yõğõnlarõ ve emekçiler içinde
sonuç alamazken, yaşadõğõmõz konjonktürde a-

zõmsanmamasõ gereken sayõda öğrenciyi örgütle-
meyi başarmõş bir örgütlenme olduğunu söyleye-
biliriz. Doğru ve isabetli bir örgütlenme anlayõşõ
değildir; ama bir güç biriktirilmiştir. Sosyalizm a-
dõna bir gücün biriktirilmiş olmasõ, her şeye rağ-
men önemlidir. Eğer tercihiniz buysa, elbette çok
önemli çabalarla birlikte, böyle bir düzey yakala-
nabilir. Sorun bu birikime yüklediğiniz anlamda-
dõr. 

Tam da bu noktada SİP yönetimi, �örgütsel o-
larak başarõlõyõz, ama toplumsallaşamõyoruz�
gibi; ilginç bir tõkanõklõktan sözetmektedirler. Ba-
şarõlõ bir örgütlenme, eğer sözkonusu olan bir sos-
yalist örgüt ise, toplumsallaşmanõn başarõlmasõ an-
lamõna gelir. 

�Başarõlõ örgütlenme� toplumsallaşma anlamõ-
na gelmemektedir. Bu ne demek? Solun bir bütün
olarak toplumsallaşamadõğõ şartlarda; solun diğer
kesimlerine karşõ ileri sürülebilecek bir başarõ iddi-
asõyla karşõ karşõyayõz. SİP Genel Başkanõ Ayde-
mir Güler, partisinin adõnda yaptõğõ son değişiklik-
ten sonra şöyle söylüyor: �...böyle eleştirilerin or-
taya atõlmasõ kaçõnõlmazdõr. Ama açõk söyleme-
liyim, bunlarõn siyasi değeri, öngörebildiğim
kadarõyla pek olmayacaktõr.� (Sol, s. 159, 16
Kasõm 2001) Toplumsallaşamamõş; bõrakalõm u-
luslararasõ boyutu; ülke siyasetinde hiçbir etkisi ol-
mayan; emekçi sõnõflar içinde esamesi okunma-
yan;  dolayõsõyla siyasi anlamõ pek olmayan bir ör-
gütlenmenin genel başkanõ; kendisine komünist
hareket içinden gelecek eleştirilerin �siyasi anla-
mõ� olmayacağõndan sözediyor. Çünkü siyaset u-
fuklarõ solla sõnõrlõdõr.

Sorun da tam buradadõr: Fantom�un gücü, or-
man sõnõrlarõ içinde geçerlidir. Bu nokta, SİP parti-
sinin fantomluğudur. Bir de Aydemir Güler�le Ke-
mal Okuyan�õn fantomluğu meselesi var.

SİP yöneticileri, geldiklerini iddia ettikleri 20
yõllõk tarih boyunca, toplumsallaşma kabiliyeti o-
lan bir programõ, bir örgütlenme anlayõşõnõ; bir ça-
lõşma tarzõnõ hiçbir zaman geliştiremediler. Bu ne-
denle üye ve kadro anlayõşlarõ da aynõ tõkanma po-
tansiyelini içinde taşõmaktadõr. SİP�in Zonguldak
örgütü bile öğrenci çalõşmasõ yapmakta; başarõyõ
öğrenci çalõşmasõnda aramaktadõr. Büyük madenci
direnişinde, işçiler önlerinde Türkiye bayrağõ ile
yürüdüler diye eylemi desteklemeyen; kafayõ bay-
rağa taktõğõ için, bayrağõn arkasõndaki on binlerce
işçinin eylemini göremeyen; bu tutumu �hakiki
marksist politika� diye açõklayan bir partinin; bu
�saf� öğrenci marksistliğiyle,  �başarõyõ öğrenciler
arasõnda arama� çabasõ uyum içindedir. Tesadüf
değildir; partinin şekillenişi böyledir. Bütün değer-
leri kendi içine dönük ve kendi içinde anlam kaza-
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nan bir partinin; böyle bir idealizasyon ortamõnda,
en azõndan bir süre yaşamaya yatkõn öğrenciler a-
rasõnda başarõ aramasõ kaçõnõlmazdõr.

Bu zihniyet dünyasõ; �toplumsallaşmaya im-
kan vermeyen örgütsel başarõlarõ�nõ, ister iste-
mez komünist hareket içinde rekabetçi ve tasfiye-
ci bir yönelişle isbatlamak isteyecektir. Bu eleştiri-
nin daha somut olmasõ için son iki yõlda neyle
meşgul olunduğuna bakalõm: �Mc Donalds za-
rarlõdõr� ve �NATO zararlõdõr� gibi afişlerle so-
mutlanan, son derece cõlõz bir antiemperyalist
kampanya; Nazõm Hikmet�in vatandaşlõğõ kam-
panyasõ gibi yanlõş, Nazõm�õn enternasyonalist ki-
şiliğinin farkõnda olmayan ve adeta AB kapõsõnda
kendisine makyaj yapmak için çaba harcayan dev-
letin, Kültür Bakanlõğõ politikalarõna destek olan
bir başka kampanya.

Antiemperyalizm kampanyasõ isabetlidir; an-
cak hem içeriği itibariyle, hem yürütülüşü itibariy-
le sõğ ve cõlõzdõr. Üstelik Genel Kurmay Başkanlõ-
ğõ�na antiemperyalistlik yakõştõran bir siyasi çiz-
giyle birlikte düşünüldüğünde kuşku uyandõrõcõdõr.
SİP Genel Başkanõ Aydemir Güler şöyle yazõyor:
�Askerler emperyalizmin Türkiye�ye dönük
hesaplarõndan gerçekten rahatsõzdõr. Ama bu
yeni bir şey değildir. Bu Cumhuriyet�in başõn-
dan beri böyledir; 12 Eylül cuntasõnõn çapsõz
generallerinin farklõ görüntü vermeleri, onlarõn
başka hesaplara konsantre olmalarõndandõr. E-
vet, askerler emperyalist ülkelerin Türkiye için
�iyi� şeyler düşünmediğini bilmektedir.� (Ayde-
mir Güler; Gelenek, Haziran 2001, sayõ 64, sf. 28)
NATO zararlõ, ama NATO üyesi Türkiye�nin as-
kerleri antiemperyalist, bugünkü paşalarõ çap-
lõ...Bir de Mustafa Kemal�den �Atatürk� diye bah-
setmeyi ihmal etmemek gerekir.(Atatürk ve Sõnõf,
Aydemir Güler, Gelenek, Ekim 2001). Genelkur-
may�a gönderilen bu mesajlardan sonra, Mc Do-
nalds kampanyasõ nedir ki? Dükkan sizin!..İsterse-
niz �Coca Cola zararlõdõr� kampanyasõ bile yü-
rütebilirsiniz...

Son iki yõlda başka ne yapõldõ?
Öncelikle, 1996 yõlõndan itibaren şekillenen ve

son üç yõlda hõz kazanan, Komünist Partisi Girişi-
mi ve Ürün çevrelerinde, eski TKP�lilerin, TİP�li-
lerin, Fabrika çevresinin ve başka geleneklerden
komünistlerin yaratmaya başladõğõ kõpõrdanma;
SİP yöneticilerini, birer komünist olarak memnun
edecek yerde, huzursuz etti. Bir aydan fazla süren
ve Ankara�da iki temsilci tarafõndan yürütülen ha-
zõrlõk sonrasõnda, Komünist Partisi Girişimi Mec-
lisinden temsilcilerle SİP temsilcileri arasõnda bir
görüşme gerçekleşti. Görüşmenin bizim tarafõmõz-
dan tutulan notlarõ �isim önemli mi, Türkiye�nin

AB adaylõğõ nedeniyle mi KP adõnõ öne çõkarõyor-
sunuz?� gibi naif  sorularla doludur.

Bu görüşmeden kõsa bir süre sonra, Aydemir
Güler KP Girişiminde yeralan kimi isimleri ziyaret
etti. Ve hemen arkasõndan Yalçõn Cerit�in �Genel
Başkanõ� olduğu �KP� kuruldu. 

Arkasõndan �KP�ye ek olarak SİP�in de �Ül-
kenin komünist partisi� olduğunu söyleyen afiş-
leme kampanyalarõ yapõldõ. Komünist Partisi Giri-
şimi Meclisi mi? Sol Meclis oluşturuldu. Ve niha-
yet Kasõm ayõnda SİP adõnõ değiştirerek TKP adõ-
nõ kendisine yakõştõrdõ.

Bir de unutmayalõm; Aydõnlõkçõlarõn �Dolar
Yasaklansõn� kampanyasõndan kopya çekilerek,
üfürükten �Halk Muhtõra veriyor� kampanyasõ
yapõlõyor. Şehirlerin kalabalõk caddelerinde veya
vapur iskelelerinde, İP�lilerle rekabet yürütülüyor.
İP�le rekabet, �milli sol içi� rekabettir, mühim

değildir. SİP�in son iki yõlõ, bir rakip olarak gördü-
ğü ve önünü kesmeye çalõştõğõ Komünist Parti Gi-
rişimi�ni takiple geçti. 

Bizde fikir çok. Yenilerine de bekleriz.
Ancak asõl soru şudur: SİP bu rekabet ve ön

kesme tutumlarõyla toplumsallaşma yolunda bir a-
dõm atabildi mi? Başka bir soru soralõm: SİP yöne-
timi, SİP�i toplumsallaştõracak bir tek politika ge-
liştirebildi mi? Hayõr. Fantom�un gücü, SİP coğ-
rafyasõnda geçerli olmaya devam ediyor. Bir de
haksõzlõk etmeyelim; katõlõmcõlarõnõn her birinin
başka bir hesapla biraraya geldiği sol meclise koşa
koşa giden çaresiz, tükenmiş ve doğru bir işe baş-
lama cesaretini çoktan kaybetmişler arasõnda fan-
tom �on kaplan gücünde� kabul edilir görünüyor.

�İSMİ ALMAK KOLAY,
İSMİ TAŞIMAK ZORDUR�

Yukarõdaki söz, Haluk Yurtsever�e ait. SİP�in
ad değiştirdiği olağanüstü kongresinde, kürsüden
dile getirmiş olduğunu söylediler. Önemli bir uya-
rõdõr. İçinde yeraldõğõ tecrübelerden çõkardõğõ bir
ders olmalõdõr. 

SİP�in komünist hareket içindeki başka kanal-
larõ tõkamak ve dağõlmakta olan ÖDP�den bu ze-
mine dönecek olanlar için yegane alternatif haline
gelmek için yaptõğõ girişimler, acaba SİP partisini
toplumsallaştõracak politikalar mõdõr?

SİP�le bizi ayõran pek çok şey var. Ama genel
olarak bu ayrõmlar bu partinin komünist hareket i-
çinde yeraldõğõ düşüncemizi değiştirecek ölçüde
büyük değildir. Elbette biz işçi sõnõfõnõn komünist
partisi peşindeyiz; işçileri önce bir devrimle kurta-
rõp, sonra antikapitalist bilinçle eğitecek kurtarõcõ
kadro anlayõşõyla bir ortaklõğõmõz bulunmuyor.
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(Bu kurtarõcõlõk teorisi için, bakõnõz: Sosyalist Dev-
rim ve Yurtseverlik, Aydemir Güler, Gelenek, sy.
64, Haziran 2001) Generallere �çaplõ� övgüsü ya-
pacak ve Genelkurmay�a antiemperyalistlik yakõş-
tõracak kadar �milli� bir anlayõşõn da komünistler-
le bir alakasõ olamaz. Ama gene de genel olarak
komünist hareketin bileşenleriyiz.

Biz bütün komünistlerin ortak partisini inşa et-
meyi istiyoruz. SİP, bu zemindeki tekleşmeyi diğer
komünistlerle rekabet ve tasfiye süreçleri işleterek
gerçekleştirme niyetindedir. Komünistler ya Ayde-
mir Güler ve Kemal Okuyan�a biat edecek, ya tas-
fiye edilecekler!.. Zihniyet budur.

Tabii her iki yaklaşõmõn da kendisiyle tutarlõ
bir siyaset tarzõ, bir ahlakõ, hatta bir insanlõğõ var-
dõr. Aramõzdaki farklõlõğõn böyle boyutlarõ olduğu-
nu, zorunlu olarak biraraya geldiğimiz zeminlerde,
örneğin cenaze törenleri ve mezar ziyaretlerinde,
ne yazõk görmek zorunda kalõyoruz.  

Tarih ham halat tasfiyeciliğin devrimci bir tas-
fiyeye maruz kaldõğõnõn sayõsõz örnekleriyle dolu-
dur. Ama bu tür hamlõklarõn devrimci tutum gerek-
tiren anlarda, tarihin ve iddialarõnõn altõnda ezildi-
ği için; kendi tabiatõ gereği tasfiye olduğunun ör-
nekleri de az değildir. Komünist hareket içindeki
bu tasfiyeci eğilimi, onunla rekabet ederek veya o-
na düşmanlõk ederek değil; bütün sõnõflar önünde
siyaset yaparak gelişen bir komünist hareket kendi
zemininden silip süpürecektir. Zerre kuşku duyul-
mamalõdõr.

Zerre kadar kuşku duyulmamasõ gereken bir
başka nokta da; bir siyaset tarzõnõn ve bu siyaset
tarzõyla uyum içindeki bir ahlakõn temsilcisi olarak
Aydemir Güler/Kemal Okuyan ikilisinin biriki-
minden; komünist hareketin yakõn zamanda ortaya
çõkacak farklõ şartlar altõnda da yararlanmak iste-
meyeceğidir. Onlara, ismi zikredilmeye değmez
bir kaç şaşkõn daha eklenecektir. Ellerinden geleni
yapmõş bulunuyorlar.

Gelelim �TKP� ismine!..
Bunu deneyen ilk örnek SİP değildir. 
SİP elbette 20 kişilik �KP� tecrübesine göre,

TürkiyeAB ilişkileri sürecine yaslanarak da olsa,
kendi yasal varlõğõnõ riske eden bu teşebbüs içine
girmiştir. Partilerini savunmak için de olsa, �TKP�
yasağõnõn ortadan kalkmasõ doğrultusunda atacak-
larõ hiçbir adõm da yalnõz kalmayacaklardõr.

TKP�nin yasallõğõ, komünistlerin öncelikli sava-
şõm alanõdõr. Bu yöndeki her çaba, �samimi değil-
ler� gibi endişelerden uzak olarak, olumlu buluna-
caktõr.

SİP�in bu ismi almasõna gösterilen tepkileri de
birbirinden ayõrmak gerekir.

Öncelikle TKPİşçinin Sesi, TİPTKP birleşme-
si ve bu birliğin TBKP adõnõ almasõndan sonra
kongre toplayarak kendisini TKP ilan etmişti. Bu
çevrenin �ismimiz gaspedildi� demesi ve rahat-
sõzlõk duymasõ anlaşõlõr bir şeydir. Ama �taşõnama-
dõğõ� ve adõn sahiplenilemediği de ortadadõr.

�TKP�nin yaralarõnõ sarmasõ ve kendisini ye-
niden toparlamasõ� için veya bütün komünistlerin
ortak çabasõyla Türkiye işçi sõnõfõnõn komünist
partisini inşa etmek için savaşõm yürüten çevrele-
rin; Ürün çevresi ve Komünist Parti Girişimi�nin,
böyle bir oldubittiye tepki göstermesi sadece hak
değil; görevdir de... 

�KP� adõndan sonra, içinin boşaltõlmasõ sõrasõ-
nõn �TKP� adõna gelmiş olmasõna öfke duyanlarõn
daha geniş bir toplam oluşturduğu kesindir.

Ancak bu tepkilerin haklõlõğõ, çok uzun bir sü-
redir boşlukta duran bu ismi sahiplenecek ve taşõ-
mayõ başaracak bir parti inşasõnõ hangi nedenlerle
gerçekleştirememiş olduğumuz üzerine düşünme-
mizi engellememelidir. SİP�in oldu bittisine duy-
duğumuz öfke, kendi eksiklik ve zaaflarõmõz karşõ-
sõnda bizi hoşgörülü yapmamalõdõr.

Zaten SİP�in bu girişimi protesto metinleri ka-
leme alõnarak, imzalar toplanarak geri çevrilebilir
bir durum değildir. 

Komünistlerin, gelecekte bu adõ sadece alacak
değil; hakkõyla taşõmayõ bilecek bir parti inşa ede-
rek tarihin bir anõnda ortaya çõkan bu yanlõşõ dü-
zeltme imkanlarõ her zaman mevcuttur.

Kesin olan şudur ki; Fabrika yazarlarõ,  tepki
metinlerinin altõna imza atarak da olsa, SİP parti-
siyle bu türden bir ilişkiye girmeyecektir. Ve elbet-
te bu partiden her zaman olduğu gibi �SİP� olarak
sözetmeye devam edeceğiz.

Ve SİP yöneticilerinin bu oldubittisine; bu
gasp girişimine; bu kaba ve hoyrat tasfiyeciliğine
karşõ duyulan tepkinin; SİP�in sõnõf mücadelesi
çizgisinin hangi tarafõnda olduğunu unutturacak
ölçülere taşmamasõ için; SİP�e rağmen özen göste-
receğiz.
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�Kimliğini taktik konusu olarak kullanmak!
Pragmatizm ve makyavelizmin doruk noktasõ bu
olsa gerek!� (1)

Yalçõn Küçük�ün �Sõrlar�õnõ (2), araya başka
kitaplar ve dergiler koyarak; dinlendire dinlendire
okudum. Gelenek yazarõ Aydemir Güler�in, başlõ-
ğõnõ görünce şaşõrdõğõm �Atatürk ve Sõnõf� yazõ-
sõnda M. Kemal için söylediği yukarõdaki iki cüm-
leye rastladõm. Teşekkür mü etmeliyim, bilmiyo-
rum; ama M. Kemal için geçerli olup olmamasõ bir
yana, önemli bir belirleme olduğunu düşünüyo-
rum: Kimliği böylesine hareket halinde olanlar
vardõr! Sõrlar�õ okuyanlara kolaylõk olsun ve bul-
mak için zorlanmasõnlar diye, yazõya bu cümleyle
başlamayõ tercih ettim.

Okumak isteyecekler için, gene kolaylaştõrõcõ
olmaya çalõşayõm. Yalçõn Küçük�ün Jön Türkler i-
çin, aydõnlõkçõlarõn Teori Dergisi�nde ve Sõrlar�da
söyledikleri şöyledir:

�Jön Türkler�i nasõl anlatabiliriz, �Türkiye�nin
ilk Jakobenleri� demek mümkündür, ancak eksik
kalacağõnõ sanõyorum ve belki de �profesyonel
devrimci� denebilir, düşünebiliriz, yalnõz yetersiz
olmasõnõn yanõnda bir de çok eskitilmiş bir nitele-
medir. Araştõrmayõ sürdürebiliriz, ama daha ileri
gitmeden, Jön Türkler için �yenilgiyi tanõmayan-
lar� diyebiliriz, başka işaretler arasõnda, İttihat ve
Terakki triumvirasõndan Cemal Paşa�nõn, 3 Hazi-
ran 1920 tarihli ve �Kardeşim Mustafa Kemal Pa-
şa� hitaplõ mektubu, bizi, böyle düşünmeye zorlu-
yor, çünkü hemen şöyle başlõyordu: �Talat Paşa ile
sebk eden muhaberatõnõz neticesinde takakrür et-
miş olduğu üzere Bolşevik Rusya Hükümeti ile
Türkiye arasõnda bir ittifak esaslarõnõ müzakere et-
mek ve Rusya�nõn Türkiye�ye muavenatõnõ temin
eylemek ve alelhusus İran ve Hindistan dahilinde
ihtilaller ika ederek İngilizleri son derece müşkila-
ta uğratmak üzere Moskova�ya geldim.� Dikkat
çekicidir, bu mektubun hiçbir yerinde imparatorlu-
ğun çöküşü haberinin sinmediğini görüyoruz, ya-
zarõnõn bir yenilgiden habersiz olduğunu hissedi-

yoruz ve yeni Sovyet iktidarõ dirijanlarõ karşõsõnda
eşitlik iddia ve tavõrlarõ var, ayrõca, Kemal Paşa�ya
da yeni konumu dolayõsõyla saygõlõ olmakla birlik-
te bir �ağabey� yaklaşõmõ içindeler. Demek, yenil-
giyi kavrayamayan ve duyamayan bir akõl ve ruh
halindeler...�(3)

�Jön Türkler�i, sõğ teorilerin ortodoks kavgacõ-
larõ olarak düşünebilir miyiz, yoksa küçük ayrõlõk-
larõn haçlõ savaşçõlarõ mõ; tartõşmaya açõktõr. Öyley-
se, enverizmi, incarne jöntürkizm olarak algõlamak
durumundayõz. Peki böyle bir algõlayõşta, impara-
torluğun bekasõnõ özgürlükte gördüğü sõrada bütün
kariyer hesaplarõnõ atarak dağa çõkan bu Kahrama-
nõ Hürriyet, nasõl oluyor da, kõsa bir zaman sonra,
kendi yazgõsõnõ ve ülkenin geleceğini, Alman em-
peryalizminin yayõlmacõ programlarõyla özdeşleş-
tirebiliyordu ve bundan kõsa bir zaman sonra da,
çaresiz, imparatorluğu, bir tepsi örneği, daha doğu-
ya kaydõrmayõ bir çare saydõğõnda, bu kez, yeni
doğan Komünist Rusya�ya dönebiliyordu, hemen
arkasõndan da Asya�nõn ortasõnda leninist kuvvet-
lere karşõ savaş açabiliyordu; tüm bunlarõ bir Türk
paşasõnõn kaypaklõğõ ile açõklamak son derece yü-
zeyseldir. Daha derine bakmak zorunludur ve bel-
ki de, Türkler�in, son derece paradoksal bir nitele-
me ile, yüzeyde dindar oluşlarõ ya da sõk sõk din de-
ğiştirmeleri, bir kapõdõr; bilimsel bir kõşkõrtõcõlõğõ
var ve cezbediyor.� (4)

Bu yazõ Mustafa Kemal�le veya Jön Türkler�le
veya İttihat ve Terakki liderleriyle meşgul olmu-
yor. Sõrlar�õn sõrrõna varabilmek için, anahtar nite-
liği taşõyan tesbitleri arka arkaya diziyor ve bir por-
tre elde etmeye çalõşõyorum.

Yalçõn Küçük, İttihat ve Terakki triumvirasõnõn
1213 yõl içinde, özgürlük savaşçõlõğõndan Alman
emperyalizminin yayõlmacõ programõyla özdeşleş-
meye ve sonra Bolşevik iktidarõna yanaşmaya ve
hemen arkasõndan Bolşevizme karşõ savaş açmaya
değişen tutumlarõnõ �daha derine bakarak� anla-
mamõzõ istiyor. Kendisi bakõyor ve sõk sõk din de-
ğiştiren; her defasõnda yeni dininin dindarõ olan
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Türklüğü görüyor. Ve Cemal Paşa�nõn Mustafa
Kemal�e yazdõğõ mektuptaki havasõndan, yenilgiyi
kavrayamayan ve duyamayan bir akõl ve ruh hali
tesbit ediyor.

Derinde görünen önemlidir: Kõsa sürede ve sõk
sõk ve elbette durup dururken değil, konjonktür de-
ğiştiği için, kendisini yeni konjonktürde de önem-
li pozisyonda tutacak program değiştirmelere ihti-
yaç duyan; esasen hiç bir programõn savaşçõsõ ol-
mayan ve haliyle savunduğu hiç bir programa bağ-
lanmayan; ancak her pozisyonda büyük bir heye-
canla ve gösterişle programõnõn kavgasõnõ veriyor
görünen; esasen pozisyonunun kavgasõyla meşgul
ve her program değiştirme zorunluluğunu duydu-
ğunda, gerekli değişikliği süratle yapan ama hiçbir
zaman önceki programõyla yenilmiş olduğunu ka-
bullenmeyen bir kişilik tanõmlanõyor. Program de-
ğiştirmeyi değil; aynõ anda birbiriyle çelişen birden
fazla siyasal yüzü kimliği haline getirmiş ve muha-
tabõna göre hangisi uygunsa onu ileri süren; �kim-
liğini taktik olarak kullanan� kişilik; farklõ bir tipi
tanõmlamõyor; sadece farklõ bir tanõmdõr.

Yalçõn Küçük de bizim gibi yapõyor; gerçekte
İttihat ve Terakki önderlerini çözümlemiyor. Çö-
zümlediği kendisidir. Ve tarih, Yalçõn Küçük�ün
kendisinin çok önemli bir kişilik olduğunu kanõtla-
masõ için malzeme toplamaya çõktõğõ bir çöplükten
ibarettir.

Muhtemeldir, Aydemir Güler de, aslõnda Mus-
tafa Kemal�i çözümlemeye çalõşmõyordur.

Bize görünen, sadece kaypak bir tiptir ve Y.
Küçük�ün �yenilgiyi kavrayamayan ve duyama-
yan bir akõl ve ruh hali� dediğine, biz kõsaca �kuy-
ruğu dik tutma� diyoruz. Son derece cõlõz yerli bur-
juva sõnõfõnõ; burjuvazinin uluslararasõ siyasal biri-
kimden ve taşõyõcõlarõ olduklarõ büyük devlet tec-
rübesinden yararlanarak iktidara taşõyan; progra-
mõnõn taşõyõcõsõ olduklarõ yerli sõnõfõn siyasal geliş-
kinliğiyle kõyaslandõğõnda hayli çaplõ olduklarõ tar-
tõşma götürmeyecek İttihat ve Terakki önderlerinin
ve Mustafa Kemal�in siyasi eylemi hakkõnda Fab-
rika, her zaman berrak değerlendirmelere sahip ol-
muştur. Gerek İttihat ve Terakki önderleri ve ge-
rekse Mustafa Kemal, kendi çaplarõ ne olursa ol-
sun netice itibariyle bir sõnõfõn programõyla belirle-
nen bir siyasi çizginin yürütücüleri ve bu programa
uygun bir siyaset tarzõnõn sahibidirler. Burjuva si-
yaset, en seçkin, en rafine temsilcilerinin şahsõnda
bile, manevraya, entrikaya, kõyõcõlõğa, hõzla pozis-
yon değiştirmeye; kaypaklõk ve iki yüzlülüğe im-
kan vermekle kalmaz; bütün bunlarsõz kendisini
gerçekleştiremez. Türkiye burjuvazisinin iktidara
tõrmanõşõna ve aynõ anlama gelmek üzere burjuva
demokratik devriminin iki ayrõ devrimci aşamasõ-

na önderlik eden bu siyasi kişilikler; sadece temsil
ettikleri programõn sõnõf karakterinden dolayõ de-
ğil; aynõ zamanda içinde ve en ön saflarõnda seçkin
aktörler olarak yeraldõklarõ, içiçe geçmiş halde
seyreden dõş ve iç savaşlarõn olağanüstü ve trajik
şartlarõndan dolayõ da kaypak olarak tanõmlanabi-
lecek bir siyaset tarzõna sahiptirler.

Yalçõn Küçük ise bir sõnõfõn değil; sadece ken-
disinin siyasetini yapmanõn peşindedir. Sõk sõk din
değiştirmektedir, sõk sõk yenilmektedir ve kuyruğu
dik tutmayõ jön türklük olarak kutsama peşindedir.
Dün aşk mektuplarõ yazdõğõnõ ertesi gün yerlebir
etmekte; dün söylediğini bugün reddetmekte ve
dün �komando� dedikleriyle bugün kolkola girme-
sinin ne kadar isabetli olduğuna bizi inandõrmaya
çalõşmaktadõr. Bir zamanlar trajik olduğu kesindir.
Ama artõk tekrar aşamasõndayõz. Sahneye konan
komedidir.

Sõrlar, �ben hep önemli olmalõyõm� temasõnõn,
sosyalistlikten çoktan vazgeçmiş sõrlar yazarõnõn,
bir komedyen olarak, tarihi kendisini önemli kõl-
mak üzere ve yeniden kurgulamasõndan ibarettir.

Yazar çok ciddi bir tahrifat hastalõğõna yaka-
lanmõştõr ve sõk sõk �takõntõ� belirtileri göstermek-
tedir. 

YALÇIN KÜÇÜK, TARİHİ UNUTMAK
ÜZERİNDE KURUYOR

Tahrifat iddiamõzõ, en cüretkar örneklerden bi-
rini masaya yatõrarak, �Sõrlar�a girelim:

�Şimdiki cumhurbaşkanõ Demirel, (.....) baş-
bakanlõğõnõn ikinci yõlõnda, hiç umulmadõk bir za-
manda, 1967 yõlõnda Moskova ile çok kapsamlõ bir
ekonomik işbirliği anlaşmasõ imzalamõştõr; 1921
Antlaşmasõ�nõ her zaman hatõrlatõyordu. Ekono-
mik olmasõna karşõn, Soğuk Savaş dünyasõnda,
çok önemli bir politik açõlõm olmuştu. Neden?�

�Henüz ekonomi, bir krize girmemişti, böyle
bir açõlõmõ zorunlu yapmõyordu ve Washington�un
da böyle kapsamlõ bir açõlõmdan tümüyle hoşnut o-
labileceğini düşünemeyiz. Nitekim, 12 Mart 1971
yõlõndaki askeri müdahale ile düşürülmesini, şair-
gazeteci Mehmet Kemal�e açtõğõ sõrlarõnda, Was-
hington�a bağlõyordu; bu Amerikan yanlõsõ politi-
kacõnõn �beni CİA düşürdü� sözü ilginçtir. Kesin-
likle doğru olmasa bile, bunu, Demirel ile merkez
Washington arasõnda sürtüşmeler olduğu yollu an-
lamamõz mümkündür.�

�Acaba bu geniş kapsamlõ ekonomik anlaşma-
nõn arkasõnda bir de, Türkiye sosyalist hareketinin
ve büyük yükselişi başlatan Türkiye İşçi Parti-
si�nin tasfiyesi de, bir ek olarak bulunuyor muydu;
sorulmasõ gereken bir sorudur. Anlaşma ve aynõ



yõlõn sonbaharõnda Demirel�in Moskova gezisin-
den sonra ve daha çok 1968 yõlõndan başlayarak,
partinin tasfiye sürecine girdiğini görüyoruz.�

�Bu sõrada Moskova çizgisindeki Türkiye Ko-
münist Partisi çok zayõftõ; İşçi Partisi, sosyalist po-
litika ve parlemanter geçişi ön planda tutarak,
nihai olarak �Sosyalist Devrim� istiyordu, mevcut
rejim ile sosyalist düzen arasõna bir halka koymu-
yordu. Doğan Avcõoğlu�nun askeraydõn yöneti-
mindeki iktidar programõ ise, doktriner terminolo-
jiden kaçõnmakla birlikte �Milli Demokratik Dev-
rim� diyordu; önce kemalist devrim tamamlana-
caktõ ve sosyalist devrim ikinci bir devrime havale
ediliyordu. İşte tam bu sõrada, Doğu Almanya�da-
ki cõlõz Türkiye Komünist Partisi, kendi hizbine
karşõ ve parti yõkõcõsõ bazõ sol aydõnlarõ eleştirme
bahanesiyle, milli demokratik devrim görüşünü
savunduğunu açõklõkla belli etmekten geri kalmõ-
yordu; bu, partiye görülmemiş bir şiddetle yaklaş-
tõğõnõ, aynõ zamandaki Paris ve Londra gençliğinin
üniversite kampüsü eylemliliğine karşõ dağ gerilla-
sõ edebiyatõnõ başlattõğõnõ biliyoruz; partinin tüke-
nişi, Hewingway�õn balõğõndan çok daha hõzlõ bir
biçimde realize olmuştur.� (5)

Yalçõn Küçük Türkiye İşçi Partisi�nin 1967
TürkiyeSovyetler Birliği Ekonomik İşbirliği An-
laşmasõ�ndan hemen sonra; Demirel�in Sovyet-
ler�den istemesi ve Sovyetler Birliği�nin onay ver-
mesi ve TKP üzerinden operasyona girişmesiyle
tasfiye edildiğini, daha önce de ileri sürmüştü. 

Önce �Birlik Programõ�nda: 
�..Sovyetler Birliği�nin Türkiye stabilitesini

bozacak hareketlerden õsrarla kaçõnmasõyla da ka-
nõtlayabiliriz; bu dönemin sonlarõna doğru, Türki-
ye istikrarõnõ bozucu bir güçlü faktör olarak Türki-
ye İşçi Partisi açõlõmõna, Moskova�nõn hiçbir ilgi
duymamasõ ve bu açõlõmõ tõkayõcõ manevralar için-
de yeralmasõ da bu yorumla paraleldir.� (6) Sonra
gene Hepileri�de:

�Türkiye İşçi Partisi�nin destabilize edilmesi,
işte bu tarihten (1967)sonra başlõyor ve bu destabi-
lizasyonda Sovyet yönetimindeki Türkiye Komü-
nist Partisi pivotal rol oynuyordu: Komünist Parti-
si�nin, ülke içindeki mücadeleyi, en azõndan düş-
manlõkla karşõlamayan liderliğinin değiştirilmesi
ve bunlarõn Sõtkõ Coşkun veya Aydan Bulutgil tü-
ründen hainlerle takviye edilmesi işte bu zamanda-
dõr.�(7)

TİP�in Sovyetler Birliği tarafõndan S. Demi-
rel�e �satõldõğõ� ve tasfiyenin TKP eliyle gerçek-
leştirildiği iddialarõ tekrarlanmakla birlikte, Sõr-
lar�da isimlendirmelerden ve ayrõntõlardan vazge-
çildiği görülüyor. Çünkü sadece, Yalçõn Kü-
çük�ün Ordu�nun 28 Şubat programõnõn bir

parçasõ olmaya ne kadar hazõr ve istekli oldu-
ğunu göstermek üzere ve 28 Şubat 1997 tari-
hinden sadece bir ay sonra, Nisan 1997�de ilk
sayõsõnõ yayõmlattõğõ HEPİLERİ dergisinde bu
iddia ileri sürüldüğünde, kendisini Fabrika sayfala-
rõndan aydõnlatmõştõk. İzninizle tekrarlayalõm:

�TKP yönetiminde değişiklik yapan ve Genel
Sekreterlik görevine İsmail Bilen�in getirildiği, do-
layõsõyla o dönemde hasta yatağõnda olan Zeki
Baştõmar�õn bu görevden resmen ayrõldõğõ toplan-
tõnõn tarihi 24 Mayõs 1973�tür. Sõtkõ Coşkun ve Ay-
dan Bulutgil�in TKP�ye katõlmalarõ de en azõndan
bu tarih civarõndadõr. 1973�te I. TİP�in destabilize
edilmesi mümkün değildir. Çünkü daha önce des-
tabilize edilmiştir ve 1973 bahar aylarõnda Anaya-
sa Mahkemesi kararõyla kapatõlmõş, Behice Boran-
Nihat Sargõn başta olmak üzere önemli yöneticile-
ri cezaevine konulmuş durumdadõr. 
İddiaya kanõt olarak gösterilen bilgiler yanlõş-

tõr. İddia ise bilgi hatasõndan çok daha yanlõş ve
tehlikelidir. İddiaya göre; 1) SBKP, Süleyman De-
mirel�e ticaret anlaşmasõ karşõlõğõnda TİP�i veri-
yor. 2) Bunun için TKP�nin Genel Sekreteri başta
olmak üzere yönetimini değiştiriyor ve yönetim
hainlerle takviye ediliyor. Acaba kim tarafõndan?
SBKP�nin Leonid Brejnief�in Genel Sekreterliği
döneminde, bir ticaret anlaşmasõna karşõlõk, ilerici
bir partiyi destabilize etmek için, etrafta hain ara-
dõğõnõ ve bu hainleri komünist partilere yerleştirdi-
ğini bir kabul olarak benimseyenlerin, �Sovyetler
Birliği�nde Sosyalizmin Çözülüşü� adlõ kitabõ ye-
niden yazmalarõ icabeder.

Kaldõ ki tutarlõ olmak lazõm: Yalçõn Küçük, �İ-
tirafçõlarõn İtiraflarõ� kitabõna zahmet edip bir bakar
mõ, acaba orada Aydan Bulutgil için, burada kul-
landõğõna benzer bir sõfat kullanmõş mõ?

Üzerinde düşünülmeye değer, üstelik �salla-
ma� olmayan bilgiler vereyim. 1951 Tevkifatõndan
sonra, hapisten çõkan TKP�lilerin bir bölümü, İs-
mail Bilen ve başkalarõ (1963�te Z. Baştõmar) yurt-
dõşõna çõktõlar ve Harici Büro�yu oluşturdular. Yur-
tiçinde kalanlar ise dağõlõp gitmedi. Reşat Fuat Ba-
raner, Dr. Hikmet Kõvõlcõmlõ, Mihri Belli ve daha
pek çok �deve dişi gibi� isim burada kaldõlar. Bura-
da kalanlar �Harici Büro�yu partinin kendisi olarak
görmediler ve merkez olarak tanõmadõlar. Çoğu I.
TİP ile ilgiliydiler. �Müseccel�, yani siyasi poliste
kaydõ bulunanlar partiye giremiyordu. Üye olabi-
lenler üzerinden TİP içinde etki kurmaya çalõşan
önemli isimler oldu. M. Belli ve Kõvõlcõmlõ bu yo-
lu izleyerek TİP�in politik çizgisini etkilemeye ça-
lõşmõşlandõr. Bu tutum şüphesiz haklarõ ve görevle-
ridir de. Çoğunluğu 1960 öncesinde TKP ile ya-
kõnlõk halinde olan TİP yönetimindeki aydõnlar ise
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bu müdahalelerden, örgüt mantõğõ ve yasallõğa
gösterilen itina bakõmõndan haklõ bulabileceğimiz
rahatsõzlõklar duymuşlardõr. Bütün olarak hareke-
tin olgunluk düzeyi, bu tür katõlõmlarõ zenginlik
saymaya ve biçime ilişkin sorunlarõ çözmeye yet-
memiştir. Rahatsõzlõk, müdahale çabalarõnõ õsrarlõ
hale getirmiş; õsrar tasfiye ile cevaplandõrõlmõştõr.

Aydõnlõk Dergisi�nin ilk ciltleri incelendiğinde
Muzaffer Erdost, Doğu Perinçek, Cengiz Çandar,
Gün Zileli, Osman Ulagay, Şahin Alpay  gibi yeni
kuşaktan isimlerin yanõsõra, Mihri Belli, Dr. Hik-
met Kõvõlcõmlõ gibi TKP�nin önde gelen isimleri-
nin yanyana TİP yönetimine ve giderek TİP�ne
muhalefet ettikleri görülecektir. TKP Genel Sekre-
terleri Şefik Hüsnü Değmer ve Reşat Fuat Bara-
ner�e bu dergi sayfalarõnda gösterilen ihtiram, Re-
şat Fuat�õn ve eşi Suat Derviş�in bu dergide çok az
da olsa yazmõş olmasõ, gösteriyor ki 1968 yõlõnda
yayõn hayatõna başlayan yayõn TKP�nin, kendi ara-
larõnda da ciddi görüş ayrõlõklarõna sahip olan yur-
tiçi kadrolarõnõn yayõnõdõr.

Aydõnlõk yazarlarõndan birisi de R. Nuri İle-
ri�dir. 

I. TİP�e yönelik tahrip edici tutumlar, bu yayõn
bünyesindeki Dr. Hikmet Kõvõlcõmlõ�dan değil,
Mihri Belli�den ve onun harekete geçirdiği genç
kadrolardan gelmiştir. Çok kõsa süre bir arada ol-
duktan sonra Belli ile de yolunu ayõran bu gençler
Mahir Çayan ve arkadaşlarõdõr. Ve TİP�e saldõrõla-
rõnõ, Belli�den ayrõldõktan sonra da, üstelik şiddeti-
ni arttõrarak sürdürmüşlerdir.

TKP�nin Yurt içinde kalan kadrolarõn SBKP i-
le doğrudan bir ilişkileri yoktur. SBKP ile TKP a-
rasõ ilişkiler �Harici Büro� üzerinden yürümekte-
dir. Dolayõsõyla Demirel�in imzaladõğõ ticaret an-
laşmasõ nedeniyle Brejnief yoldaşõn Genel Sekre-
terliğindeki SBKP�nin, burada adõ geçen isimler ü-
zerinden Demirel�e bir �armağan� sunmasõnõn,
mantõğõ olmadõğõ gibi, maddi imkanõ da yoktur.
Ayrõca Kõvõlcõmlõ�ya kimse öyle bir iş yaptõramaz.

Harici Büro Sekreteri Zeki Baştõmar, TİP için-
de ArenBoran ekibinin yükselişini ve asõl bu ekip-
le birlikte yükselen Nihat Sargõn�õ, TKP�nin iki ka-
nadõ arasõnda arasõnda TİP üzerinden yürüyen re-
kabette kendisine yakõn kanadõn zaferi olarak nite-
lendirmiş ve memnun olmuş olabilir. Ancak kolu
kanadõ kõrõlmõş, destabilize edilmiş TİP�te yöneti-
me gelen kanadõn kendilerine yakõn olmasõ, Baştõ-
mar�dan sonra Genel Sekreterliğe gelen İsmail bi-
len için çok önemli görünmemiştir. Kaldõ ki Baştõ-
mar�õn �emin� olduğu yakõnõ Sargõn�a, Baştõmar�õn
ölümünü veya bir kongreyi beklemeden Genel
Sekreterliğe getirilen İ. Bilen�in aynõ güveni duy-
mamasõ şaşõrtõcõ değildir.

Bu nedenle 24 Mayõs 1973�ten sonra TKP�yi
TİP dolayõmõyla varetmek yerine, doğrudan Türki-
ye işçi sõnõfõ içinde örgütlenmek için bir �Atõlõm�
planlamõş ve yürütmüştür. Bu ekibin TİP�i destabi-
leze ettiğinden sözedeceksek, II. TİP�in destabili-
zasyonundan sözedebiliriz. Ancak II. TİP�in başa-
rõsõzlõğõnõn, tahliline girmenin yeri burasõ değildir
ve böyle bir dõşsal izah çabasõ da yanlõştõr.

Bir paragrafta yapõlan ve özensizlikle açõklan-
masõ mümkün olmayan yanlõşlarõn düzeltilmesi i-
çin on paragraf yazmak zorunda kalmõş olmamõzõn
anlaşõlacağõnõ umuyorum.� (8)

Burada anlattõklarõmõz, Türkiye solunun yakõn
tarihidir; yaşamõş olanlar hala hayattadõr ve hiç-
kimsenin bu tarihi Yalçõn Küçük gibi hatõrlõyor ol-
masõ mümkün değildir.
Dahasõ Yalçõn Küçük de, eğer �demans� sorunu
yoksa, tarihin kendi anlattõğõ gibi yaşanmadõğõnõ
bilir.

Sorulmasõ gereken soru, Yalçõn Küçük�ün
SBKP�yi burjuvaziye parti satan bir parti olarak ta-
rif etmeye neden ihtiyaç duyduğudur? Sorunun
devamõ da var: Yalçõn Küçük neden Lenin�i, bir si-
cilli faşisti şahit göstererek �ahlaksõz� ilan etme ih-
tiyacõ duymaktadõr? Oraya geliyoruz.

�MHP�LİLER BENİ BEĞENİYORMUŞ�

Küçük, Öküz�e anlatõyor:
�Doğu Perinçek�e mektup yazmõşlar, yazõlarõ-

mõ çok beğeniyorlarmõş. Övücü laflar söylüyorlar,
�tek başõna tarih kurumu� diyorlarmõş. Üstelik bu-
nu söyleyenler MHP�liler. Doğu, bunu heyecanla,
İstanbul�dan telefonla söyledi. Sonra bir araya gel-
diğimiz bir günde de, �Ben mektubun bir kõsmõnõ
söyledim, öbür kõsmõnõ söylemedim, bunlar seni
çok beğeniyorlarmõş, ama hiç sevmiyorlarmõş,
sevmediklerini de yazõyorlar.� dedi. Ben bir
MHP�linin beni beğenmesini isterim, beni sevme-
sini istemem.� vs.vs.(9) 

Bir insan, faşistler kendisini beğeniyorlarmõş
diye neden sevinir ve bunu anlatma ihtiyacõ duyar?
Sadece ün merakõndan, beğenilmeye düşkünlü-
ğünden dolayõ mõ? Yalçõn Küçük kişiliği bu soru-
ya �neden olmasõn?� cevabõ vermemize uygundur.
Kişiliğinin bu yanõnõ kendisi anlatõyor:

�...a) Ün�ü sevmemek bir yana anlamõyorum.
b) Bu yakõn zamanlarda, Hürriyet Gazetesi�nde
fõkra yazan ve bana olmadõk küfür ve iftiralar dü-
zen bir eski arkadaşõm, hakkõmda yazõlan roman-
lardan birisinin Cumhuriyet Gazetesi�nde tefrika
edildiğini duyuruyordu. Hakkõmda roman yazõl-
mõştõr. c) Türkiye dõşõnda da hakkõmda biyografik
roman yazõlmõştõr, bir başkentte yabancõ basõn klü-

44 Ocak  2002 fabrika

SIRLAR



bündeki tanõtma toplantõsõ, ben ve bütün İstanbul
medyasõ temsilcileri vardõ, gerçek anlamda sokağa
taşõyordu. Onlar duyurmayarak bana zarar verdik-
lerini sanõyorlardõ, ben, kendi arkadaşlarõma da du-
yurmamalarõnõ söylüyordum, haberleri yoktur ve
ben ünlü olmayõ hiç istemiyorum. Ancak sokakta
yürüyemeyecek kadar ünlüydüm, hakkõmda yazõ-
lan romanõn Londra�da basõlmasõ, film ve televiz-
yon dizisi olmasõ sözkonusuydu. d) Bunun için
New York�a çağrõldõm, ama, ben zõndanõ tercih e-
tim. e) Ancak asõl önemli olan ise şudur; romanõ
yazan ve çok ünlü bir televizyoncu olan Hanõm,
bana, �Yalçõn, bunlar önemli değil, bizim memle-
kette, birbir buçuk ay sonra asõl eleştirmenler okur-
lar, yazarlar, bunu beklememiz lazõm, iyi mi kötü
mü göreceğiz� diyordu, ben beklemedim, çünkü
gardiyanlarõm beni bekliyordu. Fakat önemli olan
budur ve Orhan Pamuk�un da buna hakkõ var.�
(10)

Görüldüğü gibi, Hoca�nõn kişiliği, ünü inkar e-
derken bile, ününü abartmak için palavra atmaya
müsaittir. MHP�lilerin kendisini beğenmesine ba-
yõldõğõ anlaşõlõyor. Ama sorun sadece beğenilmek
değil. 

Türkiye soluna, Aydõnlõkçõ takõmõnõn MHP�li
komandolarla aynõ türden olduğunu ifade eden
�Maocu Komandolar� kavramõnõ armağan eden
Yalçõn Küçük�tür. (11)

Aradan zaman geçti. Aynõ Yalçõn Küçük 28
Şubat programõnõn bir parçasõ olma ümidiyle Tür-
kiye�ye gelirken Aydõnlõk Dergisi�nde yazacağõnõn
haberini verdi. (12) Tercih ettiği 29 Ekim tarihinde
geldi, sõnõrkapõsõnda tutukluluğu vicahiye çevrildi,
Edirne cezaevine kondu ve kendi talebiyle Hay-
mana cezaevinde bulunan Doğu Perinçek�in yanõ-
na nakledildi. Aydõnlõk yazarõ oldu. Aydõnlõkçõlar
1976�da ne idiyseler, gene aynõ şey olduklarõnda
õsrarlõdõrlar ve biz de aynõ kanaatteyiz. Antikomü-
nisttirler, gerici, faşist bir takõmdõrlar.

Yalçõn Küçük Türkiye�den, düşüşe geçtiğini a-
paçõk gördüğü Kürt kayõğõnda çõktõ. Yurtdõşõnda
düşüşü daha net gördü. Kayõğõ terketti ve yüksele-
ceğini umduğu milliyetçisol Aydõnlõkçõ kayõğõna
binmeye karar vermiş, gerekli bağlantõlarõ kurmuş
ve Aydõnlõk�ta yazma anlaşmasõnõ yapmõş olarak
geriye döndü. Büyük devrimci Mao�yu tenzih ede-
riz, Aydõnlõkçõ �Maocu komandolar�la, başka bir
konjonktürdeki kavgasõnõ unutmuş; yeni konjonk-
tür gereği aralarõna yazõlmõştõr. Şüphesiz bir adõm-
da olmamõştõr. Hepileri�nin birbirini izleyen üçbeş
sayõsõnda �Kesinlikle sol saymadõğõm Aydõnlõk�,
�Solun dõşõna sürmeye çalõştõğõ Aydõnlõk� ve ni-
hayet �Doğu Perinçek�i solla barõştõracağõm.� a-
şamalarõnõ gerçekleştirmiştir.

Şimdi sõra, acaba MHP�li komandolara mõ
gelmiş bulunuyor? 

Bu sorunun haksõzlõk olduğunu düşünenlerden
bir parça sabõr rica ediyoruz:

LENİN�İN TOGAN�A GÖRE AHLAKI

Zeki Velidi Togan; Başkurdistan Devlet Baş-
kanõ ve komutanõ,  bir dönem Bolşeviklere yanaş-
mõş ama asla güven yaratamamõş, sonra Mosko-
va�dan kaçarak yeniden milliyetçi mücadeleye yö-
nelmiş; Bolşeviklere karşõ mücadelede İngilizlerin
desteğine güvendiği ve İngilizlerin güvenini kay-
betmekten korktuğu için, Anadolu�daki Kurtuluş
Savaşõna hiç ilgi duymamõş, bu konuda parmağõnõ
bile oynatmamõş; sonra Türkiye�ye göçetmek zo-
runda kaldõğõnda Üniversite�de hoca olmuş ve
1932�de Birinci Tarih Kongresi�nden hakarete uğ-
rayarak kovulmuş ve II. Dünya Savaşõnõn sonlarõ-
na doğru Nazi Almanyasõ�nõn yenileceği anlaşõlõn-
ca, galiplere şirin görünmek için yapõlan õrkçõtu-
rancõ tutuklanmasõndan nasibini almõş ve daha
sonra Türkiye�deki faşist hareketin fikir �babala-
rõndan� olmuş bir zat. Anõlarõnõ Türkiye�de
1969�da yayõmlamõş. (13) 

Hatõralar 1969�da yayõmlandõğõna göre, belli
ki Soğuk Savaş döneminde, fakat Türkiye�de so-
lun yükselişte olduğu ve devletin ve NATOSüper
NATO sisteminin CKMPMHP ile sol yükselişin
önünü kesmeye çalõştõğõ, bunun için bu alana yõğõ-
nak yapõldõğõ bir dönemde kaleme alõnmõş olmalõ-
dõr. 

Yalçõn Küçük Togan�õn hatõralarõnõ değerlen-
diriyor:

�İlk fõrsatta, Moskova�dan kaçacaktõr; ancak,
Validov, bu kõsa Sovyet düzeni yöneticiliği nede-
niyle, en önemli bir zaman kesitinde, Moskova�da-
ki hava konusunda bize çok değerli ipuçlarõ bõrak-
mõştõr.� Acaba ne söylemiş?

�..Trotskiy�i �çok enerjik ve çok teşkilatçõ� bu-
luyor ve yargõsõnõ ifade ediyor; yanõlmaktadõr.� Y.
Küçük başka bir �ipucu� göstermiyor ve şöyle
söylüyor:

�Asõl önemlisi, Lenin�le ahlak platformunda
ayrõlmaktadõr; yapõlan bazõ işleri ahlaklõ bulmadõ-
ğõnõ Lenin�e bildirdiğinde, Lenin�in, �siz neden
böyle ahlaki nazariyelerden bahsediyorsunuz, na-
sõl inkõlapçõsõnõz?� dediğini yazmaktadõr. Aslõnda
Lenin�i ahlak açõsõndan eksikli bulma konusunda,
hazõrlõklõ olduğunu da düşünebiliriz.� (...) �görüş-
tüğü insanlardan birisi de, tahmin edilebilir Rus-
ya�da marksizmin babasõ ve bir anlamda da Le-
nin�in öğretmeni sayõlabilecek Plehanov�dur. Anõ-
larõnda bu sohbetler ile ilgili olarak, �ihtiyar� Ple-
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hanov�dan, �Bolşevikleri kötüleyen sözler söyledi,
Lenin�in samimiyetsizliğine dair hikayeler anlattõ�
sözlerini okuyoruz...� (14)

Faşistin biri, yarõm asõr sonra, solun yükselişi-
ne karşõ, hatõralarõnõ kaleme alarak faşist harekete
fikri lojistik sağlamak isterken; Lenin�in ahlaka al-
dõrmadõğõnõ ve hatta devrimcilikle ahlakõ bağdaş-
tõrmadõğõnõ söylemiş ve Plehanov�un ağzõndan bir
de Lenin�in �samimiyetsiz�liğini ilave etmiş. Yal-
çõn Küçük�ün �çok değerli ipuçlarõ� bunlardõr.

Lenin elbette eleştiri üstü değildir. Ama faşist-
lerin ağzõndan Lenin hakkõnda şüphe yaratma giri-
şiminin bir eleştiri sayõlmasõ mümkün değildir.

�Şüphe yaratma� teşebbüsü elbette Togan�õn
tanõklõğõna müracaat etmekten ibaret değildir.

MUSTAFA SUPHİ VE YOLDAŞLARINI
KİM KATLETTİ

Bir zamanlar Yalçõn Küçük�ün �Ahir Zaman
Peygamberi Ebu Cehil Kemal Tahir� (15) dediği
ve sağa vermeyi önerdiği Kemal Tahir, Mustafa
Suphi ve yoldaşlarõnõ Lenin�in öldürttüğünü söy-
lerdi. Yalçõn Küçük döndü dolaştõ ve nevzuhur a-
hir zaman peygamberi kimliğiyle Kemal Tahir�in
iddiasõna iltihak etti.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarõnõn katledilmeleri
meselesi, Türkiye komünist ve ilerici hareketi için-
de yeralma iddiasõndaki herkes için bir tunnusol
kağõdõ niteliğindedir. Ne yazõk, 80 yõl boyunca, ko-
münistlik, sosyalistlik, ilericilik, devrimcilik vs. id-
dialarõnda bulunan pek çok kişi, Mustafa Suphi ve
yoldaşlarõnõn öldürülmelerine asõl kararõ verenin
kim olduğu sorusuna, doğru cevap vermekten ka-
çõnmõşlar, akõl almaz saçmalõklar ileri sürmüşler ve
cinayetin asli failini örtmeye, gizlemeye, delilleri
karartmaya gayret etmişlerdir. Kemal Tahir �Lenin
öldürttü� demişti. Attila İlhan �İttihatçõlar öldürt-
tü� diyor. �Kazõm Karabekir öldürttü� diyen kur-
nazlar da oldu. �Stalin�in adõnõ ananlar da...Bu a-
rada Mustafa Kemal ve arkadaşlarõnõ �küçük bur-
juva� ilan etmeyi ihmal etmeden, �Mustafa Suphi-
leri burjuvazi öldürttü� diyenler de olmadõ değil.

Daha kötüsü, Kurtuluş Savaşõ döneminde, Ke-
malist kadro dõşõndaki siyasal güçlerin, Kemalist
önderlik tarafõndan, cinayet dahil çeşitli yollarla
tasfiye edilmelerini  �gerçekçi� bulan �siyaset bi-
limciler� de vardõr. SİP partisi Genel Başkanõ Ay-
demir Güler bu tasfiyeciliği şu sözlerle kutsuyor:

�Türkiye burjuva siyasetinin �tekelci� karakte-
rinin oluşmasõna en büyük katkõyõ yapan kişinin
Mustafa Kemal olduğunu düşünmek için çok ne-
denimiz var. Kurtuluş Savaşõ büyük ölçüde bu te-
kelcilik sayesinde kazanõlõyor. 192021 kavşağõnda

Ankara �kurtuluşçu platform� üzerinde hegemon-
yasõnõ tesis etmekle kalmõyor, reel ve potansiyel
her türlü rakibini tasfiye ediyor. Mümkünse fizik
olarak...

Bu başarõldõğõ ölçüde Türk ulusal kurtuluş ha-
reketi, bütün dünyaya Anadolu�da bir devlet ola-
rak varlõğõnõ sürdüreceğini kabul ettirmiş de olu-
yor. Emperyalizm Osmanlõ ülkesini toptan sömür-
geleştirme ve vekaletini alma projesini tadil ede-
rek, İmparatorluk topraklarõnda bir Türkiye ülkesi-
ni kabul etmek zorunda kalõyor. Kuşkusuz siyaset
tekelinin kurulmamõş olmasõ halinde emperyaliz-
min paylaşõm projelerinde maksimum çõkar elde
etme arayõşõnõ sürdürür, bu anlamda Sevres�in yol
göstericiliğine sadõk kalõrdõ. Oysa 192021 kavşa-
ğõndan sonra Anadolu�ya sürülmüş Yunan ordusu
emperyalist ağabeyleri tarafõndan sahipsiz ve des-
teksiz bõrakõlõverdi.

Özetle Türk burjuva devriminin ve ulusal kur-
tuluş savaşõ önderliğinin �siyaset tekeli� ilkesinde
mutlak anlamda gerçekçi ve politik bir anlam bu-
lunmaktadõr. Hareket sapkõnca siyasal baskõ me-
raklõsõ olduğu için, demokrasi düşmanlõğõnõ kutsal
kitap saydõğõndan değil, bir ulusal devlet kuruluşu-
na ulaşmanõn tek yöntemi olarak siyaseti çok so-
kaklõ karakterden uzaklaştõrmayõ ve kendi dar pa-
tikasõnda tekleştirmeyi seçmiştir.� (16)

Aydemir Güler�e göre, Mustafa Suphi ve yol-
daşlarõnõn,  Birinci Meclis�te �Halk Zümresi�nin,
Çerkes Ethem ve Kuvayõ Seyyare�nin, emperya-
lizmle pazarlõğa gidilen Londra Konferansõ�nõn
hemen öncesinde �mümkünse fizik olarak� tasfi-
yesi, Ulusal Kurtuluş hareketinin zaferini güvence
altõna almõş, emperyalizmi Sevres projesinden u-
zaklaştõrmõş, neticede �hayõrlõ� olmuştur. Adõna
�TKP�yi yakõştõrmaya soyunmuş SİP partisinin
genel başkanõnõn kaleminden dökülenlere, onun
yaptõğõ gibi �burjuva gerçekçilik� açõsõndan baka-
cak olanlar, bu cinayetler için �bravo!..� demekten
başka ne yapabilir? 

Kuşkusuz Aydemir Güler, Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşõ tecrübesinden, �savaş kazandõran� �siyasette
tekelcilik ilkesini� ders olarak bir tarafa yazmõş ol-
malõdõr. Ders almak isteyene ders mi yok?..Bir
başka ders daha çõkardõğõnõ aktardõğõmõz bölümün
devamõnda görüyoruz:

(...)� Sovyetlerle işbirliği ve ulusal kurtuluşa
yüzünü dönen komünist ve halkçõ hareketlerin tas-
fiyesinde Ankara�nõn ilke bellediği tekelci siyaset
belirleyici olmuştur. Özgün bir mücadeleyi kazan-
manõn tek yolunun bu olduğu açõktõr. Ankara�nõn
öteki rakiplerinin de siyasette tekel kurma ilkesini
benimsemiş olmalarõ gerekirdi. Mustafa Kemal ve
arkadaşlarõ tam da bunu varsaymõşlardõr. Anado-
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lu�da faaliyet gösteren bütün siyasetçilerin, siyasal
içerikten bağõmsõz olarak, kendisini ve ötekileri
yoketmeyi amaçladõğõ yaklaşõmõ neredeyse para-
noya düzeyine çõkmõştõr. Sonuç olarak Kurtuluş
Savaşõ�nda bütün siyasal ittifaklar geçici ve sahte-
dir.

Burada kemalistlerin islamcõlar, Kürtler vd bir
yana en azõndan komünistler konusunda haklõ ol-
madõklarõnõ ekleyebiliriz. Komünistlerin işbirliğin-
de samimi olmadõklarõna ilişkin tek bir veri görül-
müyor. Komünistler dürüstçe ulusal kurtuluş çor-
basõna tuzlarõnõ katmak istiyorlar. Elbette kendile-
rine özgü perspektif ve idealleri ile... Ancak dü-
rüstlüğün komünistleri belli ölçülerde saf durumu-
na düşürdüğünü not etmek gerekiyor.� (17)

Dersler şunlar oluyor:
�Özgün bir mücadeleyi kazanmanõn tek yolu�

siyasi tekelciliktir.
�Dürüstlük komünistleri saf durumuna düşür-

müştür.�
Bu dersler, Aydemir Güler ve arkadaşlarõnõn

izledikleri siyaset tarzõnõn ve üslubun gerekçeleri
olmalõdõr. Çözümlemeler sõğ ve kaba; dersler bur-
juva karakterde, siyaset tarzõ çõkmaz sokak ve üs-
lup hoyratçadõr. Gene de bunlar önemli değildir.
Çözeriz. Asõl önemli olan, yazõlan her cümlenin,
Mustafa Suphi ve yoldaşlarõnõn katledilmesini, ci-
nayet kararõnõ alan merkez adõna izah etme gayret-
keşliğidir. Bu tuhaf tavõr, kendisine �TKP� adõnõ
yakõştõrmaya niyetlenmiş bir partinin genel başka-
nõ tarafõndan kaleme alõnmõş ve üstelik Musta Sup-
hi ve yoldaşlarõnõn öldürülmelerini tartõşan bir ya-
zõnõn başlõğõnõn �Atatürk..� diye başlamasõyla u-
yumludur.

Demek herkes �ata�sõnõn yolundan yürümekte
ve �Atam izindeyiz!..� demektedir.

Yalçõn Küçük�e dönebiliriz.
�Sõrlar�õn Suphi bölümü, �şüphe yaratarak�

başlõyor. 
�Yurtsever olduğunu söyleyebiliyoruz, opor-

tünist nitelemesinin ağõr olacağõnda kuşku yok, fa-
kat, hep bir arayõş içinde olduğundan da kuşku
duymuyoruz.�

�Suphi her şey olabilir, fakat, bağlõ kalacak bir
insan değildir.�

�Özgürlükçü olduğunu düşündüğümüz ve
yurtsever olduğundan kuşku duymadõğõmõz Sup-
hi�yi, İttihat ve Terakki�den uzak tutan herhalde bu
jakoben damar olmalõdõr. Fakat aynõ Suphi�yi,
1920 yõlõnda, Komünist Enternasyonal�in İkinci
Kongresi�nde, Türkiye Komünist Fõrkasõ�nõn ku-
ruluş kongresinde ve Doğu Halklarõ Kurultayõ�nda
delege olarak görüyoruz, ayrõca Rusya Komünist
Partisi toplantõlarõna katõldõğõ yolunda da işaretler

var; çok derinde bir çelişki ya da uyumsuzluğun
habercisidir. Belki de trajik yazgõsõ, bu uyumsuz-
lukta belirlenmiştir.�(18)

Yalçõn Küçük, hem yurtsever ve hem de enter-
nasyonalist olmanõn �çok derinde� yarattõğõ çelişki
ve uyumsuzluk konusunda okuyucusunu uyarõyor.
Yurtseverler, �tutarlõ ve uyumlu� olmalõ; enternas-
yonalist olacaklarõna, 28 Şubatçõ ve millici olmalõ-
dõrlar!...

Böylece �trajik bir son�dan da sakõnmak
mümkün olacaktõr. 

Mustafa Suphi ve yoldaşlarõnõn yolundan yü-
rüyen, enternasyonalist komünistlere karşõ; tavsiye
ve �başkasõnõn sopasõnõ sallama� biraradadõr. 

�Açõlõm� önceki bölümlerden başlõyor:
�Bizim Mustafa Suphi�den haberdar olmamõz,

savaş esirliği nedeniyle değil, 1920 Eylül ayõnda,
Bakü�de kurulan, gizli Türkiye Komünist Parti-
si�nin yöneticisi olmasõ nedeniyledir; �Türk� Ko-
münist Partisi, kuruluş döneminde, Rusya�da olan
öğrenciler ve muhtemelen bazõ tüccarlar tarafõn-
dan oluşturuluyordu.� (19)

Yalçõn Küçük tarafõndan, TKP kurucularõnõn
meslekleri üzerine söylenenlerin yalan olduğu ise,
�muhtemel� değil, kesindir.

�Suphi, bugün, Türkiye solunun ve eski ko-
münistlerin, martirleri arasõnda yerini bulmuştur
ve büyük şair Nazõm Hikmet�in dizeleri de, trajik
ölümünden sonra, ününü arttõrmaya katkõda bulun-
muştur. Suphi�nin, Türkiye Komünist Fõrkasõ�nõ
kurarak, Komintern üyesi olduktan ve başõna geç-
tikten sonra, savaş esirlerinden kuracağõ bir alayla,
Anadolu�daki reziztansa katkõda bulunmak üzere,
Anadolu�ya geçmek için acele ettiği ve bu maksat-
la Kemal Paşa ile temasa geçtiği, Türkiye sol siya-
set edebiyatõnda yazõlõdõr; trajik son nedeniyle de,
çeşitli komplo teorileri ileri sürülebilmiştir. Bu
komplo teorilerinin hepsinde, kõsa bir zaman son-
ra, kemalist hareket ve rejimi her koşulda destek-
leyen ve ideolojisini benimseyen Türkiye komü-
nistleri, Suphi ve on beş arkadaşõnõn hunharca öl-
dürülmesinde, Kemal Paşa�yõ aklamaya pek özen
gösteriyorlardõ ve sorumluluğu, ya Doğu Komuta-
nõ Kazõm paşa�nõn omuzlarõna ya da sonunda,
Trabzon�da, yörenin yerli hristiyan halkõna da bü-
yük katliam ve zulüm uygulamõş bazõ kahyalarõn
sorumluluğuna yazmaya çalõşõyorlardõ. Kuşku-
suz, bu dönemde, Moskova�da Lenin�in ve An-
kara�da Kemal Paşa�nõn haberi olmadan kim-
senin canõna kastedilemeyeceğini, bilimsel
planda düşünmek durumundayõz. Suphi ve Ko-
mintern üyesi Türkiye Komünist Partisi�nin on beş
yöneticisi, Trabzon önünde, Karadeniz�e açõlmaya
zorlanmõş ve sonra boğulmuşlardõr; bunun 2829
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Ocak 1921 tarihinde olduğunu kabul ediyoruz.�
�Burada ilginç nokta, Sovyet yönetiminin, ki-

min kararõ ile olursa olsun, bu pek acõmasõz katlia-
mõ, mart ayõnõn ikinci yarõsõna kadar gizli tutmasõ-
dõr; Lenin yönetimi, TürkSovyet ve Sovyetİngiliz
Antlaşmalarõ imzalanõncaya kadar, bu katliamõ
gizli tutmaya çok özen gösterdiler; sonra ilişkileri
bozacak veya sarsacak ölçüde önemli bulmadõ-
lar.�(20)

Moskova�da Lenin�in ve Ankara�da Mustafa
Kemal�in bilgisi dahilinde cinayet; onayõ ile cina-
yet anlamõndadõr. Yalçõn Küçük, M. Kemal ve Le-
nin�in bildikleri ve onaylamadõklarõ bir cinayetin
işlenebileceğini, elbette kabul etmeyecektir.

Demek ki, cinayete karar veren ve işbirliği i-
çinde iki merkez vardõr: Ankara ve Mosko-
va!..Mustafa Kemal ve Lenin!..

Mustafa Kemal�in nedenleri biliniyor. Acaba
Lenin, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekrete-
ri�ni ve yoldaşlarõnõ neden öldürtmek istesin? 

LENİN�İN KÜÇÜK�E GÖRE PORTRESİ

Hindistan doğumlu, önce devrimci bir milli-
yetçi, sonra enternasyonalist bir komünist olarak
Roy, �Sõrlar�õn ilk bölümünün kahramanõdõr. 

�Lenin için, �bütün insan nitelikleriyle bir ma-
kinadõr� yargõsõnõ telaffuz etmiştir. Buna, bir de,
devrimden sonra, Lenin�in, bir doktriner olarak
davranmayõ bõraktõğõ ve �fõrsatçõ ve diplomatik ne-
denlerle bir pratisyen politikacõ olarak hareket etti-
ği� değerlendirmesini eklemektedir..� (21)

Roy�un anõlarõ üzerine değerlendirmeler, ani-
den Lenin ve Mustafa Kemal�in, yukarõda Musta-
fa Suphi örneğinde olduğu gibi, başka suikastlerde
de işbirliği yapmõş olabileceklerine, belki de Le-
nin�in Mustafa Kemal�e bazõ suikastler armağan
etmiş olabileceğine işaret ediyor:

�Yalnõz sonrasõ da ilginç görünüyor; Talat�õn
öldürülmesinden bir gün sonra, 16 Mart 1921 tari-
hinde, Moskova�da TürkSovyet Antlaşmasõ imza-
lanõyor ve ancak kronolojik özetler, bize, aynõ gün-
de, Londra�da SovyetBritiş Ticaret Antlaşmasõ ile
BritişTürk Malta Tutsaklarõ Antlaşmasõ�nõn da im-
zalanmõş olduğu haberini veriyor. Talat�õn ölü-
münden kõsa bir zaman önce, Trabzon açõklarõnda,
Moskova�dan gelen Türkiye Komünist Partisi Li-
deri Suphi ve arkadaşlarõnõn boğulduğunu ve he-
men aynõ tarihlerde de, reziztansõn legendaire li-
derlerinden, Teşkilatõ Mahsusa�dan Çerkes Et-
hem�in, kemalist düzenli kuvvetlerle kõsa bir çatõl-
maya zorlandõktan sonra, savaş alanõnõ terkederek,
Yunan tarafõna geçtiğini de biliyoruz; mart ayõnõn
sonuna gelirken, Ankara�da liderlik, Enver hariç

bütün rakipleri karşõsõnda rahatlamõş durumdadõr.�
(*)

�Sõra Enver�e geliyor; ancak, şu anda bir ce-
vap bulabileceğimizi düşünmeden, şu sorularõ for-
müle etmekten geri kalamõyoruz. Nasõl oldu, kim
haber verdi, gerçekten Ermeniler mi öldürdü? An-
kara�nõn bu gelişten haberi olduğunu, haber veril-
meden Cemal�in gitmeyeceğini varsayarsak, An-
kara�daki gizli servis mi, Rusya�daki gizli servis
mi; bunlarõn mutlaka sorulmasõ gereklidir. Eğer
Ankara�dan haber verildiyse, Kemal Paşa�ya danõ-
şõlmadan böyle bir ihbarõn yapõlmayacağõnõ, kesin-
likle biliyoruz; bunun ötesinde, eğer, Rusya�dan
haber verildiyse, Roy�un anõlarõ bize, Lenin�in ha-
beri ve onayõ olmadan, böyle işlere başvurulmaya-
cağõnõ öğretiyor.� (22)

Peki �doktrinerliği bõrakmõş, fõrsatçõ ve diplo-
matik nedenlerle bir pratisyen politikacõ olarak ha-
reket ettiği� iddiasõ Roy�un anõlarõ içinden cõmbõz-
lanan ve cinayet imalarõyla tamamlanan Lenin
portresi, cinayet ortaklõklarõna neden girmiş olabi-
lir?

�Sovyetler Birliği�nin, hatta, Roy�un verdiği
bilgilerle buradaki yeni bilgiler bir araya getirildi-
ğinde, Sovyet Dõşişleri Komiseryasõ�nõn, 1920 yaz
aylarõ geride kalõrken, Doğu �Komünist Partileri� i-
çinde, daha hõrslõ, daha atak ve kendi ülkelerinde
de komünizan düzenler kurmak isteyen liderlik
kadrolarõ, tasfiyeye başladõklarõnõ kabul etmek zo-
runluluğu belirmektedir.

Böyle bir durumda, Mustafa Suphi�nin, risk
dolu ve ölümcül Anadolu  projesini kendisinin is-
temesi kadar, Sovyet tarafõnõn da, özendirdiğini ve
hatta zorlandõğõnõ güçlü bir hipotez olarak ortaya
koymamõz zorunludur. Bu seyahat başlamadan ön-
ce, Mustafa Kemal�in Suphi�ye bir mektupla, bir
tür davet çõkardõğõnõ da biliyoruz; ancak bundan
sonrasõ için, güvenilir bilgilerimiz bulunmamakta-
dõr.� (23)

Hipotez, Sovyetler Birliği�nin ve elbette Le-
nin�in, Doğu�daki Komünist Partilerin hõrslõ, atak
ve devrimci yöneticilerini tasfiyeye yöneldiğini ve
Mustafa Suphi ve arkadaşlarõnõn bu tanõma uygun
düştükleri için Anadolu�ya geçmeye özendirildik-
leri ve bu yolla ölüme gönderildiklerini iddia edi-
yor.

Demek, �1967�de bir ekonomik işbirliği anlaş-
masõ karşõlõğõnda Süleyman Demirel�e Türkiye İş-
çi Partisi�ni satan ve bu satõşõn taşeronluğuna
TKP�yi memur eden Sovyetler Birliği� şeklindeki
ucuz antisovyetizm, aynõ iğrençlikte bir Lenin ka-
ralamasõnõn üzerinde yükselmektedir. Kafa her tür-
lü sosyalist değerden arõnõnca, bütün bu işlerin bir
algülümver gülüm temeline oturtulmasõ da kaçõnõl-
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maz olmaktadõr:
�Daha da önemlibi, Ankara�daki Kemal Paşa

liderliğindeki yeni otorite, Ön Kafkasya�nõn, Er-
menistan, Azerbaycan ve Gürcistan�õn sovyetizas-
yonu konusunda, bolşeviklerle net bir işbirliğine
girmiş ve aynõ zamanda, şaşõrtõcõ bir diyalektik ile,
kendi içindeki efektif her türlü sol gücü tasfiye et-
miştir. Bu bir anlamda Anadolu reziztansõnda İngi-
liz karşõtlarõnõn kõrõlmasõ anlamõna da gelmektedir;
ancak tam kõrõlmalarõ için, İttihat ve Terakki kad-
rolarõnõn tümüyle temizlenmesi gerekiyordu ve
bunun için, Musul�u beklememiz zorunludur. Yal-
nõz o tarihteki önemlice bu tasfiyelere rağmen, ke-
malist kuvvetlerin, Ankara�ya kadar ilerleyen Elen
kuvvetlerini, Ankara yakõnõnda, Sakarya�da dur-
durmasõ, muhtemelen, Moskova�nõn Anadolu�ya
Sovyet kuvvetleri gönderme projelerini terk etme-
sine yol açmõştõr...�(24)

�Siyasi tekelcilik� ilkesi icabõ yapõlan tasfiye-
ler ne kadar çok işe yaramõş görünüyor: Hem em-
peryalizm Sevr projesini terkediyor ve Yunanis-
tan�õn arkasõndan çekiliyor; böylece zafer kazanõlõ-
yor ve hem de Sovyetler�in Anadolu�ya kuvvet
göndermesi projesi geçersiz kõlõnmõş oluyor. Keş-
ke kemalizmin kanlõ tasfiyelerinin meziyetleri üze-
rine birbirini tamamlayan iki ayrõ çözümlemeyi
yanyana biz getirmeseydik; bu çözümlemeleri ya-
pan şahsiyetler birlikte çalõşarak, bütünsel bir çö-
zümleme yapabilselerdi!... Hemen �bu mümkün
değil!� diye itiraz edilmemesini rica ediyorum.
Zor da olsa, kapõlar açõk bõrakõlmaktadõr:

�Nazõm�õn mezarõnõ getirmek isteyenlerin hiç-
birinin örgütlü solla veya solla ilgisi yok. Devamlõ
da solu kötülüyorlar. Bunlara katõlan sadece Sos-
yalist İktidar Partisi var, onlar ayrõ.�(25) 

Mustafa Suphi ve yoldaşlarõnõn katli konusu-
nun, Türkiye komünist hareketi için olduğu kadar,
ilericiler, solcular için de ayõrdedici olduğunu söy-
lememize, sanõyorum okuyucularõmõz hak vermiş
olmalõdõr. Öncekiler cinayeti başkalarõnõn üzerine
yõkmaya çalõşõyorlardõ. Elimizdeki örneklerden bi-
risi cinayeti meşrulaştõrmakta ve diğeri cinayete
Lenin�i ortak etmektedir. 

Bütün bunlar, bizim iki yõl önce, Aralõk 1999
tarihli Fabrika�nõn 46. sayõsõnda TBMM�nin Gizli
Celse tutanaklarõndan Mustafa Suphi cinayeti üze-
rine başlattõğõmõz tartõşmanõn isabetini ortaya ko-
yuyor. Nisan 2000�de Cumhuriyet Gazetesi�ndeki
köşesinden Attila İlhan bir dizi yazõyla konuyu
çarpõtmaya ve cinayeti İttihatçõlarõn üzerine yõk-
maya niyetlenmişti. Fabrika�nõn Ağustos 2000 ta-
rihli 48. sayõsõnda �Katil Yeniden Cinayet Mahal-
linde: Cumhuriyet yazarõ A. İlhan tarihi neden ve
nasõl çarpõtõyor?� başlõklõ yazõyla hem Attila İl-

han�õn çarpõtmalarõna hakettiği cevabõ vermiş ve
hem de Mustafa Kemal�in Yahya Kahya�ya çekti-
ği taktir telgrafõnõ yayõnlamõştõk.

Bizi iki yõl geriden izleyen ve cinayet mahalli-
ne sadece katillerin değil; 28 Şubat�õn açtõğõ alan-
da �ilericilik� yapmaya yeltenenlerin de uğramak
zorunda kaldõğõnõ gösteren örnekler ise; bir yandan
Attila İlhan gibi tarihi veya olgularõn siyasi mahi-
yetini çarpõtõrken, bazõlarõ bu yüzden aynõ zaman-
da kendilerini A. İlhan�lardan ayõrmaya çalõşõyor.
(26)
Şüphesiz bu yola girince, sadece tarihi çarpõt-

mak yetmez; Yalçõn Küçük kendisini de çarpõt-
maktan geri kalmõyor:

�Bin dokuz yüz yirmi sonbaharõnda, Bakü
sahnesini bilmemek, belki de Kemal Paşa�yõ bil-
mek istememekle özdeştir; son derece titiz, sahne-
deki her oyuncuya ayrõ bir oyun yazan, tam anla-
mõyla topyekuncu bir stratejiyle karşõ karşõya geli-
yoruz. Ünlü �İdarei maslahatçõ olunmaz� sözü, en
çok kendisine uyuyor; dostluğuna ve düşmanlõğõ-
na çok bağlõ ve şiddetli olduğunu da görüyoruz.
Kurtuluş Mücadelesi�nin başarõsõ için Sovyet dost-
luğunu esas almõştõr; esas aldõğõ sürece buna tü-
müyle uymaktadõr ve bütün notalarõn da uyumlu
olmasõ için göstermiş olduğu dikkat gerçekten şa-
şõrtõcõdõr.� (27) 

Nazõm Hikmet�in �Kuvayõ Milliye Desta-
nõ�ndan sonra, bir sosyalistten duyduğumuz en i-
nanõlmaz Mustafa Kemal övgüsüdür. Yalçõn Kü-
çük okumamakla öğündüğü eserlerinden �Türkiye
Üzerine Tezler�e bir kere gözatmalõ, Genelkur-
may�õn okumasõ ihtimalini gözönünde bulundura-
rak vakit ayõrõp yeniden yazmalõdõr. Fabrika okur-
larõ�nõn Kurtuluş Savaşõ sõrasõnda �TürkSovyet İ-
lişkileri�nin gerçek seyri için, Fabrika�nõn Ocak
2001 tarihli 49. sayõsõndaki �Kurtuluş Savaşõnda
Kemalist Dõş Politikanõn Esaslarõ� yazõsõna bir ke-
re daha bakmalarõnõ öneririz. Dostluğun zerresi
yoktur. İngiliz emperyalizmine õsrarla kur yapmak
ve bunun için �Silahlarõ Doğuya çevirmek vaadi�
vardõr. TBMM Gizli Celse tutanaklarõ, bizim tara-
fõmõzdan değil; İş Bankasõ Kültür Yayõnlarõ seri-
sinden yayõmlanmõş ve üçüncü baskõsõnõ yapmõş-
tõr.

NEDEN HEPİLERİ?

Yalçõn Küçük, Sõrlar�da, sistematik olarak 1a)
Mustafa Suphi�yi, b) Türkiye Komünist Partisini,
c) Sovyetler Birliği�ni ve d) Lenin�i �şüphe yaratõ-
cõ� yorumlarla, imalarla veya çarpõtmalarla veya a-
çõk yalan ve iftiralarla karalamaktadõr. 2. Mustafa
Kemal�e akõl ve izan sõnõrlarõnõ zorlayacak, haliyle
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kemalistleri bile mahçup edecek ölçüde övgüler
yağdõrmaktadõr. Elbette bunu Doğu Perinçek gibi
�Gerçek Atatürk devrimcisi� ölçülerinde yapmayõ
tercih etmemektedir. O alan doludur.

Peki büyük bir iddiayla yapõlan bütün bu işler,
hangi amaca hizmet edecek? 

Her zaman ve sadece kendisinden hareket e-
den; arkasõnda en küçük bir örgütlülük bõrakma-
mayõ her zaman başarmõş bir kişilikten sözediyo-
ruz; bir sõnõfõn temsilciliği düzeyine yükselmiş bir
partiden, bir örgütten, bir siyasi hareketten, o hare-
ketin liderinden değil... II. TİP�teyken, Behice Bo-
ran�õn otoritesi altõnda �işçi sõnõfõ adõna� konuşma-
ya çalõşõrdõ. Sonra �aydõnlar� adõna konuşmaya
yeltendi, Aziz Nesin kendisini çabuk tanõdõ. Sonra
�bizim parti� lakõrdõlarõ geldi. Ama õsrarlõ olmadõ.
�Birlik Programõ�nda �Doğu Birliği� projesini su-
narken �biz�den bahsetmeye başladõ. Şöyle söylü-
yor: �Gerçekten de, bizim şimdiye kadarki talih-
sizliğimiz, artõk talihimizdir. Şimdiye kadar güç-
süzlük saydõklarõmõz, artõk silahõmõzdõr. Bugüne
kadar bize �bölücü� olarak sunulmak istenenlerin,
en güçlü bütünleyici olduğunu gösterme şansõmõz
var, ortaya çõkmõştõr.� (28) Yalçõn Küçük �biz�
derken kimi ve neyi kastediyor? Belli değildir.
�Doğu Birliği� için Aydõn Menderes�le, kimi ay-
dõnlarla ve kimi sanayicilerle görüştüğünü söylü-
yor, duyuyoruz. 

Gene de kendisini sosyalist saymayõ sürdürdü-
ğünü görüyoruz:

�Bu programla, sosyalistler ile kemalistler ara-
sõnda yepyeni birliklere yöneleceğimizden kuşku
duymuyorum. Kemalizm, has anlamda, laisizm,
büyük devletlerden bağõmsõz halk politikalarõ ve
kamu işletmecilerinin öncülüğüdür; bunlar hepi-
mizin ilkeleridir, ancak tarih olarak kemalizmin a-
dõna yazõlõyor. Böyle bir birlik önümüzde açõktõr;
kemalistlerin de, �bölünme kabusu� dönemini geri-
de bõrakmasõ zorunludur.� vs.vs.

�Kemalizm bizi ileriye götürmez�(14 Aralõk
1986) (29) dönemi geride kalmõş görünüyor. Şim-
di kemalistlerle birlik yapma ve kemalistlere gü-
ven verme zamanõdõr: �Ben Kürtler için acõ çek-
tim. Acõyõ teknik anlamda söylüyorum. Şeyh Sa-
it�in İngiliz ajanõ olmadõğõnõ ortaya çõkaran da biz-
dik. Ama onlardan da Kemal Paşa�ya, bayrağa
saygõ bekledik.� (30)

Demek o kadar patõrtõ, o kadar içeri girmeler,
yurtdõşõna çõkmalar; Genelkurmay�õn istediği şey-
leri, bir de yakõndan söylemek içinmiş!..

Güven önemli. Bir zamanlar Mihri Belli
MDD�ciliği askerlerle pazarlõk ederken, sosyaliz-
mi, işçi sõnõfõnõn öncülüğünü ve �askerleri rahatsõz
edecek� diğer unsurlarõ ya erteler, ya da inkar eder-

di. O kadar feodalizm tesbiti, işçi sõnõfõnõn varlõğõ-
nõ inkar ederek, askerleri ikna etmek için yapõlma-
mõş mõydõ. Yöntem aynõdõr: 

�Doğu Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dedim,
şimdi Doğu Birliği diyorum. Çünkü sosyalist adõ
hiç olmazsa şu konjonktürde ikna edici değil. Bu-
nu kõrk yõldõr ileri sürerim. �Sen Osmanlõ�yõ yeni-
den yaratmak istiyorsun� diyorlar. Hayõr, bu Bü-
yük İskender�in projesidir.� (31)

Güven vermek için, �Kemal Paşa�ya ve bayra-
ğa saygõ� talebiyle yetinmek olmaz. Türkiye�ye
dönüş için �29 Ekim� gününü, o �kutsal günü�
seçmek ve böylece ortak değerler dizisi oluştur-
mak şarttõr. Biz elbette kendisinin �23 Nisan kutsal
günü�nde dönmesini önerebilirdik. Ama bizi kim
dinler?...

Dinlemesi mümkün olanlar için HEPİLE-
Rİ�ye dönelim. Ancak çerçeveyi tam zamanõnda
ve büyük bir berraklõkla çizmiş olan Orhan Gök-
demir yoldaşõn, 1998�de kaleme aldõğõ bir önsöz-
den, izninizle uzun bir bölüm aktarmak istiyorum:

� Bu kitabõn ilk baskõsõna esin kaynağõ olan
yayõnlardan biri �Belgelerle Türk Tarihi Dergisi-
Dünü/Bugün/Yarõn� adlõ dergiydi. Bir askeri bö-
lüğün kütüphanesinde tanõştõğõm bu dergiyi asker-
liğimin bitmesinden sonra da buldum ve izledim.
Öteki İslam�õn yayõmlanmasõndan sonra da izli-
yordum, Genelkurmay Genel sekreterliğiToplum-
la İlişkiler Başkanlõğõ (TİB)de önemli roller üstlen-
miş Genelkurmay Müşavirliği yapmõş, 12 Eylül
askeri darbesinin ardõndan generallerin kontenja-
nõndan �Danõşma Meclisi� üyeliğine seçilmiş il-
ginç bir simanõn çõkardõğõ bu dergi, kitabõn yayõn-
lanmasõndan iki yõl sonra yeni bir birinci sayõ yap-
tõ. Yakõn tarihteki bütün önemli dönemlerden son-
ra yeni bir birinci sayõ yapan dergi, Şubat 1997 yõ-
lõnõ da bir başlangõç saydõ. Ertuğrul Zeka-
i Ökte�nin �Türklüğün Tarihi�ni araştõrdõğõnõ iddia
eden bu yayõnõ, başlangõçtaki islami tonunun tersi-
ne �Yeniden Müdafaai Hukuk� kapağõyla çõkma-
yõ uygun buldu. Gerçekten de bu başlõk, devletin,
ya da askeriyenin 1997 yõlõ itibariyle içinde bulun-
duğu ruh haline uygundur; yeniden müdafaa-
i hukuk, 1997 yõlõ itibariyle başlayan yeni bir prog-
ramdõr.

Oysa, 1980�li yõllarõn sonlarõndaki açõlõş, so-
nuncusuna göre daha islamidir ve Ökte�nin bu ki-
tapta yer alan �Elhamdülillah Atatürkçüyüm� ta-
nõmlamasõna uygundur. Kim yapar bilinmez ama
devlet son otuz yõl içinde çok sõk program değişti-
riyor. Bu programõn sonuncularõndan biri 12 Eylül
Cuntasõ eliyle hõzla uygulanmõş, Cumhuriyet�in
doğurduğu bir medüz olan Refah Partisi�nin hükü-
met olmasõyla tamamlanmõş ve dibe vurmuştur.
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1997�de yaşadõğõ gerçekten inanõlmaz bir �resto-
rasyon� sürecinden sonra, �genç cumhuriyet� şim-
di yeniden bir müdafaai hukuk programõ yapmaya
çalõşmaktadõr.

�Gaflet ve hõyanet içindekiler�; yeniden
müdafaai hukuk programõ bu başlõk altõnda yeni
bir düşman tanõmlamasõ yaparak işe başlõyor: �Ba-
şarõya ulaştõğõ takdirde tarihin gidişini tersine
çevirmek demek olacak bu yõkõcõ dinamiğin ta-
şeronluğuna; Yurttaşlõk temeli üzerinde yükse-
len ulus devletini çokuluslu bir yapõya dönüş-
türmeyi hedefleyen �siyasi çözüm� savunucula-
rõ, �iki uluslu federasyon� destekçisi bölücüler,
veya bu federasyonu Türkiye�nin bir bölümü-
nü kopartma yönünde ara aşama olarak gören
ayrõlõkçõlar, yani panKürtçüler, Atatürk düş-
manõ �ikinci cumhuriyetçiler�, Laiklik düşmanõ
şeriatçõlar veya onlarõn çok cemaatli, çok hu-
kuklu bir üst yapõ kurularak şimdiki devletin
birliği, bütünlüğü, laikliği gibi temel yapõsal ö-
zelliklerini belirleyen kurulu hukuk sistemini
tasfiye etmek amacõnda olan ve sağ uçtan, sol u-
ca kadar siyasal yelpazenin her kesiminde boy
gösterenler, Yeni Osmanlõcõlar soyunmuşlar-
dõr.� Yeni Müdafaai Hukuk, düşman cephesini
böyle tanõmlõyor ve devlet 1997 tarihi itibariyle
hem dinci gericiliği hem de õrkçõ milliyetçiliği kar-
şõsõna almaya karar veriyor. Kaba bir �psikolojik
harp� söylemi olmadõğõndan kuşku duyulmamalõ,
çünkü bu program kendine bir zemin tanõmlamasõ
da yapõyor.

Yazõ şöyle sürüyor: �Bugün sõnõrlarõmõz için-
de bir değil, üç Türkiye var! Coğrafya ve tarih
perspektifinden baktõğõmõzda bu üç Türkiye�yi
rahatça seçebiliriz. Azõmsanmayacak bir Tür-
kiye hala yarõ feodal koşullarda, aşiret ilişkileri
içinde ortaçağ karanlõğõnõ yaşamaktadõr. Son
derece dinamik, koca bir başka Türkiye hõzla
sanayileşmekte, sõçramalarla ilerleyerek kapi-
talizm sürecinde aşamadan aşamaya geçmekte-
dir. Ve bu Türkiye�ye coğrafya dar gelmektedir.
İlin, yörenin, bölgenin, ülkenin sõnõrlarõ aşõlõp
uluslararasõ pazarlara açõlmaktadõr. Ve bu di-
namiğe her geçen gün yeni katõlõmlar olmakta-
dõr. Üçüncü Türkiye ise, henüz küçük bir kesim
olsa da bugünden 21. yüzyõla geçmiştir. Şimdi-
lik el yordamõyla �sanayi sonrasõ toplum�, �bilgi
toplumu� diye tanõmlanmaya çalõşõlan gelecek
yüzyõlõn bugünden belirlenmiş standartlarõ ya-
kalanmõştõr.

Bu tabloda kõpõr kõpõr bir dinamizm vardõr,
yaşam vardõr, umut vardõr, geleceğe güven var-
dõr. Asõl olan budur, bu yapõcõ dinamiktir. Ama
aynõ zamanda, leopar derisindeki benekler gibi,

ilkelliğin, geriliğin, çağdõşõlõğõn, Sivas vahşiliği-
nin, terör katliamlarõnõn ülke coğrafyasõna ya-
yõlmõş kapkara lekeleri de vardõr. İkincil olan
da budur, bu yõkõcõ dinamiktir.�

Bu programõn üzerine oturmayõ planladõğõ di-
namik budur. Ortaya çõkan tablo, sağda �sol�da
farklõ dillendirilmeye çalõşõldõğõ gibi, �gericilik dö-
nemi�nin bittiğini gösteriyor. Devlet artõk �ilerici-
lik�te karar kõlõyor ve hepimizin bundan böyle �ile-
rici� olmasõna karar  veriliyor.

Bu tabloda, aslõnda bu programõn gerçek sahi-
bi olan �sol� yoktur ve anlaşõldõğõ kadarõyla, 12 Ey-
lül�den sonra dinci gericiliğe ne kadar açõk kapõ bõ-
rakõlmõşsa, �sol�a da o kadar açõk kapõ bõrakõlmõş-
tõr. 1997 yõlõnda bõrakõlan açõklõktan �sol�un bir kõs-
mõ girmiştir ve bir kõsmõ da girmek üzeredir.

Bir programdõr ve bir programõ olmayan �sol�
için iyidir. Şimdi Doğu Perinçek de, İlhan Selçuk
da, belki Yalçõn Küçük de bu programõn bir parça-
sõdõr ve �sol� belki tarihinde ilk kez gerçek bir ay-
rõşma ile karşõ karşõyadõr.� (32)

Ertuğrul Zekai Ökte, Şubat 1997�yi yeni bir
başlangõç yapõyor.

Yalçõn Küçük�ün dergisi Hepileri, bir ay son-
rasõna yetişebiliyor: Nisan 1997.

Devlet hepimizin artõk �ilerici� olmasõna karar
veriyor. Ve derginin adõ, �Emredersiniz, hepileri�
olmuyor; Sadece Hepileri oluyor.

Devlet Türkislam sentezi deneyiminden ders
çõkarõyor. Bu stratejinin, uzun vadede Refah/Fazi-
let ve MHP�yi büyüttüğünü tesbit ediyor. 28 Şubat
açõlõmõnõn ise uzun vadede solu büyütebileceğini
buradan çõkarõyor. 28 Şubat destekçisi solcular, bu
arada Yalçõn Küçük de öyle görüyor. Devletin sol
programõnõn bir parçasõ olmaya hazõrdõr. Ancak
göremediği, DSP�nin aksine, devletin sola açõlan
bir kapõ olarak değerlendirdiği CHP�nin terbiye
sürecine neden alõndõğõdõr. CHP barajõn altõna itili-
yor ve mesajõ alan Baykal, CHP�de sola açõlan ka-
põlarõ, pencereleri birer birer söküyor ve duvar örü-
yor. CHP�nin solu kenarõ, artõk �demir kapõ, kör
penceredir.� Dersini almayanlar için sağcõlõğõ ke-
sin olmakla birlikte, denetleyemeyeceği bir �yeni
oluşum�a şemsiyelik etmeye soyunan Erdal İnö-
nü�ye senaryonun gelecek bölümleri okutuluyor:
Büyük ortağõ olduğu aile şirketi üzerinden manşet-
lere taşõnõyor ve dersini alõp politikadan son defa
ve kesin olarak çõkõyor.

Bir ayağõ sosyaldemokraside, veya bir ayağõ
kemalizmde veya bir ayağõ Avrupa Birlikçiliğinde
solculuk yapabileceğini, sola düzenin kanallarõnõ
kullanarak gelişme alanlarõ açabileceğini umanla-
ra kapõlarõn kapalõ olduğu õsrarla gösteriliyor. Yal-
çõn Küçük�e şahsen de gösteriyor. Ülkeye döner
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dönmez cezaevine kapatõlõyor ve hücresinin anah-
tarõ denize atõlacakken, salõveriliyor. 

�Nazõm Hikmet, Türkiye edebiyat tarihinde
�Kuvayi Milliye Destanõ� olarak bilinen uzun epo-
pe�yi yazõyordu; Türkiye Kurtuluş Mücadele-
si�nin ve Kemal Paşa�nõn en başarõlõ güzellemesi
olduğunda hiç kuşku yoktur. Burada, Kurtuluş
Mücadelesi kutsal, Kemal Paşa tanrõsal ve örnek-
tir. Çerkes Ethem ise haindir; af vaadleriyle, ha-
pisteki Büyük Şair�e �sipariş� verildiğini biliyo-
ruz.� (33)

Ne güzel!
Sõrlar sipariş edilmeden yazõlmõş bir �Kuvayi

Milliye Destanõ�dõr. Elbette Nazõm�õn eseri gibi
kalõcõ olmayacak ve edebiyat tarihinde yer alma-
yacaktõr. Ama burada da �Gazi� olarak anõlan
Mustafa Kemal tanrõsal ve örnektir. Kurtuluş Sa-
vaşõ kutsaldõr. 

Sõrlar�õn beklentisi �af�tan daha fazladõr ve si-
yasette 28 Şubat�õn solculuk programõnõn soldaki
baş aktörü olmayõ içermektedir.

Devlete, devletin bir kanadõna, orduya, Avru-
pa Birliğine, TÜSİAD�a veya sosyaldemokrasiye
yaslanarak siyaset yapmaya ve bunun için sosya-
lizmi sulandõrmaya girişmiş daha öncekiler gibi;

Doğan Avcõoğlu�nun gecikmiş karikatürleri de
hüsrana uğrayacaklardõr.

Sõnõf mücadelesini esas almayan; bu mücade-
lenin gereklerini sabõrla, tevazuyla, õsrarla, yaratõ-
cõlõk ve cesaretle yapmayan; Marksizmi ve komü-
nist değerleri bütün berraklõğõyla savunmayan hiç-
bir solculuk girişiminin ne bugün, ne yarõn gelece-
ği olmayacaktõr. Devlet, geleceğini düzeniçi kanal-
larda arayanlara böyle bir şans vermeyeceğini ka-
rarlõlõkla gösteriyor.

Bundan ötesi zaten Komünist Partisi�nin yolu-
dur. İzinle, icazetle, yaranma/yaltaklanma karşõlõğõ
değil; sõnõf savaşõmõnda saf tutarak; yõğõnlarõn ey-
lemini örgütleyerek; işçi sõnõfõnõn iktidar hazõrlõğõ-
na öncülük ederek mesafe alõnõr.  

Sõrlar, hiçbir programa bağlanmayan; her ba-
şarõsõzlõktan sonra, yeni konjonktürlerin gerektirdi-
ğini düşündüğü yeni programlar üreten; sadece
kendisinin önemine inanan ve her yenilgiden son-
ra kuyruğu dik tutmayõ marifet sayan bir ilginç ki-
şiliğin, küçük ve kişisel sõrlarõ olarak kendisini ifşa
etmiştir. Biz bu yazõyla ifşa girişimine sadece yar-
dõmcõ olduk.

Yalçõn Küçük, komünistlerin ayak altõndan ar-
tõk çekilmelidir.
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11 Eylül�ün üzerinden üç ay geçti. Dünya Ti-
caret Merkezi ve Pentagon vuruldu. Sõcağõ sõcağõ-
na 3. Dünya Savaşõ açõklamalarõ yapõldõ. ABD�ye
göre suçlu Usame bin Ladin ve örgütü El Kaide i-
di. Afganistan�õn Taliban rejimi �terör destekçisi�
ilan edildi. �Yeni Dünya Düzeni� inya edilecek,
�Artõk hiçbir şey eskisi gibi olmayacak�tõ. 7 E-
kim�de ABD ve müttefiki İngiltere�nin devasa sa-
vaş makinasõ, bu zavallõ ülkenin defalarca param-
parça edilmiş vücudunu yeniden parçalamaya ve
ezmeye koyuldu. Bombardõmanõn ikinci ayõ dolar-
ken hemen hiç bir noktada cephe tutmayõ başara-
mayan Taliban Afganistan şehirlerini terketmiş,
çekildiği dağlarda da, saklanmasõ muhtemel mağa-
ra ve yeraltõ sõğõnaklarõnda da takibe alõnmõştõr. Bir
zamanlar ABD�nin, Suudi Arabistan�õn, Çin Halk
Cumhuriyeti�nin, İngiltere�nin ve Pakistan�õn or-
tak çabasõyla, Sovyetler Birliği�ne ve sosyalizme
karşõ ve Afganistan�õn aydõnlõk bir gelişme imka-
nõnõn yokedilmesi pahasõna örgütlendirilmiş geri-
cilik; dün kendi içinde yaşadõğõ içsavaşõ, emperya-
list desteğin yer değiştirmesiyle tersinden yaşama-
ya zorlanmõştõr. Afganistan�õ bütün emperyalist
propagandaya rağmen Taliban�dan daha farklõ bir
gelecek, en azõndan uzun süre beklemiyor. Esasen
emperyalizmin Afganistan halkõnõn insanca bir ha-
yat kurmasõ diye bir sorunu da hiçbir zaman olma-
dõ. Ancak emperyalizm Usama bin Ladin ve Tali-
ban gerekçesiyle Asya�nõn üç büyük gücünün,
Rusya�nõn, ÇHC�nin ve Hindistan�õn �yumuşak
karõnlarõ�nõn baktõğõ bölgeye fiziki olarak yerleş-
me imkanõ buldu ve yerleşiyor. �İyi beyaz adam�,
�kötülere karşõ mücadele ederken�, tesadüfen As-
ya�nõn petrol yataklarõna, en stratejik enerji güzer-
gahlarõna ve stratejik düşmanlõklarõnõ sürdürebile-
ceği en uygun mevzilere yerleşmekte olduğunu se-
vinçle farkediverecektir.

11 Eylül sonrasõ, zihinlerimizin yoğun bir pro-
paganda bombardõmanõna maruz kaldõğõnõ ve em-
peryalist kaynaklarõn salgõladõğõ �bilgi� istilasõna

uğradõğõnõ biliyoruz. Bu bakõmdan sürecin kimi
yanlarõnõ bir kere daha değerlendirelim:

11 Eylül 2001

11 Eylül 2001�de, ABD�nin New York ve
Washington şehirlerinde, Dünya Ticaret Merke-
zi�nin ikiz kulelerine ve Pentagon binasõna çarpan
uçaklar, artõk tarihte yerlerini aldõlar. 
Saldõrõda Küresel ekonominin kalbi ve sembolü o-
lan ikiz kuleler yerle bir oldu. 

Emperyalist küreselleşmenin askeri merkezi
Pentagon�un kanatlarõndan birisi enkaz haline gel-
di.

ABD, tarihinde ilk defa kendi topraklarõ üze-
rinde ve böylesine ağõr bir saldõrõyõ yaşadõ.

Çok değişik rakamlar telaffuz edilmekle bir-
likte, çoğunluğunu Dünya Ticaret Merkezi�nin i-
kiz kulelerinde iş tutan şirket yöneticisi ve çalõşan-
larõnõn oluşturduğu, içinde çok sayõda itfaiyeci ve
polisin de bulunduğu 4 binin üzerinde insan, bu
saldõrõlarda hayatõnõ kaybetti. Pentagon�daki per-
sonel zayiatõnõn ne olduğu ise açõklõk kazanmadõ.

ABD yönetimi, saldõrõnõn üzerinden yarõm sa-
at geçmeden bunun bir �savaş� olduğunu duyurdu.
Aynõ saatlerde failin Üsame bin Ladin ve örgütü
olduğu ilan edildi. 

ABD, kanõtlarõ tartõşmadan kabullenmeye ha-
zõr müttefiklerin önüne önce �harekat planlarõ�
koydu. Arkasõndan  �gizli� olduğu söylenen; müt-
tefik hükümetlerin �ikna olduk� açõklamasõ yaptõ-
ğõ kanõt listesi...

�Karanlõkta uçuşan ateş böcekleri gibi...�

Körfez savaşõ esnasõnda, Irak şehirleri üzerine
yağdõrõlan tonlarca bomba; savaşõ naklen veren,
ancak bombardõmanda canõnõ kaybetmiş on binler-
ce sivilden bir tekini bile göstermeyen CNN�in su-
nucusu tarafõndan böyle anlatõlõyordu: Temiz sa-
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vaş, romantik anlatõm...
Bu defa da şimdi Afganistan ve sonra kimbilir

hangi ülkelere; şimdi Taliban ve sonra kimbilir
ABD çõkarlarõ için tehlikeli görülen hangi örgütle-
re yönelecek emperyalist saldõrganlõğõ, emperya-
list medya benzer cümlelerle anlatmaktadõr.
İngiltere Başbakanõ Tony Blair�in dõşişleri ö-

zel danõşmanõ ve eski diplomat Robert Cooper
şöyle söylüyor:

�Çifte standarda alõşmalõyõz.�
Ağõr hasar görmüş Pentagon�dan sözetmeyen

ve Dünya Ticaret Merkezi�nin �İkiz kuleleri�ne ve
orada hayatõnõ kaybetmiş �siviller�e gözyaşõ dök-
memiz için daha yüksek perdeden talimat veren te-
kelci medya, hepimizi emperyalist standartlara a-
lõşmaya zorluyor.

11 Eylül�den sonra şaşkõnlõk, dehşet, öfke ve
çaresizlik içinde, bu saldõrõnõn �insanlõğa ve öz-
gürlüğe yöneltildiğine� kendilerini ve bütün dün-
yayõ inandõrmaya çalõşan ABD ve müttefiki ülke-
lerin yöneticilerine, uluslararasõ tekelci medyanõn
ideologlarõna; Türkiye gibi bağõmlõ ülkelerin A-
merikan muhiplerine şunu söylemek gerekir:

Emperyalist kapitalizmin halklar ve sõnõflar a-
rasõnda yarattõğõ eşitsiz ve adil olmayan ilişkilerin;
tekelci siyasi gericiliğin; emperyalistlerin eseri o-
lan savaş, baskõ ve zulmün belirlediği bir dünyada;
her türden toplumsal ve siyasal muhalefetin geliş-
mesi tabiidir. Sömürü, eşitsizlik, baskõ ve terör ü-
zerine kurulmuş bir dünyayõ; sõnõfsõz, sömürüsüz,
sõnõrsõz, savaşsõz, bolluk ve özgürlük üzerinde
yükselen bir dünya için savaşanlar nihai olarak de-
ğiştireceklerdir. Ancak böyle bir dünyada, 11 Ey-
lül�dekine benzer eylemleri gerçekleştirmeyi bir
siyasal mücadele yolu olarak gören örgütlerin sah-
ne almasõ da şaşõrtõcõ değildir. Bu türden örgütlerin,
kendi senaryo ve eylemleriyle, başka güçlerin se-
naryolarõnda başrolde görünmeleri de mümkün-
dür. Zaten, bu türden örgütlerin onlarcasõnõ başta
ABD olmak üzere emperyalist devletler kurdur-
muş, kurmuş, desteklemiş, uyuşturucu ticareti baş-
ta olmak üzere çeşitli karanlõk yöntemlerle besle-
miş ve silahlandõrmõştõr. 11 Eylül�ün faili olarak
gösterilen Üsame bin Ladin ve Kaide örgütü de,
bizzat CİA tarafõndan yaratõlmõş, uyuşturucu ihale-
leriyle beslenmiş ve sadece Talibanla birlikte Af-
gan halkõnõn başõna değil; Çeçen ve Rus halklarõ-
nõn da başõna bela edilmiştir.

11 Eylül saldõrõsõnõn sivil hedeflere yönelmesi
bakõmõndan insanlõk düşmanõ bir öze sahip oldu-
ğu, emperyalist propaganda ve yerel uzantõlarõ ta-
rafõndan büyük bir õsrarla dile getirilmiştir. 4 bin si-
vilin trajik ölümünün ve yakõnlarõnõn yaşadõğõ acõ-
larõn ABD ve muhipleri tarafõndan bize işaret edil-

mesine gerek yoktur. Biz sivil ölümlerine üzülmek
ve acõsõnõ yüreğimizde duymak için, ABD şehirle-
rinde katliam yapõlmasõnõ bekleyenlerden değiliz.
Bu propagandistler, Japonya�da 120 bin kişinin öl-
düğü Tokyo bombardõmanõnõ, Hiroşima ve Naga-
zaki�ye nükleer bomba atõlmasõnõ ve yüzbinlerce
sivilin öldürülmesini; Endenozya�da ABD destek-
li darbeciler eliyle bir gecede yüzbinlerce komü-
nistin katledilmesini; Vietnam�da, Kore�de sömür-
geci ve emperyalistlerin, onyõllar boyu halklarõn
kanõnõ dökmesini, Şili darbesi başta olmak üzere,
Latin Amerika�da gerçekleşen ABD destekli faşist
ve askeri darbelerin kitlesel cinayet ve işkence suç-
larõnõ; Filistin�de Siyonist õrkçõlõğõn bugün hõz ka-
zanmõş sivillere, çocuk ve kadõnlara yönelmiş ci-
nayetlerini, Türkiye�de ABD destekli faşist terö-
rün ve gene ABD destekli 12 Mart ve 12 Eylül dar-
belerinin cinayetlerini ve diğer insanlõk dõşõ suçla-
rõnõ, Körfez savaşõnda ABD ve koalisyon kuvvet-
lerinin bombardõmanõ ile katledilen on binlerce si-
vili; Yugoslavya�nõn NATO bombardõmanõ altõnda
uğradõğõ ağõr sivil kayõplarõnõ ve verilebilecek baş-
ka yüzlerce örneği hatõrlatmamõzõ bile yarattõklarõ
ideolojik terörle engellemeye çalõşmaktadõrlar.

ABD ve İngiltere�nin Körfez Savaşõ sonrasõn-
da Irak�a �dünya tarihinde eşi görülmemiş bir
tavizsizlikle uyguladõğõ ambargo�nun sonucu o-
larak, Birleşmiş Milletler Örgütü�nün 1995 yõlõ ra-
poruna göre, ambargonun yolaçtõğõ yetersiz ve
kötü beslenme, ilaç ve tõbbi malzeme yokluğu
nedeniyle hayatõnõ kaybeden Iraklõ çocuk sayõ-
sõ 567 000�dir. ÜNİCEF ise, Irak�ta, ambargo
nedeniyle her ay 4500 çocuğun öldüğünü açõklõ-
yor. Dünya Ticaret Merkezi�nin kulelerinde ölme-
diler diye, Iraklõ çocuklarõ insandan saymayan;
ABD ve İngiltere�nin ambargosunun yolaçtõğõ ço-
cuk katliamõna aldõrmayanlarõn �insanlõk� edebi-
yatõ, her türlü insani özden yoksundur, utanmazlõk-
tõr.  

Bu hatõrlatmalar, ABD�ye yönelik saldõrõnõn
sivillere verdiği zararõn hoşgörülmesini istediği-
miz için değil; 11 Eylül�den sonra sivil ölümlerini
bahane ederek gürültü koparanlarõn, dün sivillere
karşõ işlenmiş ve bugün Afganistan�da sivillere
karşõ işlenmekte olan kitlesel cinayetler karşõsõnda-
ki derin suskunluğu, hatta kõşkõrtõcõlõğõ ve utanmaz
ikiyüzlülüğünü yüzlerine çarpmak için yapõlmak-
tadõr.

Daha dün, Çeçen halkõnõn başõna musallat ol-
muş CİA destekli, islamcõ, mafya kõrmasõ terörist-
lerin Rusya şehirlerinde gerçekleştirdikleri, yüzler-
ce sivilin ölümüyle sonuçlanan saldõrõlar karşõsõn-
da ellerini oğuşturanlar; Türkiye�de gemi kaçõran
silahlõ eylemcileri hapisanelerden, ceplerine harç-
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lõk koyup yeni eylemlere yolcu edenler; şimdi
ABD�de ölen sivillerin kanõ üzerinden ezilen halk-
lara yönelik saldõrõlarõn gerekçelerini pazarlamak-
tadõrlar.

Bu saldõrõlar da bir şekilde geriye dönecek;
emperyalist ülke halklarõnõn gelecekte çekeceği
benzer acõlar da, gene emperyalistlerin kendi eser-
leri olacaktõr.

Saldõrõnõn Mahiyeti

Dünya Ticaret Merkezine ve Pentagon�a yapõ-
lan saldõrõlarõn asli niteliği, gözü yaşlõ W. Bush�la-
rõn, New York Borsasõ�nõ Amerikan milli marşõyla
ve ağlayarak açanlarõn, ABD muhiplerinin herkesi
inandõrmaya çalõştõğõ gibi sivil ölümleri değildir.
Saldõrõ esas itibariyle ABD�nin patronajõndaki
�Yeni Dünya Düzeni�nin iktisadi ve askeri mer-
kezlerine yönelmiştir.

Gerçekte kim yapmõş veya yaptõrmõş olursa
olsun, saldõrõ cüretkardõr. Herkesin üzerinde birleş-
tiği gibi, bu saldõrõlar ABD�nin kendisine güvenini
sarsmõş; Holywood eliyle yaratõlmõş imajlar yerle
bir olmuştur. Amerikan halkõna yõllarca propagan-
da edilmiş gurur ağõr darbe yemiştir. Hedeflerin
sembolik değerleri üzerinde tam bir mutabakat
vardõr. Eylem dikkatle planlanmõş ve neredeyse
tam bir başarõyla ve gösteri yanõ da ihmal edilme-
den gerçekleştirilmiştir. 

Eylemlerin yüksek teknoloji gerektirdiği ve
eylemcilerin yüksek teknoloji kullandõğõ yolunda-
ki iddia ve teorileri inandõrõcõ kõlacak herhangi bir
kanõtla karşõlaşmõş değiliz. ABD güvenlik siste-
mindeki boşluklarõn içinden geçerek veya geçirile-
rek; yalõn bir plan, büyük bir cüretkarlõkla ve disip-
lin içinde ve en az hatayla uygulanmõştõr. Kredi
kartõyla uçak bileti almak ve maket bõçağõyla uçak
kaçõrmak yüksek teknolojiyle değil; bu amaçla e-
ğitilmiş yetişkin insan unsurunun becerisiyle ve ar-
kadaki organizasyonun çapõyla ilgilidir. Ancak ey-
lemi bahane haline getirerek dünya çapõnda bir
planõ yürürlüğe sokmak isteyenler, düşmanõ büyüt-
mek ve belki de olduğundan başka bir yere yerleş-
tirmek için, yüksek teknoloji varsayõmõnõ ileri sür-
müşlerdir. Diğer taraftan İP çevresi de, ilk günler-
de sözümona isim vermeden, ama açõk bir imayla
Rusya ve ÇHC�ni bu eylemin arkasõna yerleştir-
meye ve böylece Amerikan emperyalizminin sal-
dõrganlõğõna karşõ, dünyada başka bir kutbun fren-
leyici rol üstlendiğini iddia etmeye çalõşmõştõr. Tek
kutuplu bir dünyaya güçlü itirazlarõn olmasõ ve
ABD hegemonyasõnõn Asya�dan kõrõlmasõ elbette
iyi bir gelişme olurdu... Ancak, Rusya ve Çin, her-
halde �komünist enternasyonal� olarak ABD

emperyalizmi karşõsõnda bir kutup oluşturma gay-
reti içinde değiller. Neticede bu ülkeler de emper-
yal çõkarlarõnõ korumak ve azamileştirmek bakõ-
mõndan �çok kutuplu bir dünya� hedeflemekte-
dirler. 

Antiemperyalizm, sadece ABD emperyaliz-
mine karşõ çõkmak değildir.

Kapitalizme karşõ çõkmayan bir antiemperya-
lizmin etkisi dar ve sürekliliği sõnõrlõdõr. ABD em-
peryalizmine, onun da sadece emperyalistliğine
karşõ çõkõyor görünmek, solculuktan çalanlarõn sü-
südür, fiyakasõdõr. Türkiye�nin NATO üyeliğiyle
problemi olmayan; Genelkurmay�õn Avrupa Gü-
venlik ve Savunma Kimliğine dahil olma õsrarõna
destek veren; dünyanõn en kalabalõk üçbeş ordu-
sundan birisine sahip olmaktan ve ordunun büyük
silahlanma projelerinden gururlu; sol ve sosyalist
muhalefete uygulanan devlet teröründen sadece
bir parça şikayetçi görünen, devletin eleştirilmesi-
ne bile tahammülsüz Kemalist kõlõç artõklarõnõn
ABD ve savaş karşõtlõğõ gösterilerine karnõmõz tok-
tur.

11 Eylül: Emperyalist Terörün Bahanesi

ABD yönetimi ilk anda saldõrõyõ bir �savaş� o-
larak tanõmlamõştõr. 

NATO ise bu tanõmlamaya uygun olarak, NA-
TO anlaşmasõnõn 5. maddesinin yürürlüğe konul-
duğunu ilan etmiştir. Bu ilan, ABD�ye ülke dõşõn-
dan bir saldõrõ gerçekleştiğini ve bu saldõrõnõn bü-
tün NATO üyelerine yapõlmõş sayõlacağõnõ anlatõ-
yor. Gerçekten saldõrõ, sivil insanlara, bir savaşõn
yaratabileceği ölçüde ağõr bir zarar vermiştir. An-
cak savaşõn bir yanõnda ABD ve NATO yeralõrken,
karşõ tarafta herhangi bir devlet açõk biçimde ta-
nõmlanamamõştõr. 

ABD ise saldõrõyõ düzenleyenin Üsame bin
Ladin ve onun Kaide örgütü olduğunu; bu örgütün
de Afganistan�daki Taliban rejimi tarafõndan des-
teklendiğini, dolayõsõyla �bir devlet tarafõndan
desteklenen terörün� adresinin Afganistan oldu-
ğunu iddia ediyor. Böylece Afganistan�a yönelik
saldõrõ, devletler hukukuna uygun hale getirilmek
isteniyor. Taliban�õn canõ cehenneme...Sovyetler
Birliği�ne karşõ ABD, İngiltere, Suudi Arabistan,
Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti�nin ortak çaba-
larõnõn ürünü olan bu gerici aletin, bizzat sahipleri-
nin elini õsõrmasõ ve sahiplerince cezalandõrõlmasõ,
bizim savaş karşõtlõğõmõzõn, ABD�nin uluslararasõ
terörüne karşõ çõkõşõmõzõn sebebi olamaz.

Saldõrõnõn bir yönü Afganistan�daki Taliban
rejimi olarak sunulurken; diğer yandan dünya ça-
põnda �terör örgütü� olduğu iddia edilen çok sayõ-
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da örgütün içinde yeraldõğõ bir liste oluşturulmak-
ta ve bütün bu örgütler çökertilinceye ve bu örgüt-
lere destek olan devletler, destek vermekten vazge-
çirilinceye kadar; her türlü yol ve yöntemin, her
türlü imkanõn kullanõlacağõ, hiç bir kuralla kendisi-
ni bağlamayacak çok yönlü ve uzun vadeli bir sa-
vaşõn sürdürüleceği ilan edilmiştir. 

Kesin olan şudur: Dünya�nõn dört bir tarafõn-
da, kendisini ve eylemini meşrulaştõrmak için han-
gi motifleri kullanõyor olursa olsun, sayõsõz örgütü
kullanan, finanse eden ve kendi çõkarlarõ doğrultu-
sunda şimdi �terör� diye adlandõrdõğõ türden ey-
lemlere yönelten ülke ABD�dir. Böyle bir devletin
�teröre karşõ savaş� iddiasõnõn hiçbir inandõrõcõlõğõ
yoktur. Savaş, Amerikan çõkarlarõnõ tehdit edenle-
re, kõsacasõ Amerika�nõn düşmanlarõna karşõ savaş-
tan ibarettir.   

Emperyalist saldõrõ planlarõnõn, radikal siyasal
islamcõlarla sõnõrlõ olduğunu düşünmek için hiçbir
neden yoktur. Aksine dünyada ABD emperyaliz-
minin ve müttefiklerinin çõkarlarõna zarar veren
her örgüt; sendikal hareketler dahil küreselleşme
karşõtlarõndan bağõmsõzlõkçõ hareketlere; islamcõ
hareketlerden komünistlere her türlü siyasal eğilim
emperyalizmin kuralsõz/kirli savaşõnõn potansiyel
hedefi halindedir. ABD�nin �haydut devletler� o-
larak adlandõrdõğõ ve emperyalist küreselleşme sü-
reçlerine değişik nedenlerle uyum göstermeyen,
direnen devletler ve halklarõ tehdit altõndadõr.

�Terör� bahanesi arkasõnda, emperyalist ülke-
lerde yükselebilecek her türlü toplumsal muhalefet
hareketi tehdit altõndadõr. Saldõrõ bahanesiyle �an-
titerör� yasalarõnõ ve basõn üzerindeki kontrolünü
daha da ağõrlaştõran, güvenlik görevlilerinin yetki-
lerini daha da arttõran ve her türlü keyfiliği �ulusal
güvenlik� gerekçesiyle yargõ denetiminin dõşõna
çõkaran ABD yönetimi karşõsõnda; bizzat ABD
halkõ tehdit altõndadõr.

Terörizmden yakõnan emperyalistler, başka ül-
kelerin rejimlerini değiştirme ve devlet başkanlarõ-
na suikast düzenleme hak ve yetkisini kendilerin-
de görmekte ve CİA gibi örgütlere bu yetkiler dün-
ya kamuoyuna göstere göstere tanõnmaktadõr.

Hiç gizlenmeden, Afganistan veya başka ülke-
lere nükleer saldõrõ yapõlabileceği ilan edilmekte-
dir. İnsanlõk emperyalizmin nükleer terörizminin
tehdidi altõndadõr.

11 Eylül�ü izleyen günlerde, saldõrõyõ kõnadõk-
tan sonra �ama� diye devam edenleri �alçak� ilan
eden alçaklar; demokratik toplumsal muhalefet
güçlerine, ezilen halklara, küreselleşmeye direnen
rejimlere, çeşitli devletlerin başkanlarõna ve insan-
lõğa yöneltilmiş cinayet, kitle kõrõmõ, terör ve nük-
leer tehdidi tereddütsüz benimsemekte, bunu dün-

yaya �demokrasinin� egemen kõlõnmasõ olarak a-
yakta alkõşlamaktadõrlar.

11 Eylül�ün asli siyasi sonucu, emperyalist
saldõrganlõğõn kendisini bu eylemle meşrulaş-
tõrmaya girişmesidir.

Aynõ zamanda ABD ve Batõlõ müttefikleri, bu-
güne kadar kendi dõşlarõndaki dünyaya karşõ izle-
dikleri ayrõmcõ politikalarõ, kendi ülkelerinde de
şiddetlendirmişler; bir yandan milliyetçiliği kõşkõr-
tõrken; diğer yandan klasik faşizm örneklerinden
farklõ olarak �üstün õrk� anlayõşõnõn yerine, üstün
uygarlõk anlayõşõnõ koymaya yönelmişlerdir.
W.Bush�un �haçlõseferi� ve Berlusconi�nin �üs-
tün uygarlõk� demeçleri dil sürçmesi değildir. 

Sanki Bekliyorlardõ

11 Eylül saldõrõsõnõn hemen arkasõndan ABD
yetkililerince dile getirilen yukarõdaki tehditler ve
�Artõk hiçbir şey eskisi gibi olmayacak� sloganõ,
uğradõklarõ insan kaybõnõn ve tahribatõn yarattõğõ
öfkenin tezahürü müdür?

Görünen odur ki, ABD ve müttefikleri, kim
yapmõş olursa olsun, New York ve Washington�a
yapõlan saldõrõyõ bir fõrsata dönüştürme; esasen
başladõklarõ bazõ işleri, bu fõrsattan yararlanarak
hõzlandõrma niyetindedirler.

ABD�nin nükleer silahlarõn sõnõrlandõrõlmasõ
anlaşmalarõndan tek taraflõ olarak çekilmeye karar
verdiğini ve bunu uygun bir zamanda ilan edeceği-
ni açõklamasõ, 11 Eylül�den kõsa bir süre öncedir.

W. Bush, seçildiği günden bu yana �Nükleer
füze kalkanõ� projesini raftan indirmiş ve yaz ayla-
rõnda projenin pazarlama çalõşmalarõna hõz vermiş-
tir.

ABD, küresel õsõnmaya karşõ Kyoto anlaşma-
sõndan tek taraflõ olarak çekilmiştir.

ABD, BM Irkçõlõk konferansõnõ protesto eden-
lerin başõnõ çekmiştir.
İnternet ve telefonlar üzerinden kişisel haber-

leşmelerin denetlenmesi için, üretilen her bilgisa-
yar ve telefona, şifre öncesi bilgileri kaydeden bir
çip yerleştirme projesi yürürlüğe konulmak üzere-
dir.

ABD�de antiterör yasasõnda bir dizi değişiklik
hemen yürürlüğe konmuştur. ABD güvenlik güç-
leri, artõk mültecileri istedikleri kadar gözaltõnda
tutmaya, �ulusal güvenlik bakõmõndan kuşkulu�
bulduklarõ kişileri, yargõçlara bile kanõt gösterme
yükümlülüğü olmaksõzõn tutuklamaya yetkilidir-
ler.

Örnekler çoğaltõlabilir.
Bush yönetiminin gördüğü yeni �Amerikan

rüyasõ�; son on yõlda inşa edilenden daha adaletsiz,
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daha eşitliksiz, daha zalimane, daha tahripkar, ger-
ginlik ve çatõşmalara daha yakõn bir dünyadõr. Ge-
rek 11 Eylül saldõrõsõ ve gerekse izleyen günler,
ABD emperyalizminin bu rüyayõ gerçekleştirme-
sinin güçlüklerini açõğa çõkarmõştõr. 

Emperyalizm için dünyanõn hiçbir yeri mutlak
bir güvenlik içinde değildir.

Bugünkü savaş, dünyayõ ve büyük insanlõk ai-
lesini, bütün yüksek değerlerinden; özgürlük ara-
yõşõndan, direnme ve boyun eğmeme geleneklerin-
den koparmak; siyasi gericiliğin egemenliğini da-
ha da koyulaştõrmak için yürütülen savaşõn yeni bir
hamlesidir.

Sevdikleri ve pek benimsedikleri sloganla ce-
vap verelim:

11 Eylül saldõrõsõnõ kim yapmõş ve kim yaptõr-
mõş olursa olsun, ABD emperyalizmi için �Artõk
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak !..� Ancak dün-
ya düzeninde pek çok şey, bir süre daha eski den-
geler üzerinden gelişecektir.

TÜRKİYE�DEKİ AMERİKA:
SEVİNÇ VE PANİK

11 Eylül saldõrõsõnõn Türkiye�nin egemenleri
üzerinde iki kuvvetli etkisi oldu. Birincisi hep be-
raber sevindiler. 

Kõbrõs�ta ipler kopma noktasõndaydõ. ABD,
Türkiye�yi ve Denktaş�õ Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan�õn insiyatifindeki dolaylõ gö-
rüşmelere zorluyordu. Denktaş, elbette Türkiye�yi
arkasõna alarak, 12 Eylül�de New York�ta yapõla-
cak görüşmelere katõlmayacağõnõ açõklamõş; Kleri-
des uçağa atlayõp gitmişti. Uçak New York yerine
Kanada�ya inmek zorunda kaldõ. Kõbrõs ABD�nin
gündeminden düştü.

Avrupa Parlamentosu�nda kabul edilen rapor-
da, Türkiye Kõbrõs�ta işgalci olarak nitelendiriliyor
ve Kõbrõs�õn AB üyeliği için müzakerelerin başla-
tõlmasõ savunuluyordu. 

Türkiye�nin AB ile sorunlarõ Kõbrõs�tan ibaret
değildi. AB, üye adaylõğõnõ 5 yõlla sõnõrlayarak,
Türkiye�yi ABD�nin zoruyla kabul ettiği adaylõk-
tan düşürmek niyetinde olduğunu açõkça ortaya
koyuyordu.

AB, Türkiye�nin işleri ağõrdan aldõğõnõ, yapõ-
lan değişikliklerin yetersiz ve kağõt üstünde oldu-
ğunu dile getiriyor; Türkiye�nin egemenleri ise ye-
tersiz ve kağõt üstündeki değişikliklere bile gönül-
süz olduğunu gizlemiyordu. 

Ekonomik kriz bir yaşõnõ tamamlamak üzerey-
ken, derinleşmeye devam etmekteydi. Türkiye�nin
yöneticileri, ABD�nin İMF yardõmõnõ sürdürme-
sinden başka herhangi bir perspektife sahip görün-

müyorlar. Buna karşõlõk ANAP�õn MİR Ajans�a
yaptõrdõğõ anket ve benzerleri; Türkiye halkõnõn sa-
dece hükümetten, siyasi partilerden, Meclis�ten
değil; �sistem�den ümidini kesmiş olduğunu orta-
ya koyuyor. 

11 Eylül tam bu esnada yaşandõ.
Kõbrõs konusu iplerin kopma noktasõna kadar

gerdirilmesinden sonra, Denktaş�õn ani ataklarõna
sahne olmaya başladõ.

Türkiye ile AB ve NATO arasõnda yüksek ge-
rilime yolaçan Avrupa Güvenlik ve savunma Kim-
liği, birden Türkiye�nin istediği güvenceleri aldõğõ
ve Yunanistan�õn tatsõzlõk çõkaran taraf haline gel-
diği bir mecraya döküldü. Türkiye�nin bin nazdan
sonra Afganistan�a asker gönderme kararõ ve ka-
palõ kapõlar ardõnda Irak operasyonu fikrine yakõn-
laşmasõ, eski sorunlarõn yön ve şekil değiştirmesi-
ne imkan tanõyordu.
İnsan haklarõ ve demokrasi gibi �içe sinme-

yen� talepleriyle Türkiye yöneticilerinin canõnõ sõ-
kan AB yerine, ABD�ye daha yakõn olmanõn günü
gelmişti. Gene ülkenin stratejik konumunu pazar-
lamak; dahasõ ABD�nin askeri harekatlarõna azami
katkõ sağlayarak, dostluğunu kazanmak ve silah
arkadaşlõğõnõ dolara çevirmek ümidi doğmuştu.
Üstelik �radikal siyasi islam�õn saldõrõsõyla, düne
kadar Türkiye�ye �õlõmlõ islam� ve Fethullah Gü-
len Hocaefendi�yi dayatan ABD�ye, yanlõşõnõ gös-
terme imkanõ sözkonusuydu. ABD�nin ilan ettiği
savaşõn �uygarlõklar savaşõ� gibi görünmemesi i-
çin, �batõ değerlerini benimsemiş, laik ve de-
mokratik rejime sahip tek müslüman ülke� ola-
rak Türkiye�yi yanõna almasõ ve diğer islam ülke-
lerini de Türkiye modeline göre değişmeye zorla-
masõ tavsiye edilmeye başlanmõştõ. Bir diğer tavsi-
ye ise, bütün sorunlarõn Ortadoğu�da �sõnõrlarõ İn-
giltere tarafõndan cetvelle çizilmiş� devletlerden
kaynaklandõğõ; Ortadoğu haritasõnõn Türkiye lehi-
ne yeniden çizilmesiyle bu sorunlarõn ortadan kal-
kacağõ şeklindeydi. Konusu �Türkiye Musul ve
Kerkük�ü alsõn mõ?� olan televizyon programlarõ
bile yapõldõ.

ABD�ye pazarlananlar arasõnda, coğrafi ko-
num, siyasi rejim ve askeri gücün yanõnda, terörle
mücadele tecrübesi ve �Afganistan�da bağlarõ o-
lan yegane batõlõ istihbarat teşkilatõ MİT� efsa-
nesi de yer alõyordu.

Zavallõlõktõr. ABD�nin ve genel olarak emper-
yalist batõnõn gözüne girmek için, her defasõnda
krizlerden umutlanan, her defasõnda stratejik önem
pazarlayanlarõn; her defasõnda komşularõna kazõk
atan ve bundan zarar görenlerin; her defasõnda ih-
tiyaç duyulan her yere �bedelsiz� asker gönderme-
ye heveslenen ve bütün bunlardan dolar yağmuru
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hayal edenlerin, temsilcisi veya sözcüsü olduklarõ
düzenin zavallõlõğõnõ görmeleri için daha ne olma-
lõdõr? Stratejik önemin ihtiyaç duyulan ve alõnabi-
lecek kõsmõnõn pazarlõğõ İMF kapõsõna gidildiğin-
de; AB kapõsõna gidilip Türkiye�nin ipini o kapõya
bağlayanlar düğümü attõğõnda; Kemal Derviş diye
bir vali �başbakan� yapõldõğõnda, ekonomi elbirli-
ğiyle çökertildiğinde bitmiştir.

�Laik Türkiye modeli� diye pazarlanmak iste-
nen şeyin ayakta duracak hali mi var? Türkiye la-
iktir; ama Genelkurmay bazan Türkislam sentezci
bir laikliği uygun görür; bazan laik devlet havadan
Kur�an ayetli bildiri atarak ve Hizbullah�la karan-
lõk ilişkiler geliştirilerek PKK�ye karşõ mücadele e-
der; bazan 28 Şubatçõ bir laiklik yürürlüğe sokulur. 

�Model�, ekonomik iflas içindedir. Nereye el
atõlsa yolsuzluk fõşkõrmaktadõr ve yolsuzluğa karşõ
mücadele; büyük yolsuzluk gruplarõnõn bir başka
yolsuzluk grubunu tasfiyesinin maskesinden iba-
rettir.

�Türkiye demokrasi�si de ilginçtir. Ameri-
ka�nõn savaş tehditlerine ABD içinde protesto gös-
terisi yapõlõr; bütün Avrupa ülkelerinde benzerleri
gerçekleştirilir ve darbeci bir generalin yönettiği
Pakistan�da bile �sokaklar yürümekle aşõn-
maz�ken; ve TBMM�de anayasa değişikliği pake-
ti içinde �önceden izin alõnmaksõzõn, silahsõz ve
saldõrõsõz gösteri yapma özgürlüğü� kağõt üstün-
de genişletilirken; �Savaşa Hayõr� diyen herkes,
sadece Türkiye�de anõnda ve dövülerek gözaltõna
alõnmakta, polis otolarõna tõkõlarak emniyete götü-
rülmektedir. 

Milletvekili dokunulmazlõğõnõn sõnõrlandõrõl-
masõ üzerine çok tartõşõldõ; ama sõradan bir polisin
suç işlemesi halinde; bu suç özellikle devrimci öl-
dürmek veya işkence ise; sahip olduğu dokunul-
mazlõk milletvekillerini sadece kõskandõrabilir.

Ülkenin en büyük partisi bir karõkoca partisi-
dir ve çocuklarõ olmadõğõ için, yerlerine aile dõşõn-
dan bir veliaht atamalarõ konusu basõnda tartõşõl-
maktadõr. Hükümetler ülkeyi krizden krize sürük-
ledikleri ölçüde �alternatifsiz�dirler. vs.vs.vs.

Her biri, öbüründen milliyetçi partilerin; milli-
yetçi köşe yazarlarõnõn, milliyetçi işadamlarõnõn 11
Eylül sonrasõ ortak tutumu; �Türkiye Batõ�ya
Kurban Olsun, Batõ bize dolar versin� milliyet-
çiliğidir.

Bunlara bakõp, tiksintiyle, �Türkiye�de gerçek
bir milliyetçi akõm yoktur� diyen solculara yapõla-
cak uyarõ ise şudur:

Bağõmlõ ülke burjuvazisinin milliyetçiliği bu-
dur. Bu kadardõr ve başka türlüsü olabileceğini
söylemek, burjuvaziyle milliyetçilik yarõşõna giriş-
mektir. Hem yanlõştõr, hem beyhude bir iştir.

Bizim işimiz yõğõnlarõ devrime hazõrlamaktõr.

Sevinç ve Panik

Aslõnda, bütün çapsõzlõğõna ve bütün pespaye-
liğine rağmen; Türkiye�nin egemenleri de 80 yõllõk
düzenin gelip duvara dayandõğõnõn farkõndadõrlar.
NATO�ya, CENTO�ya, AB�ye, AGSK (Avrupa
Güvenlik ve Savunma Kimliği) ve emperyalistle-
rin oluşturduğu her türlü organizasyona katõlarak
düzenlerini ayakta tutmaya çalõşmaktadõrlar. Tür-
kiye�yi yöneten sõnõf kadar, halkõn düzene yönele-
cek düşmanlaşma potansiyellerinden korkan bir
hakim sõnõf daha görülmemiştir. Komünizm kor-
kusu, bölücülük korkusu, gericilik korkusu ve en
son �sosyal patlama� korkusu kapõdadõr. Korku
ve panik tarihlerine ve genlerine sinmiştir.

11 Eylül sonrasõnda hep beraber duyulan se-
vincin gerisinde bu korku ve panik duruyor. Tam
da bu yüzden, ABD�nin Türkiye�nin farkõna var-
mayacağõ endişesi; egemenlerin bir bölümünde
paniğe ve bu nedenle diğer bölümüne ideolojik sa-
vaş açma şekline büründü.

Türkiye�nin içindeki Amerika, tekelci medya
hükümeti pek yavaş, pek dirayetsiz buluyordu. İni-
siyatifsiz ve �titrek� ve hatta �bunak� bulduklarõ
Ecevit�in Aydõn Doğan ve �adamlarõndan� daha az
Amerikancõ olduğuna bizi kimse inandõramaz.

Ama Aydõn Doğan medyasõ, Amerikancõnõn
da atak olanõnõ seviyor. Hükümet cesaretsizdi, Tür-
kiye�nin imkanlarõnõ ABD�ye pazarlayamõyordu;
Türkiye dünya çapõnda bir insiyatif alabilecekken,
sessizce oturuyordu. Hatta Ecevit�in 11 Eylül da-
hil, izleyen bir hafta boyunca Başbakanlõk�õn �ke-
pengini� normal günlerdeki saatte kapattõğõ yazõlõ-
yor ve Türkiye�yi yönetmeye layõk, gerçek yöneti-
ciler aranõyordu. Fatih Altaylõ Başbakanlõğa uygun
isim olarak Mehmet Ağar�õ, Serdar Turgut ise Sü-
leyman Demirel�i önermekteydi.

Belli ki, tavõr almanõn gerekli olduğu her olay-
da olduğu gibi, 11 Eylül�ün arkasõndan da dilini
yutan ve ortalõktan çekilen, çapsõz ve kapasitesiz
Devlet Bahçeli�den ümidi kesmişlerdi. Mesut Yõl-
maz�õn kapasitesinin Aydõn Doğan�õn hangi işle-
riyle ilgili olarak yeterli olabileceğini en iyi bu
grup biliyor. 

Ağar ve Demirel fantazilerinin gerçekleşmesi-
nin güçlüğü ortadayken, akõllarõna en son �veli-
aht� konusu geldi ve Hüsamettin Özkan ima e-
dilmeye başlandõ. 

Tekelci medyanõn seçimi şaşõrtõcõ değildir:
O�nlarõn Türkiye�sine, ülkeyi �uluslararasõ are-
nada seçkin bir konuma yükseltmek� için, adõ
yolsuzluklarla birlikte anõlan bir küçük müteahhid
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uygundur. İçinden son yirmi yõlda ülkeyi yönet-
mek üzere, ancak Özal�õ, Demirel�i, Ecevit�i, Çil-
ler�i, Erdal İnönü�yü, Mesut Yõlmaz�õ ve Devlet
Bahçeli�yi çõkarabilen bir burjuvaziye; ülkeyi ge-
tirdiği iktisadi, siyasi, ahlaki, kültürel bir krizin
çõkmaz sokaklarõnda, Hüsam gibi bir kurtarõcõ ya-
kõşõr.

Yõğõnlarõn devrimci aydõnlanmasõ için, bu
müptezelliğin bir devrimci imkan olduğundan
şüphe duymamak gerekir.

ABD�nin Türkiye ile Savaşõ

Sanki ABD, Türkiye�deki Amerika eliyle Tür-
kiye�ye savaş açtõ.

�....Çünkü Amerika kararlõlõğõnõ ilan etti.
Zamana karşõ bir yarõş Ankara�nõn ki...Anka-
ra�nõn bu tutumunu bilen Amerika ise, asker ve
hükümete kabul ettiremediği görüşlerini, ka-
muoyu ataklarõyla Türkiye�ye aktarõp, hükü-
met üzerinde baskõ yaratmak istiyor.� (Tuncay
Özkan, Milliyet 9 Ekim 2001)

Amerika hükümet ve şüphesiz asker üzerinde
baskõ yapmak üzere �kamuoyu ataklarõnõ� acaba
hangi araçlarõ kullanarak yapõyor? Tuncay Özkan
köşesinde yazõ yazmõyor, tetikçilerinden biri oldu-
ğu Aydõn Doğan medyasõ adõna itirafname kaleme
alõyor. 

11 Eylül�ü izleyen üç ay boyunca, Tuncay Öz-
kan�õn da tetikçiliğini yaptõğõ tekelci medyanõn ek-
ranlarõ ve gazetelerinin bütün sayfalarõ CİA�nin en
kaba propaganda malzemesiyle võcõk võcõktõr. I-
rak�a savaş ilan ediliyor; Afganistan�a, �terörle
mücadelede tecrübeli� Türk askeri gönderiliyor;
bütün hava alanlarõ ABD ve müttefiklerine açõlõ-
yor, komuta merkezi Türkiye�ye kuruluyor ve bü-
tün bunlardan dolayõ bir �dolar yağmuru� vaadedi-
liyor ve tabii Irak�õn parçalanmasõyla Türkiye�nin
payõna düşecek toprak parçalarõnõn hayali haritala-
rõ yayõmlanõyordu.

Vaadlere tehditler eşlik ediyordu.
Çoktan hükümsüz hale gelmiş hükümette pa-

nik yaratmanõn unsurlarõna İran ve Rusya�nõn
ABD ile yakõnlaşarak insiyatif alabileceği ve Tür-
kiye�nin stratejik öneminin böylece azalacağõ yö-
nündeki endişeler de dahil edildi.

Türkiye�nin Amerikalõlarõ maskelerini büsbü-
tün indirdiler ve gerçekte Amerikan milliyetçileri
olduklarõnõ herhangi bir tereddüde yer bõrakmaya-
cak biçimde ortaya koydular. Ertuğrul Özkök, Ha-
di Uluengin, Serdar Turgut, Mehmet Barlas, Cen-
giz Çandar, Nazlõ Ilõcak, Cengiz Ülsever, D�Altan-
lar vb. ABD basõnõnõn kalemlerini; Hürriyet, Mil-
liyet ve Sabah başta olmak üzere büyük basõnõn

manşetleri, Amerikan basõnõnõ aratacak düzeyde
Amerikan çõkarlarõ için, Amerikan intikamõ için,
Amerika�nõn kõrõlan gururu için, savaş kõşkõrtõcõlõ-
ğõ yaptõlar. Çiller bu koroya katõldõ. Çok eleştirilen
Ecevit, ABD�nin �gizli kanõtlar�õ için, �ABD�nin
ikna olmasõ bizim için yeterlidir� dedi. Bahçeli
sustu. Mesut Yõlmaz Ecevit�i destekledi. Saadet
Partisi her zaman olduğu gibi Erbakan�õn siyaset
yasağõnõ kaldõrmak için uğraşmaktaydõ. Ampul
Partisi hem ABD�ye destek mesajõ vermek, hem
tabanõ incitmemek arasõnda sallandõ. Baykal, �te-
rörün dini olmaz. Müslümanlar incitilmesin� veci-
zesini tekrarladõ.

Genelkurmay, ekonomik kriz nedeniyle ertele-
diğini ilan ettiği askeri satõnalma projelerini, 11
Eylül�ü gerekçe göstererek raftan indirdiğini açõk-
ladõ ve herhalde hiç kesilmemiş olan pazarlõklar ve
satõnalma girişimleri yeniden, açõktan açõğa sürdü-
rülmeye başlandõ. Üstelik artõk bölgesel güç olmak
bakõmõndan çok önemlidir açõklamasõyla destekle-
nerek �Uçak Gemisi� satõnalma niyeti de açõğa vu-
rulmaya başlandõ.

Savaş rüzgarlarõndan bu kadar mutlu olmuş
bir devlet yönetiminin, savaşa asker göndermekte
ayağõnõ sürümesi ve bağõmsõzlõkçõ havalara girme-
sinde, elbette pazarlõk geleneğinin payõ var. Savaş
lobisi, başka bir deyişle Türkiye�deki Amerika
�kamuoyu ataklarõ�yla devleti yumuşatmakta;
ABD isteklerini daha sonra devletin önüne koy-
makta ve fiyatõnõ ödeyerek de olsa, almaktadõr.

Türkiye�nin egemenleri içindeki savaşõn cep-
he çizgisi gidip geliyor. Amerika kuvvetleri gayet
net ve ikirciksiz; öbür cephenin unsurlarõ ise ABD
dostluğu, NATO�culuk, sermayecilik gibi, eşyanõn
tabiatõndan kaynaklanan zaaflarla malul halde, ya-
kõn tarihin derslerini hatõrda tutarak, kendilerinin
ve düzenlerinin geleceği için asgari bir �aklõ� ko-
rumaya ve pazarlõğa çalõşõyorlar. Elbette kendisini
�Genelkurmay�õn en yakõn müttefiki ve �pek ya-
kõnda kurulacak milli hükümetin merkezi kuvveti�
olarak pazarlamaya çalõşan nasyonal sosyalistle-
rin, tekelci medyada kendilerine açõlan bütün tele-
vizyon kanallarõndan yaymaya gayret ettikleri ha-
yaller, bu gitgeller arasõnda ufalanõp gidiyor.

Hükümet açõklamalarõna göre Türkiye, Afga-
nistan muhalefeti Kuzey İttifakõ ile destek ilişkisi-
ni sürdürecek; istihbarat paylaşõmõ sürecek, hava
sahasõnõ kullandõracak ve İncirlik başta olmak üze-
re askeri havaalanlarõnõn kullanõlmasõna izin vere-
cekti. Bundan sonraki adõm ise bir �Tabur görev
kuvveti�nin Afganistan�a gönderilmesi kararõ ol-
du. Şimdiki teselli ise, Afganistan Barõş Gücü ko-
mutanlõğõnõn İngiltere�den sonra Türkiye�ye geçe-
ceği iddialarõndan ibarettir. Irak konusunda tekelci
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medyanõn ABD adõna yürüttüğü kõşkõrtmalar de-
vam etmektedir. Bu konuda da �sonuna kadar gi-
dileceği� izlenimini alõrsa, Ecevit hükümetinin
ABD�nin yanõnda yeralmamasõ için hiçbir neden
yoktur.

Türkiye�nin NATO üyeliğinin, ABD ve İsrail
ile stratejik ittifak içinde bulunmasõnõn, bugün de-
ğilse bile gelecekte maceraya ve Türkiye�nin çõka-
rõna olmayan savaşlara girilmesi zeminini oluştur-
duğunu unutmamak gerekir. Bizzat bu ittifak iliş-
kilerin kendisi Türkiye halkõ için savaş ve macera
tehdidi oluşturmaya devam ediyor.

11 Eylül saldõrõsõnõn �insanlõğa, uygar dün-
yaya, demokrasi ve özgürlüğe� yöneltilmiş bir
saldõrõ olduğunu en çok tekrarlayan ve terörizmi
lanetleme yarõşõnõn şampiyonluğunu yapanlar ise,
ABD�de ve Türkiye�de savaş sanayinin yeni sipa-
rişler almasõndan büyük sevinç duyduklarõnõ gizle-
mediler.

11 Eylül krizinin dünya ve Türkiye ekonomisi
üzerinde yaratacağõ olumsuz etkiler nedeniyle ihti-
yaç duyulan ek kredi için ABD ve İMF kapõsõna
gönderilen Kemal Derviş ise, yola çõkmadan önce
�ABD�nin hiçbir şart ileri sürülmeden destek-

lenmesi gerekir� dedi. New York�a giden Dõşişle-
ri Bakanõ İsmail Cem�in gazetelere �ağlamaklõ fo-
toğraf� verdi. Ve Derviş, bõrakalõm ek krediyi,
İMF�nin üçüncü kredi diliminin zamanõnda öden-
mesini bile sağlayamadan, eli boş döndü. Türki-
ye�deki Amerika�nõn çabalarõna, ABD�ye akõl da-
ğõtan �strateji uzmanlarõna�, MİT�in istihbarat pa-
zarlamasõna, bütün siyasi partilerin Amerikan çõ-
karlarõ yanõnda yer almasõna ek bir değer atfedilme-
miş; dolar hayalleri boşa çõkarõlmõştõ. Asker gön-
derme teskeresini imzaya açmak şart olmuştu. Tez-
kerenin kabulünden hemen sonra, İMF�den moral
verici açõklamalar geldi, dolar indi, borsa yükseldi
ve faizler düştü. Irak operasyonu konusunda daha
anlayõşlõ olunabileceği açõklamalarõ ise, ekonomide
�sõkõ bir rüzgar� tesbitlerine imkan vermiştir.

Her şey açõkta yapõlõyor. Türkiye�nin egemen-
leri, emperyalistler karşõsõnda zavallõ ve Türkiye
halkõna karşõ zalimdirler. Halka hiçbir güzel gele-
cek vaadleri yoktur; halka karşõ siyasetlerinin zor-
dan ve her türlü gericilikten başka aracõ bulunma-
maktadõr. 

Kabul edelim ki, en büyük imkanlarõ; komü-
nist hareketin siyasal/örgütsel zayõflõğõdõr.
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25 Ağustos'da işadamõ Hezekiel Garih öldü-
rüldü. Hezekiel diyoruz, çünkü artõk asõl ismini
saklamak için bir neden kalmamõştõr. Türkiye'de
yaşayan bütün Yahudiler gibi Üzeyir Garih de Tür-
kİslam kimliğini çağrõştõracak ve aslõna en yakõn
gördüğü bu ismi seçmişti kendine. Bütün azõnlõk-
lar bunu yapõyor, hatta daha fazlasõnõ da. İsim de-
ğişikliğinin her halde kendilerine bir koruma sağ-
layacağõnõ düşünüyorlar.

Ölümünün ardõndan işortağõ İshak Alaton, He-
zekiel Garih'in aynõ zamanda bir mason olduğunu
açõkladõ ki, bu da Yahudi kimliğinin neredeyse ay-
rõlmaz bir parçasõ olarak kimseyi şaşõrtmamasõ ge-
rekiyordu. Artõk salaklõğõ kendine tek misyon ola-
rak seçmiş bulunan büyük Türk medyasõ buna çok
şaşõrdõ ve "dul kadõnõn oğluna yardõm etmeye git-
ti" sözünden de bir "komplo" teorisi çõkardõ. An-
cak komplo teorileri hiç olmazsa asgari bir zeka
düzeyi gerektirdiğinden bundan çabuk vazgeçti ve
"hayat kadõnõ" Põnar ve "Deli" Fuat'la ilgilenmeye
devam etti ki bu da salaklarõn misyonuna cuk otu-
ruyordu. "Komplo teorisi" kurma yeteneğini büs-
bütün kaybeden her türlü neşriyatõn anlamadõğõ
Hezekiel'in kimliğini oluşturan Yahudilik ve Ma-
sonluğun tarihinin neredeyse komplolardan ibaret
bir tarih olmasõydõ. Budur, işadamõ olan ancak
"iş"anlamõnda hiçbir şey yapmayan Hezekiel Ga-
rih'in öldürülmesi mezarlõkta müsamere çevirerek
çözülemez. Mezarlõk müsameresi, hayatta hiç
komplo olmadõğõnõ sanan salaklar içindir ve oyna-
nõp bitmiştir. Geride yine de bir komplo kurgusu i-
çin yetecek kadar malzeme bõrakarak�.

Önce bir çalõşmaya bakmamõz gerekiyor. Adõ
"Ünlü Yahudiler"; yazarõ yine bir Yahudi olan Yu-
suf Besalel.  Alaton ve Garih başlõğõ altõnda ilginç
bilgiler veriliyor.  Ortaklarõn şirketleri Alarko'nun
taahüt işlerinin yüzde 50'sinden fazlasõnõ Rusya ve
Türki Cumhuriyetlere yönelttiği burada kaydedili-
yor. Alarko, dünyanõn enerji savaşlarõnõn meyda-

nõnda çalõşõyorlar ve bu onlarõ daha yazõnõn başõn-
da bölgede stratejik bir yere yerleştirmemize yeti-
yor. 

Bir komplo varsa en yeni veri olarak kuşkusuz
buradan başlamamõz gerekiyor. Sadece bir kurgu
mu? 4 Mayõs 2001 tarihli Sabah gazetesine göre
Alarko ve dolayõsõyla AlatonGarih ikilisinin adõ,
Rusya ve çivarõndaki enerji kaynaklarõ etrafõnda
kurulan yeni cephelerin çatõşmasõnõ anlatan "Be-
yaz Enerji" operasyonu soruşturmasõnda zaten ge-
çiyor. Suçlama "ihaleye fesat karõştõrma"dõr ve ko-
nu Kõrklareli Doğalgaz Çevrim Santrali ile ilgili-
dir; önemli değildir ama bu işte saf tutanlarõn bir
çatõşmanõn içinde olduklarõnõn delilidir. Daha önce
bir jandarma komutanõna ateş açõlmasõ, Diyarbakõr
Emniyet Müdürü'nün öldürülmesi, ANAP'la Ge-
nelkurmay arasõndaki sürtüşmeler de aynõ konuya
bağlanmõştõ hatõrlayacaksõnõz. ANAP deyince,
Rusya ve çevresindeki enerji kaynaklarõnõ kontrol
eden Rus şirketi Gasprom'un ortaklarõ arasõnda Al-
manya'nõn da bulunduğunu hatõrlatalõm. Bu bölge-
de taraflarõnõ Rusya, Almanya, ABD ve elbette İs-
rail'in oluşturduğu bir cepheleşme vardõr ve bu ne-
denle "düşük yoğunluklu bir çatõşma" acõmasõz bir
biçimde sürdürülmektedir. Bu bölgeye yönelmiş
olan Hezekiel ve ortağõnõn bunun dõşõnda kalmasõ
düşünülemez; içindedirler ve içlerinden birinin bir
mezarlõkta öldürülmesi bu nedenle şaşõrtõcõ olma-
malõdõr. 

Komplo mu? 11 Eylül günü, hiçbir komplo te-
orisinin hayatõn kendisini yakalamayacağõnõ öğ-
renmiş bulunuyoruz. Dünyanõn en büyük savaş
makinasõ ABD hayaletler tarafõndan vurulmuş ve
yerlebir edilmiştir; komplo varsa budur.

11 Eylül gününün hemen ardõndan ilk açõkla-
mayõ yapan Yahudi şeriat devleti İsrail, islamcõ ha-
reketleri suçlamõş ve birkaç gün sonrasõnda da iş-
gal ettiği Filistin topraklarõnda Filistin halkõna kar-
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şõ yürüttüğü saldõrõlarõn frenine basmõştõr. İsrail'in
hayaletlerin saldõrõsõnõn gerçek nedenini bildiğini
ve mesajõ hemen aldõğõndan hiç kuşku duyulma-
malõdõr. Hayalet saldõrõsõnda İsrail'in de bir rolü
vardõr ve saldõrgan hayaletlerin mesajõnda İsrail'in
de adõ geçmektedir.

Yahudilikten sözedilen her yerde komplo var-
dõr. Amerikalõ araştõrmacõ Yahudi kökenli Noam
Chomsky, "Kader Üçgeni" adlõ çalõşmasõnda İsra-
il'in 1950'li yõllarda Mõsõrla ABD'nin ilişkilerini
bozmak üzere kurduğu terörist hücrelerden sözedi-
yor. Bunun amacõ yapõlacak terör eylemlerini aşõrõ
milliyetçi Mõsõrlõlarõn üzerine yõkmaktõr. Aynõ ça-
lõşmada bu faaliyetlerden resmen sorumlu olan Sa-
vunma Bakanõ Pinhas Lavon'un verdiği emirler a-
rasõnda Gazze Şeridi ile askerden arõndõrmõş böl-
gelerdeki su kaynaklarõnõn zehirlenmesi ve daha a-
ğõrlarõ olduğundan sözediliyor. Emirlerin yerine
getirilip getirilmediği ise hala bir muammadõr. Ye-
rine getirilenlerin bir kõsmõ da geliştirilemeyen
komplo teorileri yüzünden ilgisiz kişilere yüklen-
miştir. Ama açõğa çõkarõlanlar da var: US Liberty
gemisine yapõlan ve ardõnda 34 ölü 75 yaralõ bõra-
kan saldõrõnõn "İsrail istihbaratõnõn maceracõ bir gi-
rişimi" olduğu saptanmõş ve sessizce geçiştirilmiş-
tir. Hüsama bin Ladin, İsrail'in bütün suçlarõnõ o-
muzlayan bir zavallõdõr ve ogün bu eylemin yükü
de onun omuzlarõna yüklenmiştir.

Başka bir komplodan da eski MOSSAD ajanõ
Victor Ostrovsky sözediyor.  Yitzhak Şamir hükü-
metinin işgal altõndaki Batõ Şeria'da yeni Yahudi
yerleşim bölgeleri inşa etmek için istediği 10 mil-
yar dolar yardõmõ engelleyen George Bush'a sui-
kast planõndan son anda vazgeçilmiştir. Os-
trovsky'ye göre suikast 1991'de Madrid'de yapõlan
Arapİsrail barõş görüşmeleri sõrasõnda gerçekleşe-
cek ve tetikçi olarak da üç işbirlikçe Filistinli kul-
lanõlacaktõ.  Olay gerçekleşseydi bugün bin La-
din'in yerinde Ebu Nidal fraksiyonu olacaktõ. Sui-
kast planõ gazetelere sõzdõrõlõnca gerçekleşemedi
ancak 1992 yõlõndaki seçimlerde tüm Yahudi ör-
gütleri Bush aleyhinde yoğun bir kampanya yürü-
terek öcünü aldõ.  Seçimi Yahudi lobisinin adamõ
Clinton kazanmõştõ. Clinton, başkan seçildiğinde
İsrail'in çõkarlarõnõ korumak için herşeyi yapacağõ
sözünü vermiş ve böylece ABD'de "Goyim" olma-
yan bir hükümet kurulmuştu.

Ancak bu girişimin öcünü de Clinton'dan son-
ra tartõşmalõ bir seçimle iktidarõ alan oğul dubleve
Bush aldõ. Oğul Bush geleneklere aykõrõ olarak Ya-
hudi ağõrlõklõ olmayan bir kabine kurdu. Goyim-

düşmanlar geri dönmüştü. Hezekiel Garih'i Eyüp
mezarlõğõnda görüp şaşõranlar için hatõrlatõyoruz;
dünya bu kadar mistiktir ve kõyametten önce Ya-
hudilerle düşmanlarõ arasõnda(goyim) geçeceğine
inanõlan büyük savaş (Armagedon) teolojisi koca
ülkeleri yönlendirmeye devam etmektedir. 

Baba Bush'a suikastin ardõndan bir arap örgü-
tünü aslanlarõn önüne atmayõ planlayanlar, 11 Ey-
lül'ün ardõnda Araplarõ işaret etmişlerdir. Komplo
budur. Dünyada, Yahudi Henry Kissinger'dan da-
ha büyük bir komplo var mõdõr? Neredeyse bir ö-
mür boyu ABD'yi perde arkasõndan yöneten bu
karanlõk adam 11 Eylül saldõrõsõnõn külleri soğu-
madan Araplara saldõrõlmasõnõ ve bunun hemen
yapõlmasõnõ istemiştir. Armagedon'da yeni goyim
radikal islami örgütlerdir ve bu karanlõk adamõn is-
teği teolojine uygundur. Kissinger komplodur ve
teorisi değil ta kendisidir.

Garih ile ilişkisi ne? Şimdi komplonun teori
kõsmõna geçip ilerleyebiliriz. Garih'in öldürülmesi-
nin hemen öncesinde İsrail'in bir savaş hazõrlõğõ i-
çinde olduğu ve seferberlik ilan ettiği yönünde işa-
retler vardõr. Filistin'e yönelik saldõrõlarõn sonsuza
kadar sürdürülemeyeceği açõktõr ve İsrail'in ani ve
topyekün bir saldõrõyla topraklarõnõ genişletme pla-
nõ yaptõğõ bellidir. Başkan dubleve Bush'un bunu
onaylamadõğõnõ düşünmeliyiz; hem babasõna yapõ-
lanlar hem de son seçimde Yahudi lobisinin faali-
yetlerini unutmasõ insanõn doğasõna aykõrõdõr. 11
Eylül vuruşunun öncesinde, dumansõz başka vu-
ruşlar olmasõ ihtimal dahilidedir ve bizim komplo-
muzun teorik kõsmõ budur. 

Sonuçta bir enerji meselesidir ve İsrail'in var-
sa bu planõnõn Arap yarõmadasõnda büyük bir ener-
ji sõçramasõna yol açmasõ ihtimali de başkan
Bush'u ürkütmüş olsa gerekir. Kafkasya'da Al-
manya'nõn Rusya ile birlikte geçtiği atağõn ardõn-
dan böyle bir girişimin Arap yarõmadasõndaki e-
nerji kaynaklarõ üzerindeki hakimiyeti de tehlike-
ye sokacağõ endişesi yerli yerindedir. Eğer Bush
tarafõndan böyle bir İsrail planõna engelleme varsa,
bunun Yahudiler tarafõndan bir savaş ilanõ sayõla-
cağõ açõktõr. Ve dahasõ, 11 Eylül saldõrõsõnda bir İs-
rail parmağõ varsa Başkan Bush'un "Bu Ameri-
ka'ya savaş ilanõdõr" demesi de yerli yerindedir.
Değilse Hüsam Bin Ladin ve yüz adamõna karşõ
savaş ilan edilmesinin koca bir abartma olmasõ ka-
çõnõlmazdõr. Abartma yoktur ve taraflarõn söylem-
leri burada belirmeye başlayan komploya uygun-
dur. Bir savaş vardõr ve bu sanõlanõn tersine ABD
için bir iç savaştõr.
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Eğer işin içinde bir Yahudi parmağõ yoksa CI-
A'nõn, NSC'nin, NSA'in daha bir dolu istihbarat ör-
gütünün gözlerini kulaklarõnõ kapatmasõ asla açõk-
lanamaz.

Ama ancak bu şartlar altõnda Türk Emniye-
ti'nin, MİT'inin ve hükümetinin gözlerini ve kulak-
larõnõ kapatmasõ açõklanabilir. Garih'in öldürülme-
sinin ardõndan suçun 13 yaşõndaki bir çocuğa yõkõl-
masõnda gösterilen çaba gözyaşartõcõdõr ve bir
komploya inanmamõz için bu yeterlidir. "Dul kadõ-
nõn çocuğu"nun çok zor durumlara düştüğü ve yar-
dõma ihtiyaç duyduğu açõktõr ancak mason kimli-
ğinin Yahudi kimliğine galebe çalamayacağõnõ he-
sap edemediği anlaşõlmõştõr.  Burada Garih'in dias-
porada yaşayan bir Yahudi olarak "seferber edil-
mesi" kimseyi şaşõrtmamalõdõr. İsrail devleti hepsi-
nin künyesini tutmakta ve ihtayaç duyduğunda
hepsinin kapõsõnõ çalmaktadõr. Servetinin yüzde
25'inin savaş için istenmesi akla uygundur. Ga-
rih'in bir müslüman ülke vatandaşõ olarak bu plan-
dan hoşlanmamasõ da akla uygundur. Üstelik, böy-
le bir genişlemeden rahatsõz olacak Rusya ile iş
yapmaktadõr ve bu plan Garih imparatorluğunun
sonu anlamõna gelecektir. İtiraz etmesi için neden
çoktur.

Öldürülme biçiminin seyirlik olmasõ yönünde
özen gösterildiğini teslim etmemiz gerek; bu cina-
yet özellikle başkalarõnõ korkutmak üzere dizayn
edilmiş gibidir. Diğer ortak Alaton'un olaydan son-
ra birçok koruma ve zõrhlõ araç edinmesinin nede-
ni herhalde 13 yaşõndaki "Deli" Fuat veya denge-
siz Yener Yermez olmasõ düşünülemez.

Yermez'i küçümsemiyorum. Bu "ülkücü" ka-
til, sõfatõndan da anlaşõlacağõ gibi öldürmeyi alõş-
kanlõk edinmiştir. Onu koruyan dayõsõ da muhte-
melen bir ülkücü katildir ve Yermez'in kaçarken
kullandõğõ Cengiz Uçak adõnõn da bir ülkücü kati-
le ait olmasõ bizi şaşõrtmamalõdõr. Bütün kirli işler-
de, bütün karanlõk cinayetlerde kullanõlanlar hep
ülkücüdür ve bunlarõn hiçbirini İsrail'in, ABD'nin,
bilcümle kapitalist enternasyonal örgütlerin kuca-

ğõna oturmak rahatsõz etmemektedir. Onlarõn bü-
tün sorunu bu ülkenin yurtseverleriyledir. Bir bü-
yük komplonun parçasõdõrlar ve bu komployu ku-
ranlar en cahilleri, en acõmasõzlarõ, en ekmeksizle-
ri seçmektedir.

Ezekiel Garih öldürülmeden önce biliyorsu-
nuz basõnõn deyişiyle bir "ampul" partisi kuruldu.
Kuranlar kim? Yahudimason "düşmanõ" Türk is-
lamcõlarõ. Parti kurulduktan sonra Türk neşriyatõ
ampulcülerin oy oranõn yüzde 30 olarak ilan etti.
Amarikanofil ve İsrail hayranõ gazetelerimize ba-
kacak olursak islamcõ partimiz "malõ götürü-
yor"du. Hiç mantõklõ değildir, daha birkaç ay önce
Tayyip Erdoğan'a karşõ acõmasõz bir yõpratma
kampanyasõ yürütenlerin bunlarõ yazmasõ ancak
bir komployla açõklanabilir. Ancak, neşriyatõn bü-
yük bir kõsmõnõn perde arkasõndan kontrol eden
Rahmi Koç, Tayyip Erdoğan bir milyar dolarõ ol-
duğunu açõklayõnca, iyi saatlerde olsunlar Tay-
yip'in adamlarõna ve Albayrak şirketine karşõ bir
milyar dolarlõk bir operasyon başlatmõş ve İstanbul
Belediyesi'nden topladõğõ Tayyip bürokratlarõnõ iş-
kenceli sorgulara almõştõr. Bir iç savaştõr ve Tayyip
Erdoğan ile Rahmi Koç'u bu biçimde karşõ karşõya
getirenin Amerikan içsavaşõ olduğundan kuşku
duyulmamalõdõr.

Komplonun bu ayağõnõ açõklamak için kaydet-
memiz gereken son bilgi ampulün elektiriğini sağ-
layan Abdullah Gül'ün Yeni Dünya Düzeni'nin
planlayõcõsõ CFR(Dõş İlişkiler Komisyonu) ile gö-
rüş alõşverişinde bulunduğudur. Ampülün yakõl-
masõ için plan orada yapõlmõştõr ve bir Amerikan
organizasyonu olduğundan kuşkulanmamõz için
bir neden yoktur. Tayyip'e ampülün õşõğõnda gelen
son vahiy budur ve elektiriğin kesilip kesilmeyece-
ği tamamen bu içsavaşõn sonuçlarõna bağlõdõr.

Komplo mu. Bir komplonun ilk koşulu herke-
si bir komplonun olmadõğõna ikna etmektir.

O.G.
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11 Eylül'de birileri Rambo'yu tokatladõ; hem de
öyle bir tokatladõ ki kahramanõmõz aradan onca za-
man geçtikten sonra hala darbenin nereden geldi-
ğini araştõrõyor.  Hatõrlayacaksõnõz, son filmlerin-
den birinde Afganistan'da Sovyet askerlerini haca-
mat etmekle meşgüldü, garibimin aklõ hala orada,
yanõna bütün NATO devletlerini ve son teknoloji
Amerikan ordusunu alarak Hüsama Bin Ladin ve
100 adamõna savaş ilan etti. Savaş dediklerine bak-
mayõn siz, adam başõna neredeyse bir devlet düşü-
yor�Hüsam ve adamlarõ kapitalist dünya ordusu-
na karşõ. Savaşõnõzõ sevsinler sizin.

Bir de şu terör meselesi var. Neden se terör de-
nince akla hep aynõ şey geliyor: Eşitsiz savaşlarõn
videocusu CNN kanalõ 11 Eylül'den itibaren,
Rambo'nun tokatlanmasõnõ,  bunun hem de kendi
ülkesinde yapõlmasõnõ hiç içine sindiremediğini
gösteren yayõnlar yaptõ. Haberlerin altõnda "Terör
Amerika'da" başlõğõ hep asõlõ kaldõ. Rambo tokat-
lanmõşken CNN'in sõkõntõlarõna takõlacak değiliz a-
ma sevgili videocumuz daha önce Irak'ta, Bos-
na'da, gizlice darbelere karõştõklarõ yoksul ülkeler-
de, zehirledikleri üçüncü dünyada temiz savaşlarõ
verirken "Amerikan terörü her yerde" yazmayõ a-
kõl edememişti. Terörü "düşük yoğunluklu çatõş-
ma" adõ altõnda dünyanõn her yerine yayanlar ve
bunu dünyayõ yönetmek üzere bir tarzõ siyaset ola-
rak kullananlarõn terörden yakõnmaya hiç hakkõ
yoktur. Bosna'da ölenlerin sayõsõnõ henüz bilmiyo-
ruz, ama Irak'a saldõrõlarõn ardõndan zayiatõn 220
bin olduğunu savaş videocusundan hiç öğreneme-
dik biz. 10 yõldõr bombalarla can verenlerin dõşõn-
da bir o kadarõ da açlõktan, ilaçsõzlõktan ölmeyi sür-
dürüyor. Dünyanõn bu en müthiş terörüne onlar
ambargo diyorlar. Terör bu değilse nedir başka?

Ama biz Rambo tokatlanõnca öğrenebildik, A-
merikalõ acõlõ kadõnlarla, Iraklõ acõlõ analarõn yüzle-
rinin aynõ biçime büründüğünü. Ki Amerika'daki-
ler, karnõ tok ve aşõrõ beslenmiş yüzleriyle seyret-
mişlerdi Iraklõ kadõnlarõn acõlarõnõ. Tarihin utandõ-
ğõ bir tek yanlõ terör Bağdat'õ yerle bir ederken ra-
hatsõz olmadõlar, sokaklara çõkmadõlar, askerlerini
geri çağõrmadõlar, bağõrmadõlar. Herkesin herşey-

den sorumlu olduğunu hiç anlamadõlar. Iraklõlarõn
müthiş bombalarla öldürülüşünü, pahalõ koltukla-
rõnda, hiç üzülmeden, hiç düşünmeden bütün ap-
tallõklarõyla izlediler. Kendi uçaklarõyla vurulduk-
tan sonra ölen onca insanlarõndan çok büyük şehir-
lerinin fiyakasõnõn bozulmasõna üzüldüklerini ib-
retle izliyoruz şimdi.  O büyük binalarda insan ye-
tişmez biz bizimkilerden biliyoruz. Amerikancõ
basõnõmõzõn plazalarõna baksanõza, hiç insan var
mõ, hiç insan barõnabiliyor mu?

Ama işte insansõzlaştõrmanõn bir bedeli var, in-
sanlõktan çõkmanõn bir bedeli var. İşte öğreniyorsu-
nuz, en korunaklõ şehirlerde, en korunaklõ plazala-
rõnõz, erişilmez kuleleriniz, insana kapalõ beşgen
kaleleriniz sizi bu bedeli ödemekten koruyamõyor.

Gelelim meselenin aslõna: Yeni Dünya Düze-
ni'nin Rambo'nun pazularõyla korunamayacağõ ar-
tõk anlaşõlmõştõr. Olup biten hakkõnda yapõlan yo-
rumlara inanacak olursak elin cõlõz, esmer ve sa-
kallõ arabõ besili Rambo'yu bir vuruşta tarumar et-
miştir. Biliyorsunuz bu yeni Düzen dedikleri şeyi
kurmalarõnõ da bir başka Araba, Irak ağasõ Sad-
dam'a borçluydular.  Şimdiki Bush'un başkan ba-
basõ I.Bush, Körfez Savaşõ dedikleri tek yanlõ
bombalama eyleminde yüzbinlerce Arabõ öldürün-
ce, Vietnam'da kaybettikleri yeteneklerini yeniden
kazandõklarõnõ düşünüp bunu ilan etmişti. Bağdat'õ
yerlebir ettikten sonra I.Bush Kongre'ye hitaben
yaptõğõ konuşmada şunlarõ söylüyordu:

"Bu çalkantõlõ çağdan beşinci bir hedef daha
doğabilir: Yeni bir dünya düzeni� Yeni bir çağ.
Terörden daha da bir kurtulmuş, adaleti daha da bir
kuvvetle gerçekleştiren, barõşa daha da bir emni-
yetle yönelen yeni bir çağ� Doğu, batõ, kuzey, gü-
ney demeksizin bütün ülkelerin uyum içinde yaşa-
yõp gelişebilecekleri bir çağ." 

I.Bush'un bu sözleri dünyayõ çok heyecanlan-
dõrmõş, zaten varolan düzene karşõ geleceklerin
hepten sindirileceğine büsbütün iman getirilmişti.
Gerçi yeni Dünya Düzeni(Novus Ordo Secule-
rum) lafõ bir dolarlõklarõn üzerinde yõllardan bu ya-
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na yazõlõ duruyordu ama olsun. Koskoca Baba
Bush, bunu kitaplardan öğrenecek değildi ya. Hiç-
bir Amerikan başkanõ bir dolara baktõğõndan çok
hiçbir kitaba bakmamõştõr daha. Kapitalist impara-
torluğun böyle ihtiyaçlarõ yoktur. Hatõrlayõn, onla-
rõn en kültürlüsü "sütçü" Regan'dõ.

Ama belki de bu rüyanõn ancak on yõl sürmüş
olmasõnõn ve I.Bush ne dediyse tersinin olmasõnõn
nedeni kendini dünyanõn en yetkin medeniyeti sa-
nan bu ülkenin kültürünün bir dolarõn üzerinde ya-
zõlanlardan ibaret olmasõdõr. Bir dolarlõk akõl bula-
şõcõdõr ve bunlarõn yardakçõlarõnõn da ancak bir do-
larlõk akõllarõ vardõr. Onun için bir kör döğüşüdür
gidiyor.

Biz hatõrlatõyoruz: Bu oyunun ortalõkta dolaşan
aktörleri birbirlerini tanõmaktadõr, çünkü geçmişte
birlikte iş tutmuşlar, skandal çõkarmõşlar, soyduk-
larõ yoksul ülkeleri karşõlõğõ olarak birbirlerinden
komisyonlar almõşlardõr. İşin adõ kamuoyuna İran-
geyt olarak yansõmõştõ hatõrlayacaksõnõz. I.Bush,
Hüsamettin Bin Ladin ve onun babasõ, Babasõndan
ve Clinton'dan sonra başkan olmayõ tartõşmalõ bir
seçimle kazanan II.Bush İran'a Amerikan silahõ
satma ve oradan aldõklarõ Contra'lara aktarma işin-
de bulunmuşlar ve bu işten büyük vurgunlar vur-
muşlardõr. Bunlarõ aynõ çatõ altõnda toplayan kişi i-
se silah kaçakcõsõ Suudi milyarder Adnan Kaşõk-
çõ'dõr. Bir dolarlõk akõl taşõyanlara hatõrlatõyoruz!

1Kaşõkçõ'nõn 1990'daki mahkemede İmelda
Marcos ile ilgili tanõklõğõ ve kayõtlar, Kaşõkçõ ile
Bush'un(I.Bush) başkan yardõmcõlõğõ bürosu ara-
sõnda 1985 ve 1986'da, yani İranContra olayõ sõra-
sõnda telefon konuşmalarõ yapõldõğõnõ açõğa çõkar-
mõştõ.

2Dubleve Bush'un(oğul II.Bush) iş ortağõ Jim
Bath da İranContra olayõnõn kahramanlarõndandõr.
Aynõ zamanda CIA'nõn mülkü(adamõ) olan Bath,
Suuidi Arabistan'õn en zengin aileleri ile iş tutmuş
aynõ zamanda İsrail Aircraft Industries ile ortaklõk-
lar yapmõştõr. Bath'õn ortağõ silah tüccarõ Yahudi A-
dolf Schwimmer'in Adnan Kaşõkçõ, İsrail'in eski
Tahran Savunma Ateşesisilah tüccarõ Yaacov
Nimrodi ve Şimon Peres'in kontrterörizm danõş-
manõ Amiram Nir ile birlikte İranContra olayõna
karõştõklarõ yönünde kayõtlar gazeteci Pete Brew-
ton'un "The Mafia, CİA, George Bush" adlõ kita-
bõnda aktarõlmaktadõr. Saydõklarõmõzdan en sonun-
cusu aynõ zamanda MOSSAD'õn üst düzey yöneti-
cisidir.

3Babaoğul Bush'larõn adamõ Bath, Suudi Ara-
bistanlõ Şeyh Salim bin Ladin'in temsilciliğini yap-
mõştõr. Bath'õn işi, bin Ladin'in(muhtemelen Hüsa-
ma bin Ladin'in babasõ) Kuzey Amerika'daki bü-
tün yatõrõm ve işlerini yürütmekti. Yani Dünya Dü-
zenini başlatan Bush ile ahmaklõğõ yüzünden yü-
züne gözüne bulaştõran oğul Bush şimdi savaş ilan
ettikleri Hüsama bin Ladin'in adamlarõydõ.

4Salim bin Ladin'in babasõ Muhammed bin
Ladin, Adnan Kaşõkçõ'nõn doktor olan babasõnõn
hastasõydõ. Bush'lar muhtemelen İranContra olayõ-
nõ birlikte tertipledikleri Kaşõkçõ'nõn aracõlõğõyla
Bin Ladin ailesi ile tanõştõlar.

5Bush'larõn iş ortaklarõ Bath'õn adõ BCCI diye
bilenen bankanõn karõştõğõ dolandõrõcõlõk davasõnda
da geçti. BCCI, CIA'nõn kirli operasyonlarõnõ fi-
nanse etmekte kullanõlan paravan bir bankaydõ ve
müşterileri genellikle uyuşturucu kaçakcõlarõydõ.
Bu banka Londra'daki Sloan Street şubesinden E-
bu Nidal örgütünün gözetiminden, Albay Oliver
North'un(Ki kendisi İrangeyt skandalõnõn baş kah-
ramanõdõr) banka hesaplarõna kadar hep yasalarõn
üzerinde işliyor, mevduatõnõ kirli işlerden sağlõyor-
du. Adnan Kaşõkçõ, bankanõn Monte Carlo şubesi-
ni açarak İran ile silah işlerinde kullanmõştõ.

6 Bath'õn iş ortağõ Charles W. White, aralarõ bo-
zulunca, Bath'õn 1976'da o zaman CIA Başkanõ o-
lan George Bush(I.Bush) tarafõndan işe alõndõğõnõ
ve Suuidi Arabistanlõ yatõrõmcõlarõn faaliyetlerini
gözleme görevi verildiğini açõkladõ. 

Şimdi soruyoruz: 11 Eylül 2001 tarihli saldõrõ-
nõn hemen ardõndan Hüsam Bin Ladin'in baş suç-
lu ilan edilmesi Dabõlyu Bush'un özel bilgilerine
dayanõyor olabilir mi? Oğul II. Bush bu yolla muh-
temelen kendisi hakkõnda özel bilgileri olan ve bu-
nu her an açõklayabilecek durumda olan Hüsam'õ
aradan çõkarmak mõ istiyor? II. Bush oldukça tar-
tõşmalõ bir seçimle başkan olmuş ve ilk defa Yahu-
di ağõrlõklõ olmayan bir kabine kurmuştur: Bunun
Bush ailesinin ortadoğudaki işleri ile bir ilgisi var
mõdõr? Varsa bunlar Amerikanõn ortadoğu şubesi
olan İsrail'i rahatsõz etmiş midir? 

Bir dolarlõk akõlla ortalõkta sağa sola saldõrõp
Amerikaya yalakalõk yapan cümle Türk düşünür-
lerini uyarõyoruz; plazalarõnõz artõk güvenli değil-
dir. Bütün dünya halklarõna açõlmõş bu iğrenç sava-
şõn yanõnda yer alanlarõ kurtaracak bir Bush daha
yoktur. Bu yolun sonu yoktur.

O.G.
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Konumuz terör ya konuya artõk ilgisiz ilgili ko-
numunu sürdüren Demirel'in(Çoban Sülü) bir ve-
cizesiyle başlayalõm: Terörün dini imanõ yoktur a-
di bir iştir, cinayettir, alçaklõktõr.  Buna katõlõyoruz
ama ayrõm yapmadan katõlõyoruz. Dünyanõn her
yerinde yapõlan her türlü terör Demirel'in kelime
grubu ile değerlendirilebilir, devlet terörü de dahil.
Ama bu şahõsõn terörden ne kast ettiğini biliyorsu-
nuz, hepsini içine katmõş olsa sõraladõğõ sõfatlarõn
en başõna kendi ismini söylerdi.

Başa kendini koyanlar da var. Bunlardan Bill
Clinton(Saksafoncu Bill) Demirel'e göre daha de-
mokrat bir tavõr sergiliyor ve asõl alçağõn kim oldu-
ğuna işaret ediyor: "Terör yüzyõllardõr Amerika'da
mevcuttu. Biz köleleri kullanarak ABD'yi kurduk
ve masum olmalarõna rağmen sürekli onlarõ öldür-
dük. Şimdi ise geçmişteki köleliğin ve yerinden
yurdundan edilip öldürülen Kõzõlderililerin bedeli-
ni ödüyoruz." Deme ki  Demirel'in sözünü ettiği a-
di işlerin, alçaklõklarõn merkezi Asya'nõn zaten ha-
yatõ terör olan yerlerinde değilmiş. Bu Saksafoncu
Bili Amerikanõn en zeki adamlarõndan biri ama ga-
ribim o da Kõzõlderililer zamanõnda takõlõ kalmõş.
Ondan sonra yaptõklarõ terörün yanõnda Kõzõlderi-
lilerin soykõrõmõnõn lafõ bile olmaz. Demirel kurt a-
dam, Türkiye'nin bilinmeyen köşelerindeki koyu-
nun kuzunun hesabõnõ tutarken bunlarõ da bir yana
yazmõştõr. Alçaklõklarõn ve adiliklerin hesabõnõ on-
dan iyi bilecek değiliz. 

Ancak Demirel'in konuya yaklaşõmõ oldukça
"santimental" olmasõna karşõlõk epey de kafa karõş-
tõrõcõ. Biz alçaklõkla masum insanlar laflarõnõn bir
araya geldiği her laftan şüpheleniriz; böyle olunca
işten hep esas sorumlular kaytarõyor gibi geliyor
bize. Vakayõ hatõrlayalõm, birileri sivil uçaklarla A-
merikanõn ikiz kulelerini vurmuştur ve hala sayõsõ
saptanamayan kadar masum insan alçakça öldü-
rülmüştür. Halbuki 13 Eylül tarihli Hürriyet gaze-
tesine inanacak olursak (ki ben en somut bilgiler-
de bile bu gazeteye şerh koyma yanlõsõyõmdõr) ay-

nõ binalarda masum olmayan başka "şahõs"lar da
varmõş; örneğin CNN, AT&T, Bank of America,
Lehman Brothers, Salomon Brothers, Overseas U-
nion Bank vs. Bence bu şahõslarõ pek o masumlar
kategorisine sokmamõz mümkün olamõyor, bunlar
masumsa Hüsama Bin Ladin kesin cennete gider.

Bu binalarda ölen gerçek şahõslar arasõnda baş-
ka sabõkalõlara da rastlandõğõ anlaşõlõyor. Örneğin
Dünya Ticaret Merkezi'nin güvenlik sorumlusu
John O'Neil de yõkõlan binalarõn altõnda kalõyor.
O'Neil bir önceki işi FBI ajanlõğõ. İlgi alanõ Suuidi
Arabistan, Usame Bin Ladin ve El Kaide. Ancak
ajanõmõzõn ölmeden önceki iddialarõ ya saf biri ol-
duğuna ya da büyük bir dezenformasyon peşinde
olduğuna delalet gibi görünüyor. Çünkü yine Hür-
riyet gazetesine göre ajanõmõz terör eylemlerinde
Suuidi parmağõ olduğunu düşünüyormuş.  Aslõnda
mevzu Hürriyet'in özetinden daha karõşõk.
ABD'nin diğer istihbarat teşkilatõ NSA(National
Security Agency)'nin "taktir belgeli" uzman ajanõ
Wayne Madsen dünyanõn anlõ şanlõ yayõn organla-
rõ dururken gelip Hürriyet'e(yani onun Washington
muhabiri Kasõm Cindemir'e) bir açõklama yapmõş
ve İslamcõ terörpetrolpara ilişkilerinin RiyadCIA
ve Teksas'a kadar uzandõğõnõ iddia etmişti. İddia
bu, biz söyleyenin yalancõsõyõz, önceki ajanõmõz,
yani saf O'Neil bu ilişkiler hakkõnda bir şeyler öğ-
renmiş, bunun üzerine CIA'nõn talebiyle bulundu-
ğu Yemen'den ABD'ye postalanmõş ve emekli e-
dilmişti. Saftirik ajanõmõzõn bulduğu bilgiye göre
CIA'nõn adamõ olan Suuidi istihbarat Şefi Prens
Türki(Şu allahõn işine bakõn, evet adamõn adõ Tür-
ki, bu işlerde hep Türkik bir yan bulunuyor)'nin te-
rör işleriyle bağlantõsõ vardõ. Hep petrol işi ile bağ-
lantõlõ olacak değil ya!

Bu kadar da değil, saftirik olanõ Baba Bush'un
Ladin ailesiyle iş ortağõ olduğu bilgisini de sahipti.
Tabloya bakalõm şimdi; bir yanda 11 Eylül saldõrõ-
sõ, öbür yanda Teksas petrol şirketleri ve elbette
Suuidi petrol şeyhleri ve Kanber'siz düğün olmaz
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sözünü doğrularcasõna CIA! Bir bilgi daha, (yine
Hürriyet'ten; bu Cindemir'in cinlik yapõp CIA ye-
rine NSA'ya yazõlõp geleceğini güvence altõna aldõ-
ğõ anlaşõlõyor) saftirik ajanõmõzõn bu bilgileri içeren
çantasõ çalõnmõş ve bir süre sonra bulunmuştu.
Çantada ne varsa fotokopisinin alõndõğõndan emin
olabilirsiniz. Bütün bunlardan sonra saftirik ajanõn
Dünya Ticaret Merkezi'ne güvenlik sorumlusu o-
larak atanmasõ zorunludur. Bu olmuş ve ajanõmõz
da bütün masumluğuna ve saflõğõna karşõn kalleş-
çe ve adi bir biçimde öldürülmüştür. Demirel'e ka-
tõlõyoruz ve olup bitenleri şiddetle kõnõyoruz. Hatta
Çakal Karlos'u da bu kõnamanõn kapsama alanõna
alõyoruz çünkü kendisi bu olaylardan sonra Arap-
lar'a destek çõkmak için Müslüman olduğunu be-
yan etmiştir ve böylece Demirel'in sözlerini kuşku-
lu hale getirmiştir. O da Müslüman olduysa kesin
işin içinde bir çakallõk vardõr.

Bu arada aklõma gelen bir endişeyi de belirte-
yim bu Çoban Sülü galiba terörü bir şahõs sanõyor.
Yoksa terörün dini imanõ olmaz veciz sözünü niye
söylesin? Görüldüğü gibi terörün değil ama terö-
ristlerin dini imanõ oluyor hatta içlerinden bazõlarõ
kõzõp din iman değişikliği bile yapõyor. Burada bir
anlam kaymasõ var ama çözemedim, dur bakalõm. 

Her neyse dönelim konumuza. Bizim Çoban
Sülü'nün hocalarõndan biri Henry(Heinz) Kissin-
ger'dir. (Aslõnda onun Ecevit üzerindeki emeği Sü-
lü'den çoktur) Biliyorsunuz bu şahõs 11 Eylül sal-
dõrõsõnõn ardõndan daha etkili bir yorum yapmõş ve
Amerika hükümetine kanõt beklemeden vurmasõnõ
öğütlemişti.  Kissinger'in öğüdünün özeti ne; siz de
teröre başvurun.  Ben dünyanõn hiçbir yerinde bu
adi ve alçakça işi bu kadar soğukkanlõlõkla savuna-
bilecek bir adan daha tanõmõyorum. Demirel, her
halde hocasõnõ hariç tutuyordur ama bu Kissinger
gibilerine bir kalite ve ululuk kazandõrmõyor. Al-
çak her zaman alçaktõr; tõpkõ diğer karanlõk adam
Zbigniew Brzezinski gibi. O da The Wall Street
Journal gazetesinde Afganistan, Ortadoğu ve Tali-
ban'a hemen saldõrõlmasõnõ ve ABD'nin düşmanla-
rõna acõ vermesini öğütlüyordu. Teröre karşõ terör,
alçaklar alçaklara karşõ!

Bakõn bu organize alçaklõk nasõl formüle edili-
yor: "Saldõrgan düşman hep yağma, cinayet, teca-
vüz ve barbarlõk uygular. Biz ise hep Tanrõ tarafõn-
dan bahşedilmiş bir görevle, bir alõn yazõsõyla, kur-
banlarõmõzõ õslah ederken, istemeye istemeye onla-
rõn pazarlarõnõ ele geçiririz, vahşi, ahmak ve para-
noyak halklarõ uygarlaştõrõrken, şans eseri onlarõn
petrol kuyularõna rastlayõveririz." Ben şans diye

buna derim, ister misiniz Afganistan da petrol ku-
yularõna rastlayõversinler. 

Nerde kalmõştõk? Alçaklõk diyorduk değil
mi(Biz değil Demirel diyordu) Hazar havzasõnda-
ki paylaşõm savaşõ ile bu alçaklõklarõnõ birbiriyle i-
lişkisi nedir acaba. Mazlumlarõn, terörü bir devlet
kimliği haline getirenlere karşõ aynõ araçlarla kar-
şõlõk vermesi mi terör?  Dünyanõn bütün teknoloji-
sini terör yaratacak bombalar yaratma sektörünün
emrine veren ABD'den daha büyük terörist mi o-
lur? Bu Hüsamlarõ, Noriyagalarõ, kontralarõ, İsra-
il'i, Taliban'õ, terör okullarõnda eğitilip mazlum
milletlerin üzerine salõnan polis şeflerini, işkence-
ci generalleri, uyuşturucu kaçakçõlarõnõ, Cosa Nos-
tra'yõ, Yakuzalarõ, mason localarõnõ, süper natolarõ,
her boydan insafsõz ve vicdansõz politikacõlarõ, pa-
ramiliter faşist örgütleri kim eğitip üzerimize salõ-
yor, kim? Terörist kim? Alçak kim?

Yine bu Hürriyet gazetesi 11 Eylül saldõrõsõn-
dan sonra "terörizme karşõ savaş" açan bu
ABD'nin savaş yöntemlerini de açõkladõ. Bunlar a-
rasõnda teröristlerin aile üyelerini kaçõrma, uyuştu-
rucu tacirleri ile işbirliği, teröristlerin para babala-
rõnõ öldürme(bunu bir yerden hatõrlõyor gibiyim,
sanki daha önce birileri uygulamõş mõ ne, dur ba-
kalõm), tõrnak söten CIA mensuplarõnõn sorgu oda-
larõnda daha çok teşviki mesaide bulunmasõ vardõ.
Aynõ haber içinde ABD istihbaratõnõn Filipinler'de-
ki "temiz" işlerinden birini de şöyle anlatõyordu:
ABD istihbarat yetkilileri 12 Müslüman'õ kaçõr-
mõş, altõsõnõ domuz yağõna batõrõlmõş mermilerle
öldürmüşler. Sonra da Müslümanlarõ domuz deri-
sinden kefenlere sarõp, Kõble'yi görmesinler diye
yüzüstü gömmüşler. Domuzlarõn iç organlarõnõ da
üzerlerine atmõşlar. Diğer altõ kişiye de zorla bunu
izletmişler. Müslüman ayaklanmasõ böylece bastõ-
rõlmõş... yani ne yapmõşlar, korku ve dehşet salmõş-
lar. E herkesin yöntemi ayrõ, kimileri uçaklarla ku-
le uçurur, kimileri de domuz yağlõ kurşunlarla
Müslüman vurur, kimileri de güya Müslüman ül-
kede güya Müslüman gazeteciler olarak bunu kõ-
vançla yayõnlar. Sizi gidi domuzlar sizi, adiliktir ve
alçaklõktõr.

Bunlarõn hepsi gizli Yahudi'dir, bizden söyle-
mesi. Bunlar Müslüman'sa bütün Fabrika yazarla-
rõ da şimendiferdir!(Bunlar şimdi bu şimendifer la-
fõnda da bir komünistlik sezer)

Adilik ve alçaklõk diyorduk değil mi? Bu arada
aklõma geldi, birileri çetelerin DGM'de yargõlan-
masõna fena halde üzülmüş olacak ki, bir çõrpõda
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Terörün halleri

bu adileri kurtaracak bir formül bulup hepsini düz
mahkemelere postalamaya kalktõ. Terörün okulun-
dan mezun çocuklar olan Susurlukçular da bir bir
beraat edip kurtuluyor.  DGM yine üç satõr yazõ ya-
zanlarõn peşinde koşacak demek ki. Terörün oku-
lunda okumak suç değil, hayatõ bir okula çeviren-
ler suçlu. Terörünüzü sevsinler sizin!

Adilikten ve alçaklõktan söz etmişken, geçen
aylarõn mana ve ehemmiyetini iki olayla tamamla-
yalõm. Bunlardan biri devletlü Alparslan Türkeş'in
giderayak Türk milliyetçiliğine hizmet olsun diye
yazdõğõ mektupla ilgili. www. Gerçekergenekon.
Com adlõ internet sitesinde yayõnlanan ve Tür-
keş'in 1983'te yazdõğõ ileri sürülen mektup şimdiki
MHP Genel Başkanõ Devlet Bahçeli'nin MİT aja-
nõ olduğunu jurnalliyordu. Oğul Tuğrul Türkeş,
mektubu doğruluyor, yazõnõn babasõna ait olduğu-
nu belirtiyordu. Ancak oğul Türkeş Bahçeli'nin
MİT ajanõ olmasõnõn sakõncalõ olmadõğõnõ da belir-
tiyordu. Aman efendim sözü mü olur, beyefendi
dolaylõ ilişkileri sevmez, doğrudan memur olarak
işi kökünden çözüvermiş. Zaten MHP dediğin ne-

dir ki, maksat ajanlõk olsun. Devletin memuru dev-
leti yönetiveriyor, hepsi bu. Bunlar seçimlerden i-
kinci parti olarak çõktõğõnda bu Hürriyet gazetesi-
nin kardeşlerinden biri "Bahçeli dubleks" başlõğõnõ
atmõştõ. Bahçeli dubleks şimdi bir devlet durumu-
dur, üzerimize kaçak kat çõkmõşlardõr yani. 

Son olayõmõzõ Reha Muhtar duyup yeniden is-
tismar etmesin diye kõsaca geçiveriyoruz.  İşe ba-
kõn siz yine 20 Ekim tarihli Hürriyet gazetesi ö-
nümde. Özetliyorum: Ekonomik krizin yarattõğõ
yoksulluk bu kez can aldõ. Simitçilik yapan 19 ya-
şõndaki Tuncay Samalõ TBMM'nin önündeki Mil-
li Egemenlik Parkõ'nda kendini ağaca asarak inti-
har etti. Samalõ, simit tezgahõnõ idam sehbasõ gibi
kullandõ. Dikkat ettiniz değil mi, Samalõ'nõn dara-
ğacõ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeki
Milli Egemenlik Parkõ'nda. 

Terör mü demiştiniz?

O.G.
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"YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK" ZAMANI

gül gülistan õşõklõ geceye bakõp da
hor görme ateş böceklerini ve ay õşõğõnõ
geceyi onlar aydõnlattõ yüzyõllar boyu unutma
hor görme ateş pervanelerini
hor görme dün olmasa bu gün olmazdõ unutma
"dünle beraber gitti ne kadar söz varsa düne ait"
deme cancağõzõm etme eyleme
"yeni şeyler söylemek" zamanõ

SERDAR KOÇ



Kuzey Afganistan'õn kontrolünü ele geçirme
konusunda, Kuzey İttifakõ güçlerinin sağladõğõ
"dikkate değer ilerleme", büyük basõnõn başyazõla-
rõnda sõnõrlõ bir tatmin şeklinde açõğa vuruluyor.
Bu küçük paralõ asker grubunun Kabil'e girişinin
hõzlandõracağõ politik ve diplomatik toz bulutunu,
kaygõyla karõşõk bir kinle seyrediyorlar. Kuzey İtt-
fakõ'nõn "ilerleyişine" alkõş tutmak ve aynõ zaman-
da intikam ve cinayet eğilimlerine dönük "kaygõ"
şeklinde ortaya konulan ikiyüzlülük, katõksõz bir
Pentagon propagandasõdõr.

Yoksullaştõrõlmõş, savaşta kaybolmuş, ordusu
olmayan, savaşõn başlangõcõnda yerde duran 16 u-
çağa sahip olan ve bir Birleşik Devletler icadõ kor-
donla tüm gereksinim kaynaklarõ kesilmiş olan bir
ülkenin beş hafta boyunca Birleşik Devletler tara-
fõndan acõmasõzca bombalanmasõnõn ardõndan, Ta-
liban kuzey bölgelerinden çekilmek zorunda kaldõ.
Bu geri çekiliş, genel bir bozgun ya da Taliban a-
çõsõndan yeniden toparlanõp güneydeki şehirlerde
direnişe geçmek veya kõrsal bölgede uzun süreli
bir gerilla savaşõ yapmak üzere stratejik bir geri çe-
kilme anlamõna da gelebilir; bekleyip görmek ge-
rekiyor. Ama ne olursa olsun, sonuç esasen, nisbe-
ten savunmasõz bir ülke üzerine dünyadaki en güç-
le emperyalist askeri kuvvetin uyguladõğõ, görül-
memiş terör sayesinde ortaya çõkõyor.

Bombanõn Her Türlüsü

Washington Post Gazetesi'nin askeri sütun ya-
zarõ, William Arkin 12 Kasõm'da şöyle yazõyor:
"Bugüne dek 6 000'e yakõn bomba ve füze atõldõ...
Bunlarõn 2 300'den fazlasõ uydudan yönlendirilen
Birleşik Doğrudan Saldõrõ Cephanesi (Joint Direkt
Attack Munition). Ordu bu yeni silahlarõ o kadar
yüksek miktarda harcõyor ki hemen hemen günde
100 adet Birleşik Devletlerin stoklarõnõ tüketeceği
olasõlõğõ gerçek bir panik yaratõyor. Çoğunlukla de-
niz kuvvetleri tarafõndan kullanõlan laser güdümlü
250 kilogramlõk bombalar da tükenmek üzere."
Şehirlere ve köylere düşen sözkonusu hacimde-

ki bombalardan başka, Taliban güçlerinin cephe hat-

larõ da B52'lerin yoğun bombardõmanõ altõnda bulu-
nuyor. "Dünyanõn en tartõşmalõ silahlarõ"ndan biri
kabul edilen CBU87 bombasõ, insanlarõ öldürmek ve
zõrhlõ araçlarõ safdõşõ etmek için kullanõlõyor. Her bir
bomba meşrubat kutusu büyüklüğünde 200 bomba-
cõk saçõyor. Ve her bir bombacõğõn infilakõyla 2 000
şarapnel parçasõ yüksek bir hõzla çevreye saçõlõyor.

Salkõm bombalara (cluster bomb) ilaveten,
Pentagon Taliban mevzilerine iki tane de "papatya
kesici" bõraktõ. BLU82 "papatya kesici", dünyanõn
en büyük konvansiyonel bombasõ. Vietnam'da da,
özgürlük güçlerini terörize etmek için olduğu ka-
dar, helikopter iniş pistleri oluşturmak için ormanõ
aniden temizlemek amacõyla da kullanõlmõştõ. 7
000 kilogramdan fazla yakõtla doldurulmuş olan
bomba, bõrakõldõktan 27 saniye sonra zeminden üç
ayak yükseklikte infilak ediyor ve 650 yardalõk, di-
ğer bir deyişle altõ futbol sahasõ büyüklüğünde bir
alan içindeki herşeyi yakõp kül ediyor.

Bu bombalar Irak Hükümetini teslim olmaya
zorlamak amacõyla psikolojik terör yaratmak üze-
re Körfez Savaşõ sõrasõnda Irak'da kullanõlmõştõ.
Kullanõlan bir başta terör silahõ da, hepsi bilgisa-
yarla yönlendirilen, dakikada 6 600 atõş yapan 20
mm.'lik iki, dakikada 3 000 atõş yapan 7.6 mm.'lik
bir, dakikada 100 atõş yapan 40 mm.'lik bir topu ve
105 mm.'lik bir havan topuna sahip c130 savaş ge-
misi. Aynõ anda iki ayrõ hedefi bir anda vurabiliyor
ve tüm binalarõ yokediyor. Kuzey İttifakõ güçleri-
nin "ilerleme" kaydetmesine pek şaşõrmamalõ.

Kuzey İttifakõ: Bir İncir Yaprağõ

Birleşik Devletler bombardõmanõnõn başlama-
sõna ve Washington tarafõndan bütünüyle techizat-
landõrõlmalarõna kadar, bu kuklalar harekete geçe-
mediler. 12 Kasõm'da yayõnlanan New York Times
Gazetesine göre, "Techizat sorunlarõyla felce uğra-
mõş olan Kuzey İttifak güçleri, en azõndan kõsa me-
safeli bir saldõrõ gerçekleştirebilecek kadar yakõt ve
cephaneyle ortaya çõktõlar. Tank birlikleri bir hafta
öncesine göre artmõş olarak ve her tankõn, 60 atõş-
lõk cephaneye ve 1000 litre yakõta sahip olduğu ra-
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por edildi. Her bir piyade grubunda 10 uzak atõm-
lõ elbombasõ, 450 atõmlõk ağõr makinalõ tüfek cep-
hanesi ve 120 tüfek mermisi vardõ."
İttifak B52 bombardõman uçaklarõnõn ve Birle-

şik Devletler savaş jetlerinin yakõn hava desteği ve
korumasõ altõnda ilerledi. Dahasõ, büyük ölçüde
terkedildikleri halde sözümona Taliban güçlerinin
yönetimindeki bazõ şehirlere ilerlediler.

Kuzey İttifakõ, Washington'un bir istilacõ gibi
çõplak müdahalesini gizleyen bir "incir yaprağõ"dõr.
Bu ele geçirmelerin gerçek içeriği açõğa vurulmadõ.
Ordu tarafõndan Mezarõ Şerif'e bir tek muhabirin
bile girmesine izin verilmedi. Şehirdeki Pakistanlõ-
larõn Kuzey İttifakõ tarafõndan kitlesel idamlara ma-
ruz kaldõğõ söyleniyor. Üstelik Birleşik Devletler ve
İngiliz güçlerinin bu çapulcu ordularõnõn organize
olmasõnda ne kadar pay sahibi olduğunu da yeterin-
ce bilinmiyor. Pentagon'un Kuzey İttifakõnõ Kabil'e
girme konusunda zorlamasõ, Washington'un politi-
kasõnda önemli sorunlar yarattõ. Kendi başõna yaşa-
yabilecek ve Pakistan, İran, Rusya ve Birleşik Dev-
letler tarafõndan onaylanan bir rejimin kurulmasõ,
olağanüstü zor görünüyor. Tam Dõşişleri Bakanõ
Colin Powell Pakistan'õ hizaya getirmeye ve yeni
bir kukla rejim oluşturmaya çabalarken, Pentagon
generalleri, askeri açõdan bir tür zaferin gerekli ol-
duğuna karar verdiler. Bu biraz da ramazanõn yak-
laşmasõ yüzünden ertelenemezdi ve dalõşa geçtiler.

Çin'e Yönelik Tehdit

Eğer Birleşik Devletler emperyalistleri Afga-
nistan'õ fethedebilirlerse; Taliban, Afgan halkõ için
hayõrlõ ve devrimci ya da ilerici bir güç olduğu için
değil; durum tersinedir; sadece, emperyalizme kar-
şõ savaştõklarõ için, bu dünya açõsõndan çok önem-
li bir başarõsõzlõk olacaktõr.

Eğer Birleşik Devletler Hükümeti ve Pentagon
yollarõna devam edebilirlerse, o zaman duman da-
ğõldõğõnda, Washington politik ve askeri olarak Af-
ganistan'õn, Özbekistan'õn, Tacikistan'õn ve Kaza-
kistan'õn içine yayõlmõş ve Pakistan'õ da yeni duru-
ma uydurmuş olacak. Askeri ve ekonomik açõdan
stratejik konumunu egemen hale getirecek, Orta
Asya içinde daha ileri pozisyonlara ilerleyecek ve
en sonunda Afganistan'da halka zulmedecek bir
başka gerici rejimi zorla oluşturacak.

Sadece bölgedeki petrol üzerinde daha geniş
bir egemenlik kazanmayacak, Çin Halk Cumhuri-
yeti'ni tehdit etmek için çok daha güçlü bir pozis-
yonda olacak. 11 Eylül'den önce Bush yönetimi it-
tifak politikalarõyla bir antiÇHC kordon oluştur-
maktaydõ. Çin kapitalist yönde ne kadar yol almõş
olursa olsun, ÇHC'nin sosyalist rejimine yönelik

temel düşmanca politika aynen yerinde duruyor.
Ve aynõ şekilde askeri baskõ stratejisi de.

Eğer Afganistan'a yönelik Birleşik Devletler se-
feri başarõyla sonuçlanõrsa, bu sadece Çin ve diğer
bölge ülkelerine yönelik tehdidi arttõracaktõr. Birle-
şik Devletler macerasõna ÇHC'nin gösterdiği aşõrõ
temkinli rõza ve göstermelik bir yardõm olsa da.

Bununla birlikte, mücadele sona ermedi. Pen-
tagon Afganistan'õn güneyine ilerlemek zorunda.
Güneye yönelik savaşta Kuzey İttifakõ güçleri aşõ-
rõ yayõlmaya ek olarak düşman bölgesine girmek
durumunda kalacaklar. Birleşik Devletler ve İngi-
liz emperyalistleri ülkeye kara gücü yerleştirmek
zorunda kalabilir ve böylelikle gerilla savaşõ ve di-
ğer direniş biçimlerinin saldõrõlarõna açõk hale ge-
lebilirler. CİA Taliban'a karşõ güneyde bir ayaklan-
ma çõkartmak amacõyla haldõr haldõr çalõşõyor. Ne
kadar başarõlõ olabildikleri ise tam bir bilinmeyen.

Taliban'õn Zayõf Noktasõ

Bu mücadele Taliban'õn en büyük zaafõ, gerici
karakterinden kaynaklanõyor. Eski liderlerinin bir
çoğu 1978'de iktidara gelen ve Afganistan tarihin-
deki, kadõn haklarõnõn savunulmasõ dahil, en ilerici
reformlarõ gerçekleştiren sosyalist rejime karşõ mü-
cadelede yetiştiler. Bir çoğu, CİA ve dünya emper-
yalizmi tarafõndan organize edilen iç savaşa karşõ
bu devleti savunan Sovyet Kõzõlordusu'na karşõ sa-
vaştõlar. Elbette askeri baskõ çok yoğun. Ve emin ol-
mak gerekir ki, en devrimci hükümet bile, zaten va-
rolan yoksulluk ve harap olmuşluğa, komple bir
ablukanõn eklendiği koşullar altõnda, dünya emper-
yalizminin geri kalanõnõ arkasõna almõş devasa bir
Pentagon saldõrõsõna göğüs germekte zorlanõrdõ.

Ancak, kontrolleri altõndaki kitlelere ortaçağa
ait bir ideolojiyi ve gelenekleri zorla kabul ettirmiş
(çoğu inanmadõğõ halde), kadõnlarõ, nüfusun yarõsõ-
nõ, gerçek birer köle haline getirmiş olarak, emper-
yalist kültüre direnme adõna toplumu modern haya-
tõn güzel taraflarõndan mahrum etmeye çalõşarak,
ve ülkenin içinde bulunduğu yoksulluğa ve harap-
lõğa yönelik hiçbir iktisadi ya da toplumsal projeye
sahip olmayarak, Taliban kitle direnişini harekete
geçirme umutlarõnõ da sõnõrlamõştõr. Birleşik Dev-
letler emperyalizmine karşõ savaşõrken gerçekten
çelişik bir durumdadõrlar. Bununla birlikte, dünya
işçi hareketi ve Afganistan halkõ için en kötü muh-
temel sonuç, Washington, Pentagon ve son olarak
Wall Street'in bu bölgeyi kontrolüne almasõ ve dün-
yaya egemen olma programõna destek yapmasõdõr.

(*) 22 Kasõm 2001 tarihli İşçi Dünyasõ
gazetesinden alõnmõştõr.
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�Burjuvazi, kõrõ kentlerin egemenliğine sok-
tu. Çok büyük kentler yarattõ, kentsel nüfusu, kõ-
ra kõyasla, büyük ölçüde artõrdõ, ve böylece, nü-
fusun oldukça büyük bir kõsmõnõ kõrsal yaşamõn
bönlüğünden kurtardõ. Kõrõ nasõl kentlere bağõm-
lõ kõldõysa, barbar ve yarõbarbar ülkeleri de uy-
gar olanlara, köylü uluslarõ burjuva uluslara, 
Doğuyu Batõya bağõmlõ kõldõ.� (1) 

Manifesto, kõrkent arasõndaki, farklõ uygarlõk
düzeyindeki ülkeler arasõndaki; uluslar arasõnda-
ki egemenlik/bağõmlõlõk ilişkilerine Doğu ve Ba-
tõ�yõ da ekliyor. Bağõmlõlõk ilişkisinin kurucu di-
namiğini ise bir önceki paragrafta şöyle tanõmla-
mõştõ:

�Burjuvazi, bütün üretim araçlarõndaki hõzlõ
iyileşme ile, son derece kolaylaşmõş haberleşme
araçlarõ ile, bütün uluslarõ, hatta en barbar o-
lanlarõ bile, uygarlõğõn içine çekiyor. Ucuz meta
fiyatlarõ, bütün Çin setlerini yerlebir ettiği, bar-
barlarõn inatçõ yabancõ düşmanlõğõnõ teslim al-
maya zorladõğõ ağõr toplar oluyor. Bütün ulusla-
rõ, yoketme tehdidiyle, burjuva üretim biçimini
benimsemeye zorluyor; onlarõ uygarlõk dediği
şeyi benimsemeye, yani bizzat burjuva olmaya
zorluyor. Tek sözcükle, kendi hayalindekine ben-
zer bir dünya yaratõyor.� 

Burjuvazinin �uygarlõk dediği şey�, kapita-
list düzendir. Egemenlik/bağõmlõlõk ilişkileri, ü-
retici güçlerin farklõ gelişkinlik düzeylerinde bu-
lunanlar arasõnda, gelişkinin egemen, gerinin ba-
ğõmlõ olduğu biçimde kuruluyor. Doğu/Batõ, Ma-
nifesto�da farklõ gelişkinlik düzeyinde iki ayrõ

dünyadõr.
İtalya Başbakanõ ve Milan futbol kulübü

başkanõ Silvio Berlusconi�nin, 11 Eylül�den son-
ra, �Batõ değerleri, Doğu değerleri karşõsõndaki
üstünlüğünü iki yüzyõldõr kanõtlamõştõr.� cümle-
si, burjuva devrimlerinin yaklaşõk iki yüzyõllõk
tarihini ima eder gibidir ve sanki Manifesto söy-
lenenle akraba gibi görünüyor. Bir de ABD Baş-
kanõ Bush�un önce söylediği sonra geri alõnma-
ya; olmadõ kõrõp döktüğü telafi edilmeye çalõşõ-
lan �Haçlõ seferi� sözü vardõ. Zihinlerde, Hõris-
tiyan Avrupalõlarõn müslüman Doğu�ya düzenle-
diği seferler gibi yankõlanõyor. Ama en önemlile-
rinden birisi, Müslüman Doğu�ya varmadan ön-
ceki son durak durumunda bulunan Kostantino-
polis�in işgali, şehrin kiliseler dahil yağmalan-
masõ ve burada bir Latin krallõğõ kurulmasõyla
sonuçlanmõştõ.

Doğu/Batõ karşõtlõğõ, üretici güçlerin geliş-
kinlik farkõnõ mõ; �değerler�in farklõlõğõnõ mõ;
yoksa �Haçlõ Seferi� kavramõnõn ima ettiği �din�
farklõlõğõnõ mõ ifade ediyor? 

Hazõr konu güncelken, Doğu/Batõ karşõtlõğõ
nedir, bu karşõ karşõya konuşun kaynaklarõ neler-
dir ve karşõtlõğõn sõnõrlarõ nereye kadardõr sorula-
rõnõ araştõrmak üzere, tarih içinde, çeşitli yazarla-
rõn metinlerinde ve güncel tartõşmalarõn sokakla-
rõnda dolaşmaya çõkalõm.

Huntington�un �uygarlõklar çatõşmasõ� 

ABD dõş politikasõnõn mutfağõ sayõlabilecek
Foreign Affairs Dergisi�nin 1993 Yaz sayõsõnda
ilk kez yayõnlanan Samuel Huntington�un �Uy-
garlõklar Çatõşmasõ� adlõ tezi, o dönemde de pek
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çok siyaset bilimci ve düşünür tarafõndan tartõşõl-
mõştõ. Ancak bu tez asõl şöhretini, yayõnlanõşõn-
dan yaklaşõk sekiz yõl sonraki bir olaya; 11 Ey-
lül�de yaşanan Pentagon ve Dünya Ticaret Mer-
kezi�nin İkiz Kuleleri�ne yönelik saldõrõya borç-
ludur. Huntington�un söz konusu çalõşmasõ, reel
sosyalizmin çöktüğü ve iki kutupluluğun sona
erdiği dönemin arkasõndan yayõnlanmõştõr. On-
dan daha evvel kaleme alõnmõş, sosyalist siste-
min dağõlõşõ karşõsõnda aceleyle atõlmõş bir libe-
ral zafer çõğlõğõ olarak değerlendirebileceğimiz
üstelik yayõnlanõr yayõnlanmaz büyük üne kavu-
şan bir tez daha vardõ: Francis Fukuyama�ya ait
�Tarihin Sonu� isimli bu tezde, batõ uygarlõğõnõn
evrensel değerlerinin, liberal demokrasinin artõk
tüm dünyaya egemen olduğu belirtiliyordu. Tari-
hin, sõnõf mücadelelerinin tarihi olduğunu söyle-
yen Marks�a atõfta bulunarak da, �Sõnõf mücade-
leleri bittiğine göre tarih de bitti.� diyordu Fuku-
yama. Ancak sõnõf mücadeleleri ve farklõ düzey-
lerdeki toplumsal mücadeleler, Fukuyama�ya
rağmen devam ettiğinden, bu zatõn fikirlerinin,
kõsa bir sürenin sonunda liberalizm havarileri a-
çõsõndan bile hiçbir inandõrõcõlõğõ kalmadõ. Fuku-
yama�nõn kendisi de iddiasõnõ revize etmek zo-
runda kaldõ. Huntington�un tezi ise küresel kapi-
talizmin ihtiyaçlarõ cephesinden bakõlõrsa, en a-
zõndan daha hesaplõ, politik olarak daha kullanõş-
lõ görünüyor.

Bu tezin, sadece emperyalist küreselleşme
süreçlerinden yana olanlar açõsõndan �kullanõşlõ�
olduğunu söylemek, isabetli olmaz. Çünkü, şa-
şõrtõcõdõr ama, bu tezi çok kullanõşlõ bulan ve ba-
tõ uygarlõğõna savaş açtõğõnõ çoktan ilan etmiş
başkalarõ da vardõr. Kendilerini tarihõn yapõcõsõ
bir aktör olarak tanõmlayabilmek için, siyasal is-
lamcõlar da bu tezde bir tarif edicilik, bir kutsa-
ma ve bir meşrulaştõrõcõlõk keşfetmekte ve teze
büyük bir sõcaklõkla yaklaşmaktadõrlar. Hung-
tington�un tezini islam dünyasõnda yayõmlama
yarõşõna girenler, evet, siyasal islamcõlar olmuş-
tur. Türkiye�de de bu tez islamcõ yayõnevleri ta-
rafõndan bir kaç defa basõlmõş bulunmaktadõr.

Fakat Hungtington uygarlõk dünyalarõnõ, sa-
nõlabileceğinin aksine İslam ve Hõristiyan uygar-
lõklarõ olarak tanõmlamõyor. 11 Eylül�den bu ya-
na sadece günlük gazeteleri okuyanlarõn dahi ha-
berdar olduğunu bilmekle beraber, Hungting-
ton�un görüşlerini yine de kõsaca hatõrlatalõm:

�Bu yeni dünyada mücadelenin esas kayna-
ğõ öncelikle ideolojik ve ekonomik olmayacak.
Beşeriyet arasõndaki büyük bölünmeler ve hakim
mücadele kalnağõ kültürel olacak. Milli devletler

dünyadaki hadiselerin yine en güçlü aktörleri o-
lacak fakat global politikanõn asõl mücadeleleri
farklõ medeniyetlere mensup grup ve milletler a-
rasõnda meydana gelecek (...) Medeniyetler ara-
sõndaki fay hatlarõ geleceğin muharebe hatlarõnõ
teşkil edecek. Medeniyetler arasõndaki mücade-
le, modern dünyadaki mücadelenin evriminde
nihai safha olacak.(...) Medeniyetler arasõndaki
farklõlõklar sadece hakiki değil; esaslõdõrlar. Me-
deniyetler birbirinden tarih, dil, kültür, gelenek
ve en mühimi de din yoluyla farklõlaşõrlar... Bu
farklõlõklar asõrlarõn ürünüdür, kõsa zamanda za-
il olmayacaklardõr. Bunlar, siyasi, ideolojik ve
rejimler arasõndaki farklõlõklardan daha esaslõ-
dõrlar...Demir Perde son bulunca, Avrupa�nõn
bir yandan Batõ Hõristiyanlõğõ ve Ortodoks Hõris-
tiyanlõğõ arasõnda, diğer yandan ise islamla ken-
disi arasõndaki kültürel bölünmesi yeniden orta-
ya çõkmõştõr. (...) Gelecekte dünya siyasetinin
merkezi mihveri, muhtemelen, ...., Batõ ile geriye
kalanlar arasõndaki bir mücadele ve Batõlõ olma-
yan medeniyetlerin Batõlõ güç ve değerlere verdi-
ği karşõlõklar olacaktõr.� (2) 

�Batõ Hõristiyanlõğõ ve Ortodoks Hõristiyanlõ-
ğõ� ayrõmõna bilmem dikkat ettiniz mi? Türki-
ye�nin AB üye adaylõğõna kabulü sonrasõnda,
pek çok başka itirazcõyla birlikte, Almanya�nõn
eski sosyaldemokrat başbakanlarõndan Helmut
Schmidt, Türkiye�nin �Avrupa kültür çevresi dõ-
şõnda kaldõğõ�nõ söylediğinde (Die Zeit gazetesi,
5 Ekim 2000), Türkiye medyasõnõn �Dangalos�
demeyi tercih ettiği Yunanistan Dõşişleri eski Ba-
kanõ Pangalos, �Türkiye�yi kültürel çevre farklõ-
lõğõ nedeniyle dõşlayan anlayõş Yunanistan�õ da
dõşlar.� diyerek şiddetli bir tepki göstermişti. Bu
tepkinin Türklere şirin görünme gibi bir anlamõ
kesinlikle yok. Gerisinde, Hõristiyan Ortodoks
dünyasõnõn, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan, Sõr-
bistan dahil Doğu�lu sayõldõklarõ bir uygarlõklar
dünyasõ ayrõmõ bulunuyor. 

Bu iddia, itiraz ve tezlerin farklõ düzlemlere
sahip olduğunun daha iyi anlaşõlmasõ bakõmõn-
dan, sanõrõm işin başõna kadar dönmemiz gereke-
cek. Madem dolaşõyoruz, haydi Roma tarihine
gidelim.

Roma Tarihi Bakõmõndan Doğu Batõ İki
Devlet Yarõsõ�dõr.

Görüldüğü gibi, Doğu ve Batõ; bugünün
dünyasõnda iki yönün adlandõrõlmasõ dõşõnda; iki
ayrõ kültüre; iki ayrõ değerler dünyasõna da işaret
etmektedir. Üstelik bu ayrõm, aynõ zamanda siya-
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sal planda da derinleşme eğilimi içine sokulmuş
görünüyor.

Bu ayrõmõn bir hakikate dayanõp dayanmadõ-
ğõ; bugüne ilişkin, dönemsel bir ayrõma mõ; yok-
sa tarih boyunca anlam kazanmõş bir sahiciliğe
mi sahip olduğu sorularõ; �kültürler savaşõ� gibi,
emperyalist merkezlerde tasarlanmõş çatõşma
projelerinin etrafõnda dönen güncel tartõşmalarõn
kavranmasõ bakõmõndan cevaplandõrõlmasõ gere-
ken sorular durumundadõr.

Dünyanõn, kültürel/siyasal planda Doğu ve
Batõ olarak bölünmesinin tarihi, başlangõcõnõ Ro-
ma devletinin yönetim sisteminde yapõlan bir dü-
zenlemeden alõr. Bu düzenlemenin ne olduğunu
ve ne türden sonuçlara yolaçtõğõnõ, Bizans tarihi
konusunda en güvenilir kaynaklarõn başõnda ge-
len Belgrad Üniversitesi Ordinaryus Profesörle-
rinden Georg OSTROGORSKY�nin �BİZANS
DEVLETİ TARİHİ� adõyla Prof. Dr. Fikret I-
ŞILTAN tarafõndan dilimize kazandõrõlmõş ese-
rinden aktarmaya çalõşacağõz. Eser Türk Tarih
Kurumu tarafõndan ilki 1981�de olmak üzere
dört kez basõlmõştõr. Bizim yararlanacağõmõz
baskõ 1995 tarihli 4. baskõdõr.

�Roma İmparatoru Diokletianus, 3. yüzyõl
boyunca imparatorluğun yaşadõğõ ağõr krizlerin
yarattõğõ çürüme ve zayõflama koşullarõnõ orta-
dan kaldõrmak amacõyla bütün devlet idaresinin
temelden reorganizasyonunu gerçekleştirdi. Di-
okletianus�un reformu Büyük Konstantinos tara-
fõndan geliştirilip tamamlandõ ve böylece Bizans
sisteminin çõkõş noktasõ olan yeni bir idari düzen
meydana geldi. Bu düzenin asõl temelleri olan
imparator kudretinin otokrasisi, devletin merke-
zileştirilmesi ve bürokratlaştõrõlmasõ, Bizans ya-
şadõğõ sürece devam etti.� 

�..devletin devasa büyüklüğü gözönünde alõ-
narak imparator kontrolünün etkinliğini müm-
kün olduğu kadar büyük ölçüde gerçekleştirebil-
mek üzere, devlet arazisinin ve devlet hakimiye-
tinin bölünmesi cihetine gidildi. Diokletianus,
daha önceki imparatorlar devrinde de bilinen
ortak hükümdarlõk kurumuna dayanarak, iki av-
gustus ve iki sezar�dan oluşan dört başlõ bir hü-
kümdarlar kurulu yarattõ. Avgustuslardan biri
devletin doğu, diğeri batõ yarõsõna hükmedecek-
ti; her ikisine de, avgustus ile kan  akrabalõğõ de-
ğil, kişisel kabiliyetleri gözönüne alõnmak sure-
tiyle seçilerek yapõlmõş bir tebenni (oğul edinme)
yoluyla bağlõ birer sezar yardõmcõ olacaktõ.(...)
Uygulamada meydana gelen pek çok karõşõklõğa
ve çatõşmaya rağmen, devletin taksimi sistemin-

de õsrar edildi ve devlet üzerinde birden fazla
kişinin hakimiyeti, uygulanan yöntem olmakta
devam etti.� (3)

Buraya kadar gelmişken, İstanbul�un bir im-
paratorluk başkenti olarak kuruluşundan da sö-
zedelim:

�Hükümdarlõk ortağõ Maximianus�a devletin
batõ yarõsõnõ bõrakarak doğu yarõsõnõ kendisine
ayõrõp çoğu zaman Nikomedeia (İzmit)�da hü-
küm sürmekle, daha Diokletianus, değişmiş du-
ruma uymuştu. Fakat ancak Konstantinos, Bo-
ğaziçi kenarõndaki eski Grek kolonisi Byzanti-
on�u büyüterek devletin başşehirliğine yükselt-
mek suretiyle imparatorluğa doğuda kuvvetli bir
devlet merkezi vermiş oldu. İnşaat, Konstanti-
nos�un iktidar sahasõnõ doğuya teşmil eden, Lici-
nius�a karşõ kazanõlan zaferden sonra, 324 yõlõ
kasõm ayõnda başladõ ve kõsa zaman sonra, 11
Mayõs 330�da yeni baş şehir törenle açõldõ. An-
cak pek az şehir tesisi dünya tarihinde buna ben-
zer bir önem taşõmõştõr. Yer dahiyane bir keskin
görüşle seçilmişti. İki kõt�anõn sõnõrõnda, kõyõlarõ
doğu�da Boğaziçi, kuzeyde Haliç, güneyde Mar-
mara denizinin sularõyla yõkanan, kara yönün-
den sadece bir tarafõndan ulaşõlmasõ mümkün bu
yeni başşehir emsalsiz bir stratejik konuma sa-
hip bulunuyordu. Bundan başka Avrupa ile Asya
arasõndaki trafiğe ve Ege denizinden Karade-
niz�e giden deniz yoluna hakimdi; böylece şehir
kõsa zamanda o zamanki dünyanõn en önemli ti-
caret ve trafik merkezi haline geldi. Bin yõl sürey-
le İstanbul, Bizans imparatorluğunun iktisadi,
askeri, kültürel ve dini merkezi ve düğüm nokta-
sõ olmak sõfatõyla politik dünya olaylarõ ve insan-
lõğõn kültürel gelişmesi üzerinde en büyük bir et-
kiye sahip olacaktõ.

Roma�nõn önemi ve aynõ zamanda nüfusu
durmadan gerilerken, yeni başşehir önüne geçil-
mez bir şekilde büyüyordu. Kuruluşunun üzerin-
den daha yüzyõl geçmeden Roma�dan daha fazla
nüfusa sahip olup, 6. yüzyõl içinde her halde ya-
rõm milyonluk bir ahaliye malikti. Bu eski Ro-
ma�nõn yerini alacak olan Yeni Roma idi.�

İmparatorluğun iki yarõsõ arasõndaki eşitsiz
gelişme ve farklõlaşma, iki parça arasõnda yaban-
cõlaşma, gerilim ve çatõşmalara da yolaçtõ.

�Valentinianus III.�un (425455) tahta geçi-
şinden sonra devletin iki parçasõ arasõnda uzun-
ca bir süre lekesiz bir barõş havasõ hakim olma-
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sõna rağmen, iki tarafõn birbirine yabancõlaşma-
sõ gittikçe daha açõk bir surette belirmekte idi. Si-
yasi bakõmdan her iki devlet yarõsõ kendi başõ-
na buyruk bir hayat sürüyor, kültürel yönden ise
zamanla ve süratle birbirinden ayrõlõyorlardõ.
Yaşama şekillerinin bu birbirinden kopmasõnõn
göze çarpõcõ ve çok önemli bir işareti, her iki ta-
raf arasõnda dil bakõmõndan doğan ayrõlõktõr. Ba-
tõda grekçe bilgisi hemen hemen tamamiyle kay-
bolurken latince, hala bütün devletin resmi dili
olmasõna ve bu sebeple sun�i olarak beslenmesi-
ne rağmen, doğuda gittikçe artan ölçüde grekçe-
nin gerisinde kalmaktadõr. (...) Görüldüğü gibi
İstanbul üniversitesinde de grekçe öğreten profe-
sörler latince öğretim yapanlara nazaran hatta
biraz daha fazla sayõda temsil olunmakta idiler.�

Farklõlaşma, yabancõlaşma ve giderek iki
devlet yarõsõ arasõnda gerilimler hangi düzeyler-
de ortaya çõkmaktaydõ?

Doğu ve Batõ Roma Hangi Temeller Üzerin-
den Farklõlaştõ?

�Roma devlet tarzõ, Grek kültürü ve Hõristi-
yan inancõ Bizans gelişmesinin ana kaynaklarõ-
dõr. Bu unsurlardan birisi çõkarõlõrsa Bizans�õn
varlõğõ düşünülemez. Ancak hellenist kültür ve
hõristiyan dininin Roma devlet şekli ile bir sentez
haline gelmesi bizim Bizans imparatorluğu ola-
rak adlandõrmaya alõştõğõmõz tarihi teşekkülü
meydana getirmiştir. Bu sentez Roma devletinin
ağõrlõk noktasõnõn, krizler devri olan 3. yüzyõlõn
gerektirdiği gibi doğuya kaymasõ ile mümkün kõ-
lõndõ. Ağõrlõk noktasõnõn bu yer değiştirişi İmpe-
rium Romanum�un hõristiyanlaştõrõlmasõ ve yeni
başşehrin Boğaziçi kenarõnda kurulmasõ ile ifa-
desini buluyordu. Bu iki olay, Hõristiyanlõğõn za-
feri ve devlet merkezinin kesin olarak hellenize
edilmiş doğu�ya nakli Bizans devresinin başlan-
gõcõnõ sembolize eder.�

�Bizans, bilindiği gibi, bizim Bizanslõ dedi-
ğimiz kişilerin bilmedikleri, daha sonraki devrin
bir terimidir. Bunlar kendilerini her zaman Ro-
malõ olarak adlandõrmõş, imparatorlarõnõ Roma
hükümdarlarõ, eski Roma Caesar�larõnõn halef
ve mirasçõlarõ saymõşlardõr. Devletleri yaşadõğõ
sürece Roma adõ onlarõ büyülemiş ve Roma dev-
let geleneği onlarõn siyasi düşünce ve iradeleri-
ne sonuna kadar hakim kalmõştõr. Etnik bakõm-
dan mütecanis olmayan imparatorluk Roma dev-
let düşüncesi sayesinde bir arada tutulmuş ve
çevresine karşõ tutumu Roma�nõn evrensellik dü-
şüncesine uygun olarak saptanmõştõr. Ancak bi-

zans eski Roma ile bağlantõsõnõ ne kadar bilinçli
olarak hissederse hissetsin, ülküsel olduğu ka-
dar iktidar siyaseti nedenleriyle Roma mirasõ
düşüncesine ne kadar sõkõ sõkõya sarõlmõş olursa
olsun, yeni de zamanõn akõşõ içinde asli Romalõ
temellerden gittikçe uzaklaşmõştõr. Kültür ve dil
bakõmõndan Grekleşme büyük adõmlarla ilerler
ve aynõ zamanda Bizans hayatõnõn kiliseleşmesi
gittikçe artan bir ölçüde gerçekleşirken, iktisadi
ve sosyal düzenin oluşumu ve daha orta çağõn ilk
devirlerinde genel çizgileriyle yeni bir yönetim
sistemine sahip yeni bir devlet tarzõnõn doğmasõ
sonucuna yol açar. Bizansõn devlet bakõmõndan
gelişiminde her şey hareket,sürekli değişme ve
yeniden inşa halindeydi. Nitekim tarihi gelişme-
sinin sonunda artõk Bizans devleti bir zamanki
Roma imparatorluğu ile isminden ve yerine geti-
rilmesi imkansõz iddialarõnõn geleneğinden baş-
ka müşterek hiçbir şeye sahip değildir.

Bizans için karakteristik olan yön, devlet ile
kilise arasõnda sõkõ ve samimi bir bağlõlõk bulun-
masõ, Ortodoks devlet ile kilisenin müttehit bir
devletkilise oluşumu halinde birleşmesidir. Yine
karakteristik olan her iki kudretin çõkarlarõnõn
birbirine uymasõ ve bunlarõn, tanrõnõn iradesine
uygun dünya düzenini tehdit edecek bütün tehli-
keleri beraberce karşõlamalarõdõr. Ancak böyle-
sine bir ittifak kiliseyi kaçõnõlmaz bir şekilde kud-
retli bir imparatorluk kurumunun vesayeti altõna
sokacaktõr. Bundan dolayõdõr ki, imparatorluk
gücünün kilise üzerinde hakimiyeti, bütün dev-
letler için Bizans�ta tipik ve denebilir ki normal
bir durum olarak kalmõştõr.

Hellenismus ile Bizanslõlõk sadece õrsi ola-
rak değil, ayrõca derin bir mahiyet akrabalõğõ i-
le de birbirine bağlõdõr. Her ikisi de birleştirici
ve uygunlaştõrõcõ ruhi ve fikri bir kudrettir. Her i-
kisi de bir ikinci kuşak olma, bir yaratõcõlõk dõşõ
bağõmlõlõk havasõyla malüldürler. Yine de kendi-
lerininkinden daha büyük, daha yaratõcõ kültür-
lerin mirasõ ile yaşarlar ve her ikisi de tarihi
başarõ kendi yaratõcõlõklarõnda değil, daha ziya-
de meydana gelmiş olan sentezdedir. Hellenis-
mus insanõ gibi, Bizanslõ da kültür tipi olarak bir
toplayõcõdõr. Ancak toplayõcõlõk ne kadar gerçek
fikri canlõlõktan yoksun, taklit ne kadar aslõn an-
lam ve içeriğini basitleştirmiş ve şeklin asli gü-
zelliğini çoğunlukla boş ve anlamsõz bir hitabete
dönüştürmüş olursa olsun, yine de antik kültür
varlõğõnõn sevgiyle korunmasõnõn, Roma hukuku-
nun ve Grek aydõnlanmasõnõn özenle korunmasõ-
nõn Bizans�õn büyük tarihi onuru olduğu da ke-
sindir. Antik devrin iki zõt kutbu ve aynõ zamanda
iki doruğu olan Greklik ve Romalõlõk, Bizans top-
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rağõnda bir bütün halinde birleşirler, gelişirler
ve Roma devlet kurumu ve Grek kültürüyeni bir
hayat sentezi halinde bir araya gelip, eski devlet
ile eski kültürün en kuvvetli düşmanlarõ olarak
görmüş olduklarõ Hõristiyanlõk ile bir daha çözü-
lemez bir şekilde birleşirler. Nasõl Roma hukuku
bütün devirler içinde Bizanslõlarõn hukuk ve hu-
kuk bilincinin temeli olarak kalmõşsa, Grek kül-
türü de bütün devreleri için onlarõn fikir hayatla-
rõnõn temeli olarak kalmõştõr. Bizzat Bizans kili-
sesi antik felsefenin düşünce formunu benimse-
miş ve bunun tasavvur ve düşüncelerini Hõristi-
yan dogma bilgisinin şekillendirilmesinde kul-
lanmõştõr.� (4) 

Esasen dönemin bilinen �dünyasõ� içinde or-
taya çõkan bu farklõlaşma, Roma ve Grek kültür-
leri, Hõristiyan inancõ içinde ayrõşma, Latince ve
Grekçe ve devlet ile kilisenin birbirine eklemlen-
me biçimleri üzerinden gerçekleşmiş görünmek-
tedir. Eski Yunan (Grek) kültürünün ise, Do-
ğu�daki Mõsõr ve Mezepotamyanõn bir sentezi ol-
duğu bilinmektedir.(5) Bknz: Orhan Gökdemir,
Yeni Bir Aydõnlanma İçin, Fabrika sy: 50, Tem-
muz 2001) Bununla birlikte Doğu Roma, kendi
doğusuyla girdiği karşõlõklõ etkileşimi de yaşa-
maktadõr. Önce İran Sasanileriyle ve giderek is-
lamõn yükselişinin bir sonucu olarak islam dev-
letleriyle etkileme ve etkilenme ilişkisine Doğu
Roma girmiştir. Kültürel etkileşimin gerisinde i-
se, bir kültürel ortaklõğõn varlõğõnõ tesbit etmek
gerekir:

�Ortaçağlarda İslam dünyasõ YunanRoma
mirasõnõ değerlendirdiği ölçüde gelişmiştir ve
12. yüzyõldan itibaren Yahudilerin Arapça�dan
Latinceye yaptõğõ çevirilerle İtalya ve Batõ Avru-
pa gene bu mirasõ alõp, uygarlõğõn bayrak yarõşõ-
na devam etmişlerdir.�(5) 

Batõ�nõn islamla doğrudan temasõ, Tarõk bin
Ziyad önderliğinde müslümanlarõn İspanya yarõ-
madasõna girişleri ve Endülüs Emevileri devleti-
ni kurmalarõ ile gerçekleşmiştir. 

Diğer bir temas alanõ ise, o dönemde bilinen
dünya onun etrafõndan ibaret olduğu için �Orta-
deniz� de denilen Akdeniz üzerinden olmuştur. 

Görüldüğü gibi çok geniş bir zaman dilimi i-
çinden bakõldõğõnda, kültür dünyasõnõn farklõlõğõ
bakõmõndan Doğu/Batõ ayrõmõnõn keskin, katõ ve
kalõcõ temellere sahip olduğunu söylemek zor-
dur. Aynõ kültür kökleriyle farklõ dönemlerde ve
farklõ dolayõmlar üzerinden ilişkilenmiş uygarlõk
alanlarõndan sözetmek daha isabetli olacaktõr. İ-

lişkilenmenin dönem olarak farklõlõğõ; şiddeti ve
ortaya çõkan sentezin hiçbir zaman tamamlan-
mamõş olduğu halde, verili durumda farklõ ağõr-
lõklar içermesi, iki ayrõ kültür dünyasõ iddialarõ-
nõn dayanağõ yapõlmõş gibidir. Tarihçi İlber Or-
taylõ, �Akdeniz, uygarlõğõn, yani şehirleşmenin
ana yurdudur. (...) Eski dünya insanlarõ Akde-
niz�i uygar dünyanõn ortasõ olarak düşünürlerdi.
Ekseri dillerde bu denizin adõ Orta Deniz�dir.�
diyerek; en azõndan Akdeniz çevresinde oluşmuş
uygarlõklarõn kültürel ortaklõğõna işaret ediyor.

�Herhangi bir Avrupa dilinde sayõsõz Arapça
kelime vardõr. En başta aritmetikte dört işlemin
yapõldõğõ rakamlara Arap rakamlarõ denir (her ne
kadar Hint�ten geldilerse de) ve cebirin kendisi
islam dünyasõndan geçmedir. Akdeniz dünyasõn-
da dinler birbirinden çõkmõştõr. Musevilik, Hõris-
tiyanlõk ve Müslümanlõk aynõ dogmanõn (akide)
çeşitlemeleridir. Eski Doğunun Mezopotamya,
Mõsõr Mitolojisiyle Yunan mitolojisi birbirinden
çõkmõştõr. Cehennem tanrõsõ Hades�in, Deme-
ter�in kõzõ Persefone�yi yeraltõna kaçõrdõğõ ay,
Temmuz�dur. Çünkü eski Mezopotamya�da Ha-
des tanrõsõnõn adõ Dammuz�dur. Toprak Ana�nõn
kõzõ gelin gittiği yeraltõndan annesinin yanõna
yeryüzüne çõkõnca ilkbahar başlar. Baharõn geli-
şini Akdeniz dünyasõnõn insanlarõ, ayrõ zamanda
yaşasalar ve ayrõ diller konuşsasal da aynõ biçim-
de açõklamõşlardõr. Efsanenin benzerliği dünyaya
ve tarihe bakõşõn aynõlõğõndan kaynaklanõr.� (6) 

19. Yüzyõl: Gerilimin Yeniden Şekillenmesi

Doğu/Batõ ayrõmõnõn yeniden ve şiddetle öne
çõkõşõ 19. Yüzyõldadõr. Bir zamanlar Araplarõn ve
Türklerin batõya yönelişleri; bu sõkõştõrõlmanõn
da etkisiyle Hõristiyan Batõ�yõ yeni ticaret yollarõ
aramaya; zenginliği yeni yollar ve topraklar keş-
federek edinmeye zorlamõştõ. Daha 14. ve 15.
yüzyõldan başlayarak önce yünlü dokuma ve da-
ha sonra pamuklu dokuma sanayiindeki gelişme-
ler; 18. yüzyõlda buhar gücünün endüstride kul-
lanõlmasõnõn yolunu açtõ. Buhar gücü ve çelik
teknolojisi hem üretimi büyüttü, hem nüfus pat-
lamasõna imkan verdi ve hem de savaş araç ge-
reç ve tekniklerinde büyük sõçramalara yolaçtõ. 

Artõk üstünlük Batõ�ya geçmişti. 
Bir zamanlar İber yarõmadasõna devletleşen,

bütün Kuzey Afrika�yõ islamlaştõran, Afrika içle-
rine nüfuz eden ve diğer taraftan Karadeniz�in
çevresini bütünüyle egemenliğine aldõğõ gibi İ-
talya�ya hem güneyinden hem kuzeyinden gir-
meye başlayan ve nihayet Viyana kapõlarõ önüne
büyük ordular yõğan Doğu; uzun süredir batõnõn
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artan gücü karşõsõnda geride kalmõş olmanõn so-
nuçlarõnõ yaşamaktadõr. Batõ�da gelişen kapita-
lizm sadece sõnõrlarõ değil; toplumsal ilişkileri,
değerler dünyasõnõ ve hayat tarzlarõnõ da değişi-
me zorlamaktadõr. 

Köylülerin serflikten veya kulluktan kurtula-
rak özgürleşmesi, böylece emek piyasasõnda yer-
lerini almalarõ; yurttaşlarõn piyasada eşitliği yeni
bir hukuk ve değerler sisteminin oluşmasõnõ ve
belki en kritik ve köklü dönüşüm olarak siyasi
iktidarõn dünyevileştirilmesini, dinin bir iktidar
veya onay kurumu olmaktan çõkarõlõp, laik dü-
şüncenin geliştirilmesini zorlamõştõ. Pazarõn feo-
dal sõnõrlar, gümrükler ve vergilerle parçalanma-
sõnõn yerini önce mutlak monarşiler, daha sonra
burjuvazinin asõl iktidar olduğu düzenlerde ser-
mayenin hareket serbestisi almõştõ. Burjuva ikti-
darlarõ altõnda �bütün feodal, ataerkil, romantik�
ilişkilere son verildi. �İnsan ile insan arasõnda,
çõplak özçõkardan, katõ �nakit ödeme�den başka
hiçbir bağ� bõrakõlmadõ. �Burjuvazi, dinsel tut-
kularõn, şovalyece coşkunun, darkafalõ duygu-
sallõğõn en ilahi vecde gelmelerini, bencil hesap-
larõn buzlu sularõnda boğdu. Kişisel değeri, deği-
şim değerine indirgedi ve sayõsõz yokedilemez
ayrõcalõklõ özgürlüklerin yerine, o tek insafsõz
özgürlüğü, ticaret özgürlüğünü koydu. Tek söz-
cükle, dinsel ve siyasal yanõlsamalarla perdelen-
miş sömürünün yerine, açõk, utanmaz, dolaysõz,
kaba sömürüyü koydu.� (7)

Zorlayan esasen ne herzaman Batõ�yõ tanõm-
lamõş olan ve Doğu�nunkilerden farklõ değerler
dünyasõdõr ve ne de Hõristiyanlõk ve onun Do-
ğu�dakinden farklõ yorumuydu. Zorlayan moder-
nizmdir ve zorlanan modernizmin dõşõnda veya
eşiğinde bulunan; modernizmden çeşitli düzey-
lerde etkilenmeye başlamõş olan toplumlardõr. 

Modernizm karşõsõnda Doğu�da birbirinin
zõddõ gibi görünen iki tutum gelişti. Birincisi
Rusya�da Büyük Petro�nun büyük bir cesaret ve
kararlõlõkla, Osmanlõ�da III. Selim�in oldukça
dar bir hareket alanõ içinde temsilcisi olduğu eği-
limdir: Modernizme ayak uydurmak, ülkeyi mo-
dernleştirmek. Diğer tutum ise, kapitalist geliş-
menin yarattõğõ modernizm karşõsõnda �Batõ�nõn
bilim ve teknolojisini almayõ ve fakat hukuksal,
idari, ideolojik üst yapõsõnõ reddetmeyi� öneren
Batõ düşmanlõğõdõr. Her iki eğilim de kapitalist
gelişmeye direnmenin boşunalõğõnõn farkõndadõr.
Ancak birinciler alt yapõüst yapõ bütünlüğünü
kavrarken; ikinciler bu bütünlüğü görmemekte
õsrarlõdõrlar. Elbette üst yapõ düzeyindeki itiraz
kültürel değerlere, dine, hayat tarzõna dayandõrõ-
lõyordu. Büsbütün haksõz itirazlar mõydõ? Elbette

bu soruya evet cevabõ vermek güçtür. Bencilli-
ğin, insan değerinin değişim değerine indirgen-
mesinin, insanla insan arasõnda çõplak özçõkar ve
nakit ödemeden başka hiçbir bağõn kalmamasõ
gibi burjuva/modernist değerlerin; dayanõşmacõ,
insani bağlarõ öne çõkaran; bu dünyanõn geçici
olduğuna ve dünya malõ yõğmanõn boşunalõğõna
dayanan bir değerler toplamõ üzerinden reddi
kuşkusuz haksõz sayõlamaz. Ancak burjuva/mo-
dernist değerler, gene batõ toplumu içinde emek-
çi sõnõflarõn toplumsal eşitlik, üretim araçlarõnõn
özel mülkiyetinin ortadan kaldõrõlmasõ ve insanõn
bu yolla özgürleşmesi gibi, komünist değerlerle
de cevaplandõrõlmõş bulunmaktadõr. Karşõtlõk do-
ğu/batõ ekseninden ziyade, burjuvazi ve öteki
mülk sahibi sõnõflar ile proletarya ve emekçiler
arasõnda  tanõmlandõğõnda sorunun kendisi ber-
raklaşmakta ve çözüm yolu da görünür hale gel-
mektedir.
Şüphesiz herkes için değil; bir hamlede değil

ve kabaca değil.

Raskolnikof, Felatun Bey ve Rakõm Efendi

�Geç modernleşme geçiren bütün toplumlar
gibi Osmanlõ modernleşmesi de kültürel bir tep-
ki yarattõ... Büyük Petro�dan beri geleneksel ku-
rumlarõnõ yõkarak Batõ�ya dönen Rusya�da bile
modernleşmeye tepki o tarihlerde 150 yõldõr ha-
la sürüyordu. Slavyanofil takõmõnõn başõ Aksa-
kof, bir şiirinde �dönelim� diye tutturmuştu. Bü-
yük Petro öncesi Rusya�nõn din ve adetlerine dö-
nüşü savunuyordu. Halkçõlar arasõnda birçokla-
rõ 15. yüzyõl öncesi Rusya�nõn gerçek demokrasi,
eşitlik, refah ve mutluluk ülkesi olduğunu, o dö-
nemin canlandõrõlmasõ gerektiğini öne sürüyor-
lardõ. Bu tepkiyi sadece modernleşmeye karşõ a-
çõkça ortaya çõkan gelenekselci muhalefet çevre-
sinde veya muhalif görünen kültürel harekette ve
düşüncede aramayalõm. Çünkü aslõnda modern-
leşmenin muhalifleri de modernleşmeciler kadar
olayõn içindedir. Kullandõklarõ tez ve savunma
yöntemleriyle reaksiyonerlerin kendileri de mo-
dernleşmişlerdir. Diğer yandan, konulan yeni
kurallar, yeni kurumlar ve yaratõlmaya çalõşõlan
yeni kültür hareketleri içinde de eskilik çeşitli bi-
çimlerde direnir.�

�Modernleşmenin içindeki direnen gelenek
sağlõklõ ve kararlõ bir gelişmede itici rol oynar, a-
ma sağlõklõ bir gelişme ve değişme yoksa bu di-
renme daha sağlõksõz biçimlerde ortaya çõkar.
Osmanlõ modernleşmesinin tarihi boyunca radi-
kal girişimler karşõlarõnda, �kaidei tedric� de-
nen tutuculuk prensibini ve tutucu grubu buldu-
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lar. Çoğunlukla bu iki grubun uyum sağlamasõ
tutucu gruba ve prensiplere verilen ödünle oldu.
Öyleyken tutucu grubun suçlamalarõ Türk siya-
sal ve kültürel hayatõna �batõlõlaşma, Avrupa tak-
litçiliği, şark cemiyeti vs.� gibi kavramlarõn gelip
yerleşmesine neden olmuştur.� (8)

Önce edebiyat alanõnda gezinelim. 
�Batõcõlõk� suçlamasõnõn, bir tür işbirlikçilik,

şahsiyetsizlik ve kimlik bozulmasõ anlamõnda
kullanõldõğõnda hemfikirsek, �Batõlõlaşma karşõt-
larõ�nõn herhalde en rafine olanõ Dostoyevs-
ki�den ve onun Suç ve Ceza�daki ünlü kahrama-
nõ Raskolnikof�tan sözetmeyi ihmal edemeyiz.
Dostoyevski�nin Raskolnikof�u tabii ki ne şahsi-
yetsizdir ve ne de işbirlikçi. Ama batõlõ değerler-
le doğulu değerler arasõna sõkõşmõş, batõnõn ruhu-
na nüfuz etmesiyle bir kimlik bozulmasõna uğra-
mõştõr. Felsefi gerekçeli cinayet işlemenin ilk kez
konu alõndõğõ bu büyük edebiyat eserinde yaşlõ
tefeci kadõnõ öldüren ve paralarõnõ alan Raskolni-
kof, cinayete batõ değerlerinin etkisi altõnda karar
vermiştir. Romanõn cinayet öncesi ve cinayetten
sonraki bölümlerinin karanlõk, kasvetli ortamõn-
da içiniz kararõrken, aslõnda bu kimlik bozulma-
sõnõn; bu iki dünya arasõnda sõkõşmõşlõğõn atmos-
ferinden bunalmaktasõnõz. Ancak Dostoyevski
kahramanõ Raskolnikof�u sevmekte; onun için-
deki Doğulu kimliğin yüzeye eninde sonunda çõ-
kacağõndan emin bulunmaktadõr. Katil Batõlõ ol-
saydõ, ve roman güçlü bir batõlõ yazar tarafõndan
kaleme alõnsaydõ; eserin atmosferi, okuyucuyu
sadece katilden yana olmaya değil; aynõ zaman-
da katilin yakalanmamasõndan yana olmaya da
hazõrlayacaktõ. Halbuki Suç ve Ceza yazarõnõn
yarattõğõ atmosferde, Raskolnikof�un o kasvetli
bölümlerde bile, ruhundan sõzan aydõnlõğõ, kurtu-
luş arayõşõnõn õşõğõnõ görür; kendisini sever ve
yakalanõp �cezasõnõ çekerek� kurtuluşunu arzu-
larõz. Batõlõ eserde kurtuluş polis takibinden kur-
tuluş olurdu; halbuki Dostoyevski�de kurtuluş,
tam bir doğulu kurtuluşudur, insanõn polisten de-
ğil; ruhunun ceza çekerek azabtan kurtuluşu...

Ne yazõk Türkiye edebiyatõnda batõ karşõtlõ-
ğõnõn edebi kahramanlarõ züppe, alafranga Fela-
tun Bey ile Osmanlõ değerlerinin temsilcisi Ra-
kõm Efendi gibi kaba bir kutuplaşmanõn sõnõrla-
rõnõ aşacak derinlikte değildir. Yakup Kadri�nin
�Yaban�õ gibi önemli bir edebiyat eserinde bile,
�halktan kopuk aydõnlar� eleştirisi yapõlõrken; o-
kuyucunun zihninde, buna züppelik ve alafran-
galõk tonlarõ da eklenecek mi, endişesi belirir. İl-
ber Ortaylõ�nõn Rusya�dan sözederken �Halk-
çõ�larõn 15. yy. Rusya�sõndan bulduğunu söyledi-

ği gerçek demokrasi, eşitlik ve özgürlük yurdu-
nu; Türkiye�nin milliyetçileri ya tarihin daha da
derinlerinde, ya Anadolu köylüsünün hayatõ ve
kültüründe; Osmanlõcõlar ise Osmanlõ tarihinin
klasik döneminde ziyadesiyle bulmakta; moder-
nist aydõnõ ise bu tarihi anlamamak, halktan ko-
pukluk veya veya ihanet ve züppelikle eleştir-
mektedirler.

Felatun Efendi ve Rakõm Bey ikilisinin son
versiyonu ise popüler mizah dergisi Leman�daki
�Gönül Adamõ ve Jan Piyer�dir. Orhan Pa-
muk�un �Benim Adõm Kõrmõzõ�daki �Enişte ve
Üstad Osman� karşõtlõğõ Leman�daki kahraman-
lardan daha sonradõr; ama Felatun Efendi/Rakõm
Bey kabalõğõyla bir ilgisi bulunmamaktadõr.

Eğer edebiyatõmõzda seçkin bir batõ eleştiri-
cisi arayacaksak; mutlaka Ahmet Hamdi Tanpõ-
nar�dan sözetmemiz gerekir.

Ahmet Hamdi Tanpõnar, hakkõnda bir de ki-
tap yazdõğõ Yahya Kemal Beyatlõ�dan kültürel
sentez fikrini almõştõr. Tarihçi Taner Timur�a gö-
re, Tanpõnar�õn �Huzur� adlõ romanõna İhsan Bey
karakteri ile giren Yahya Kemal Beyatlõ, roman-
cõnõn üzerinde büyük bir fikri etkiye sahiptir. (9)
Huzur romanõnda Tanpõnar, romanõn en önemli
karakteri Mümtaz�õn ağzõndan görüşlerini anlat-
maktadõr:

�Genç kadõn (Nuran, b.n.) İstanbul�u ta-
nõdõkça Mümtaz�a hak veriyordu. Bir gün ona:

Kuzum, senin yaşõn bu kadar genç. Öyle ol-
duğu halde bütün bu eski şeyleri neden seviyor-
sun? diye sordu. Mümtaz o zaman ona İhsan a-
ğabeyi anlattõ. Gençliğinde Paris�te Jores�in pe-
şinden bir zamanlar nasõl ayrõlmadõğõnõ, sonra
Balkan Harbi içinde İstanbul�a dönüşünde bir-
denbire nasõl değiştiğini, nasõl kendi hayatõmõzõn
kaynaklarõ etrafõnda dolaştõğõnõ, onlarõ şahsi bir
tecrübe gibi yaşamaktan nasõl bõkmadõğõnõ söy-
ledi.

Bende İhsan�õn tesiri büyüktür. Asõl hocam
odur. Onun sayesinde o kadar az yoruldum ki...
İhsan�õn en güzel tarafõ, insan için yollarõ kõsalt-
mayõ bilmesidir.� (10)

�(Mümtaz) Baudelaire�de kendisini buldu.
Bunu da az çok İhsan�a borçluydu. İhsan sanat-
kar değildi...Fakat sanattan, bilhassa şiir ve re-
simden çok iyi anlõyordu.Gençliğinde Frenkleri
çok iyi okumuştu. Yedi sene ve en parlak devrin-
de Kartiyelaten�de, her milletten bütün yaşõtla-
rõyla beraber yaşamõştõ. Bir çok modayõ eskitmiş,
nazariyelerin doğduğunu görmüş, sanat müna-
kaşalarõnõn harman yangõnõ parlayõşõna katõl-
mõştõ. Sonra memlekete dönünce birdenbire hep-
sini, en sevdiği şairleri bile bõrakmõştõ. Garip bir
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şekilde yalnõz kendimize ait olan şeylerle uğraşõ-
yor, yalnõz onlarõ sevmeye çalõşõyordu. Fakat öl-
çü hissini Garp�tan aldõğõ için kendi zevkimize a-
it tercihleri öbürlerinden pek ayõrmõyordu. Ba-
ki�yi, Nef�i�yi, Naili�yi, Nedim�i, Galib�i, Dede
ile Itri ile beraber Mümtaz�a o aşõlamõştõ. Baud-
laire�i de onun eline verdi.�Madem ki okuyorsun�
dedi, �bari en iyisini oku...� Ve sonra ona ezbe-
rinden birkaç şiir okudu.� (11) 

Tanpõnar kültürel sentez arayõşlarõnõ kahra-
manlarõnõn ağzõndan bu şekilde dile getirirken,
Huzur�un kimi bölümlerinde ise bu sentezin zor-
luklarõnõ, DoğuBatõ farkõnõn bu sentezin ortaya
çõkmasõnõn önünde oluşturduğu engelleri ifade
etmektedir. Örneğin; Mümtaz ney çalan eski
Mevlevi Emin Dede�yi dinlerken, bir Beetho-
ven, bir Wagner, bir Debussy, bir Liszt veya bir
Borodin�in bu edebiyat yõldõzõndan ne kadar
farklõ olduklarõnõ düşünür. Onlar, çõlgõn hiddet ve
kinleri, bütün hayatõ kendileri için hazõrlanmõş
bir sofra zanneden iştihalarõ, gururlarõ, etrafõnda-
ki her şeye bir aslan pençesi gibi geçen pençele-
riyle İsmail dede, Hafõz Post, Itri ya da Sadullah
Ağa�dan ne kadar da farklõdõrlar. 

Tanpõnar�õn Huzur�u, bir roman olmaktan zi-
yade maziye bağlõlõk, kültürel kimlik, toplumsal
atõlõmõn nasõl gerçekleştirileceği, eski değerlere
bağlõ bir yeni insanõn nasõl yaratõlacağõ gibi pek
çok sorunun roman kahramanlarõ ağzõyla tartõşõl-
dõğõ bir platform niteliğindedir. Okuyucu roman
yazarõnõn da bu konularda yer yer bocaladõğõnõ,
roman kahramanlarõnõn iç konuşmalarõ ve diya-
loglarõ üzerinden sesli düşündüğünü hissettir-
mektedir. Ancak yine de Tanpõnar�õn eğilimi,
Baudlaire�i, Zekai Dede�yi, Yunus�u, Liszt�i bir
araya getiren bir sentezdir.

Ancak edebiyat ve sanat aracõlõğõyla toplum-
sal bir tasavvurun, politik bir eleştiri ve projeksi-
yonun ortaya konulmasõ tavrõnõn bizzat kendisi
modernist ve batõcõdõr. 

�Türk şairi ve edibi Tanzimat�tan sonra ede-
biyatta politika yapmaya başladõ. Divan şairi, şi-
irde politika yapmaz, toplumu eleştirmez, yazan
da, dinleyen de edebiyatta bir ruhi dinlenme ve
tecerrüt (metitation) yolu arardõ. 17 ve 18. yüzyõ-
lõn adamõ devletin politikasõnõ, toplumsal buhra-
nõ elbette ki eleştirir, çare gösterirdi, ama edebi-
yat aracõlõğõyla değil...�(12)

Eserlerinin sayfalarõ arasõnda dolaşmaktan
büyük haz duyacağõmõz pek çok batõ karşõsõnda
direnişçi bir tutuma sahip yazar ve şair var. Ne

Gogol�den sözedebildik, ne Orhan Pamuk�un
�Benim Adõm Kõrmõzõ� adlõ romanõnda büyük
bir yetkinlikle ve derin bir edebiyat tadõyla orta-
ya konulan, resimde doğubatõ anlayõşlarõnõn kar-
şõtlõğõ tartõşmasõna girebildik. Ama Ahmet Ham-
di Tanpõnar�õn pek etkilendiği Yahya Kemal Be-
yatlõ�dan iki küçük tutum örneği aktarmadan
geçmeyelim. Büyük şairimiz İspanya İçsavaşõ sõ-
rasõnda İspanya�dadõr. Faşizme karşõ özgür bir
İspanya için savaşanlar, savaşõn aslõnda II. Dün-
ya savaşõnõn küçük bir modeli olarak uluslarara-
sõ güçlerin çatõşma alanõ haline gelmesi vb. şairi-
mizi pek ilgilendirmez. O aynõ İspanya�ya baka-
rak Endülüs�ü, zil, şal ve gülü görmekte ve baş-
ka hiçbir şeyi görmemekte, õsrarlõdõr. Doğu ile
batõ�yõ birbirinden ayõran çizginin bu tarafõnda
olduğu tartõşma götürmez Slavlar hakkõnda ise
müthiş bir mõsra kaleme almõştõr:

�Tattõmsa da zevk almadõm Slav kederin-
den�

Keşke Çaykovski�nin �Slav Marşõ�nõ dinle-
se, dinlediyse zevk alabilseydi. Belki o zaman
İspanya İçsavaşõ�nõn da farkõna varabilirdi. 

Çelişkinin Katlarõ

Problem, Manifesto�da ortaya konulduğu gi-
bidir. Üretim güçlerinin gelişkinlik düzeyi teme-
lindeki farklõlõklar, egemenlik ve bağõmlõlõk iliş-
kilerinin asli dinamiğidir. Kõr/kent ayrõmõ, em-
peryalist ülkeler/bağõmlõ ülkeler ayrõmõ, Ba-
tõ/Doğu ayrõmõ, gerçek ifadesini ekonomik geliş-
kinlik düzeylerinin farklõlõğõnda, başka bir ifa-
deyle üretim ilişkileri içinde bulmaktadõr. Türki-
ye�de uzun yõllar �batõ taklitçiliği� eleştirisinin
şampiyonluğunu yapan, islami rengi öne çõkar-
makla birlikte, asli karakteri itibariyle düpedüz
bir tekeldõşõ sermaye hareketi ve asli amacõ zen-
ginlikten daha büyük pay almak olan
MNPMSPRP vs. hareketinin 1977 yõlõ 28 Şu-
bat�õndan sonra adõm adõm Batõ eleştiriciliğinden
uzaklaşmasõ ve giderek bir batõsever harekete
dönüşmesi, Manifesto�yu bir kere daha doğrula-
maktadõr.

Altõnõ çizmek gerekir ki, Batõ, burjuvazinin
değerler dünyasõndan ibaret değildir; proletarya
ve emekçi sõnõflarõn, komünist ve işçi hareketle-
rinin içinde ve yanõnda saf tutmuş büyük ve o-
nurlu aydõn geleneğinin yarattõğõ değerler de en
yüksek ifadelerini hem Batõ�da ve hem de Do-
ğu�lu Rusya�da bulmuştur. Önce burjuva milli-
yetçiliğin ve daha sonra emperyalizmin keskin-
leştirmeye çalõştõğõ kültür farklõlõklarõ, halklarõn
özgürleşerek kuracağõ ilişkiler yoluyla, sadece
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zenginleştirici bir dinamiğin kaynağõ olacaktõr.
Bunun için Huntington gibi, �bundan sonraki sa-
vaşõ hangi gerekçeyle meşrulaştõrabiliriz?� soru-
suna cevap arayan elemanlarõyla, insanlõğõn ge-
leceğini tasarlamaya girişen emperyalizmden ve
kapitalizmden insanlõğõn kurtulmasõ gerekir.
Hatta kurtuluş yolundaki savaşõmlarõn yeniden
yükselmesi bile kültürel farklõlõklarõn insanlõğõn
gelişimindeki mahiyetini değiştirmeye başlaya-
caktõr. Dün gerilim ve savaş nedeni haline getiri-
lenler, yarõn birbirini keşfetmenin heyecanõna
kaynaklõk edebilecektir. Kültürel fay hatlarõ,
muhtemel savaşlarõn cephe çizgileri değil; halk-
larõn kucaklaşmasõnõn ve birbiriyle zenginleşme-
sinin buluşma yerleri olacaktõr. 

Bununla birlikte, kültür değerlerini, hayat
tarzlarõnõ, yaşama alõşkanlõklarõnõ önemseme-
yen, kendisini bu katõ da dikkate alarak zengin-
leştirmeyen her çözümleme, kuru, dar ve muhte-
melen yetersiz kalabilecektir.

Uygarlõklar çatõşmasõnõn unsuru olarak tarif
edilen dini, bir çatõşma unsuruna dönüştüren, 11
Eylül�de de görüldüğü gibi emperyalistkapitalist
sistemin ta kendisidir. Geçmişte de dinin savaş-
larõn meşrulaştõrõcõ bir işlev görmesi, zenginleş-
me, yağma, ele geçirme ve sömürü politikalarõnõ
meşrulaştõrmak için dini kullanan mülk sahibi sõ-
nõflarõn eseriydi. Dini, inananlarõn kalplerine, zi-
hinlerine ve gündelik hayatlarõna bõrakmak; dini
kullanarak hiçbir çõkarõnõ meşrulaştõrma ihtiya-
cõnda olmayan; çünkü kendisiyle birlikte bütün
insanlõğõ sömürü ve çõkar ilişkilerinden kurtar-
mak zorunda olan yegane sõnõfõn vazgeçilemez

tercihi olmuştur ve olmaya devam edecektir. 
ABD emperyalizmi, daha önce İngiltere em-

peryalizminin yaptõğõ türden, bütün inançlar gi-
bi, islam inancõnõ da sosyalizme karşõ savaşõn bir
unsuru haline getirmiştir. 11 Eylül�ü gerçekleşti-
renler; tam da ABD�nin yetiştirmeleridir. Sadece
organizasyon ve askeri yetenekleri bakõmõndan
değil; Hungtington�õn tezi ile Batõ/Doğu gerili-
minde Doğu�nun temsilcileri olarak tanõmlan-
mõşlardõr. Hungtington�u, emperyalizmin karar
merkezleri kadar, Usame bin Ladin�lerin önem-
semesi bu yüzdendir.

Dün Usame�leri yetiştiren ve sosyalizmin
üstüne saldõrtanlar; şimdilerde, emperyal çõkar-
larõnõ güvence altõna almak için �Dinler arasõ di-
yalog� arayõşõ içindedirler. Müslüman yõğõnlar,
emperyalizmin dinlerine el atmasõna, inançlarõnõ
kullanmasõna ve değerlerini ayaklar altõna alma-
sõna göstermeleri gereken tepki kadar; ülkeleri-
nin başõnda emperyalizmin desteğiyle duran
kendi zalim diktatörleri kadar; Usame bin Ladin
benzeri Amerikan yetiştirmelerinin kendilerinin
temsilcisi olmaya soyunmasõna da tepki göster-
melidirler. 

Uygarlõklar Savaşõ, emperyalizmin ve onun
siyasal islamcõ hizmetkarlarõnõn hayalindeki sa-
vaştõr. 

Komünistler için, uygarlõklar insanlõğõn or-
tak mirasõdõr. Bu mirasõn içerdiği ileri insanlõk
değerleri, yeni değerlerle zenginleştirilerek sõnõf-
sõz topluma; sõnõrlarõn kalktõğõ, savaşlarõn son
bulduğu, sömürünün ve egemenlik ilişkilerinin
son bulduğu bir dünyanõn yolunu döşeyecektir.
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YÜZYIL BİTTİ
ne o eski yeşilçam filmlerindeki
mahalle dostluklarõ kaldõ
ne de o eski yürüyüş kollarõ: lalezar
tadõ tuzu çekilerek koca bir yüzyõl
başladõğõ gibi bitti

mavisi çekip gitti denizin
güneş çekip gitti
nehir nehir aktõ şiir
atlõ arabalar devri bitti

floransa'lõ jokond'un tebessümü
toprak çanaklarda güneş
üzümleri kan damlalõ kõrmõzõ bağlar
yanardağõn şah damarõ...

sönümsüz aşk yoktur sevgilim
"gerçekleşebilir en güzel düşü"
"en insancõl şafağõ yeryüzünün"
aşkõn kõzõl çağõ: bu yüzyõl da bitti

SERDAR KOÇ



11 Eylül sonrasõ, en güvenli olduğu düşünü-
len bir coğrafyada, binlerce kişinin ölümüyle so-
nuçlanan bir saldõrõyõ yaşayan batõlõlarõn, islami-
yete ve islamcõlõğa karşõ, aniden yoğun bir ilgi
duyduklarõ biliniyor. Batõlõlarõn bu türden ilgile-
rinden ekmek yiyen çaplõçapsõz bir çok �uz-
man�õn da bu furyada ün kazandõğõ, ününe ün
kattõğõ ve hatta pek çoğunun ilgiyi tahrik ederek
sömürme gayretine girdiği de sõr değil. Türkiye
burjuvazisinin �Küçük Amerikasõ�nda da, elbet-
te aynõ süreç, aynõ pazarlama taktikleri geçerli-
dir. Tek farkla... Türkiye�de islam bilinmeyen bir
şey değil ve islamcõlar da biliniyor. Bizim uz-
manlarõn gayretkeşliği, daha çok uluslararasõ
medya içinde öne çõkmaya çalõşan yerli tekelci
medyanõn gayretkeşliğinden besleniyor. Türki-
ye�nin �geleneksel ihraç mallarõ� arasõna, çoğu
zaman kimsenin önemsemediği stratejik önem
dõşõnda, �laik, demokratik rejimli islam ülke-
si�olma iddiasõ, �terörle mücadele deneyimi�
böbürlenmeleri ve �uluslararasõ medyaya islami-
yet ve siyasal islam uzmanlõğõ� taslama gibi ye-
ni mallar ilave edilmek isteniyor. 

Batõlõlarõn islama ilgisini iki aynõ düzeyde e-
le almak gerekir. Devletlerin ilgisi uzun bir tari-
he sahiptir ve kamuoyunun ilgisi, zaman zaman
yükselen ve sonra yerini unutuşa terkeden ilgiler
tarihidir. Batõ kamuoyunun ilgisi, islamõn veya
siyasal islamõn kendi yaşam tarzõnõ, refahõnõ ve
güvenliğini garanti altõna alan sistemi tehdit et-
mesi veya bütün bunlarõn basit bir payandasõ ol-
masõ durumunda yükselmektedir. Örneğin İ-
ran�da siyasal islamõn iktidarõ ele geçirmesi; sis-
teme yönelik bir tehdit olarak algõlandõğõ için en-
dişe, ilgi ve merak uyandõrmõştõ. Afganistan�da
1980�li yõllar boyunca; ve �yeşil kuşak ülkelerin-
de� bütün bir Soğuk Savaş dönemi boyunca, is-
lamiyetin antikomünist bir güç olarak Batõ çõkar-
larõ için seferber edilmesi, çok da derin olmayan

ve sempati boyutu da pek gelişkin olmayan bir
ilgiye yolaçmõştõ. 11 Eylül ise, sadece sistemin
güvenliği dolayõmõyla bir tehdit oluşturmuyor;
bununla birlikte bizzat sõradan batõlõ insanõn ha-
yatõnõ tehdit etmesiyle şiddetlenmiş bir merakõ
patlatõyordu. Kur�an batõ metropollerinde birden
çok satan kitaplar arasõna girdi. Aptallaştõrõlmõş
ABD vatandaşlarõ Kur�an sayfalarõnda kendi ö-
lüm emrini arama telaşõna düştüler.

Hükümetlerin ilgisi ise, kamuoyu ilgisinden
farklõ olarak süreklilik arzetmekte ve öğrenme-
den ziyade islamõ antikomünizmle yükleme; si-
yasal islamõ veya islami rejimleri komünizme
karşõ kullanmanõn yol ve yöntemleri üzerine yo-
ğunlaşmaktadõr. Bu ilginin tarihini daha önce de-
falarca ve uzun uzun ele almõştõk.

Yõğõnlarõn müslümanlõğõ ile rejimlerin isla-
miliğini ve siyasal islamõ birbirine karõştõrmak
ve siyasal islamla mücadele adõna sõradan müs-
lümanõ rahatsõz etmek ve siyasal islamõn kucağõ-
na itmek; Türkiye dahil bütün müslüman ülke-
lerde; farklõ siyasal akõmlarõn veya batõcõ rejim-
lerin sõk sõk yaptõğõ bir yanlõştõr. Diğer taraftan
Türkiye başta olmak üzere; batõnõn müttefiki o-
lan müslüman ülke rejimlerinin tümü; antikomü-
nizmlerinin bir gereği olarak, toplumu dindarlaş-
tõrma ve siyasal islamõ solun yükselişine karşõ
kullanma programlarõnõ yürürlüğe koymuşlardõr.
Elbette bu ilişki tek taraflõ değildir.

Siyasal İslamõn Sicili Kirlidir

Kesin olan şudur ki, son elli yõlda, ülkesinin
hakim sõnõflarõ veya doğrudan emperyalizm tara-
fõndan, sola ve sosyalizme karşõ gönüllü olarak
kullanõlmamõş bir tek islamcõ siyasi örgüt yoktur.
Cezayir�in FİS�inden Mõsõr�õn Müslüman Kar-
deşleri�ne (İhvan), Taliban�dan El Kaide�ye,
Türkiye Hizbullah�õndan Erbakancõ harekete ve
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Ampul Partisi�ne, bütün islamcõ siyaset ve örgüt-
ler ülkelerinde sola ve sosyalizme karşõ ülkeleri-
nin hakim sõnõflarõ ve emperyalizm tarafõndan te-
pe tepe kullanõlmõşlar; örgütlendirilip güçlendi-
rilmişler, destek ve himaye görmüşlerdir. İşleri
bittiğinde veya kontrolden çõktõklarõnda himaye
ve desteğin sona ermesiyle terkedilmişlik içine
düşen ve kendilerini besleyen elleri õsõrmaya yel-
tenen bu akõmlarõn hemen hiçbirisinin, halka ve
insanlõğa karşõ sicili temiz değildir.

Son yõllarda içine girdikleri gerileme ve za-
yõflama eğilimi, 11 Eylül�ün faturasõ Üsame bin
Ladin ve Taliban�a kesildiği için tersine dönebi-
lir mi? Emperyalizmin cezalandõrma eylemlerin-
den zarar görecek yõğõnlar nezdinde manevi bir
destek elde ederek yeni bir yükselişe geçebilirler
mi? Düne kadar radikal yanlarõndan arõndõrõla-
rak, antikomünist, liberal bir siyasal güce dönüş-
türülmek istenen; bu amaçla sistemden ve dev-
letten gelen baskõlarõn yanõsõra bir dizi liberal a-
kõlhocasõnõn yolgösterici dostluğuyla yürüyen i-
deolojik terbiye ilişkisi 11 Eylül�den nasõl etkile-
necektir? Başka bir deyişle �kutsal ittifak� de-
vam edecek midir? Yakõn gelecekte, emperyaliz-
min ideologlarõndan Samuel P. Huntington�un
�Medeniyetler Çatõşmasõ� tezi, emperyalist sal-
dõrganlõğõn bir sonucu olarak gerçeklik kazanõr-
sa, bu akõmlar islam dünyasõnõn bayraktarlõğõnõ
ele geçirebilirler mi?

Son günlerde en çok tartõşõlan ve cevaplarõ
verilmeye çalõşõlan sorular bunlardõr. Sonuncu-
dan başlayalõm:

Başta ABD olmak, batõlõ ülkelerde terörizme
karşõ tutum alma adõna 1. Milliyetçilik körüklen-
mektedir; 2. Arap ve müslümanlara karşõ ayrõm-
cõ, baskõcõ ve dõşlayõcõ yaklaşõmlar devlet ve halk
katõnda gelişmektedir ve 3. İtalyan Başbakanõ
Berlusconi�nin ağzõndan �Batõ uygarlõğõ islama
göre üstündür�; ABD Başkanõ W. Bush�un ağ-
zõndan �Haçlõ savaşõ� lakõrdõlarõ dökülmüştür.
Sonradan düzeltilmek isteniyor görüntüsü veril-
se de, bu açõklamalar, dünya çapõnda sõnõrsõz e-
gemenlik kurmaya çalõşan emperyalizmin, mis-
tik/faşist zihniyetinin tezahürleridir. Savaş, sui-
kast, nükleer saldõrõ tehditleri ise, bu tehditlere
maruz kalacak halklarõn ağõr bedeller ödemesi
anlamõna gelecektir. İslamcõ örgütlerin kimileri
çökertilse bile, İslam ülkelerinde yeni islamcõ ör-
gütlerin gelişmesi için uygun bir siyasi/manevi
ortamõn doğacağõnõ öngörmek gerekir. 

Ancak siyasal islamõn gerilemesi, içinde do-
ğacağõ manevi iklimin zayõflõğõndan veya yoklu-
ğundan değil; intikam dõşõnda insanlõğa sunacağõ
bir vaadininin olmadõğõnõn anlaşõlmasõndan do-

layõdõr. İran�õn islami rejiminin, başta İran halkõ
olmak üzere, kimseye çekici gelmediği artõk or-
tadadõr. Taliban rejiminin cazibesi İran�dan da
geridir. Bõrakalõm bütün insanlõğõ, müslüman
dünyasõ için bile, siyasal islamõn cazibesi olan
bir ütopyasõ yoktur.

Ütopyanõn sefaleti bir yana, bu hareketlerin
kendi halklarõ içindeki itibarõ da, ABD�nin, Cİ-
A�nõn maşalõğõnõ yapmak veya FİS ve İhvan gi-
bi, yerli mülk sahibi/kapitalist egemen sõnõflarõn
himayesinde sol güçlere karşõ kirli bir savaşõn a-
leti olarak kendini kullandõrmak gibi kirli bir
geçmişle lekelidir. Silahlõ eylem anlayõşlarõ her
türlü ilkeden yoksundur. Sivillere zarar vermek-
ten kaçõnmak bir yana, bizzat sivilleri hedef alan
(Mõsõr Luksor�da turist otobüsünün bombalan-
masõ, Rusya�da apartmanlarõn, okul ve hastane-
lerin havaya uçurulmasõ vb.); turistleri kaçõrõp
fidye isteyen (Ebu Sayyaf örgütü); uyuşturucu i-
şine boğazõna kadar batmõş; emperyalizmin iş-
birlikçisi, otoriter, baskõcõ yerel devletlerin kõsa
vadeli çõkarlarõyla barõnma, himaye ve destek
karşõlõğõ uzlaşan; kimi devletlerin, hatta petrol
şirketlerinin pis işlerini görenler bu örgütlerdir.
İslamcõ hareketlerin yeniden 1980�lerdeki

yükselişi yakalamasõ; emperyalist politikalarõn
bile sağlayamayacağõ bir sonuç olacaktõr.

Ancak 11 Eylül eylemi, pek çok örgütün ha-
yal sõnõrlarõnõ genişletmiştir. Gelecekte benzer
türden saldõrõlarõn pek çok ülkede ve pek çok de-
fa tekrarlanabileceğini söylemek kehanet olma-
yacaktõr.

Bir diğer sonuç da, emperyalizmin islamcõ
örgütlere ilgisinin artmasõ olacaktõr. Bu örgütleri
yeniden kontrol altõna almak; ortamõ kontrol al-
tõna almak üzere yenilerini kurmak ve kurdur-
mak, CİA ve benzerlerinin öteden beri uyguladõ-
ğõ yöntemlerdendir. Taliban dahil, şimdi kötülük
kaynağõ olarak gösterilen güçler ise, sanõldõğõnõn
aksine bütünüyle gözden çõkarõlmayacak, yeni-
den kontrol altõna alõndõktan sonra el altõnda tu-
tulmaya devam edilecektir.

İki Kere Bahtsõz

Türkiye�deki siyasal islamcõlar ise iki kere
bahtsõzdõrlar. Birincisi, 12 Eylül faşist darbesi
sonrasõnda, toplumu dindarlaştõrarak solun ve
sosyalizmin önünü kesmek isteyen devlet, 28
Şubat�tan bu yana, kontrolden çõkabileceğini ve
düzenin emperyalizmle bağõmlõlõk ilişkileri için-
de, kapitalist temellerini sürdürmekle birlikte;
rejime kendi renklerini verebileceğini sanmaya
başlayan bu hareketi hõrpalamaktadõr. Ana göv-
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deye vurulan darbeler, siyasal islamõn kadrolarõ-
nõ sindirmiş, programõnõ unutturmuş; ideolojik
dağõlma, geleneği bölmüş ve Türkiye�nin siyasal
islamõ batõya sõğõnõr hale gelmiştir. Ampul Parti-
si�ni oluşturan kolun, radikal, dinci süslerden ve
üsluptan soyunup; doğrudan tekeldõşõ, büyük ve
orta sermayenin hareketi olarak; emperyalist kü-
reselleşme programõna tam bir teslimiyet halinde
estirmeye çalõştõğõ rüzgar ise, tekelci sermayenin
taarruzuyla karşõlaşmõştõr. Tam da bu esnada 11
Eylül saldõrõsõ gerçekleşmiş ve islamcõ akõmlar,
en azõndan bir süre için emperyalist batõnõn gö-
zünden düşmüştür. Hem sõğõnmaya çalõştõklarõ
emperyalist kucaktan itekleneceklerdir; hem te-
kellerin sofrasõndan dökülen kõrõntõlara razõ ol-
maya zorlanacaklardõr ve hem de 28 Şubat, bun-
dan böyle Batõ�ya rağmen değil; Batõ�nõn da rõza-
sõyla derinleşecektir. 

Saadet Partisi�nin ve daha kuvvetle Ampul
partisinin geleceğinde, yeni kopmalarõn ve bö-
lünmelerin yaşanmasõ şaşõrtõcõ olmayacaktõr.

Siyasal islam ana kollarõyla, rejimin meşrui-
yet sõnõrlarõ dõşõna; dolayõsõyla ekonomik payla-
şõm mekanizmalarõnõn uzağõna iteklendikçe, esa-
sen sõradan bir sermaye hareketinden başka bir
şey olmayan özüne çekilecek; ideolojikislami id-
dialarõndan ve bu iddialarla öne çõkmõş kadrola-
rõndan büsbütün vazgeçecektir. Halbuki Rahmi
Koç�un ve Aydõn Doğan grubu medyasõnõn sal-
dõrõsõ, zaten onlarõn eski kasetlerdeki cahilane
konuşmalarõna değil; temsilciliğine soyundukla-
rõ kesimlerin, siyaset yoluyla ekonomik çõkarla-
rõnõ azamileştirme projesinedir.

Siyasal islamõn ana gövdesinin siyasi şemsi-
yesi altõnda işlerini çeviren ve bu kanallardan bir
süre de olsa beslenen küçük burjuva radikal un-
surlar ise, devlete rağmen ve siyasi himayeden u-
zak; ekonomik kaynaklarõn neredeyse kuruduğu
şartlara hazõrlanmadõklarõ ve zaten hazõrlanmala-
rõ mümkün olmadõğõ için, bir süre �şamar oğlan-
lõğõ� dahil, çeşitli terbiyelerden geçecekler ve gi-
derek derinleşen bir etkisizleşme süreci yaşaya-
caklardõr.

Ta ki, dünyada ve Türkiye�de sosyalist hare-
ketin yükselişi, bu çeşit kullanõlmõş ve bir kena-
ra atõlmõş aletleri egemenler için bir ihtiyaç hali-
ne getirene kadar..MHP�nin 1970�lerde; 12 Ey-
lül darbesini izleyen yõllarda ve bugün yaşadõğõ
serencam ortadadõr. Destek ve himayeyi tutukla-
ma, ezme ve tõrpanlama ve bunu da biraz töprü-
leyerek yeniden hizmete alma politikalarõ izle-
miştir. MHP ise aradaki muameleyi, �devlete kü-
sülmez� gerekçesiyle unutmayõ ve unutturmayõ
tercih etmiştir. Siyasal islamõn devletle ve em-

peryalizmle ilişkisi, aynen MHP�ninki gibi ol-
masa da, benzer karakter çizgilerine sahiptir.

Yakõn vadede, islamcõ hareketin nefes alaca-
ğõ asli kanal olarak tarikatlara işaret etmek gere-
kir. Mevcut düzenin devamõ bakõmõndan, gelir
dağõlõmõndaki aşõrõ bozulmanõn; yoksulluğun, iş-
sizliğin ve gelecekten ümidi kesmenin giderek
daha geniş bir tabana kalõcõ olarak yerleşmesinin
yaratacağõ toplumsal birikimin köreltilmesi için,
her renkten ve organize safsataya ihtiyaç vardõr.
Mistisizm, astroloji, futbol, pop milliyetçilik ve
televole kültürü tekelci medya ve basõn tarafõn-
dan topluma zaten pompalanõyor. Buna ihtiyaç-
larõ vardõr. Ancak bu araçlardan çok daha etkili
ve organize bir yapõlanma olarak, tarikatlarõn
metropollerin varoşlarõna yerleştirilmesinin hõz
kazanacağõnõ öngörmek gerekir. Yoksul yõğõnla-
rõn başka türlü denetim altõnda tutulmasõ müm-
kün değildir. Tekelci düzenin asõl ihtiyacõ tarikat-
lar olacaktõr. 

Bununla birlikte siyasal islamõn siyaset ze-
mininde boşalttõğõ alanõn, daha önce olduğu ve
bugün de devam ettiği gibi, sağ partiler tarafõn-
dan doldurulacağõnõ da öngörmek gerekir. DYP,
ANAP, MHP ve BBP ile birlikte DSP ve CHP
de, sağcõ partiler olarak tarikatlarla daha sõkõ
bağlar kuracaklar, politikalarõna ve dillerine da-
ha çok dini motifler yerleştireceklerdir. �Atatürk
milliyetçiliği/ulusalcõlõk� eğilimi de bu çerçeve-
de derin bir değişim halindedir. Bu noktayõ yazõ-
nõn son bölümünde ele alacağõz.

Kutsal İttifak Bozuluyor mu?

11 Eylül sonrasõnda, bu eylemi kõnamak/kõ-
namamak şeklinde başlayan bir gerilim; Cüneyt
Ülsever, Ertuğrul Özkök, Mehmet Barlas, Cen-
giz Çandar, Serdar Turgut ve benzerlerinin siya-
sal islamcõlarla ilişkisinde bir değişikliğe yolaç-
tõ.
İslamcõlarõ 28 Şubat�a karşõ, demokratlõk ve

liberalizm adõna kollayan; ama aynõ zamanda
onlara daha liberal olmalarõ yönünde ideolojik
telkinlerde bulunan bu isimler; elbette ilhamlarõ-
nõ ABD�nin �õlõmlõ islam� projesinden alõyorlar-
dõ. Tutumlarõnõn islamcõlara önem vermekle, de-
mokratlõkla ve benzerleriyle değil; ABD�nin bu
yöndeki politikalarõyla bir ilişkisi bulunmaktay-
dõ. Nurculuğa, Fethullah Gülen ve hareketine;
Fazilet Partisi�ne ve Recep Tayyip Erdoğan�a
duyduklarõ sevginin kaynağõ Amerika�nõn bu a-
kõmlara verdiği önemin bir sonucuydu.

11 Eylül sonrasõ ilk tepkileri, ABD�nin õlõm-
lõ islam projesinin yürürlükte olduğu varsayõ-
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mõyla, islamcõlarõn Dünya Ticaret Merkezine ve
Pentagon�a; özellikle de duygu sömürüsüne da-
ha elverişli gördükleri İkiz Kulelere yapõlan sal-
dõrõyõ kõnamalarõ yönündeki õsrarlarõ oldu. İslam-
cõlar 11 Eylül�ün kendisinden mutluydular; an-
cak bunun islamcõ hareketlere bir faturasõ olaca-
ğõnõ görebilecek kadar da deneyimleri vardõ. Ba-
zõlarõ �Usame bin Ladin�in yaptõrdõğõ ne ma-
lum?� şeklinde tereddüt gösterseler de, kõnama
kervanõna katõlmakta gecikmediler. Baskõ orada
bitmedi. İslami terör ve Lübnan Hizbullah�õ ile
Hamas�õn lanetlenmesi talepleriyle devam etti.
Diyanet İşleri Başkanõ Mehmet Nuri Yõlmaz bi-
le �Onlar başka..� refleksinden çõkamamõştõ. İs-
lamcõ isimler İsrail terörünün liberallerce lanet-
lenmesi karşõlõğõnda ne Lübnan Hizbullahõ�nõ, ne
Hamas�õ lanetlerinden esirgediler. Ne geçmişte,
ne de şimdi, hiçbir ilkelerinin bulunmadõğõnõ;
belkemiksizliklerini biliyoruz.

Ama liberaller, ABD�nin tercihlerinin en a-
zõndan şu anda, köklü biçimde değiştiğini farket-
tikleri andan itibaren bu lanetleme ayinlerinin
anlamõ kalmadõ. ABD, öncelikle Afganistan�a ve
belki daha sonra Irak�a karşõ yürüteceği askeri o-
perasyonda, sembolik de olsa Türkiye devletinin
yeralmasõnõ; 28 Şubat�a karşõ islamcõ akõmlarõn
desteklenmesinden daha öncelikli olarak tercih
ediyordu. İslamcõlar Hizbullah�õ, Hamas�õ, İh-
van�õ, Taliban�õ ve genel olarak islamcõ örgütleri
lanetledikleriyle kaldõlar. Muhataplarõ, en az
kendileri kadar ilkesiz ve belkemiksizdi. Kutsal
ittifak şimdilik bozuldu. 
İttifakõ bozmanõn öncülüğünü ise, Cüneyt

Ülsever yaptõ: İslamcõlar �demokrat değil�di.
Bu arada Taha Akyol hem islamcõ, hem libe-

ral bir kalem olarak ve akõlalmaz bir cehaletle ve
herhalde daha fazla bir yüzsüzlükle, islamiyette
terörün, siyasi cinayetlerin �Hariciler�le başladõ-
ğõ yönündeki hezeyanlarõnõ, Türkiye Hizbul-
lah�õ, başka bir adlandõrmayla �Hizbül kontra�
operasyonlarõndan sonra olduğu gibi yeniden pi-
yasaya sürdü. İslamiyetin bir barõş dini olduğu
ve şiddete başvuran Hariciliğin ise bir sapkõnlõk
olduğu yönündeki iddialar, islam peygamberi
döneminde ve bizzat peygamberin emriyle ger-
çekleşen suikastler örneklenerek Fabrika�nõn 47.
sayõsõnda ele alõnmõştõ. İslamiyet de, Hõristiyan-
lõk ve Musevilik de esas itibariyle �barõşõ� temsil
etmezler. Bu tiplerin her sõkõştõklarõnda cihat ba-
balanmalarõnõ �nefse karşõ mücadele� olarak;
�müslümanlar ayağa kalkõn� çağrõlarõnõ, �namaz
kõlarken oturur vaziyetten ayağa kalkma� olarak
telaffuz etmiş olduklarõnõ dinlemekten bõkkõnlõk
geldi. 

Her din gibi islamiyetin de siyasal bir boyu-
tu vardõr. Dinin siyasallaştõğõ her yerde şiddete
başvurmasõ kaçõnõlmazdõr. Çünkü din kendi hü-
kümlerini tartõşma konusu yapmaz ve yaptõrmaz.
Siyasallaştõğõ zaman hedefi, sadece mutlak ege-
menliktir. Böyle bir egemenliğin şiddetsiz ger-
çekleşmesi ihtimali sözkonusu bile olamaz. 

�Atatürkçü Ulusalcõlarõn� Müslümanlõğõ

Özellikle 28 Şubat sonrasõnda cesareti artan
ve kendine bir taban yaratmaya girişen, mensup-
larõnca kendisine Atatürk milliyetçiliği veya ulu-
salcõlõk sõfatõ yakõştõrõlan akõm da, gericifaşist bir
eğilim olarak toplumun dindarlaştõrõlmasõnda üs-
tüne düşeni yapmaya soyundu. Geçmişte �isla-
miyet akõl dinidir� gibi akõldõşõ bir iddia üzerin-
den geleneksel müslümanlõğõ ve onun üzerinde
yükselen siyasal islamõ �gericilik ve yobazlõk�
olarak nitelendiren bu akõm; devletin ve özellik-
le MİT�in tarihçisi Cemal Kutay�õn açtõğõ
�Türkçe ibadet� kapõsõnõ �Türkçe ezan�a ka-
dar genişletti. 

�Ötekiler� gerici ve yobaz olduğuna ve isla-
miyeti �akõldõşõ hale� getirdiğine, dolayõsõyla
sapkõn olduklarõna göre; kendileri gerçek islamõ
temsil iddiasõndadõrlar. Bu zihniyetin 1930�lar
CHP�sine giden kökleri vardõr. Ancak yakõn dö-
nemde en ünlü temsilcilerinden birisinin Kenan
Evren olduğunu biliyoruz. Meydanlarda
Kur�an�dan ayetler okuyarak vaaz/nutuklar atan
ve komünizme karşõ yõğõnlarõ dindarlaştõrarak
tedbir almaya çalõşan Evren, toplumu islam dozu
yüksek bir �Türk/islam� sentezinin karanlõğõna
sokmuştu. Bugünkü devamcõlarõn Evren�den
farkõ ise, Türk milliyetçiliği daha ağõr basan; Ba-
tõ�da ve Balkanlar�da �ulusal kiliselerin� oluş-
masõna benzer biçimde bir Türk müslümanlõğõ
yaratmaya girişmiş olmalarõdõr. Bunun için de is-
ter istemez CHP�nin 1930�lardaki faşizan tek
parti diktatörlüğünün kimi uygulamalarõnõ san-
dõktan çõkarmaktadõrlar. 
İslamcõlarõ eleştiren ve fakat ateistlere ağõz

dolusu küfreden, böylece �hakiki islamõ� savu-
nan, Atatürkçü Ahmet Taner Kõşlalõ�yõ da yeni-
den hatõrlatalõm. Çerçeve budur.

Türkçe ibadetin yanõna, şimdiden Türkçe e-
zan konmuş bulunuyor. Reha Muhtar�õn �akõldõ-
şõlõğõn ve bayağõlõğõn kürsüsü� niteliğindeki
programlarõnda Türkçe ezan okunmaya başlandõ
bile. 

Türkiye tekellerinin ve temelinden çatõsõna
12 Eylül�de inşa edilmiş mevcut rejimin herhan-
gi bir gericilik türünden vazgeçmesini elbette
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beklemiyoruz. Konjonktürel olarak gericiliklerin
hangisinin öne çõkacağõ ve hangi tonlar solarken,
hangilerinin parlaklõk kazanacağõ, rejimin ihti-
yaçlarõna göre belirlenmektedir. 28 Şubat�ta
Türk/islam sentezciliğinin bir dönemi sona ermiş
ve bir başka Türk/islam sentezciliği dönemi açõl-
mõştõr. 

11 Eylül ise, bu akõma yolverilmesinin şart-
larõnõ daha da güçlendirmiş görünüyor. Arap is-
lamõna karşõ, Türk islamõ yeniden inşa edilmek
isteniyor. Gerçekte dinle, müslümanlõkla içten
bir ilişkilerinin olduğunu düşünmek için hiçbir
neden yoktur. Siyasal islamõn geriletilmesinin
bir sonucu olarak doğan boşluğu doldurmak ve
toplumun dindarlaştõrõlmasõ politikasõnõ sürdür-
mek niyetindedirler.
İster milliyetçi, ister ümmetçi olsun, islamcõ-

lar başka şeydir; müslümanlõk başka şeydir. Ko-
münistler halkõn kendi inançlarõnõ özgürce yaşa-
masõndan ve bu türden siyasi tasallutlara maruz
kalmamasõndan yanadõr. Müslümanlar ezanlarõnõ
nasõl isterlerse öyle okurlar; ibadetlerini nasõl is-
terlerse öyle yaparlar. Materyalizmin, idealist
felsefenin bir biçimi olarak dinle tartõşmasõ ayrõ
şeydir; müslümanlarõn rahatsõz edilmesi ayrõ
şeydir. Müslümanlarõ devletten, islamcõlardan ve

ulusalcõ gericilerin bu tür müdahalelerinden u-
zak, özgürce inançlarõnõ yaşamalarõnõ savunmak;
her inancõn ve inançsõzlõğõn da aynõ özgürlüğe
sahip olmasõnõ savunmanõn bir gereğidir.

Ulusalcõlõk/milliyetçilik kanalõna girildikten
ve Kemalizm bayraktarlõğõna soyunulduktan
sonra nerelere varõlabileceğinin berrak örnekle-
rinden maalesef mahrum değiliz. Ulusalcõlõk adõ-
na �misyoner� faaliyetlerine karşõ çõkmanõn
şampiyonu olursunuz ve televizyonlarda Aydõn-
lõk Yazõ İşleri Müdürü gibi, MHP�li Zekeriya
Beyaz�dan alkõş alõrsõnõz. Cumhuriyet yazarõ De-
niz Som gibi, Ceviz Kabuğu programõnda sade-
ce MHP�nin TBMM�deki grup başkan vekili
Ahmet Çakar tarafõndan değil; bütün MHP�liler
nezdinde sempati kazanõrsõnõz. Bir de Aydõnlõk
gazetesinin orta sayfasõnda, misyoner faaliyetle-
rine karşõ ittifak ettiğiniz �Türk Ortodoks Patrik-
hanesi Basõn Sözcüsü� ve MHP�nin İstanbul
Milletvekili adaylarõndan Sevgi Erenerol ile haf-
tanõn röportajõnõ yaparsõnõz.( Aydõnlõk, 9 Aralõk
2001, sy: 52/7511)

Laf şöyledir: �Hacõ hacõyõ Mekke�de, derviş
dervişi tekkede...� bulurmuş.

Faşistlerle nasyonal sosyalistler de birbirleri-
ni �ulusal din� ortak paydasõnda buluyorlar. 
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Bazõ kitaplar okuyucunun gözünden kaçar.
Bütün önemine rağmen kadri kõymeti bilinmez.
İldeniz Kurtulan�õn �Amcam Hamlet�i gözden
kaçtõ mõ, kadri kõymeti bilinmedi mi, bilmiyo-
rum. Ama öyle olduysa kitap için değil,  okuma-
sõ gerekip de farkõna varmayanlar için gerçekten
kayõp olduğunu düşünüyorum.

Kitabõ neden önemli bulduğuma dair bir kaç
cümle söylemek isterim. 

Türkiye sosyalistleri, 1990�a kadar Sovyetler
Birliği içinde yeralan Türkik Cumhuriyetlerle, bu
cumhuriyetlerin tarihleriyle, halklarõyla, kültürle-
riyle, edebiyatlarõyla pek az ilgilendiler. Dolaysõz
kanallara bir parça kuşkuyla yaklaşma refleks ha-
lindeydi ve dolaysõz kanallar açmak için çaba
harcamak �doğru bir iş� değildi. Osmanlõ İmpa-
ratorluğu içinde yeralmõş, 19. yüzyõlda Yunan ba-
ğõmsõzlõk mücadelesiyle başlayan bir dizi bağõm-
sõzlõk mücadelesi veya I. Dünya Savaşõ sonucun-
da İmparatorluktan kopmuş halklar hakkõnda da
ciddi bir ilgisizliğin varlõğõna işaret etmek gere-
kir. Sosyalist hareket, burnunun dibinde yaşayan
ve halklarõmõzõn yüzlerce ortak bir kaderi paylaş-
tõğõ genç devletler ve halklarõ hakkõndaki tüm bil-
gisini, uluslararasõ planda yakõnlõk duyduğu sos-
yalist merkezin yayõnlarõndan öğrendi. Şüphesiz
bir de batõlõ kaynaklardan. Üstelik bu bilgilenme-
ler bazan kara mizah türünden olabiliyordu. Sos-
yalist Bulgaristan, yurttaşõ olan Türkleri, �Os-
manlõ�nõn zorla müslümanlaştõrdõğõ� Bulgarlar
veya Pomaklar olarak nitelendiriyor ve onlarõn
adlarõnõ zorla değiştirerek, �Osmanlõ asimilasyo-
nundan kurtarõp özgürleştiriyordu.� Doğrunun
kaynağõ olarak Bulgaristan Komünist Partisi�ni
gören bazõ sevgili arkadaşlarõmõz da, Bulgaristan
devlet radyosunun konuyla ilgili yayõnlarõnõ tape

edip broşür haline getirerek �sosyalist görevini�
yerine getiriyordu. �Emperyalist propaganda ve
bozgunculuk� mikrobuna karşõ, böylece zihnimi-
zi sterilize etmekteydiler.

Arnavutluk, AEP�nin anlattõğõndan ibaretti. 
Kuzey Afrika hakkõnda bilgi kaynaklarõmõz,

Kuzey Afrika�yla bağlarõnõ koparmamõş, bu ülke-
lere ilgisini kaybetmemiş eski sömürgeci ülke ay-
dõnlarõnõn kitaplarõydõ. Maksim Rodinson�un
�Hz. Muhammed�i, pek çok sosyalistin islamiyet
hakkõnda okuduğu ilk eser durumundaydõ.

Arap halklarõ hakkõnda Filistin sorunu nede-
niyle daha dolaysõz bilgiler edinme imkanõ bul-
duk. Yoksa Amerikancõbatõcõ takõmõnõn veya ba-
tõlõ oryantalistlerin Araplar hakkõndaki yaklaşõm-
larõyla yaşamaya devam edebilirdik. 

Üstelik Türkiye�nin dünyayla en ilgili siyasal
akõmõ sosyalist ve ilerici hareketti. Türkiye sağõ-
nõn bütün renklerinin bilgi kaynaklarõ da uluslara-
rasõ basõn tekelleri, CİA araştõrmalarõ ve benzer-
leriydi.

Tarihçi İlber Ortaylõ şöyle söylüyor: �19.
yüzyõlõn düşünsel ve kültürel kõsõrlõğõnõ doğu-
ran bu kapalõlõğõn halen büyük ölçüde süregit-
tiğini belirtmek gerekir. Türkiye�de düşünce
ve sanat alanõnda tam bir özgürlük ve dõşa a-
çõlma hareketi yok. Gene ne Yunanlõlar, Bul-
garlar, Macarlarla; ne de İran ve Arap dünya-
sõyla kültürel alõşverişimiz var. Uzaklardaki
Amerika ve Fransa bize yanõbaşõmõzdaki A-
raplar�dan, Balkanlõlardan, Ruslardan daha
yakõn.� (Gelenekten Geleceğe, s.20, Birinci Bas-
kõ Hil Yayõnlarõ 1982, Genişletilmiş ve gözden
geçirilmiş 2. Baskõ Ufuk Kitaplarõ, İstanbul
2001)

Sadece ABD ve Fransa�ya komşularõmõzdan
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daha yakõn değiliz. Komşularõmõzla ilgili bilgile-
rimizin kaynağõ da onlar.

�...�Avrupalõyõz� diyoruz. Balkanlar ve Or-
tadoğu�dan sõkça sözediyoruz ve zaten o böl-
gede yaşõyoruz, ama bizde dõşa açõlma sadece
AngloSakson kanalõ ile olur.� (İlber Ortaylõ,
a.g.e. s.23)

Peki �Amcam Hamlet�le bu söylenenlerin il-
gisi ne? Biraz sabõr lütfen!..

�1850�lerde Azeri reformatörü Mirza Fet-
hali Ahundzade, Osmanlõ Encümeni Danişine
(İlimler Akademisi) Latin harflerinin kabulü-
nü önerdiğinde kapõ dõşarõ edilmedi. Yönetici-
lerin bu işi gerçekleştirecek halleri yoktu, ama
kendisine hak verdiler, bir de Mecidiye nişa-
nõ...� (İlber Ortaylõ, a.g.e. s.26)

Sadece hak verilmiş ve bir de nişan.. Ama bir
zamanlar Azerilerle Osmanlõlar arasõnda, reform-
cu fikirlerin paylaşõlabildiği ilişkilerden; Türki-
yeli kõçõ kõrõk faşistlerin Azerbaycan�da darbe
tezgahlamaya giriştiği; başarõsõz darbecilerin İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi�nde, Anaya-
sa Hukuku kürsüsüne hoca diye, pek ziyade Ata-
türkçü rektör Kemal Alemdaroğlu tarafõndan zor-
la tayin edildiği; faşistlerle Atatürkçüler arasõnda-
ki farkõn, Atatürkçüler tarafõndan hergün ve õsrar-
la silindiği bir zamana ve ilişkilere gelip dayan-
dõk. İki devletin başkanlarõ birbirlerine gidip geli-
yorlar; Meclislerde konuşmalar yapõlõyor ve TSK
sadece Azerbaycan Harp Okulunu ve ordusunu
dizayn etmekle kalmõyor; Bakü semalarõnda hava
kuvvetleri gösteri yapõyor. Hemen ardõndan Ay-
dõn Doğan Bakü�da boy gösteriyor. Yoğun, fakat
kimin ne kadar hayrõna olduğu belirsiz, devletten
devlete, egemenlerden egemenlere bir farklõ tür-
den ilişki gelişiyor. 

�Amcam Hamlet�, okuyanlara farklõ bir iliş-
kiler dünyasõnõn ufkunu açõyor.

1850�lerde Osmanlõ �İlimler Akademisi�ne
gelip, latin harflerine geçilmesini öneren Azeri
reformatörü Mirza Fethali Ahundzade, �Amcam
Hamlet�in yazarõ İldeniz Kurtulan�õn aile büyük-
lerinden. Kitap ise 1873�ten başlayarak Ahundza-
de (veya Ahundov) ailesinin üç kuşağõ üzerinden
Azerbaycan�da Çarlõk karşõtõ ilk hareketleri, ba-
ğõmsõzlõkçõ Müsavat Partisi�nin kuruluşunu ve te-
mel siyasetlerini, Bolşevik Devrimi�nin Azerbay-
can halkõ ve aydõnlarõ üzerindeki etkilerini; Bol-
şevik iktidarõnda, Ermeni milliyetçilerinin Bolşe-
viklere sõrtlarõnõ dayayarak Bakü�de gerçekleştir-
dikleri katliam ve benzeri gelişmelerin yarattõğõ
hayal kõrõklõklarõnõ; Müsavat Partisi�nin yeraltõ
mücadelesini; bağõmsõzlõk tutkusuyla bu defa A-
zeriler arasõnda Nazi Almanyasõ�na duyulan sem-

pati ve umutlarõ; aileden kimilerinin õrkçõ milli-
yetçi ve Nazi sempatizanõ görüşlere yönelişini; I-
I. Dünya savaşõ içinde yaşanan siyasi gitgelleri,
kaçak hayatlarõ, İran�da ve sürgüne giden amca-
lar üzerinden Sibirya�daki koşullarõ ve nihayet
savaş sonrasõnda İldeniz Kurtulan�õn Türkiye�ye
tõp öğrenimi için gelişini, Türkiye�deki Müsavat-
çõ şahsiyetlerle ilişkilerini içerden anlatõyor.

Kitap çok yoğun bir tarih kesitini, sadece A-
hundzade ailesinin üç kuşağõ üzerinden anlatmõ-
yor. Son derece sürükleyici bir romanõ, çok satan
kitaplarõn arkasõnda yazõldõğõ gibi, �Ocakta ye-
meğiniz varsa okumaya başlamayõn� denile-
cek bir tempoda ve çok satanlardan farklõ olarak,
edebiyat tadõndan vazgeçmeden okuyorsunuz. A-
zerbaycan tarihin neresine düşer, Azeriler Türki-
ye�de aynõ dönemde yaşananlarla son derece içi-
çe bir tarihin içinden nasõl geçtiler; beklentileri,
hayalleri ve hayal kõrõklõklarõ nelerdi ve bunlara
benzer yüzlerce soruya, güven duyulacak bir ka-
lemden, içerden, samimi ve özgüveni yüksek bir
zihinden cevaplar bulmak istiyorsanõz; �Amcam
Hamlet� hala kitapçõlarda, size geniş bir ufuk aç-
mak üzere bekliyor.

İldeniz Kurtulan hakkõnda

Aşağõdaki bilgiler, kitaba konulan biyografi-
den:

�1932�de İran�da doğdu. İkinci Dünya Sava-
şõ�nda iki amcasõ Sibirya�da sürgünde öldü, baba-
sõ ise önce İngilizler, sonra Ruslar tarafõndan tu-
tuklandõ ve savaştan sonra serbest kaldõ. Babasõ-
nõn ve ailesinin gönüllerinde yatan Türkiye�ye
gelmekti. Türkiye�ye aileden ilk olarak yazarõn
kendisi, tõp okumaya geldi. Azerbaycan Kurtuluş
Hareketi içinde oldu. Ankara�da yayõnlanan A-
zerbaycan dergisinde yõllarca yazdõ. Ayrõca Cum-
huriyet�te kimi zaman, Toplumsal Kurtuluş�ta sü-
rekli ve zaman zaman başka yayõn organlarõnda
yazõlar yazdõ. Mesleki konularda kitaplar yayõn-
ladõ. Farsça�dan ve Azerice�den içlerinde Samed
Behrengi, Anar, Elçin, Celil Mehmetgulizade,
Hakverdiyev, Mirza Fethali Ahundov, Sadõk Hi-
dayet, Ali Dervişyan ve Feridun Ahmet gibi isim-
lerin de olduğu birçok yazarõn öyküsü ve romanõ-
nõ çevirip yayõnladõ. Boş zamanlarõnda resim ya-
par, heykel yontar. Birçok kez yapõtlarõnõ sergile-
me olanağõ bulmuştur.�

Kitap ve yazarõ, daha uzun ve ayrõntõlõ tanõtõl-
mayõ ve tartõşõlmayõ elbette hakediyor. Bu yazõ
nihayet, okumuş, beğenmiş ve güvenen bir oku-
run tanõtma ve önerme yazõsõ. Amcam Hamlet�i,
ihmal etmeyin.



Tarihi öneminden dolayõ, 11 Eylül�ü izle-
yen günlerdeki çürük çarõğõn gürültüye gelme-
mesi için bu sayõda yumurtalarõ o günlerden
topladõk. Ancak daimi kahramanlarõmõz Emin
bey ve Baykal�a birer istisna yaptõk. �Arada bir
şey olmadõ mõ?� merakõna düşenler için soru-
nun cevabõ böyledir.

�İtalyan faşistleriyle
tertiplere girdim�

Baykal CHP�sinin yõldõzlarõndan, eski Bü-
yükelçi İnal Batu Hürriyet gazetesinde (18 Ey-
lül 2001), artõk sizin yorumunuza kalmõş, itiraf
mõ ediyor, övünüyor mu belli değil, böyle söy-
lüyor:

�..Başbakan Dalema, eylemci sokak ço-
cuğu gibi yaramaz bir adamdõ. Onunla bağõ-
ra çağõra çok kavgalarõmõz oldu. Solcu bir
diplomat olduğum halde, İtalyan faşistleriy-
le onun hükümetine karşõ tertiplere girdim.
Berlusconi�yle, Ulusal İttifak�la her gün bu-
luşup İtalyan Meclisi�nden Apo�ya karşõ bir
karar çõkartmak için uğraşõyorduk...�

Faşistlerle tertiplere girme pratiğindeki ba-
şarõsõnõ görünce, CHP İnal Batu�ya kollarõnõ aç-
masõn, ne yapsõn?.. CHP Kurultay delegeleri de
O�ndaki cevheri farkettiği için, MKYK�ya en
yüksek oyla İnal Batu�yu seçtiler.

Böylece Baykal solu kastederek �Onlarõn
şeyhi (Şeyh Bedrettin oluyor) şeyh de, benim
şeyhim (Şeyh Edebali oluyor) neden şeyh ol-
muyor?� diye, faşistlerle milliyetçilik rekabeti
yaparken; İnal Batu da tertiplere girebilir.

�Eylemci sokak çocuğu gibi yaramaz a-
damlar� olan komünistlere, ilericilere, solcula-
ra, kõsacasõ �Onlara� karşõ, bütün faşistler ve
faşist kõrmasõ sosyaldemokratlar hem tatlõ bir
rekabet, hem de ortak tertipler içinde dayanõş-
ma yürütürler.

Tek problem, �vatandaşlar acaba sandõk ba-

şõnda MHP�li faşistlerle CHP�li faşistler arasõn-
da tereddüt geçirir mi?� sorusunda düğümleni-
yor. Ancak endişeye gerek yok. Siyasi Partiler
ve Seçim kanunlarõnda uygun değişiklikler ya-
põlacak ve seçimlerde ittifak yapma imkanõ bu
güzide partilerimize tanõnacaktõr. 

�Mide Bulandõran
İşler�

�Ben her Şükran Günü�nde (Thanksgi-
ving) Amerika�ya teşekkür etmeyi hiç ihmal
etmeyen bir insanõm.� (Serdar Turgut, Hürri-
yet 18 Eylül 2001, Mide Bulandõran İşler)

Serdar Bey�in ABD�ye senede sadece bir
gün teşekkür ettiğine hayatta inanmayõz. Teva-
zu gösteriyor. İşte bir teşekkür örneği daha:

�Bir zamanlar Afganistan�õ işgal etmiş o-
lan ve Usame bin Ladin�in CİA tarafõndan
yaratõlmasõ sürecini bu şekilde başlatan Rus-
ya...� (S. Turgut, 17 Eylül 2001)

Rusya bir zamanlar Afganistan�a girmemiş
olsaydõ, CİA da Usame bin Ladin�i yetiştirmez-
di ve ortalõkta 11 Eylül 2001 tarihli �kötülük�
bulunmazdõ. Madem ki Usame bin Ladin�in Cİ-
A tarafõndan yetiştirilmesi sürecini Rusya baş-
lattõ. O zaman ABD Afganistan�õ değil, Rus-
ya�yõ bombalamalõ..

Bu işlerde ABD�nin ve CİA�nin hiçbir so-
rumluluğu yoktur ve olamaz. O kadar!..

�Amerika Büyük
Devletleri�

Türkiye Başbakanõ Bülent Ecevit,  Penta-
gon ve Dünya Ticaret Merkezi�nin ikiz kulele-
rine yönelik saldõrõlarõ kõnamak üzere basõna a-
çõklama yapõyor. Konuşmasõnda 4 defa
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ABD�nin adõnõ anacak. Birincide, ikincide ve
dördüncüde �Amerika Büyük Devletleri� de-
di ve sadece üçüncüde �Birleşik�i tutturabildi.

Bir demans hadisesinden ziyade, kontrol-
den çõkmõş bir bilinç hadisesiyle karşõ karşõya-
yõz. Bilinen laftõr, �Dervişin fikri neyse, zikri
de odur.�

Adamcağõza haksõzlõk ettiğimizi, sõk sõk ol-
duğu gibi, gene dilinin sürçtüğünü  düşünenler
için, daha taze bir örnek verelim:

Muhabir soruyor: �ABD�nin kanõtlarõnõ i-
nandõrõcõ buldunuz mu?�

Ecevit cevap veriyor: �Amerika�nõn inan-
dõrõcõ bulmasõ bizim için de yeterli...�
İşte o kadar!...
Bir de Hadi Uluengin vak�asõ var.
�..en ön safta büyük Amerikan ulusu ve

devleti, tüm uygarlõk dünyasõ olarak, muha-
rebeyi kahpece vurarak başlatmõş olan düş-
mana karşõ ortak cephede ve ortak mevzide
savaşa gireceğiz!� 

(...) �Zira, büyük Amerikan ulusu çok
haklõ olarak, bugüne dek kendisine yapõlmõş
hiçbir saldõrõyõ affetmedi.� (Hürriyet, 13 Ey-
lül 2001)

Hadi Bey�in köşesini ister istemez yõllardõr
okumaktayõz; bir kere olsun milli hisleri kaba-
rõp �Büyük Türk ulusu� şeklinde şakõdõğõnõ
görmedik. Hani, bir şey farkedeceğinden değil
de, maksat bu noktaya dikkat çekmiş olalõm. 

Bir de sorumuz olacaktõ kendisine: Acaba
aşağõlõk Amerikan yalakalarõ da �Büyük Ame-
rikan ulusu�na dahil midir?

Ertuğrul Özkök�ü de unutmayalõm:
�O gün o binalardaki insanlar, o uçaklar-

daki insanlar neler hissetmişlerdir?
Bütün bunlarõ düşünüyorum ve diyorum

ki, bu dünya aynõ duygularõ o alçak teröriste
de tattõrmazsa, yazõklar olsun ona...�(Hürri-
yet, 13 Eylül 2001)

Özkök celallenmiş ve içindeki hukuk zihni-
yetini dõşa vuruyor: Göze göz, dişe diş, kana
kan, intikam, intikam!..

Hani hangi hukukun bu tipler nezdinde ka-
bul gördüğünü bilelim, karõşõklõk olmasõn.

�Tecrübemizden
Yarar lan õn�

Tansu Çiller: �Türkiye uzun yõllar terör

mücadelesini başarõyla götürmüş, insan hak-
larõndan terör mücadelesi sürecinde de hiç-
bir taviz vermemiş birikimli bir ülkedir.�
(Hürriyet, 18 Eylül 2001)

Bu kadõnõn �insan haklarõ� denilince ne an-
ladõğõnõ merak etmez misiniz?

Bülent Ecevit: � Üstelik biz, terörizmi ge-
riletmeyi, demokrasiden en küçük bir sapma
yapmaksõzõn sağladõk.� (Hürriyet, 19 Eylül
2001)
İşte yeni merak mevzularõ: Ecevit�e göre

demokrasi nedir ve sapma ne olabilir?

Vehbinin Kerrakesi
mevzuu

Fatih Altaylõ: �Ve tabii ABD bir de bu işin
Mehmet Ağar�õnõ bulmak zorunda.

Kõzsak da, sevsek de, bazõ şeyleri yapõp,
sorulan hesaplara göğüs gerecek türden biri-
ni...�(Hürriyet, 17 Eylül 2001)

Fatih efendi, Ortadoğu haritasõndaki sõnõrla-
rõn cetvelle çizilmiş olmasõ yüzünden dünyanõn
başõna bu işlerin geldiğini ve haritanõn yeniden
çizilmesi gerektiğini, engin tarih, coğrafya, si-
yaset ve strateji bilgisine istinaden durmadan
tekrarlõyor. Bu işler için de bir Mehmet Ağar
bulunabilse veya bulunmuş Mehmet Ağar Baş-
bakan yapõlabilse işler tadõndan yenmeyecek.

Mehmet Ağar�õn �yaptõğõ bazõ şeyler�se
Aydõn Doğan Cumhuriyeti demokrasisinde, �o-
lacak o kadar� neviinden sayõlõyor.

Başbakan tamam. Peki Cumhurbaşkanõ?
O�nu da Serdar Turgut seçiyor: 
�Açõkça söyleyeyim, ben şu anda Süley-

man Demirel�in cumhurbaşkanõ olarak de-
vam etmemiş olmasõnõn Türkiye�nin ciddi
bir şanssõzlõğõ olduğunu düşünüyorum.�
(Hürriyet 17 Eylül 2001)

Serdarcõk, daha sonra Demirel�e haksõzlõk
etti ve O�nu Cumhurbaşkanõ adaylõğõndan son-
ra Başbakanlõğa aday gösterdi.(Hürriyet, 2 E-
kim 2001)

Türkiye�nin medya tekeli Aydõn Doğan�õn
bütün adamlarõ bunlar ve tekelci medyanõn ter-
cihleri de böyle...

Halkõmõz gazete okumuyor ve televizyonla-
rõn habertartõşma programlarõnõ değil, televole
türü magazin programlarõnõ seyretmeyi tercih
ediyor diye acaba sevinmeli miyiz?



Emin Bey Ters Köşe
Oluyor

�Salkõm Hanõmõn Taneleri� filminin sena-
risti Etyen Mahçupyan, romandaki Yahudi kah-
ramanlarõn senaryoda Ermeni yapõlmõş olmasõ-
nõ, Yahudi Cemaati önderlerinin ve Hahambaşõ-
lõğõn sinagog ve mezarlõklarõnda çekim izni
vermemesi ile açõklamõştõ. Yahudi cemaatinden
yapõlan açõklamada, kendilerinden �yazõlõ� bir
izin istenmediği söyleniyordu. Böylece Mah-
çupyan �yalancõ� duruma düşürülmüş, ama bir
de açõk kapõ bõrakõlmõş oluyordu. Emin bey, a-
çõklamayõ dikkatlice okumadõğõ veya �sözlü�
başvuruyu yapanõn ortaya çõkamayacağõnõ dü-
şünerek bir sazan gibi mevzuya atladõ:

�Mahçupyan Bey mahçup oldu mu?� (5
Aralõk 2001)

�Kendisi �bilinçli� bir kimsedir ve bu çar-
põtmayõ da �bilinçli� yaptõğõna inanõyorum.

(...) Türkiye�de hiç kimse, bu ülkenin o-
nurlu ve eşit insanlarõ olan Ermeni vatan-
daşlarõmõza yan gözle bakmayõ aklõndan bile
geçirmez. Ama bir Ermeni ortaya çõkõp da
bu tür oyunlara girişirse, toplumda en azõn-
dan kendisine karşõ haklõ tepki oluşmasõna
neden olur.�

Ertesi gün, Hürriyet�in birinci sayfasõndan
İzak Alaton�un, �İzin için cemaatle ben gö-
rüştüm� açõklamasõ veriliyordu.

Emin beyi böyle şeyler sallamaz!.. O kendi-
sinden emin olarak vazifesini yapmõş, Etyen
Mahçupyan�õn �Ermenicilik yaptõğõ� iddiasõnõ

fõrsattan yararlanõp çakõvermişti. Amirleri
memnun olduktan sonra...

Baykal: Baraj
Yükseltilsin!

Aralõk ayõnõn başlarõ.. Ege�de ve Akdeniz
bölgesinde, Antalya dahil, aşõrõ yağõşlar sellere
yolaçõyor.

Tam bu sõrada Deniz Baykal�dan bir açõkla-
ma: �Baraj yükseltilsin!�

Düşündük ki, �Barajlar daha yüksek inşa
edilse, Antalya�ya sel basmazdõ� demek istiyor.

Meğer son seçimlerde barajõn altõnda kalan
CHP�nin Genel Başkanõ, seçim barajõnõn indi-
rilmesini isteyenlere cevap yetiştiriyor ve
�%10 azdõr, daha yüksek olsun� diyormuş. 

Domates bey, barajõn altõnda kaldõğõ seçim-
ler öncesinde de %25 oy alacağõnõ ve birinci
parti olacağõnõ iddia ederdi. 

Doğu Perinçek�e sorarsan, İP %17�yi şim-
diden götürdü. 

Önceki seçimlerde de aynõ gürültüleri yap-
mõş ve % 0.17 almõşlardõ. Bir �17� hatõrlõyorlar
ama, acaba neyin 17�si, onu çõkaramõyorlar.

Sanõlabilir ki, aç kalmõş kümes hayvanlarõ-
nõn rüyasõ değişmiyor. Aç tavuk da, aç Pekin
ördeği de aynõ hayale dalõyor.
Şuraya yazalõm: İlk seçimde Baykal da Pe-

rinçek de eski performanslarõnõ tekrar edecekler
ve ikisi de mahçup olmayacak! Yaptõklarõ rüz-
gar hayallenmekten değil; onlarõnki huy!..
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Zehra Kosova�yõ uğurlarken
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