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I
İki yeniliğimiz var. Birisini, bu bölümü

okumaya başlamadan önce farketmiş ol-
malısınız. Hayır, poşet değil. Poşet, derginin ar-
kasına koyduğumuz resmin korunması için ge-
rekti. Yenilik, dergiyle birlikte aldığınız resim. 

Bu eser, Nazım Hikmet’in 50. yaşında,
Sovyet yurttaşı bir kadın ressam tarafından çi-
zilmiş. Aslı TÜSTAV arşivinde bulunuyor.
Vakıf, Burhaniye Gömeç’teki Nazım Hikmet
Ormanı’na ağaç dikenlere, zarif bir armağan
olarak bu resmin birer kopyasını vermişti. Be-
ğeneni ve isteyeni o kadar çok oldu ki, Fabrika
ile birlikte vermemizin uygun olacağını
düşündük. TÜSTAV yetkilileri, incelik göster-
diler, izin verdiler. Nazım’ın bu güzel resmi
için teşekkürlerinizin asıl adresi orasıdır. Biz de
teşekkür ediyoruz.  

Fabrika’nın yanında, başka sayılarda da,
başka ekler verebileceğimizi umuyoruz. Bazan
bir resim, bazan bir broşür, bir kitapçık, bir
afiş...

Önerileriniz olursa, sevineceğimizi biliyor-
sunuz.

II
İkinci yeniliği unutmadık, ama ayrı bir

bölümde haber verilmeyi hakettiğini düşünüyo-
ruz. Çeşitli komünist partilerin yayın organ-
larından önemli gördüğümüz yazıları çevirerek
sizlerle paylaşmaya çalıştığımızı hatırlaya-
caksınız. Paylaştığımız yazıları çoğaltmayı ve
derginin içinde bir bölüm haline getirmeyi
düşündük. “Dünya Komünist ve İşçi Partilerin-
den” bölümünün editörlüğünü Cenk Salmaner
arkadaşımız üstlendi. N. Pınar Barış, A. Doğa-
nay bu sayıdaki çevirileri yaptılar. 

Komünist Partilerin, devrimci hareketlerin
yayınlarından seçtiğimiz yazılarla ilgili olarak,
eleştiri ve tartışma hakkımızı elbette koruyoruz.
Katılmadığımız görüş ve yaklaşımlar, eğer
önemli bir ayrıma işaret ediyorsa, eleştirilerimi-
zi veya kendi tutumumuzu yazının sonuna ekle-

yeceğiz.

III
Bu sayının ağırlığını Filistin sorunu oluş-

turdu. Aktüel gelişmelerden hepimiz haber-
darız. Hatta aktüel gündemin değişmekte oldu-
ğu da bellidir. Ancak Fabrika’nın tutumu,
aktüelden yola çıkılsa da, ele aldığı konunun
derinliğini ve asıl çerçevesini ortaya çıkar-
maktır. Eğer sol yayınlarda alışılmış olanı yap-
saydık; “Filistin halkıyla dayanışma”, “soru-
nun çözümünün neresindeyiz” ve “İsrail’de
barış hareketi: Cesur güvercinler” vb. üzeri-
ne yazardık. Sorunun temellerini ortaya koy-
mayı tercih ettik.

Tutumumuza “anti-semitik” etiketi yapış-
tırmaya niyetlenenler olacaktır.

Bazıları bunu bilgisizliğinden yapar;
bazıları cesaretsizliğinden; bazıları kafası
karışık olduğundan. Bu türden eleştiri sahiple-
rini aydınlatırız, o iş kolay. 

Asıl problem başka bir boyuttadır. Türki-
ye’de, Siyonizme yönelik her eleştiriye “anti-
semitizm” etiketi yapıştıracak ölçüde cüretkar,
arsız ve şirret bir semitist akımın varlığını ve
hatta egemenliğini görmeden, Türkiye’deki
İsrail’i deşifre etmeden, sosyalist siyaset yap-
mak mümkün görünmüyor. Bugünün Türki-
ye’si, maalesef önemli ölçüde İsrail’dir.

Orhan Gökdemir’in “Aydınlanma Tarikatı”,
kendisini aydınlanmanın kökenlerine yoğun-
laştırıyor ve geleceğini tartışıyor. Ama bu arada
siyonizmin kökenlerini de kimi yönleriyle de-
şifre ediyor.

Sinan Dervişoğlu, “İsrail, Doğu Halkları ve
Dünya Solu” başlıklı yazısında Siyonizm,
Dünya Komünist Hareketi ve Yahudilik konu-
larını tartışıyor.

Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli ile Zeki
Tombak ve Orhan Gökdemir’in yaptığı müla-
kat, hem Filistin sorununun derinliğini ortaya
çıkarıyor, hem aktüel gelişmelerin gerçekte
nasıl olduğunu ortaya koyuyor. Ve bunlarla bir-
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likte, S. Dervişoğlu’nun önceki sayısında
yayınlanan “Arap Düşmanlığı” yazısını teyid
ediyor, zenginleştiriyor. Bu arada, Sinan Dervi-
şoğlu’nun yazısı, kapakta “Orhan Gökdemir”
imzasıyla görünüyordu. Hata bütünüyle bize ait-
tir. Sizlerden ve S. Dervişoğlu arkadaşımızdan
özür diliyoruz.

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler An-
siklopedisi’nde yayınlanmış Abu Firaz’ın ma-
kalesini iktibas ettik. Çünkü Firaz bu makale-
sinde Siyonizmin Nazilerle işbirliğini çarpıcı
bilgilerle ve ayrıntılarla anlatıyor. 

Ve doğrudan konu üzerine yoğunlaşan baş-
ka yazıların yanısıra, hemen her başlık altında
bu konuya değiniliyor. 

Sadece Fabrika okurları için değil; Türkiye
sosyalist hareketinin bütün kesimleri için ilgi
çekici bir dosya oluşturduğumuzu düşünüyoruz.

IV
Türkiye işçi sınıfının “dünya denizlerinde do-

laşan” kolu, “gemi adamları” üzerine bir baş-
langıç yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki sayılar-
da da yazılar, mülakatlar, tartışmalar olacak.

V
İsmet Şahinler, önceki sayımızda yeralan,

O. Gökdemir’in “İrrasyonel Fizik Nasıl İmal
Edildi?” yazısıyla tartışıyor: “Büyük Birleşik
Teorinin Gereği”. Öğretici ve davet edici bir
tartışmanın eşiğinde olduğumuzu hissediyoruz. 

VI
52. sayının kapağına karadelik gibi duran

bir fotoğraf koymuştuk. Biraz daha iyicesi, içe-
ride, Kadir Tuncer’in “çocuk madencilerle” il-
gili yazısıyla birlikteydi. “Çocuk madenciler”
konusu 23 Nisan’dan itibaren hem Türkiye’nin
gündemine geldi, hem de Zonguldak’ta günde-
min başına oturdu. Tartışmayı gene Kadir Tun-
cer’in fotoğraf ve görüntü kayıtları bitirdi. 1
Mayıs akşamı Kanal Z’de yapılan, K. Tun-
cer’in katıldığı açık oturum ve Zonguldak
basınındaki yankıları, uzun bir hikaye oluştu-
ruyor.

Cengiz Özdemir “Klasikleri Neden Oku-
malı” yazısı, edebiyat adına bir meydan okuma
ve bir davet... Yazının iki kusuru var. Birincisi
neden daha uzun değil? İkincisi neden yazarına
daha sık yazdırmıyor?

VII
Ağustos başında, yeni bir sayıda buluşmak

üzere...
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Mahmut Derviş

KİMLİK KARTI

Kütükte kayıtlıyım.
Arabım.
Kartımın numarası elli bin. 
Sekiz çocuğum var.
Dokuzuncusu yolda.
Yazdan sonra burda.
Kızıyor musun?

Kütükte kayıtlıyım.
Arabım.
Bir işim var, çalışıyorum.
Arkadaşlarım var, acı çeken,
sekiz de çocuğum.
Taştan çıkarıyorum ekmeklerini,
üstlerini başlarını, defterlerini,
taştan çıkarıyorum.
Dilenmiyorum kapı kapı,
olmuyorum iki büklüm
eşiğinde senin.
Kızıyor musun?

Kütükte kayıtlıyım,
Arabım.
Halktan biriyim.
Sabırlıyım.
Öfkeyle kaynayan topraklara
salmışım köklerimi.
Çağlardan çok uzaklara bağlı
babam benim,
yüzyılların doğuşundan çok uzaklara,
selvilerden, zeytinlerden çok uzaklara,
bütün bitkilerden çok uzaklara bağlı.
Nujub efendilerinden değil,
kara saban sürenlerden.
Büyük babam da köylüydü,
yoktu soy ağacı.
Başımızı sokacak bir kulübe

1941 yılında Celile ilinin bir köyünde
doğdu. 1948’de köy yerle bir edilince, ai-
lesiyle birlikte kaçıp Lübnan dağlarını
geçmek zorunda kaldı. Sonradan yazdığı
şiirlerde hep bu yağma, göç, İsrail
baskısının izleri görülür. Daha çocukken
şiir yazmaya başladı ve şiirlerini okul ar-
kadaşlarına ve öğretmenlerine okuyarak
ilk ününü sağladı. Şiirlerini yayınladığı
sıralarda El Arah (Toprak) cephesinin
çalışmalarına katıldı. Filistin direniş şiiri,
bu cephenin bülten ve dergilerinde filiz
verdi. Hayfa’da yayımlanan Al İttihad ga-
zetesinin ve Al Cadid dergisinin
müdürlüğünü işgal idaresi altında yaptı.
Yazılarından ve şiirlerinden ötürü çok kez
hapse girdi. Bir ara, akşam beşten sabah
beşe kadar evinden çıkması yasaklandı.
Şiirlerinin büyük kısmını hapiste yazdı.
Filistin kavga şairlerinin en büyüğü olarak
nitelenir. Şiirleri otuz dile çevrilmiştir. Son
şiirleri bütün dünyada çok ilgi gördü ve
yeni yeni baskıları yapıldı. Başlıca şiir ki-
tapları: Zeytin Ağacının Yaprakları, Filis-
tinli Sevgili, Gecenin Sonu, Uzak Bir Son-
baharın Hafif Yağmuru, Celile’de Kuşlar
Ölüyor, Yedinci Deneme.
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benim yuvam,
kamışlardan, dallardan.
Hoşnut musun benim bu halimden?
Halkım ben.

Kütükte kayıtlıyım.
Arabım.
Saçlar: Kara
Gözler: Kahve rengi.
Özel belirtiler:
Alnında bir çatkı.
El ayası deniz kabuğunun içi gibi kırmızı.
Uyuşturur tuttuğu eli bu eller.
Ayrıca zeytin yağını,
bir de kekiği severim çok.
Arayan bulsun beni
bir yitik köyde,
adsız yollarda unutulmuş.
Tarlalarda ter döker insanları,
taş ocaklarında ter döker.
Özlüyor insanlar
insan gibi yaşamayı.

Kütükte kayıtlıyım.

Arabım.
Atalarımın üzüm bağlarını sen aldın elimden,
çocuklarımla ektiğim toprağı
sen aldın.
Bıraktın bu taşları
bize, çocuklarımıza.
Alacakmışsınız 
elimizden bu taşları da,
doğru mu?

Bir daha diyorum!
Bir daha!
Kütükte kayıtlıyım.
Birinci sayfanın ta başına.
Nefret etmem insanlardan,
saldırmam hiç kimseye.
Ama aç korlarsa beni,
korlarsa çırılçıplak,
yerim etini beni soyanın,
hem de yerim çiğ çiğ.
Açlığımı kolla benim
ve öfkemi.

Damarıma basma. 

(Filistin Şiiri, çeviri: A. Kadir- Afşar Timuçin- Süley-
man Salom, YAZKO yayınları, 3. Baskı, 1982 İstanbul)
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Nisan ayında, bütün dünya İsrail tarafından Fi-
listin halkına karşı girişilen vahşi saldırıyı konuştu.
Birçok insan, yaşanan trajedi karşısında açıkça Fi-
listin halkının yanında yer alırken, ulusal ve ulusla-
rarası planda bazı “demokrat” yazarlar da son dere-
ce ilginç, ilginç olduğu kadar da insanlık için ibret
teşkil edecek argümanlarla İsrail’in yanında yer
aldılar. Türk Solu’nun aşağı yukarı tüm kesimleri-
nin Filsitin halkının yanında yer aldığı bu dram, bir
kez daha İsrail olgusunu bir tartışma mevzu olarak
gündeme getirdi. İsrail’in çirkin ve insanlık dışı
yüzünü bir kez daha sergileyen bu gelişmeler, biz-
leri bir yandan “böyle bir devletle bir arada yaşana-
bilir mi?”  sorusuna cevap aramaya iterken, öte
yandan da iğneyi kendimize batırarak bu çirkinli-
ğin oluşmasında Dünya Solu’nun dolaylı veya do-
laysız katkısını sorgulamaya zorlamaktadır. Do-
layısıyla yazımızda, İsrail devleti olgusunu bir kez
daha tartışmak, bunu yaparken de özellikle solun
ve demokratların  İsrail ve siyonizm karşısındaki
tavrının eleştirel bir analizini yapmak istiyoruz. 

ANTİSEMİTİZM, BİR HIRİSTİYAN
HASTALIĞIDIR

Önce İsrail’I meşrulaştırmak için kullanılan
birinci motife, antisemitizme değinerek başla-
yalım. Bu, bir yandan “yahudi sorunu”nun mahi-
yetini anlamamızı sağlarken , öte yandan ilericile-
rin bu soruna yaklaşımına da ışık tutacaktır. Bugün
İsrail devletinin işlediği her cinayet, yaptığı her
katliam, emperyalist ve siyonist medya tarafından
geçmişte antisemitizmin yarattığı acı ve yıkım
adına mazur gösterilmekte, neredeyse kutsanmak-
tadır. Antisemitizm suçlaması, siyonizmin elinde
öylesine geçerli ve öylesine şımarıkça kullanılan
bir silahtır ki, İsrail’I eleştirip de bundan nasibini
almamış (bir mizah dergisi olan Leman dahil) he-
men hemen hiç kimse yok gibidir. Dolayısıyla, in-
sanlık tarihinde üretilmiş gerici ideolojilerden birİ
olan antisemitizmin gerçek mahiyetinin ve çerçe-
vesinin çizilmesi, siyonist yalan makinalarına karşı

mücadelede ayrı bir önem taşımaktadır.  
Doğuş ve gelişiminin ayrıntılarına girmeyece-

ğimiz antisemitizm hakkında vurgulamak istediği-
miz ana nokta şudur: Antisemitizm, Hıristiyan –
kapitalist Batı kültürünün ürettiği ve geliştirdiği bir
hastalıktır; bu hastalığın tüm utancı da Batı’ya ait-
tir. Batı toplumlarının oluşumunda belirleyici bir
önem taşıyan Hıristiyan kültürü (hem katolik, hem
ortodoks, hem de protestan versiyonlarında) yahu-
diye karşı ciddi ve özel (spécifique) bir
düşmanlığı içinde barındırır. Yahudiler  İsa Pey-
gamber’in içinden çıktığı, kurtarmaya çalıştığı,
ama sonunda onu Roma’lılara teslim eden ve
ölümünü bizzat isteyen bir kavimdir. Öyle ki,
Hıristiyan teolojisine göre, İsa’nın idam kararını
vermeye tereddüt eden Roma valisi Pontus Pilatus
“bu adam masumsa, onun kanı sizin ve sizden do-
ğacak kuşakların üzerine olsun mu ?” diye sordu-
ğunda, hep birlikte “Evet !” diye haykırırlar. (Mat-
ta’ya göre İncil, 27,25) 

Bu öğretinin, MS 5.yüzyıldan itibaren Hıristi-
yanlığı benimsemeye başlayan Avrupa halklarında
yaratacağı etki açıktır. Gerek putperestlik, gerekse
MS 7. yüzyıldan itibaren “kapıdaki düşman” olan
Müslümanlık savaşılması gereken birer yabancı,
birer tehlikedir; oysa Yahudilik için söz konusu
olan tek tavır, açık bir nefrettir; zira diğer inanç-
ların aksine Yahudiler, Hz.İsa’yı bizzat hedef almış
ve ona acı çektirmiş bir kavmin temsilcisidir. 

Yahudilere karşı Hıristiyan bağnazlığının için-
de barındırdığı bu kör nefret, Yahudiliğin Avru-
pa’daki varlığının yalnızca bir boyutudur; diğer bo-
yut ise ekonomiktir. Roma’nın yıkıntıları üzerinde
kurulan irili ufaklı Hıristiyan derebeylikler ve
krallıklarda Yahudiler, hıristiyanlarca hor görülen
ya da değişik sebeplerden ötürü yaygın biçimde ic-
ra edilmeyen mesleklere, yani ödünç para verme,
tefecilik, sarraflık, ve ticaret gibi alanlara yöneldi-
ler; toplum içinde ayakta kalabilmek için sıkı sıkıya
sarıldıkları bu alanlarda da doğal olarak başarılı ol-
dular. Ancak Yahudiliğin Avrupa toplumları ile
olan bağının bu iki boyutu, yani ekonomik ve ide-

İsrail, Doğu Halkları ve
Dünya Solu

Sinan Dervişoğlu
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olojik boyutlarının birlikteliği, bu güne kadar süre
gelen hastalıklı  bir ilişkiye temel teşkil etmiştir.

Marx’ın bilinen sözüdür: “Burjuva  toplumu,
Yahudiyi yok eder, ve onu kendi derinliklerinde ye-
niden üretir” (“Kutsal Aile”) Tüm Avrupa tarihi,
Marx’ın bu sözlerinin doğrulanmasından ibaret ol-
muştur. Halkı saran Hıristiyan bağnazlığı, Yahudi-
lere yönelik kör bir nefreti sürekli diri tutarken, bu
nefret, Yahudileri kıtlık, savaş, salgın hastalık gibi
toplumsal ve doğal afetlerde halkın öfkesinin ege-
men sınıflar tarafından rahatlıkla kanalize edilebile-
ceği bir hedef haline getirmektedir. Öte yandan, ti-
caret yoluyla elde ettikleri zenginliğin büyümesi
de, onları aynı egemenlerin dönem dönem tepkisiy-
le karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu dışlayıcı eği-
limle at başı giden ve onu  tamamlayan zıt eğilim
ise, feodalitenin bağrında gelişen kapitalist ilişkile-
rin yahudilerin geleneksel mesleki faaliyetlerine
duyduğu fonksiyonel ihtiyaçtı. Dolayısıyla, Avrupa
tarihi boyunca süresi değişen periyotlar boyunca
yahudiler ezildi, kovuldu, katledildi, ve yeniden
toplumsal yaşama davet edildi. Fransa’da kral fer-
manıyla tam 5 defa sınırdışı edildiler, sonra yeniden
çağrıldılar. (“Les Juifs”, P.Claudel, s.14 -15) Orta
ve Doğu Avrupa’da, gerek Papalığın, gerekse pro-
testanların kışkırtmasıyla defalarca kıyıma uğ-
radılar; ancak asla Amerikan yerlileri misali yokol-
madılar; zira varlıkları (yerlilerin aksine) Batı top-
lumunda gelişen ve giderek yükselen bir gücün, ka-
pitalizmin varlığıyla çakışıyor, örtüşüyordu.

Batı toplumsal yaşamı ile yahudilik arasındaki
bu uğursuz med-cezir ilişkisinin tahribatı, çift
yönlü olmuştur. Bir yandan yahudilerin, kendileri-
ni saran Hıristiyan Batı toplumuna karşı duydukları
güvensizlik ve tepki, nefret boyutlarına varırken
(Voltaire yahudiler için “İnsanlığa karşı duydukları
ortak kinin birleştirdiği bir halk” demiştir (“Les Ju-
ifs”, P.Claudel, s.14 )) ve kültürel  izolasyon (getto
ruhu) derinleşmiş; öte yandan da Hıristiyan Avru-
palı için yahudi düşmanlığı kökü derinlere uzanan
ve etkisi oldukça yaygın bir olgu haline gelmiştr.
Batı kültürünün en seçkin temsilcileri dahi, yahudi-
yi tefeci Shylock’la karakterize eden bir Shakespe-
are, ya da benzer tiplemeleri yaratmış bir Dickens
gibi, bu etkiyi eserlerinde yansıtmıştır.

Batı’da bu kanlı med – cezir 20. yüzyıla kadar
sürerken, İslam dünyası bambaşka bir yoldan
yürümeyi başarmıştır. İslami düşünce, yahudiliğe
karşı özel bir tepki ve nefreti körükleyecek hiçbir
doktriner unsur içermemektedir. Gerek Musevilik,
gerekse Hıristiyanlık,  sonuçta “birer resul ta-
rafında vazedilmiş hak dinler”dir; ve İslamiyet
bunların her ikisiyle de savaşmışsa da  (Yahudilik-
le İslamın ilk yıllarında, Hıristiyanlıkla ise bugüne

kadar!) her ikisi de müslüman devletlerin farklı
inançlara gösterdiği hoşgörüden eşit ölçüde yarar-
lanmışlardır. Bu statü altında Yahudiler de, tıpkı
Hıristiyanlar gibi, gayrımüslimler için zorunlu
olan haracı (cizye) ödedikten sonra örf ve adetleri-
ni koruyarak serbestçe yaşayabilen ve hakları dev-
let tarafından garanti altına alınan bir tebaa olmuş-
tur. İslam krallıkları altında serbestçe yaşayan ya-
hudilerin varlıkları için ilk tehdit Haçlı seferleri ol-
muş, Hıristiyanların ele geçirdiği Ortadoğu bölge-
lerinde yahudiler, katliam korkusuyla göçmek zo-
runda kalmışlardır. Bu tehdit, bütün Haçlı seferleri
boyunca Ortadoğu yahudilerini Müslüman ordu-
larını desteklemeye yöneltmiş, Hıristiyan Kudüs
krallığının Selahattin Eyyubi tarafından fethi,
müslümanlar tarafından olduğu kadar yahudiler ta-
rafından da coşkuyla karşılanmıştır (bkz. “Selahat-
tin’in Kitabı”, Tarık Ali, Everest Yayınları).

Daha ileri dönemlerde, İspanya’da Endülüs
Emevi devleti yönetimi altında yaşayan büyük bir
yahudi cemaati mevcuttu; ve buradaki müslüman
yönetim, yarımadada giderek genişleyen hıristiyan
gücüne karşı, yahudilerin bir anlamda can simidiy-
di. Hıristiyanların ele geçirdikleri bölgelerde yahu-
diler toplu olarak katledilir veya kılıç zoruyla hıris-
tiyanlaştırılırken, Emevi hükümdarların yönetimi
altında yalnız ticarette değil, tıpta, bilimin ve sa-
natın diğer dallarında önemli bir varlık gösteriyor,
kimi yahudiler başvezirliğe kadar yükselebiliyor-
du. Bu dönem, dünya yahudiliğinin en parlak ve en
özgür dönemi olmakla kalmadı; aynı zamanda
Endülüs, dünya yahudiliğinin merkezi haline geldi.
Kordoba Halifesi III.Abdurrahman’in veziri Ebu
Yusuf Şasday İbn Çaprut bir yahudiydi (“Les Ju-
ifs”, P.Claudel, s.11)). Yahudi bir başbakanı seçe-
bilmek  için “medeni” Batı ülkeleri 19.yüzyılda,
İngiltere’de Benjamin Disraeli’yi, 20 yüzyılda da
Fransa’da Leon Blum’u  beklediler.  Endülüs Eme-
vi devletinin yıkılışı, İspanya’daki yahudi varlığı
için bir ölüm çanı oldu; ve 1492’de toplu olarak
başka bir müslüman devletin, Osmanlı İmparator-
luğunun koruması altına girdiler. Osmanlı’nın
altında ise, Rumların, Ermenilerin ve diğer Hıristi-
yan halkların aksine, Yahudiler bir dönem dışında
baskı ve ayrım görmeden 4 asrı aşkın bir süre ya-
şadılar. (Türkiye Yahudileri). İşin en ilginç ve hazin
yanı, Yahudiler için yegane tehditin, gene Hıristi-
yan halkların bağımsızlığını kazanmasıyla başla-
masıdır.  Balkan toprakları, yüzyıllardır bilinme-
yen, duyulmayan bir olgu olan “pogrom”lar ile,
Yunanistan ve Bulgaristan’ın bağımsızlıklarının er-
tesinde tanıştı. Gerek 93, gerekse Balkan harbinde
Batı’nın desteğiyle Balkanların Hıristiyan halkları
olan Bulgarlar, Yunanlılar, Sırplar egemenliklerini
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ilan eder ve topraklarını genişletirken, doğduğu
toprağı terkederek Osmanlı askerlerinin koruması
altında İstanbul’a ve Anadolu’ya sığınan kafileler-
de, Türklere ve diğer müslümanlara eşlik eden ge-
ne Balkan Yahudileri oldu.

Çok daha ayrıntılandırılabilecek bu tarihsel pa-
naroma, bize muazzam bir çelişkiyi, bir
ikiyüzlülüğü göstermektedir.  Tarih boyunca Yahu-
diyi ezen, horlayan, katleden, yokolma noktasına
getiren hep Hıristiyanlar, özellikle Avrupa’nın
hıristiyan güçleri olagelmiş; onlarla birlikte yaşa-
yan, onlarla ortak bir yaşamı paylaşmayı beceren,
ve onları gerektiğinde koruyan ise Doğu’nun
müslümanları, esas itibariyle Araplar ve Türkler ol-
muştur. Ancak bugün dünya yahudilerini temsil id-
diasında olan İsrail devleti, aynı hıristiyan Batı’nın,
yani Dreyfus’ü hapseden Fransa’nın, yahudiyi
Shylock olarak gören İngiltere’nin, güney eyaletle-
rinde barlara “zenciler, yahudiler, ve köpekler gire-
mez” tabelaları asılan ABD’nin müttefikidir. Aynı
İsrail, Türkler dışında yahudilerle kardeşçe yaşa-
mayı başarmış yegane halk olan Arapları, o bilge
halifelerin torunlarını katletmektedir.  Bu onursuz-
luk, İsrail devletinin ve onun varlığını destekleyen
herkesin alnına kazınmıştır; ve bizzat bu çelişki,
İsrail’in ve siyonizmin, yahudiliği ve onun geçmi-
şini temsil etmeye ne derece hakkı olduğunu bir so-
ru olarak karşımıza çıkarmaktadır.

SİYONİZM VE SOL:
LENİN’İN BUND’A KARŞI VERDİĞİ

MÜCADELENİN TARİHSEL ANLAMI

İsrail olgusuna karşı  dünyadaki sol ve ilerici
akımların tavırları, mekana ve zaman göre dalga-
lanma göstermiştir. En radikal akımlar, önceleri
“İsrail olgusunu reddetme” ,  “İsrail devletinin
yıkılmasını hedefleme” gibi yaklaşımları benimse-
diler. Bu çerçevede FKÖ’nün çekirdeğini oluştu-
ran El Fetih, FHKC, ve Demokratik Cephe, İsrail
yerine “Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin bir-
likte yaşayacağı bağımsız, laik, demokratik Filistin
Cumhuriyeti”ni savundular. Yıllar sonra, özellikle
SSCB’nin yıkılmasıyla en güçlü müttefikini kay-
beden Filistin yanlısı ilerici hareketler, ABD’nin
organizatörlüğündeki “barış planları”nın tek siyasi
çözüm platformu olarak dayatıldığı bir dünyada,
“İsrail olgusunu kabul etmek”, “bu devletle birlik-
te yaşamayı öğrenmek” gibi “gerçekçi” gözüken
yaklaşımlara yöneldiler. Ancak son olayların ger-
çekliği, bu tür “gerçekçilik”leri tuzla buz edecek
kadar açık ve sert bir biçimde ortaya çıkmıştır. Ma-
lum sözdür:” Yanlış hesap Bağdat’tan döner”. Ta-
rih boyunca nice çarpık temelli devletler, uzun süre

boyunca “yerleşik birer olgu”olarak gözükseler de,
tarihin çöplüğüne gitmekten kurtulamamıştır.
Yıllar boyu (100 yılı aşkın) apartheid sürdüren Ro-
dezya ve Güney Afrika’nın “varlığı inkar edilmez
birer olgu” olarak görüldüğü yılları kimse unutma-
malı, başka bir halkın yıkımı ve gözyaşları üzerine
kurulu her devletin, her “yanlış hesabın”, zaman
geldiğinde Tel Aviv’den ve Kudüs’ten de dönece-
ği hesaba katılmalıdır. Olaylara günlük kon-
jonktürel gelişmeler ve görüntülerin ötesinde, tüm
bir tarihsel süreç boyunca bakması gereken sosya-
listler, İsrail olayını ele alırken olayın temelini teş-
kil eden “Yahudi Ulusu” ve “Yahudi Devleti” fi-
kirlerini analiz etmek durumundadır.

Antisemitizm çerçevesinde Batı’nın ya-
şamındaki yerine değindiğimiz yahudiler, bu bağ-
nazlık atmosferi içinde çoğu zaman ilerici, mevcut
gerici satükoyu değiştirmeye ya da yıkmaya yöne-
lik akımları desteklediler. 19.yüzyıla gelindiğinde
ise en tutarlı ilerici akım olan sosyalizm, Avru-
pa’da yahudi aydınların yöneldiği ve destek verdi-
ği bir akım oldu. Ancak bu ilişki, bir süre sonra ki-
mi yahudi kesimleri açısından farklı beklenti ve
yaklaşımların açığa çıkmasına sebep oldu. Mark-
sist hareketin Yahudi kimliği ve “Yahudi ulusu”
fikriyle ilk defa karşı karşıya geldiği olayların en
bilineni, Lenin’in Bund’a karşı mücadelesidir.
RSDİP içinde, Yahudi emekçilerin ayrı ve otonom
bir seksiyonla temsil edilip yönetilmelerini savu-
nan Bund (Birlik) hareketine karşı, hem Bolşevik-
ler, hem de Menşevikler tavır almış; bunun partiyi
federalizme götüreceği, ve iç işleyişi zedeleyeceği-
ni savunmuşlardır. Dolayısıyla Bund olayı, özel-
likle Türk Solu içinde, “parti içi federalizm” bağ-
lamında algılanmış olan, ve bu yönüyle de özellik-
le örgütler içindeki Kürt kökenli kadroları sindir-
mek için kullanılan bir argüman olagelmiştir.  Bu
kavrayış, başlıbaşına bir talihsizliktir.

Bu talihsizliğin bir boyutu, Türk Solu’nun
Kürt kareketine yaklaşımına damgasını vurmuştur
ki, o konu bu yazımızın kapsamına girmemektedir.
Diğer ve asıl önemli boyutu; 

tartışmanın özünü teşkil eden meselenin, yani
Lenin’in “yahudi kimliği” konusundaki yak-
laşımının anlaşılmaması , hatta bilinmemesidir.
Lenin, bu konuda daha sonraki yazılarında, “Ulus-
ların kaderlerini tayin hakkı” konusundaki
görüşlerinin olgunlaşmasına paralel olarak, “ayrı
parti halinde örgütlenme” konusunda da bir dizi
açılımda bulunurken (örneğin Rosa Luksemburg
ile polemiğinde, Polonya’lıların ayrı devlet hede-
fiyle ayrı bir parti halinde örgütlenme gereğini sa-
vunurken) yahudileri sürekli olarak bu alanın
dışında tutmuş; dahası “yahudi kimliği”ni, bir ulu-



sal kimlik olarak gösterme çabalarına şiddetle
karşı çıkmıştır.  Bizzat Rus sosyal demokrat hare-
ketinin önderlerinin önemli bir kısmı (Menşevik-
lerde Martov, Dan, Axelrod, Liber, Troçki, Bolşe-
viklerde Zinovyev, Kamenev, Sverdlov) yahudi
kökenliyken, ve bunların hepsi kendilerini “Rus”
işçi hareketinin parçası olarak görürken, ayrı bir
“yahudi proletaryası” ve “yahudi partisi”
düşünmenin düpedüz yanlış olduğunu, Rus işçile-
riyle içiçe yaşayan yahudi işçiler, Rusya’da ve
özellikle Ukrayna’da dağınık yaşayan yahudi çift-
çiler, ve şehirlere dağılmış olan yahudi tüccarlar-
dan bir “Yahudi ulusu” yaratmayı tasarlamanın
açıkça saçmalık  ve  “gerici bir proje” olduğunu
vurgulamıştır. Şunu demiştir Lenin:

“Bund’un bir yahudi milletinden söz
eden üçüncü tezi…. özünde son derece
yanlış ve gerici siyonist bir düşüncedir” ve
“ Milli yahudi kültürü burjuvaların ve ha-
hamların parolasıdır, düşmanlarımızın pa-
rolasıdır” (Lenin’den aktaran “İşçi Hareke-
tindeki Siyonist Ajanlara Karşı Mücadele
ve Lenin” J.Allemand, J.C.Sage, s.15)

Antisemitizmin ve bunu sonucu yahudi katli-
amlarının (pogromların) yaygın olduğu, ve do-
layısıyla gericiliğin bu oyununa karşı çıkmanın
marksistler tarafından temel görevlerden biri
sayıldığı Çarlık Rusya’sında Lenin, yahudi soru-
nunun tek çözümünün bir “yahudi ulusu” yarat-
mak  değil, mevcut yahudiler üzerindeki ayrımcı
baskının (discrimination) kalkması, eşit hak ve
hürriyetlerin garanti altına alınması, ve yahudilerin
Rus (ve diğer halkların) yaşamına bütünüyle en-
tegre olmalarıyla ve nüfus içinde erimeleriyle
(a.g.e.s.73) gerçekleşebileceğini vurgulamıştır.
Dahası, Lenin Komintern’in 2. Kongresinde
(Temmuz 1920) yıllar sonra oynanacak kanlı oyu-
nu hissedercesine “.. az sayıda yahudinin bulun-
duğu Filistin’de, bir yahudi devleti kurmak ba-
hanesiyle , siyonizmin yerli Arap emekçilerden
oluşan nüfusu İngiltere’nin sömürüsüne terket-
tiği Filistin’deki siyonist komplolar üzerine”
tezler kaleme almıştır (a.g.e.s.25) 

O yıllarda bir “yahudi ulusu” ve bunu yönete-
cek bir ”yahudi devleti” fikri, Avrupa’daki yahudi
kökenli gerici finans çevrelerinin telaffuz etmeye
başladığı bir proje niteliğindeydi. Ünlü banker
Rotschild’in desteklediği bu proje, en tutarlı sözcü
ve savunucusunu Theodor Herzl’de buldu.
Herzl’in kurulacak “yahudi devleti” için yer
aradığı, Filistin’in yanısıra bir diğer alterantfin Ar-
jantin olduğu (Kudüs’ün 2000 yıllık vatanları oldu-

ğunu söyleyen siyonistlerin kulakları çınlasın), Fi-
listin’I alabilmek için Sultan Abdülhamit’e Os-
manlı İmparatorluğunun tüm borçlarını silecek bir
mali hibe yapmayı önerdikleri bilinmektedir. Muh-
temelen bu teklifi reddettiği içindir ki Abdülhamit,
gelmiş geçmiş Türk yöneticiler arasında (M. Ke-
mal dahil) bugün özellikle Filistin’li Araplar
arasında en çok tutulanıdır. O dönem bu şoven pro-
jenin sol içindeki uzantısı da, “bund”un da bir par-
çası olduğu “sol” siyonist harekettir. Özellikle Po-
lonya’da Yahudi Sosyalist İşçi Partisi, o yıllarda ol-
dukça yaygın olan “sosyalist” etiketli burjuva mil-
liyetçisi partierden  biriydi (Ermeni Taşnak Partisi,
veya Pilsudski’nin milliyetçi Polonya Sosyalist
Partisi gibi), ve geleceğin siyonist kadrolarının ye-
tiştiği örgüt olarak  ciddi bir önem taşıdı.

1945’DE DÜNYA SOLU:
“HEPİMİZ YAHUDİYİZ !”

Lenin’in Bund’a karşı bu tavrı, yalnızca yahu-
di kimliği adına parti için federalizme set çekmek-
le kalmadı; aynı zamanda bu kimliğin bir Polon-
ya’lı, veya Finlandiya’lı kimliğinden niçin ve ne
ölçüde farklı olduğunu ve bu kimlikten bir ulusal
kimlik yaratmanın anlamsızlığını vurguladı. Bu
tavır, yeni oluşan KP’ler tarafından bir yandan ka-
bul görürken; öte yandan da bu partiler toplumun
tüm ezilen kesimleri için olduğu gibi, yüzyıllar bo-
yu antisemitik histerinin kurbanı olan yahudiler,
yahudi emekçi ve aydınlar için de bir çekim mer-
kezi olmaya başladılar. Yahudiler arasından, ulusal
ve uluslararası planda komünist harekete önderlik
eden kadrolar çıktı. Polonya’da Rosa Lüksemburg,
Leo Jogische, Rusya’da Troçki ve Zinovyev, Ma-
caristan’da Bela Kun, Almanya’da Paul Levi, da-
ha sonra Alman KP genel sekreteri olan Hans
Neumann, komünist hareketin yahudi kökenli
önderlerinden birkaçıdır. Yahudilerin KP’lere
gösterdikleri bu  ilgi, ve pratikte yer yer gözüken iç
içelik, sık sık faşistler tarafından “bolşevizmin bir
yahudi oyunu olduğu” efsanesini yaymak için o
dönem (hatta hala !)  utanmazca kullanıldı. 

İkinci Dünya Savaşı,  KP’lerle yahudi emekçi
ve aydınlar arasındaki iç içeliği daha da artırdı. Na-
zizmin yahudileri kitle halinde yoketme politikası
karşısında, antifaşist mücadelenin en kararlı unsur-
ları olan komünistler, yahudiler için yeniden bir
çekim merkezi oldu. Faşizm karşısında “tarafsız”,
sıradan hıristiyanların sessiz ve seyirci kaldıkları
bu katliam karşısında en kararlı tepkiyi ve müca-
deleyi komünistlerin ortaya koyması, yahudi
emekçi ve aydınları bu hareketin saflarına yönelt-
ti. Özellikle  Fransa’da Direniş’te kahramanca bir
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mücadele veren Fransız Komünist Partisi saf-
larında, yahudiler aktif bir rol aldılar. Partinin si-
lahlı kolu olan FTP (Franc Tireurs et Partisans)nın
bir kanadı olarak, yurt dışına zorla çalıştırılmak
için gönderilmek istenen ve buna karşı çıkarak ye-
raltına geçen göçmen işçilerin oluşturduğu FTP –
MOI (Main d’Oeuvre İmmigrée – Göçmen
İşgücü) örgütü, ağırlıklı olarak Yahudi emekçiler-
den oluşuyordu, ve Alman işgalcilere karşı büyük
darbeler indirmeyi başardı. 

Savaş bittiğinde, toplama kamplarındaki
büyük insanlık dramı  gözler önüne serildiğinde,
faşizmin en büyük kurbanlarının, 20 milyon ölü
veren Sovyet Halklarından sonra, yahudiler oldu-
ğu ortaya çıktı.  Bu durum, ilerici güçleri bir kez
daha yahudileri “bağrına basmaya” yöneltirken,
bu katliamda en az Naziler kadar suçlu olan Avru-
pa burjuvazisi, yıllar boyu antisemitizmi besleye-
rek ve diri tutarak bu katliam için zemini
hazırlamış olan Avrupa’nın geleneksel sağ güçleri
(burjuvazi, kilise, ordu..) için de  tarih önünde ve-
rilmesi gereken bir hesabı ortaya çıkardı. 

1947’deki İsrail devleti, bu uluslararası durum
içinde ortaya çıktı. Holocaust (yahudi katliamı) Av-
rupalı Yahudilerin, kendileri için yegane doğru
çözüm olan “içinde bulunduğu toplumla kaynaşma
ve bütünleşme” konusundaki umutlarını zayıflattı;
ve onları yıllardır “ayrı bir mekanda ayrı bir yahu-
di devleti kurma” saçmalığını savunan Siyonistle-
rin kucağına itti. Avrupa burjuvazisi ise,  “yahudi-
lerin özgürleşmesini destekleme” görüntüsüne
sığınarak tarih önünde vicdanını temizleme, ve
1000 yıllık antisemitizmin töhmetinden bir çırpıda
kurtulmayı seçti; bunu yapmakla yalnızca ideolojik
bir baskıdan kurtulmakla kalmıyor; pratikte de Av-
rupa’daki yahudi varlığından “kurtuluyordu” . So-
nuçta bu girişimi desteklemenin kendisine getirdiği
hiçbir maliyet yoktu; zira bütün “maliyet”, bu dev-
letin kurulacağı bölgede yerinden yurdundan edile-
cek olan başka bir halka, yani Filistin halkına aitti.
Başka bir deyişle Avrupa burjuvazisi, İsrail’e des-
tek vererek elindeki 1000 yıllık antisemitik katli-
amların kanını, Filistinli Arapların üstünde silmeye
çalışmıştır. 

ABD açısından ise durum, Ortadoğu’da güçlü
bağlara sahip olacağı bir devletin kurulmasıydı; zi-
ra İsrail projesini destekleyen bütün büyük yahudi
sermayesi , ABD’de mevzilenmişti, ve bütün ope-
rasyon ABD’nin yakın bilgisi ve denetimi altında
gerçekleşti.

Sonuçta, 1900’lerin başında 17 bin kişi olan Fi-
listin yahudi cemaatı, siyonizmin sistematik olarak
değişik ülkelerden gerçekleştirdiği yahudi göçle-
riyle  1947 de 600 bin kişiye çıkarıldı ve yukardaki

hesapların ışığında İsrail devleti ilan edildi.
İsrail’in ilanı karşısında uluslararası komünist

hareketin tavrı ise, bugün utanç duymamız gere-
ken bir belirsizlik ve kafa karışıklığı oldu. Enter-
nasyonalist tavır, önce Filistin Komünist Parti-
si’nde yokoldu; zira bu partinin yahudi üyeleri
kendilerini “İsrail Komünist Partisi” olarak ilan et-
tiler, ve işgal ile kurulan bir devletin adını benim-
seyerek bir anlamda bu işgali onayladılar.  Sovyet-
ler Birliği, yeni kurulan bu devleti tanıdı, ve her ne
kadar kendi içinde siyonist eğilimlere karşı sert bir
tavır almaya devam etse de (Sovyet topraklarında
bir Yahudi Özerk Cumhuriyeti kurulmasını öneren
Lozovski, Stalin tarafından aynı dönemlerde kur-
şuna dizilmiştir) İsrail devletinin kuruluşuna karşı
sessiz kalmıştır. 

En büyük alkış, Fransız KP’sinden gelmiştir.
Partinin teorik yayın organı olan “Cahiers bu
Communisme” (Komünizm Defterleri) de şunlar
yazılmıştır:

“14 Mayıs 1948’de Filistin’de İsrail Devleti
doğdu. Özgürlük, demokrasi ve ulusal bağımsızlık
savaşçılarını daima destekleyen Fransız Komünist
Partisi, büyük acılar ve zorlu mücadeleler or-
tasında kurulan bu yeni Devlet’i daha ilk günden
itibaren. Kışlık Veledrom’daki muhteşem top-
lantıyla selamladı ve ona demokratik, sağlam ve
kalıcı bir barış içinde uzun bir ömür, refah ve esen-
lik diledi.

Bizce sorun, tarihsel açıdan yahudi ve Arap-
lar’ın ne kadar zamandır Filistin’de yaşadığını, bu
iki halktan hangisinin, ne kadar bir süre için ülke
içinde daha ağırlıklı olduğunu araştırmak değil-
dir....” (.....) “Yahudi halkının Filistin toprağı üze-
rinde sürdürdüğü mücadele yerkürenin diğer
bölgelerinde verilen mücadeleye bağlıdır.

Yunan partizan, Çin Halk Ordusu askeri,
İspanyol savaşçısı, Vietnam demokratları, Endo-
nezya’lı yurtseverler, Hindu direnişçiler Haganna
askerlerinin savaş arkadaşlarıdır.” (Cahiers du
Communisme- Temmuz, 1948)

Burada bahsedilen Haganah, İsrail’in kurulması
için savaşan siyonist güçlerin ortak silahlı
örgütüydü; ve temel hedeflerinden biri, Filistin’deki
Arap nüfusu terörize ederek  (saldırı, cinayet, bom-
balama) bölgeden Arap göçünü hızlandırmaktı.
Böylesine gerici-şoven bir terör örgütünün, dünya-
da ulusal kurtuluş savaşı veren diğer halkların
örgütleriyle bir arada anılması sadece büyük bir ap-
tallık değil, bir ihanet ve bir suçtur. Parti üyelerinin
etnik kökeni gene belirleyici olmuş; FKP’nin yahu-
di üyeleri öncelikle birer komünist gibi değil, birer
yahudi gibi düşünerek tavır almış, ve partinin genel
tavrı üzerinde etkili olmuştur. 
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Batı Avrupa KP’leri arasında da , İsrail’e kuru-
luş aşamasında karşı çıkan ve onu tanımayı redde-
den etkin bir tavır bilinmemektedir. Böylesine bir
aymazlığın oluşmasında kanımızca iki faktörün et-
kisi vardır:

Birincisi, İsrail’i kuran güçlerin “sol”culuğuna
ilişkin varolan illüzyondur. Bu devleti kuran kad-
ronun esas itibariyle kökeni, Polonya ve Doğu Av-
rupa’daki sol siyonist organizasyonlardır; ve anti-
faşist direnişte yer alan kadrolar doğal olarak
komünistlerle ve diğer sol güçlerle birlikte sa-
vaşmışlardır. Örneğin 1944  Varşova gettosu ayak-
lanmasında, Polonya Komünist Partisi ile beraber
mücadele etmeyi kabul eden sol siyonistlerin (di-
ğer siyonistler anti-komünist tavrı sürdürerek iş-
birliğini reddetmiştir) ciddi bir rolü olmuştur. Bu
ilişkinin yarattığı birikim, İsrail devletin kurulu-
şundaki “sol” söyleme yansımış; gelişkin sosyal
haklar, güçlü sendikal yapı, SSCB’deki kolhozlar-
dan (mecburen) esinlenerek  kurulan kollektif çift-
likler (kibbutz’lar), devletin neredeyse “kurucu
parti”si olan İsrail İşçi Partisi’nin sol üslubu, bütün
dünyaya ve bu arada sol harekete, sol, sosyalist de-
ğerlerin güçlü ve etkin olduğu bir devletin kurul-
duğu izlenimini vermiştir. Özellikle ilk yıllarda,
David Ben Gurion zamanında bu illüzyon sistema-
tik olarak korunmuş, dış dünyaya karşı bu sol-sos-
yalist görüntü muhafaza edilirken içerde Araplara
karşı yalan ve cinayet kombinasyonu olan en vah-
şi ve tüyler ürpertici planlar devreye alınabilmiştir.
Bir anlamda siyonizm, uluslararası komünist hare-
ketin en azından bir kesimini aldatarak ve uzun bir
süre aptal yerine koyarak, 1900’lerin başında ken-
dilerini teşhir eden Lenin’den yedikleri tokatın in-
tikamını almayı başarmıştır.

Doğal olarak Batılı komünistlerin bu kadar ko-
laylıkla “aldanmaları” sadece siyonistlerin propa-
ganda becerisiyle açıklanmamalıdır. Olayın bir di-
ğer boyutu da komünist harektin Avrupa-merkezci-
liği, ya da “Eurocentrism” idir. Bir devlet, ne kadar
“sol” iddalarla kurulursa kurulsun, şayet başka bir
halkı kovarak, katlederek, ve kalanları sistemli bi-
çimde baskı ve tehdit altında tutarak kurulmuşsa ve
varlığını sürdürüyorsa; en cahil komünist bile bura-
da bir şeylerin ters olduğunu, ortada karşı çıkılması
gereken bir şeylerin döndüğünü anlar. Batılı
komünistlerin bu refleksi göstermemelerinin nede-
ni, fazla “Batılı” düşünmeleri, Ortadoğu ve Arap
gerçeğine karşı yabancı, daha doğrusu kayıtsız
kalmış olmalarıdır.  Onların gözüyle kavganın bir
tarafında, 2. Dünya Savaşı dolayısıyla hissi bağlara
sahip oldukları yahudiler varken, öbür tarafta değil
hissi bağ, doğru dürüst bilgiye dahi sahip ol-
madıkları bir halk; güçlü bir komünist harekete sa-

hip olmadıkları için tanımadıkları ve uluslararası
platformlarda karşılaşmadıkları, apayrı bir dinsel-
kültürel kulvarda yürümüş olup tarihsel planda her-
hangi bir temasa sahip olmadıkları, muhtemelen de
kendilerine “islamiyetin etkisi altında geri, feodal
aşamadaki kitleler” olarak lanse edilen Araplar
vardır. Bu “Avrupa gözlüğüyle bakma” hastalığını
Ho Şi Minh, Komintern’in ilk yıllarında teşhis et-
miş ve o yıllarda sert bir biçimde eleştirmiştir. An-
cak bu olay hastalığın sürdüğünün açık göstergesi-
dir. Avrupa’lı komünistlerin Filistin halkı konusun-
da bir  “hassasiyete” ulaşması için  Filistin direniş
örgütlerinin kurulması, bunların dünyayı eylemle-
riyle sarsmaları, bu direnişin bir kanadının marksiz-
mi benimseyerek dünya soluyla temasa geçmesini
beklemek gerekecektir. O güne kadar da, İsrail’in
meşruiyetinin tanınması anlamında, atı alan
Üsküdar’I geçmiştir.

İSRAİL, GÜNÜMÜZÜN “KUDÜS HAÇLI
KRALLIĞI”DIR

Batı dünyasının açık veya dolaylı desteği, Sos-
yalist Blok’un ise sessiz kalması ile kurulan İsra-
il’İn bugünkü konumuna gelmesi için önemli bir
gelişme daha gerekecektir. O da 50’li yıllarda
Arap dünyasında güçlü  sol, radikal  akımların
çıkmasıdır. Cemal Abdülnasır ve BAAS hareketi
Cebelitarık’tan Basra’ya kadar tüm Arap
dünyasını sarsmış, büyük bir anti-emperyalist ulu-
sal gururun doğmasına neden olmuştur. Klasik
sömürgeciliğe karşı bir uyanışı simgeleyen ve sol
bir eğilim taşıyan bu radikalizm, tüm Arap ülkele-
rinde kendi uzantılarını yaratmış, Irak’ta Kasım
hareketi, Cezayir’de FLN (Ulusal Kurtuluş Cep-
hesi)  gibi akımlar, kısa zamanda kendilerine yega-
ne müttefik olarak Sovyetler Birliği’ni bulmuştur.
SSCB ‘nin Orta Doğu ve Arap dünyasında ka-
zandığı bu etki, ABD ve Batı’lıları alarma geçir-
miş, o noktada Batı dünyasının tek güvenilir gücü
olarak İsrail ön plana çıkmıştır. Başka bir deyişle
İsrail’I kuran siyonist ekip, nereden bakılırsa
bakılsın bölgede bir sorun teşkil eden varlıklarını
dünyada birilerinin gözünde “gerekli” ve sürekli
kılmak için Soğuk Savaş atmosferinden yarar-
lanmış ve Arap dünyasındaki SSCB yanlısı eği-
limler karşısında kendini “Batı’nın tek gerçek tem-
silcisi ve savunucusu” olarak konumlandırarak
varlığını Batı Bloğuunun varlığıyla birleştirmiştir.
Bu politik kombinasyon, uluslararası planda yahu-
di kontrollü medya tarafından düzenlenen kam-
panyalarla da pekişti: “Ortadoğu’da bir demokrasi
ve gelişme vahası” imajıyla Batı dünyası, İsrail’I
Ortadoğu’da müslüman vahşilerin oluşturduğu bir
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deniz içinde cesurca “medeniyet”I savunan bir
batılı ada olarak algılamaya devam etti.

İsrail’in “demokrasi”sine daha sonra değinece-
ğiz. Ancak bu devletin “Batılı”lığı üzerinde önemle
düşünülmesi gereken bir konu olarak karşımızda
durmaktadır. İsrail nüfusunun önemli bir kısmı Batı
(ABD ve Avrupa) kökenlidir. Dolayısıyla
Batı’lıların kendilerini ahalisine karşı en yakın his-
settikleri Ortadoğu ülkesinin İsrail olması doğaldır.
Diğer bir yandan, Holocaust konusunda Batı’nın
taşıdığı tarihsel sorumluluk, tüm Avrupa’da kamu-
oyuna empoze edilen neredeyse kollektif bir suçlu-
luk kompleksine dönüştürülmekte, bu kompleksten
çıkış yolu olarak da tek alternatif olarak “İsrail’I
alkışlama” Batılılara dayatılmaktadır. Bu durum da,
İsrail devletini ve ahalisini Avrupalı ve Ameri-
kalıların gözünde kolayca savunulabilecek, aklana-
bilecek bir devlet konumuna getirmektedir... Bu du-
rum, Batılı egemenler için İsrail’I par excellence bir
müttefik ülke yapmaktadır. Arap, Fars, veya Türk
bir müslüman ülkenin, ne denli uşak ruhlu ve ken-
dini ABD’ye satmış  insanlar tarafından yönetilirse
yönetilsin, bu konuma gelmesi imkansızdır. Birinci-
si, Amerikan veya Avrupa kamuoyunu, Türk veya
Arap bir halk veya devlet lehinde harekete geçirmek
o kadar kolay değildir. Sonuçta Türkler, Avrupa’nın
eski tehdidi, Araplar ise rakip  bir dinin yaratıcısı ve
şimdi “isyankar” olmuş eski sömürge ahalisidir. Öte
yandan, bu halkları da her zaman Batı lehinde ma-
nipüle etmek kolay olmayabilir; zira bu ülkelerin
yönetim mekanizmaları ne kadar ABD ve Avrupa
kontrolüne girmiş, yöneticileri de ne denli işbirlikçi
olursa olsun, halkların 1000 yıl boyunca Batı ile
mücadele içinde şekillenmiş bir ulusal, dinsel, ve
bölgesel kimliği vardır; bu açıdan da, %80’I Avru-
pa ve ABD kökenli ve büyük bir kısmının hala ora-
larla güçlü bağlara sahip olduğu İsrail halkı kadar
Batı açısından güvenilir ve kontrol edilebilir değil-
dir.

Bütün bu resim, bizi 900 yıl öncesine
götürmekte, o dönem gerçekleşmiş olaylarla
şaşırtıcı bir benzerlik arzetmektedir. 11. Yüzyılda
Ortadoğu’ya karşı saldırıya geçen Haçlılar, bir di-
zi muharebeden sonra Kudüs’ü ele geçirdiler ve
yaptıkları katliam ve yağmadan sonra buraya sağ-
lam bir şekilde mevzilendiler. 1099’dan itibaren
Kudüs Haçlı Krallığı, Ortadoğu’daki Haçlı
varlığının mihenk taşı, bölgedeki halklara yönelik
her türlü komplonun kaynağı, varlığını müslüman
şehir devletleri arasındaki çatışmayı körükleyerek
sürdüren bir entrika odağı, Ortadoğu’daki işgalci-
lerin bir üssü niteliğindeydi. Selahattin Eyyubi ta-
rafından 1187’de yıkılana kadar , yani 88 sene bo-
yunca bölge halkları için bir “yabancı madde”, ve

bir tehdit olmaya devam eden Kudüs Haçlı
Krallığı’nın uğursuz misyonu, bugün İsrail ta-
rafından devralınmış vaziyettedir. Bu devlet  Ame-
rika’nın bölgedeki en önemli müttefiği, müttefik
olmanın ötesinde ABD’nin organik bir parçası, her
türlü emperyalist saldırganlık eylemi ve komplo
için bir üs, Batı dünyasının Ortadoğu’daki Truva
atıdır.

“BU ÜLKENİN BİR GELECEĞİ VAR MI ?”

Bu soru, son İsrail harekatı esnasında, ardarda
gerçekleşen intihar saldırılarından birinin ardından,
İsrail basınının önde gelen gazetelerinden Haa-
retz’de yazılmış bir makalenin başlığıydı. İsrail
gençleri arasında yapılan bir ankette “Önümüzdeki
40 sene boyunca İsrail devleti varlığını sürdürecek
mi ?” sorusuna verilen “Evet” cevabı, ilk defa %
60’lar mertebesine inmişti. Son dönemde yaşanan
bütün bu gelişmeler, bizleri bir kez daha yukardaki
sorunun cevabını aramaya itmektedir. Bunun para-
lelinde, cevap aranması gereken diğer soru şudur:
Gelecekte arzulanan Orta Doğu’sunda, barış,
özgürlük ve gelişmenin egemen olacağı bir Ortado-
ğu’da, İsrail’in bir yeri var mıdır ?

“İsrail’le barış içinde birlikte yaşama” illüzyo-
nunu ele alırken, bu ülkenin muazzam bir gerilim
ve tehdit duygusu ile kurulduğunu ve yaşamaya
devam ettiğini belirtelim. Bu ülke, devasa bir gasp
eylemiyle, hırsızlık ve cinayetle kurulmuştur. Tev-
rat efsaneleri dışında hiçbir gerçekliği olmayan bir
“aidiyet” iddiasıyla, dünyanın dört bir tarafından
bazı insanlar bir araya gelmiş, ve emperyalist dev-
letlerin desteğiyle oranın yerli ahalisini silah zo-
ruyla evinden, yurdundan kovmuştur. Bundan son-
ra da, yıllar boyu dünya kamuoyunun gözünü
“Araplar bizi tehdit ediyor !” çığlıklarıyla bo-
yamış, kendilerini mağdur göstermeyi başarabil-
mişlerdir.  Durum çok açıktır: Evet, Araplar sizi
tehdit etmektedir; çünkü kendilerine ait olan şeyi
geri istemektedir. Çünkü siz, devlet ve toplum ola-
rak hırsız ve gaspçısınız. Çünkü binlerce kilomet-
re ötede ve bambaşka bir tarihsel ortamda gerçek-
leşmiş bir katliamın, Nazi katliamının  faturasını,
bu katliamla uzaktan yakından ilgisi olmayan yok-
sul bir halka, Filistin halkına ödettiniz.  Bu çerçe-
vede, Filistin halkı lehine atılacak her adım, on-
ların ( sınırlı bir coğrafyada da olsa) kendi kendile-
rini yönetmelerini sağlayacak her gelişme, sizin
yol açtığınız acıları ve bu insanlara kaybettirdikle-
rinizi gündeme getirecek, hiçbir şey bu süreçteki
“ilk günah”ın, yani İsrail devletinin kuruluşunun
sorgulanmasını ve tartışma konusu olmasını engel-
leyemeyecektir.
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Soruyu şöyle soralım: Saldırgan politikaları
terketmiş bir İsrail’le, bağımsız bir Filistin devleti
bir arada yaşayamazlar mı ? Oslo süreci, bunu he-
deflemiyor muydu?  Ariel Şaron’un provokatif
tavırları yüzünden bu sürecin bozulmuş olması, bu-
nun yeniden gündeme gelemeyeceği anlamına mı
gelir ?  

Tüm bu iyi niyetli sorulara egemen olan
yanılsamayı kavramak için, biraz başa dönmek ge-
rekir. Önce İsrail toplumunun yapısından başla-
yalım. Başta da belirttiğimiz gibi yahudi sorunun
çözümü, yahudilerin içinde yer aldıkları toplumla
bütünleşmeleri, kendi kimliklerini, mevcut ulusal
kimliğin bir alt kümesi olarak tanımlamalarıdır. Bu
çerçevede Fransız yahudileri Fransa’nın, Rus ya-
hudileri Rusya gerçeğinin  birer parçası olarak
tanımlanmalı  ve algılanmalıdır. Bu alt parçaları
her ülkenin yaşamından kesip yanyana getirerek
ayrı bir ulus kurmak ise, 20 yüzyılda bir “siyasi
Frankenstein” yaratmaktır, ki bu da aynı şekilde
bir hilkat garibesi yaratmaktan başka bir sonuç
vermemiştir. Bu garabetin adı İsrail devletidir.

Biraz daha açalım. Bu siyasi Frankenstein’da,
Newyork’lu bir yahudiyle, Kiev’li bir yahudiyi,
Hamburg’lu ve Habeş bir yahudiyi, Bağdat’lı ve
Kuzey Iraklı bir yahudiyi bir araya getirdiğinizde,
bu insanları neyle birbirine bağlayarak bir ulus ya-
ratabilirsiniz? Kültür veya tarih birliğinden bahset-
mek gülünçtür, zira apayrı coğrafyalardan, kültürel
bölgelerden, ve tarihsel gelişme düzeylerinden ko-
pup gelen insanlardır burada söz konusu olan. Akla
gelen cevap “din” olabilir. İsrail toplumunda dinin
gücü, Türkiye’deki İsrail uşaklarının yansıttığından
daha fazladır ve yarı-dini (şeriat’vari) mahkemele-
rin burada varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. An-
cak buna rağmen, egemen siyonist ideoloji, dinsel
değil, tıpkı nazizm veya Mussolini faşizmi gibi din-
dışı, seküler bir ideolojidir, ve gene bunlar gibi, ken-
di gücünü dinin gücüne indirgemekten kaçınmak-
tadır. Birçok siyonist önderin, dini pratikle uzaktan
yakından bağı olmadığı bilinmektedir. Din de bir
kenara bırakılacak olursa, geriye bir tek faktör kal-
maktadır. Yahudilerin (özellikle Hıristiyan
dünyasında) geçmişte yaşadıkları ortak ızdıraplar ve
bunlara duyulan tepki. İsrail’li kimliği bu tepki üze-
rinde şekillenmekte, onun etrafında geliştirilmekte-
dir. Anısı en taze olan Nazi katliamıyla başlayıp,
Ann Frank ve Dreyfuss’le devam edip, yüzyıllar
önce Roma lejyonlarına karşı direnen Makabi’lerin
anısıyla sonlanan bu söylemde, bambaşka tarihsel,
bölgesel, sınıfsal gelişmeler yan yana getirilmekte,
ortaya özel bir görüntü çıkmaktadır. Kimisi köleci

topluma, kimisi feoadaliteye ve kapitalizme, kimisi
20 yüzyılın sınıf mücadelelerine ait bu öğeler, yahu-
di unsurunu içerdikleri için bir video klip mantığıyla
yan yana getirildiğinde ortaya çıkan görüntü “tarih
boyunca tüm insanlık tarafından dışlanmış , ezilmiş,
horlanmış yahudi ve en sonunda bu baskıya karşı
bir kale gibi kurulan İsrail devleti” olmaktadır. Her
ulusal devletin kendine düşman icad ettiği bilinir.
Türkiye’deki resmi ideolojinin pompaladığı Yunan
düşmalığı, veya Balkanlardaki geleneksel (ve ah-
makça !) Türk düşmanlığının İsrail’deki karşılığı,
tüm insanlığa düşmanlıktır. Siyonizm, birbirinden
bu denli farklı, hatta ilgisiz insanları ancak bu temel-
de birbirine bağlayabilmekte; yıllar önce Voltaire’in
(belki haksız yere) yahudiler için yaptığı tanım, da-
hiyane bir şekilde siyonistler ve onların yetiştirdiği
insan tipi için doğrulanmaktdır: “İnsanlığa karşı or-
tak bir kinin birleştirdiği bir halk”

Böyle bir halk ve devletin, değil Arap komşu-
larıyla, dünyayla ve hatta kendi kendisiyle dahi
barışık olmasını beklemek hayaldir. Son işgal hare-
katına karşı dünyadan (bu arada geleneksel mütte-
fik Avrupa’da dahi bazı ülkelerden) güçlü protesto-
ların yükselmesinin ardından, İsrail eski Genelkur-
may Başkanlarından Rafael Eytan, gazetelere şu
demeci vermiştir: “ İsrail’in ayakta kalması için,
gerekirse tüm insanlığın yarısı yok olabilir. İsrail
olarak insanlığa karşı hiçbir borcumuz yok !” Bu
sözler, bir sapığın, kontrolden çıkmış bir ruh has-
tasının sözleridir. Ancak Rafael Eytan, sıradan bir
ruh hastası değil, eski yahudi terör örgütlerinin üye-
si, Ariel Şaron’un yakın mücadele arkadaşı,
Lübnan işgalinde İsrail Genelkurmay başkanı, ve
İsrail’de önemli bir kesimin gözünde bir “savaş
kahramanı”dır. Bu söyledikleri de sıradan bir heze-
yan değil, yukarda dile getirdiğimiz “insanlığa
karşı nefret” sendromunun veciz  bir ifadesidir.

“Arap komşuların” payına ne düştüğünü anla-
mak için kahin olmaya gerek yoktur. Arap komşu-
larla barışı engelleyenin “maceracı Arap yönetim-
leri” mi yoksa bizzat İsrail mi olduğunu anlamak
için gene bir diğer “savaş kahramanı”na, yıllar bo-
yu İsrail’de Savunma Bakanlığı yapmış Moşe Da-
yan’a kulak verelim:

“Bir güvenlik anlaşması imzaladığımız
takdirde (Araplarla ve Amerikalılarla – SD)
can damarımız olan misilleme eylemlerini
terketmemiz gerekecektir. Birincisi bu ey-
lemler Arap hükümetlerini sınırlarını savun-
mak üzere katı önlemler almaya  itmektedir.
İkinci olarak – ki asıl önemlisli budur – bu
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eylemler halkımız ve ordu içindeki gerili-
mi ve heyecanı canlı tutabilmemizi sağla-
maktadır. Bu eylemler olmadan savaşçı bir
halk olamayız, ve savaşçı bir halkın disiplini
olmadan da varlığımızı sürdüremeyiz….
Negev çölünü Amerika veya İngiltere’nin
geri almak üzere komplo hazırlamadığını
söylemek yasaktır. Çölün tehlikede olduğu-
nu ilan etmeliyiz ki, gençlerimizi çöle yolla-
yabilelim.” (“İsrail’in Kutsal Terörü”, Livia
Rokach, s.74)

İsrail’in nasıl savaşla yaşadığı, savaş sayesin-
de nefes aldığını ise, devletin kurucusu Ben Guri-
on’un 1955’de söylediği şu sözler yeterince anlat-
maktadır:

“Savaşı başlatması için bir Araba 1 mil-
yon dolar ödemek gerekse bile, bu işe değe-
cektir” (a.g.e., s74)

Böylesi bir toplum kendi içinde huzurlu olabilir
mi?  Burada, İsrail’in meşhur “demokrasi”sine geli-
yoruz. Türk basınındaki siyonizm yardakçıları, İsra-
il’in Türkiye ile beraber Ortadoğu’nun yegane 2 de-
mokrasisinden biri olduğunu söylemekten derin bir
gurur duymaktadır. “Türk demokrasisi” konusunda
biz de gene “derin” bir “lahavle” çektikten sonra,
İsrail’e bir bakalım. Bu ülkede  parlamenter meka-
nizmaların  işlediği, herhangi bir “rejim kesintisi”
(askeri darbe..vs) olmadığı, en küçük partilerin dahi
parlamentoda temsil edildiği doğrudur. Ancak
bütün bunları mevcut siyonist rejimin “demokratik
erdemleri”ne, “insana verdiği değer”e bağlamak
açıkça körlüktür. Deir Yasin katliamıyla kurulan, ve
yoluna Tel Zaatar,  Sabra ve Şatila, ve yakın dönem-
de Cenin gibi katliamlarla devam eden bir rejimin
“demokratik erdemleri”nden bahsedebilmek için ya
İsrail devletinin bordrosunda olmak gerekir, ya da
açıkça ahmak. Kendi içinde yahudi vatandaşlarıyla
sınırlı olan bu hoşgörünün ise (Arap kökenli İsrail
vatandaşlarına gösterilen hoşgörüyü yakın dönem-
de TV’de şahit olduğumuz polis dayaklarından ye-
terince biliyoruz) kökeni basittir ve tektir: Toplu-
mun içinde yaşadığı olağanüstü gerilim !  Bu top-
lum, Filistin halkına ve komşu Arap halklarına zarar
vererek kurulmuştur, ve geçmişte vurduğu darbele-
re karşı tepkiler ve nefret (haklı olarak) hala diridir.
İsrail yahudileri, kendilerini başından itibaren bir
kuşatılmışlık ve yokolma sendromu içinde bulmak-
ta, bu sendrom, yukarda da belirtiğimiz gibi bizzat
kendi yöneticileri tarafından diri tutulmakta ve her
fırsatta körüklenmektedir. Bu durumda, 4 milyon-
luk bir halkın en ufak ferdine kadar dayanışma için-

de olmaktan başka şansı yoktur. Dolayısıyla, o çok
övülen hoşgörü, özünde bir hayatta kalma refleksi-
nin siyasete yansımasıdır ve alternatifi kesinlikle
yoktur. İsrail’deki en sağcı siyonist yönetici dahi bil-
mektedir ki, ufacık  ve marjinal bir sol grup dahi si-
yasetten dışlanıp baskı altına alındığı takdirde, olu-
şacak tepki ve kamplaşmayı herhangi bir yerde dur-
durmak mümkün olmayacaktır. Varolan ve sürekli
diri tutulan “yokolma tehdidi” ve onun toplumda
yol açtığı isteri, İsrail toplumunda var olan ciddi iç
gerilimleri bastırmakta ve ikinci plana itmektedir.
Ortadoğu kökenli yahudiler ve Batılı (Avrupa-
ABD’li) yahudiler arasında, bu sonuncular içinde
de Sefaradlar ve Eşkenaziler arasında, toplum gene-
linde dinci yahudiler ve laik kesim arasındaki geri-
lim, İsrail’in şimdilik toprağa gömülmüş bomba-
larıdır, ve uzun süren barış dönemleri esnasında
bunlar kendilerini hızla meydana çıkarabilmektedir.
Lübnan işgalini izleyen uzun barış döneminde din-
cilerle laikler arası çatışma, bir aralık karşılıklı şid-
det gösterilerine dönüşmüş; otobüs durakları ve
meydanlarda bombalar patlamıştır. Bu gerilimi
bastırmanın tek yolu, hiç kimsenin kendini
dışlanmış hissetmesine meydan vermeyecek bir
“ölüm kalım dayanışması”nı uygulamak, bu arada
da, birlik ruhunu kuvvetlendirmek için şimdiye ka-
dar kullanılan tek motif olan “yokolma sendromu”
ve dışarıya karşı ortak nefreti körüklemektir. Bu
uğursuz denklemn sonucu ise nettir: İsrail’in iç is-
tikrarı, bu tecrit duygusunu güçlendirmeyi zorunlu
kılmaktadır; zira barışı kabullenmiş bir İsrail kendi
iç çatışmasıyla ve kendi varlığının sorgulanmasıyla
karşı karşıya kalmaya mahkumdur.

Kendi komşularıyla ve kendi içindeki ilişileri-
ne bu şekilde değindiğimiz İsrail’in dünya politi-
kasında yeri ve misyonu nedir ? Son yıllarda ülke-
mizde  ve dünyada ortaya çıkan gerçekler, bir tek
ana role işaret etmektedir: İsrail, bizde kısaca Su-
surluk diye bilinen özel savaş, ya da kontrgerilla
doktrininin, ABD ile birlikte dünya çapındaki orga-
nizatörü, ve taşaronudur.. Özellikle son yıllarda
Türkiye’de konuyla ilgili yapılan tüm araştırmalar,
Mehmet Ağar ve çetesinin İsrail bağlantılarını orta-
ya koymaktadır. İsrail istihbarat uzmanlarının Latin
Amerika’daki gizli servislere “sorgu teknikleri”,
daha doğrusu işkence yöntemleri konusunda bilgi
transferi yaptığı kabul edilmektedir (bkz. “Hile Yo-
lu”, V.Ostrovsky, E yayınları) Aynı ülkenin, Latin
Amerika’daki diktatörlüklere “kirli savaş”ı daha et-
kin sürdürmek için özel elektronik ekipman sattığı
da bilinmektedir (bkz “Kontrgerilla Kıskacında
Türkiye”, Suat Parlar). ABD, bir anlamda kirli sa-
vaş teknikleriyle ilgili konuları İsrail’e ihale etmek-
tedir.  Bu kadar pisliği bir devletin kaldırmasını
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mümkün kılan unsur ise, ABD ile olan göbek bağı,
daha doğrusu uluslaraarsı siyonist sermaye
vasıtasıyla İsrail’in ABD’nin bir parçası olmasıdır.
Tek başına bu kirli ilişki dahi, İsrail’I dünya halk-
ları, ve onların özgürlük mücadeleleri açısından bir
tehlike, ve bir düşman haline getirmektedir.

İSRAİL HALKININ ÖNÜNDEKİ YOL

Bütün bu resim karşısında İsrail halkının ko-
numu nedir ?  Genel bir hümanizma adına “suçlu
devlet – suçsuz halk” edebiyatının gevşekliği için-
de değerlendirilmeyi hak eden en son halk İsrail
halkıdır. Bir dizi vahşetle süren son askeri harekatı
halkın %70’İ desteklemiştir. “Anlaşmaya
çalışıyor” görüntüsü veren Ehud Barak’ın
ardından, tüm dünyada adı nefretle anılan, Belçika
gibi Avrupa ülkelerinde hakkında dava açılan bir
katili, Ariel Şaron’u seçimle başa getiren gene
İsrail halkı olmuştur. 50 yıldır siyonizmi ve onun
en kanlı politikalarını tereddütsüz destekleyen
İsrail halkı, Nazizmin yerleşmesine ve cinayetleri-
ne göz yuman Alman halkı kadar sorumludur; ve
bu sorumluluğunun sonuçlarına, her gün sokak-
larında patlayan bombalarla katlanmaktadır. 

Öte yandan, siyonizme destek veren çoğunlu-
ğun yanı sıra, bu politikalara muhalif bir “öteki İsra-
il”in varlığı da bilinmektedir. Ancak bu noktada, de-
mokratlar ve komünistler kendilerinin gözlerinin bir
kez daha boyanmasına izin vermemek durumun-
dadır.  Bu “muhalefet”in içindeki unsurların ne ka-
darının samimi, ne kadarının İsrail’in dünya önünde
oynadığı bir “iyi polis-kötü polis” oyunun uzantısı
olduğu açıkça sorgulanmalıdır. Geçtiğimiz günlerde
israil’de “solcu ve muhalif “olarak ün salmış yazar
Amos Oz, ülkesini ve Filistin’I ziyaret eden Nobel
ödüllü Portekiz’li komünist yazar Jose Sarama-
go’nun yaptığı Şaron – Hitler ve Siyonizm – Na-
zizm benzetmesi karşısında büyük tepki göstermiş,
Saramago’yu “Nazizmin kurbanlarına karşı
saygısızlık”la suçlamıştır. Açığa çıkan şudur: Sara-
mago yürekli ve büyük bir yazardır; Amos Oz ise
sol görünümlü bir sahtekardır ve maskesinin
düşmesini sağlayan bu tepkisiyle (umarız) İsra-
il”muhalefet”i konusunda insanları yeterince
uyandırmıştır. İsrail’in varlığını zerre kadar
tartışmayan, sadece oluşan çirkin görüntünün yara-
tacağı tepkiden ürktüğü için “aşırılıklar” a karşı tavır
almakla yetinen bu muhalefet, her ne kadar bölgeyi
saran bu siyonist cinnet ortamında birçoğumuzun
yüreğine su serpse de, tutarsızdır, ikiyüzlüdür ve
İsrail’in dünya önünde sergilediği sayısız oyundan
birinin parçası olmaya mahkumdur.

Ancak insanı gerçekten sarsan, cesurca

çıkışlar da vardır, ve bunlar gelecek için umut ya-
ratan yegane faktörlerdir. Kızı Filistinlilerin
düzenlediği bir intihar saldırısında ölen, ve kocası
İsrail ordusunun bir komutanı olan İsrailli bir anne,
kızının cenazesinde şunları söyleme onurunu
göstermiştir: “İntihar saldırısı düzenleyen Filistin-
lileri kınamıyorum. Onlara bakarken aynadaki
kendi görüntümüzü görüyorum. Onların bugün
yaptıkları, bizim  İsrail olarak  yıllar boyu onlara
yaptığımızın  bize karşı aynı şekilde tekrarından
başka bir şey değil. Ne verdik ki ne bekliyoruz ?
Açıkçası, şikayete hakkımız yok” .

İsrail halkı için deniz bitmiştir.. Yıllar boyu
ABD sermayesi ve teknolojisinin gölgesinde yer-
siz yurtsuz insanlara karşı kazanılan ucuz zaferle-
rin, ve bunların verdiği  sahte güvenlik duygusu-
nun ve kof “ulusal gurur”un sonu gelmiştir. Fertle-
ri tek tek ölümü göze almış bir halkı durduracak si-
lah yoktur, olamaz. Filistinlilerin 50 yıldır tıkıldığı,
baskıya ve sefalete mahkum edildikleri kampların
biraz uzağında tatlı hayat sürdürdükleri caddeler,
dükkanlar, evlere şimdi korku ve kör bir endişe
egemendir.  Dolayısıyla doğru soruyu sormanın
zamanıdır:  “Bu ülkenin bir geleceği var mı?”

Siyonizmden arınmış bir İsrail, veya bir yahu-
di devleti olabilir mi ? Buna İsrail halkı karar vere-
cek, bu sorunun  cevabı İsrail halkının tarih önünde
vereceği en büyük sınav olacaktır. Ancak siyo-
nizmle mücadele, tıpkı nazizm gibi, İsrail halkının
iç dinamiklerine terkedilmeyecek kadar önemli ve
stratejik bir unsurdur. Bu mücadele yalnız Ortado-
ğu değil, tüm dünya çapında ele alınmak, ve tüm
seviyelerde tasarlanmak durumundadır. Siyoniz-
min gücü ne İsrail ordusundadır, ne de İsrail nüfu-
sunu oluşturan ve bir anlamda emperyalist-siyonist
politikaların kurbanı olan 4 milyon insandadır. Bu
güc, finans endüstrisinden Holywood’a, CNN’den
reklam ajanslarına kadar uzanan muazzam bir zin-
cirdedir; ve bu anlamda emperyalizmin dünya
çapındaki varlığı ile iç içedir.  Dolayısıyla, Ortado-
ğu’da Filistin halkının ve Arap  halklarının siyoniz-
me karşı verdiği mücadele, dünya çapında siyoniz-
min mali kaynaklarının, kirli pratiklerinin teşhiri,
ve onun yalan makinalarına karşı mücadeleyle bir-
leştirilmek ve desteklenmek zorundadır.  Bu müca-
delenin başarısı, yalnızca  sırtından kurşunlanan Fi-
listinli çocukların, bedenini özgürlük için feda et-
mekten çekinmeyen pırıl pırıl genç kız ve erkekle-
rin trajedisini sona erdirmekle kalmayacak;
yüzyıllar boyu acı çekmiş bir kesim olan yahudile-
rin siyonizm tarafından iğfal edilen ruhunu, çirkin-
leşen imajını, vahşete programlanmış yeteneğini
kurtaracak, bu halkı siyonizm kamburundan kurta-
rarak onu insanlık ailesine gerçek anlamda yeniden
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2002 yılı Mart ayının 29’u... 
Sabra ve Şatilla katliamlarının sorumlusu,

“Beyrut Kasabı” Ariel Şaron İsrail’in Başba-
kanıdır. Şaron, bir kaç ay önce, yanında 3 binin
üzerinde İsrail askeri olduğu halde, Müslüman-
ların kutsal yeri Harem-i Şerif’e bir provokasyon
gezisi yapmış; bu provokasyonun Filistinlilerin
sürpriz olmayan infialine yolaçmasından ve gerili-
min yükselişinden yararlanarak, seçimlerden galip
çıkmış ve Başbakan olmuştur. İsrailli seçmenler,
“asla bağımsız bir Filistin devletine razı olma-
yacağını” açıkça ilan eden Likud partisine ve Şa-
ron’a ezici bir destek sağlayarak; savaş, sadece sa-
vaş istediklerini ortaya koymuştur.

İsrail, Filistin topraklarının %78’ini zaten ve
29 Kasım 1947 tarihinde BM kararıyla kurulduğu
günün öncesinden ve 1948 savaşından başlayarak
işgal altında tutmaktadır. Hakkında Birleşmiş Mil-
letler Örgütünün, 69 kınama  kararını ve Oslo’da
imzalanan, altında İsrail devletinin de imzası bulu-
nan anlaşmayı hiçe sayarak, Filistin topraklarında
yeni yerleşimler oluşturmayı sürdürmekte; Filistin
şehirlerini kuşatma altında tutmakta ve milyonlar-
ca Filistinli mültecinin ülkelerine dönüşüne izin
vermediği gibi; Filistin şehirlerinde yaşayan Arap-
ların günlük hayatını yüzlerce kontrol noktasında
uyguladığı işkence uygulamalarıyla cehenneme
çevirmektedir. Ariel Şaron’un Başbakan seçilme-
sinden çok önce; ABD’deki 11 Eylül saldırısından
da önce, topyekün bir savaşa hazırlandığı bilinen
İsrail devletinin, bu savaşa komuta etmek üzere
Şaron’un provokasyonunu planlamış olduğunu
söylemek, spekülasyon değildir.

Arap Birliği, yaklaşan saldırının önünü almak
üzere, toplanmış; Suudi prensi Abdullah’ın barış
önerisini karar haline getirmiştir. Karar BM’in
1967’de aldığı, uluslararası planda genel kabul
görmüş ve İsrail tarafından derhal reddedilmiş ka-
rarın yeniden formüle edilmesinden başka bir şey
değildi. İsrail Arap Zirvesine cevabını geciktirme-
di.

Arap Zirvesi’nin sona erdiği günün ertesinde,

29 Mart’ta, Şaron İsrail ordusunu harekete geçir-
miş; İsrail’in zaten kuşatma altında tuttuğu Filistin
şehirlerine girilmiş, Ramallah’ta Arafat’ın karar-
gahına ve Arafat’ın odasının kapısına tanklar ve
askerler dayanmıştır. İşgal Ramallah’la sınırlı kal-
mamış; Nablus, Beytüllahim, Cenin ve diğer Batı
Şeria şehirleri, kasabaları ve mülteci kamplarına
saldırılmış, işgal edilmiş; özellikle Cenin
kampında boyutlarının BM gözlemcileri ta-
rafından belirlenmesine bile izin verilmeyen bir
katliam ve yıkım gerçekleştirilmiştir. İsrail
“terörist” olduğunu iddia ettiği 6 binden fazla Fi-
listin’liyi, İsrail yasalarına göre suç olmayan işken-
celi sorgulara almış; binlerce Filistinli öldürülmüş
ve Filistin şehirlerindeki hastane ve eğitim kurum-
ları başta olmak üzere, bütün toplumsal altyapı
kasıtlı olarak yerlebir edilmiştir.

İsrail, AB temsilcilerinin bölgeye gelmesine
izin vermediği gibi; Birleşmiş Milletler
Örgütünün, savaş bölgesindeki, özellikle Cenin
kampındaki olan biteni tesbit etmek üzere oluştur-
duğu gözlemci heyetinin bölgeye gelmesine dört
defa itiraz etmiş; heyetin bileşimini değiştirtmiş ve
sonunda heyetin gelişine izin vermeyeceğini bil-
dirmiştir.

Irak’ın, BM gözlemci heyetinin ülkeye gelişi-
ne izin vermemesini, bu ülkeye karşı bir savaşın
meşru sebebi olarak gören ve gösteren başta ABD
emperyalizmi olmak üzere, bütün batı dünyası ve
bölgedeki uzantıları; İsrail’in uluslararası hukuku
hiçe sayan yaklaşımları karşısında sus-pus olmuş-
lardır. 

Gazetecilere İsrail askeri güçlerinin gözaltı uy-
gulaması; gazeteci cinayetleri; Milad Kilisesi
olayında görüldüğü gibi, farklı dinlerin kutsal me-
kanlarına saldırı; teslim alınan Filistin polislerinin
yerinde infazı; esirlerin aynen Nazilerin yaptığı gi-
bi damgalanması vs. vs. de Batılı devletler nezdin-
de ciddiye alınır bir tepki yaratmamıştır.

ABD Başkanı Bush, “Şaron, bir barış
adamıdır” demecini, Cenin katliamından ve BM
heyetinin gelişinin reddinden sonra vermiştir. Si-
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yonist İsrail, ABD emperyalizminin bölgedeki sa-
vaş üssüdür. ABD emperyalizmi, Siyonist İsrail’in
varlığını ve saldırganlığını sürdürmesinin daya-
nağı ve suç ortağıdır.

Arap dünyasının en dikkat çekici gelişmesi
ise, halk yığınlarının Filistin’de yaşanan etnik te-
mizlik ve soykırım vahşetine karşı tepkilerini ifade
etmek üzere sokaklara dökülmeleri; yürüyüş ve
miting düzenlemelerinin kendi hükümetlerince ya-
saklanmasıdır. Hükümetler, kendi varlıklarının
İsrail’in ve ortağı ABD’nin cesaret kaynağı oldu-
ğunun ve Filistinle dayanışmak üzere sokağa
dökülen yığınların önce kendilerini süpüreceğinin
farkındadırlar.

Bu gelişmelerin, günlük basından ayrıntısıyla
izlendiğini biliyoruz. Konuyla ilgili olarak, Ameri-
kan komünistlerinin yayın organlarından Worker
World Gazetesinde yeralan çeşitli makaleleri de bu
sayımızda okuma imkanı bulacaksınız. Bu yüzden
ve Filistin sorunuyla ilgili olarak Suriyeli gazeteci
Hüsnü Mahalli ile yaptığımız mülakatın konunun
arka planını yeterli açıklıkta ortaya koyduğu
düşüncesiyle; gelişmelerin bazı özel yönleri üze-
rinde duracağız.

1. İsrail’in varlığı meşru değildir. 

1947 yılının 29 Kasım’ında BM Genel Kuru-
lu’nda yapılan ve bu örgütün iç hukukuna  aykırı
biçimde gerçekleşen oylama sonucu kurulmasına
karar verilen İsrail devleti, emperyalizmin bölge-
deki askeri, ideolojik, siyasal üssüdür. Varlığını
çatışma ve saldırganlık üzerine kurmuştur. BM ka-
rarı, usulüne uygun alınsaydı dahi, İsrail’in Filis-
tin’de bir işgalci olduğu gerçeği değişmeyecekti.
Sözkonusu oylamada Sovyetler Birliği ve öteki,
komünist partilerin yönetiminde bulunduğu ülke-
ler de, karar lehine oy kullanmışlar; dahası İsrail’in
askeri güçlerinin silahlandırılmasına yardımcı ol-
muşlardır. Bu tarihi gerçekleri bilerek; ancak bu
gerçeklerin de, sözkonusu işgalciliği meşru-
laştırmayacağının bilincinde olarak, İsrail diye bir
devletin meşru kabul edilmesinin mümkün ol-
madığını, bugünkü saldırganlık dalgası nedeniyle,
bir kere daha açıklıkla ifade ediyoruz. Komünistle-
rin tutumu, sadece iktidarın alınmasından sonra
değil; bugünden, bütün uluslararası platformlarda
İsrail devletinin gayrı meşru olduğu ve bütünüyle
yıkılması; bütün Filistin toprakları üzerinde kuru-
lacak bir Filistin devleti fikrinin desteklenmesi
yönündedir. 1947’den bu yana geçen yarım asırlık
süre, bu yanlışın kabullenilmesini değil; reddedil-
mesini gerektiren sayısız gerekçeyi insanlığın ve
uluslararası toplumun önüne koymuş bulunmak-

tadır.
İsrail gayrı meşru ilan edilmelidir. İsrail devle-

tinin bütünüyle yıkılması, savaş suçlularının
yargılanması; Filistin topraklarındaki bu işgalci
gücü büyütmek üzere gelen Yahudi göçmenlerin
geldikleri ülkelere gönderilmeleri; Filistin halkına
yarım asırdan fazla süredir çektirilmiş bulunan
acıların uluslararası toplum tarafından ve özellikle
dolaysız sorumlular durumundaki ABD ve Britan-
ya tarafından tazmin edilmesi, bölgede ve dünya-
da barışın tesisi ve adalet duygusunun tatmini için
zorunludur. Yurtlarını, evlerini, topraklarını ve iş-
liklerini terketmeye ve göçe zorlanan Filistinli
mülteciler zaman geçirmeden ülkelerine geri
dönmeli; bu dönüşe uluslararası toplum yardımcı
olmalıdır.

Yahudiler, Filistin topraklarında, gelecekte ku-
rulacak Filistin devleti yurttaşı olarak ve siyasal
değil; sadece kültürel bir varlık olarak yaşayabilir-
ler.

“Ortadoğu ihtilafını çözmenin birinci şartı,
İsraillilerin yerleşim merkezlerinden, Arap-
ların da mültecilerin bugün İsrail toprak-
larında kalan yurtlarına dönmeleri hayallerin-
den vazgeçmeleridir.” (İlter Türkmen, 13 Haziran
2002, Hürriyet) şeklindeki yaklaşım; siyonist ve
emperyalist tezlerin tekrarlanmasından ibarettir ve
İlter Türkmen, pro-Amerikan ve pro-Siyonist ya-
zarların sadece bir prototipidir. Bu oldu-bittiye, “fi-
ili durumdur, artık razı olmak gerekir” türü yak-
laşımlara karşı, ısrarlı ve kararlı bir siyasal/ideolo-
jik savaşım yürütülmelidir. Yürüteceğiz.

2. Emperyalizm ve Siyonizm İşbirlikçilerinin
Yalanları Deşifre Edilmelidir.

İsrail’in Filistin’e yönelik bu son saldırısından
sonra; Türkiye tekelci medyasındaki Siyonist/em-
peryalist mevzilerden, İsrail politikaları açıktan sa-
vunulamadığı için, sözümona “bir dengeli yak-
laşım” utanmazlığı ortaya konuldu. Açıkça Siyo-
nistlerin, Şaron’un savunuculuğunu yapamayan-
lar, üç tür malzemenin arkasına saklanarak, Türki-
ye toplumuna yalan propaganda pompaladılar. 

Birinci propaganda malzemesi, Kemalist ya-
lanların en çok tekrarlanmış ve en pespaye
olanıdır: “N’apalım yani, Araplar da bizi arka-
dan vurmuştu. Şimdi Arapların arkadan vur-
duğu Mehmetçiğin ah’ı çıkıyor.”

Arapların Türkleri arkadan vurduğu yalanını,
gerek Fabrika’nın 52. sayısında Sinan Dervişoğlu
(Resmi İdeolojiyle Gecikmiş Bir Hesaplaşma:
Arap Düşmanlığı); gerekse Hüsnü Mahalli müla-
katı net olarak deşifre ediyor. Biz burada yalanı
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açığa çıkaran başka bir belgeye ve yalan propagan-
danın görmezlikten geldiği başka bir yöne dikkat
çekeceğiz:

“1917’nin Aralık ayında İngiliz Kuvvetleri
General Allenby’ın yönetiminde Kudüs’e gir-
miş ve 400 yıllık Osmanlı egemenliğine son ver-
miştir. Binlerce Musevi gönüllüden oluşan üç
taburu içeren Musevi alayı İngiliz ordusunun
bir parçası olarak görev almıştır.” (İsrail’in Ger-
çekleri, s. 23, İsrail Enformasyon Merkezi yayını,
Kudüs, İsrail, 1997). Bu kitap İsrail Enformasyon
Merkezi tarafından sadece basılmamış; Türki-
ye’nin üniversite kütüphaneleri başta olmak üzere,
pek çok kütüphanesine de göndermiştir. “Dost ve
müttefik” İsrail, Osmanlı’ya
karşı savaşan İngiliz Ordu-
su’nun içinde yeralan Muse-
vi gönüllüleri alayı ile,
türkçe yayınlanan resmi
yayınlarında övünmektedir.
İsrail, Musevilerin Os-
manlı’dan tarih boyunca
gördüğü dostluğa ve hima-
yeye, siyonizmin nasıl al-
çakça cevap verdiğini kendi-
si ilan ediyor. Medyadaki
Kemalist takımı ve siyonist
işbirlikçileri ise, hala
“Araplar da bizi arkadan
vurmuştu, oh olsun!” ya-
lanını sürdürmektedirler. 

İkinci propaganda mal-
zemesi, Filistinli “canlı
bombaların”, İsrail şehirle-
rinde “masum sivillere
yönelik terörist eylemleri”
edebiyatına dayanmakta ve
“Madem ki ortada terör
var, elbette İsrail teröriz-
me karşı mücadele ede-
cek” şeklinde Siyonist saldırganlığı haklı gören bir
yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Bu iddia İsrail’in sadece 1947’de işgalci ola-
rak Filistin topraklarında kurulmuş bir oluşum ol-
duğunu değil; bu tarihten sonra da işgali genişlet-
tiğini ve Madrit-Oslo süreci sonunda imzalanan
barış anlaşmasını tamamen yoksaydığını; bu an-
laşmayla Filistin topraklarından çekilmeyi taahhüt
etttiği 1999 yılı Eylül’ünde çekilmek ve işgale son
vermek bir yana, 1 milyon yüz bin yeni göçmeni
çekilmesi gereken topraklara yerleştirdiği gerçeği-
ni bütünüyle gözardı etmektedir. İşgal altındaki bir
ülkenin insanları, uluslararası hukuka göre de, iş-
galciye karşı vatan savunması için her yoldan sa-

vaşma hakkına sahiptir. Başka bir ülkenin işgal
edilmiş topraklarına, işgal gerçeğini bile bile gelen
ve o topraklarda yeni yerleşimler oluşturanların is-
ter sivil, ister asker olsunlar, “masum” oldukları
ileri sürülemez. Kaldı ki İsrail’de erkek/kadın, her
yaştan insan, ortaöğrenim öğrencileri dahil askeri
eğitim alır ve ordunun ihtiyatıdır. 

Filistin halkının vatan savunması için, iş-
galciye karşı giriştiği sivil ve askeri hiçbir ey-
lem, terör eylemi olarak kabul edilemez.

İsrail nüfusunun tamamına yakını, başından
itibaren başkasının topraklarına işgalci olarak gel-
diğini bilen; bunun için emperyalizmin askeri ve
ekonomik desteğine ihtiyaç duyan ve işgal edilen

toprakların asıl sahiple-
rine karşı etnik temizlik
ve soykırım politikaları
uygulayan bir topluluk-
tur. Siyonizm bugüne
kadar gelmiş olanlarla
yetinmemekte ve yeni
yahudi göçlerini
örgütlemeyi sürdürmek-
tedir. Hiçbir İsraillinin
olan bitenin farkında ol-
madığı, işgal gerçeğini
bilmediği ileri sürüle-
mez. Bu iddiayı ileri
sürenlerin, bırakalım ye-
ni bir nüfus getirilmesi-
ni; Kurtuluş Savaşı son-
rasında nüfus mübadele-
leri ile Rum nüfusun
Yunanistan’a neden
gönderilmiş olduğunu
izah ederek görüşlerini
açıklamaya başlaması
gerekir.
Üçüncü yalan malzeme-
si ise, Arafat’ın bugüne

kadar yürütülen barış süreçlerinden açgözlülük ya-
parak ve son anda yançizdiği anafikri etrafındaki-
lerdir. Tekelci medyanın köşe yazarlarının ezici
çoğunluğu, Ertuğrul Özkök, Oktay Ekşi, Cüneyt
Ülsever vd. Türkiye halkının ilgili süreçler
hakkındaki, kendileri tarafından yaratılmış bilgi-
sizliğine güvenerek bu iddiaları ileri sürdüler.
Madrit’le başlayan ve Oslo’da 1993’te bir anlaş-
manın imzalanmasıyla tamamlanan süreçten çeki-
len olmamıştır. Aksine bir anlaşma imzalanmıştır.
Bu anlaşmaya göre İsrail, anlaşmanın imza tarihin-
den 6 yıl sonra, 1999 Eylül’ünde işgal altında tut-
tuğu topraklardan çekilecek ve Filistin Devleti’nin
kuruluşu ilan edilecektir. İsrail çekilmesi gereken
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topraklardan, günü geldiğinde çekilmediği gibi; bu
topraklara 1 milyon 100 bin kişi yerleştirmiş, çok
sayıda yeni yerleşim oluşturmuştur. Yalan erbabı,
köşelerinden “Filistin’in taleplerinin %95’i ka-
bul edilmişken, Arafat’ın son anda vazgeçmesi
...” şeklinde dile getirilen görüşlerin tamamı ya-
landır. Oslo Anlaşması’nın İsrail tarafından yok
sayılması üzerine Camp David’de yeniden birara-
ya gelinmiş; İsrail burada da Oslo Anlaşması’na
uymaya yanaşmamıştır. Özetle, ülkesi işgal altında
olan; kötü de olsa bir anlaşmaya imza atan Ara-
fat’tır. Altına imzaladıkları dahil bütün anlaşmalar-
dan; BM kararlarından yan çizen; bunları yok sa-
yan İsrail’dir. 

Arafat’ın Filistin Özerk Bölgesi’nde, Oslo
sonrasında kurduğu düzenin baskıcı karakteri, Fi-
listin polisinin işkencede adam öldürecek kadar
“polis”leşmesi Fabrika sayfalarında, yıllar önce

eleştirilmiş ve devletin sınıf karakterine işaret edil-
mişti. Filistin yöneticilerinin yolsuzluklara
gömülmekte olağanüstü hızlı davranmaları da bu
eleştiriler arasında yeralmıştı. Arafat’ı ve yöneti-
mini eleştirmek ayrı; İsrail hesabına, gerçekleri te-
pe taklak etmek ayrıdır.

3. “İsrail’li Barış Hareketi: Cesur Güvercinler”
Edebiyatı

İsrail devleti, başından itibaren, varlığını ve
geleceğini çatışmaya, gerginliğe ve işgale da-
yandırmak zorunda olan, ırkçı, faşist bir oluşum-
dur. Siyonizm İsrail devletini Arap topraklarını
zorla işgal ederek kurmuş ve varlığının güvencesi-
ni, emperyalizmin bölgedeki çıkarlarının korun-
masında bir askeri üs, bir provokasyon merkezi ve
bir fesat yuvası olmada görmüştür. Emperyalizmin
ölçüsüz desteği olmaksızın, bu oluşumun varlığını
sürdürmesi mümkün değildir.

Bugüne kadar, İsrail hükümetlerinde “solcu”
İşçi Partisi de, “sağcı” ve “aşırı sağcı” partiler de
yeralmıştır. İsrail Devletinin siyonist, ırkçı ve em-
peryalist karakterinde, iktidardaki partilere göre

herhangi bir değişiklik sözkonusu olmamıştır. Ol-
ması mümkün de değildir.

İsrail siyasetinin sağı da, solu da siyonisttir.
İsrail’deki barış hareketi ise, “İsrail’in gelece-

ği için; hemen barış” istemektedir. Barış ve İsrail
kavramlarının yanyana getirilmesinin imkansızlığı
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bir yana; barış isteyenlerin temel yaklaşımı, İsrail
devletinin ömrünün uzatılmasının bu yolla
mümkün olabileceğidir. İsrail’in kuruluşundan
bugüne izlediği politikaların, bu devletin gayrı
meşruluğunu pekiştirdiğinin ve eninde sonunda
yıkılacağının farkına varan bir kısım İsrail yurttaşı;
geleceği kurtarmak için, işlenen suçlara son veril-
mesini bir çözüm olarak görmektedir. İsrail devle-
tinin kalıcılığını sağlamaya yönelik hiçbir yak-
laşımın tasvibi ve desteklenmesi doğru değildir.
Bu eylemleri kim örgütlerse örgütlesin; kim
katılırsa katılsın, sonuçta ırkçı, faşist bir oluşumun;
bir işgalci sömürgeci yapının ve emperyalizmin
bölgedeki askeri üssünün varlığının devamını ta-
lep etmektedir.

4. Türkiye Tarih Önünde Bir Kere Daha Mah-
çup Edilmiştir.

Başbakan Bülent Ecevit’in Filistin’de yaşa-
nanları “soykırım” olarak tanımlaması, elbette
yanlışlıkla, dil sürçmesi sonucu değildir. Ancak
ABD’deki Yahudi lobisi ve İsrail’den önce, Türki-
ye tekelci medyasındaki Amerikancı/ Siyonist lobi
Ecevit’in üstüne çullanmış; hep birlikte Şaron’dan
özür dilemesi için kampanya açmışlardır. Şaron
kasabının gönlünü almak için kendi Başbakanı’na
bu kadar utanmazca yüklenen bir medyanın, her-
halde dünyada benzeri yoktur. Nitekim Ecevit de,
baskılar karşısında bir dizi açıklama yapmak, geri
adım atmak zorunda kalmıştır.

Arap ülkelerinin yönetimlerinin, İsrail işgali
karşısındaki tutumları utanç vericidir. Irak hariç,
hiçbir şey yapmamışlar ve kendi halklarının tepki-
lerini bastırma yoluna gitmişlerdir. Ama hiçbirisi,
tam da işgalin başladığı esnada, İsrail’e 1 milyar
dolara yakın tutarda tank modernizasyon anlaş-
ması imzalamamıştır. Bölgede pek çok şey zaman
içinde unutulacak; ancak bu anlaşma hatırda kala-
caktır. Bu anlaşmanın sadece zamanlaması değil;
başlıbaşına İsrail’le yapılmış olması bile, tarih
önünde yüz kızartıcı bir olay olarak hatırlanacak
ve benzerlerinin yanına yazılacaktır.

Osmanlı Devleti, Filistin dahil, Arabistan’da
ve Mısır’da 400 yıl egemen oldu. Arap halklarıyla,
Anadolu’da yaşanmış olanların yanında çok da
önemli etkiler yaratmamış bir kaç mezhep ayak-
lanması dışında hemen hiçbir ciddi problem yaşa-
madı. Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Dış İşleri Bakanı İsmail Cem, İsrail’in son
işgalinden sonra bölgeye gitmek istediğinde,
Türkiye adına gitmektense, yanına Yunanistan Dış
İşleri Bakanı’nı alarak “Avrupa ailesini temsilen”
gitmeyi tercih etti. Türkiye ne zaman AB üyesi ol-

du da, Avrupa ailesini temsil etmeye başladı? Bu
açıklama, Kemalist Türkiye’nin emperyalizmle
daha kuruluş safhasında yaptığı zımni anlaşma tes-
bitimizi desteklemektedir: Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucuları, emperyalizme verdikleri sözü
tutmakta ve Ortadoğu’daki hiçbir meseleye doğru-
dan dahil olmama politikasını sürdürmektedir. 

Bölge meselelerine müdahil olunacaksa; em-
peryalistlerin saflarında, onların adına, siyonistle-
rin planlarına uygun olarak davranılmaktadır.

Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Dış İşleri Ba-
kanları, iki Amerikan alt düzey Dış işleri görevlisi
olarak bölgeye gitmişler, Şaron izin vermediği
için, yanlarında götürdükleri show malzemesi zey-
tin fidanlarını Filistin topraklarına dikememiş;
İsrail’li şoförlerine hediye etmişlerdir.

Buna mukabil, Milad Kilisesi’nden sürgüne
gönderilecek 13 Arap için Kıbrıs Rum Yönetimi
kucak açarken; Türkiye’nin ne milliyetçi yönetici-
leri, ne müslüman muhalefeti, ne “bölge sorun-
larına müdahil” görüntüsünü ucuza kapatmaya
çalışan Dışişleri Bakanı kılını kıpırtadabilmiştir.

Komünistler,  Ortadoğu halklarının
hafızasında ve vicdanında derin izler bırakan bu
utançları ve geçmişteki benzerlerini, önceki kuşak-
lardan devrimci ve komünistler gibi reddetmekte-
dir. Kardeş Arap halklarıyla dayanışmak için ne
ABD’li emperyalistlerin, ne Avrupalı emperyalist-
lerin ve ne de siyonistlerin iznine ve onayına ihti-
yacımız yoktur.

4. Emperyalist Saldırganlığa Karşı Irak
Halkının Yanındayız.

Amerikan emperyalizmi, Siyonizmin Filistin
halkına uyguladığı pervasız soykırımla, Arap halk-
larının ruhunu öldürmeye ve böylece Irak üzerine
çullanmadan önce Arap halklarını teslim almaya
girişmiştir. Önce Filistin vahşetinin gündeme gel-
mesi, Irak operasyonunun hazırlığına
dönüşmüştür. 

Ne yazık ki, Türkiye’nin egemenleri,
ABD’nin Irak planlarının bir parçası olmaya çok-
tan ikna edilmiş durumdadır. Şimdiden operasyo-
nun sonbaharda mı, kış aylarında mı, yoksa bahar-
da mı olacağı tartışmaları yapılmaktadır. Gücümüz
ne olursa olsun, bedeli her ne olacaksa, Türki-
ye’nin Irak halkına karşı girişilecek bu soykırımın
ortağı olmasına direneceğiz. Sorun Saddam soru-
nu değil; bütünüyle dünya halklarının Amerikan
emperyalizmi tarafından teslim alınması projesi-
nin bölgedeki stratejik adımının uygulanması so-
runudur. 

Filistin ve Irak konusu gündemin üst sıralarına
yükseldiğinde, sözde “müslüman dayanışması”
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demeçleri veren; ama ne ABD’nin, ne siyonizmin
politikalarıyla karşı karşıya gelmeye cesareti olan
Saadet Partisi ve Ak Parti dahil; Türkiye siyaseti-
nin hiçbir burjuva kanalı, Türkiye halkının aklının
ve vicdanının temsilcisi olmayacaktır. Bu sorum-
luluk, komünistlerin, ilerici ve yurtseverlerin
omuzlarındadır.

Filistin halkıyla, Türkiye devriminin her geliş-

me düzeyinde, bu düzeyin sınırlarını zorlayan ve
yukarıya çeken bir enternasyonalist dayanışma
içinde olmaya çaba harcadık ve bu tutumu
sürdüreceğiz.

Emperyalizmin ve siyonizmin Filistin ve Irak
operasyonlarına karşı, bütün ilerici güçlerin ey-
lemli dayanışmasını örmeyi acil, öncelikli politik
görev olarak görüyoruz.



Hüsnü MAHALLİ’yi çoğumuz, “kasap” Ari-
el ŞARON’un başbakanlığındaki İsrail’in, Mart
ayı sonunda giriştiği “Filistin soykırımı” esnasında
tanıdık. 

İsrail ve Dünya Yahudiliği, Türkiye’de, devlet,
hükümet, tekelci sermaye ve medya katlarında
uzun süredir elde ettiği yaygın mevzilerden emin
olarak; doğrudan ve bu mevzilerdeki uzantıları
üzerinden; sistematik yalan bombardımanıyla
halkın zihnine el atmış; Siyonist vahşeti açıktan
övemeseler bile, “terörizm ve masum siviller” ede-
biyatıyla; “Arap düşmanlığı” yaratmaya yönelik
çirkin propagandayla Filistin’de yaşananların üze-
rini örtmeye girişmişlerdi. Medya, belki dengeli
yaklaşım görüntüsü sağlamak için; belki prog-
ramcıların mesleki namusunun bir sonucu olarak,
kanal kanal TV dolaşan İsrail Büyükelçiliği
Müsteşarı Moşe Kamhi ve ondan daha ateşli İsra-
il taraftarı Sedat Sertoğlu gibi “gazetecilerin”
yanısıra, Hüsnü Mahalli’yi de ekranlara çıkardılar.
Böylece medyadaki İsrail yalan makinasının dişli-
leri arasına demir bir gülle düştü. Siyonist İsrail
devletinin gerçek yüzü ve Filistin’de yaşanan tra-
jedide İsrail/Amerika ortaklığı böylece popüler
düzeyde de sergilendi.

Hüsnü Mahalli, Suriye yurttaşı bir gazeteci.
Uzun süredir Türkiye’de yaşıyor. BBC Ortadoğu
ve değişik Arap yayın organlarının Türkiye temsil-
ciliğini yapıyor. Münfesih Dış Basın Derneği’nin
son Genel Başkanı.

Kendisiyle röportaj yapmayı, Filistin’i, İsrail’i,
Türkiye’deki yaygın ve meşhur yalanları derinle-
mesine konuşmayı istedik. Orhan Gökdemir ve
ben, S. Zeki Tombak, pek çok soru hazırlamıştık.
Oldukça uzun süren görüşmemizde pek az soru
sorabildik. H. Mahalli, bizim zihnimizdeki soru-
ların cevaplarını, daha biz sormadan anlattı, anlattı.

Konuşma diliyle ilgili ufak tefek problemlerin
halledilmesini bize bıraktı. Kendisine, sadece
sıcak ve bilgi dolu mülakat için değil; halklarımız
arasındaki kardeşlik bağlarını koparmaya niyetle-
nenlerin yalanlarını televizyon ekranlarından ve
yüzlerine karşı teşhir ettiği; gerçeğin sadık bir sa-
vaşçısı olduğu için de teşekkür ediyoruz.

S.Z. Tombak: Filistin sorunu nedir? En başından
başlayalım.

Hüsnü Mahalli: Filistin sorunu, aslında Filis-
tin/İsrail sorunu değildir. Ortadoğu sorunu da de-
ğildir. Filistin sorunu dünya sorunudur. Dünyanın
dört bir yanında yaşanan çatışmaların, gerginlikle-
rin, hiçbirisi Filistin sorunundan bağımsız olarak
ele alınamaz; alırsanız da, doğrusunu anlaya-
mazsınız. Vietnam savaşı da, Venezüela’daki dar-
be de, Orta Amerika’daki gelişmeler de, Afganis-
tan’da olup bitenler de...aslına inerseniz,
görürsünüz, Filistin meselesiyle yakından ala-
kalıdır.

Hatırlarsanız, Sovyetler Birliği’nin Ortado-
ğu’daki etkisinin artması üzerine, Vietnam’da
Amerika bütün ağırlığıyla devreye girdi. Baskıyı
orada arttırarak, Sovyetlerin dikkatini ve gücünü
oraya toplamasını, Ortadoğu’daki etkisinin hafifle-
mesini sağlamaya çalıştılar. Bu mesele, bölgesel
bir mesele olmadığı gibi,  bugünün meselesi değil-
dir ve çözüme kavuşması, dünyanın güçler denge-
si böyle devam ettiği şartlarda mümkün de değil-
dir. 

Nedir Filistin sorunu? Bunu anlamak için 19.
yüzyılı anlamak ve üzerinde çok durmak lazım.
Çünkü 19. yüzyılı ve sorunun oradaki köklerini
bilmeyince, teferruat içinde boğulmak ve kısa va-
deli bakışların içinde bocalamak kaçınılmazdır.
İttihat ve Terakki’yi bilmek ve anlamak lazım. Pa-
dişah Abdülhamit 1909’da tahttan indirildiğinde,
kendisinin tahttan indirildiğini ve sürgüne gönderi-
leceğini tebliğle Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndan
Emanuel Karasu görevlendirilmiştir. Abdülhamit,
bunun üzerine İttihatçılara, “Bana bir sürü şey
yaptınız. Ama hiç değilse bunu yapmasaydınız”
demiştir. Neden Emanuel Karasu bu tebligatı yap-
makla görevlendirilmiştir. Neden Abdülhamit baş-
ka bir şehre değil de, Selanik’e sürgüne gönderil-
miştir? Bu soruların cevaplarının olması lazım. Bu
cevaplar da Filistin sorunuyla doğrudan alakalı hu-
suslardır. Jön Türkleri ve İttihatçıları incelediğiniz
zaman, başından itibaren, gelişmenin her nok-
tasında siyonizmin elini ve desteğini görürsünüz.
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Bu örgütün kurulduğu ve geliştiği yer Selanik’tir
bildiğiniz gibi ve Yahudi nüfusunun en yoğun ol-
duğu, siyasi etkilerinin de en güçlü olduğu yerdir.
Sonuçta, bu örgüt, iktidara geldiği tarihten hemen
sonraki yıllar içinde Osmanlı devletinin çöküşünü
hazırlamıştır. 

Siyonizm nedir, oradan başlayalım. Yahudi
kaynakları, iki bin yıl evvel Babil Kralı Nabukad-
nazer’in Yahudileri Filistin’den sürdüğünü söyler
ve “kutsal topraklara dönmek”ten bahsedilir. Ya-
hudilerin daha önce Filistin’de yaşadıklarına dair
iddialarının bir inandırıcılığı olmadığı gibi,
Mısır’dan çıkıp Filistin’e gelme masalının da, o
günün şartlarında, yürüyerek çölü geçmenin im-
kansızlığı ortada olduğuna göre bir hakikate da-
yanmadığını söyleyen bilim adamları çoktur. Bu
iddiaların hepsi, tarih bakımından tartışmalıdır ve
gerçekle alakası yoktur. 

Siyonizmin, siyasi bir hareket halini alması,
19. yüzyılda, mesleği gazetecilik olan, Avusturyalı
Theodor Herzl’in çalışmalarıyla olmuştur. 1895’te
“Yahudi Devleti” kitabını yayınlayan Herzl,
1898’de Basel’de toplanan ilk Dünya Siyonist
Kongresi’nin öncülüğünü yaptı. Herzl 1904’te
öldü ve onun yerini Weizmann aldı.

Herzl, yahudilere bir vatan ararken, şimdi
söylenenlere bakılınca, siyonistlerin her zaman Fi-
listin’i “vadedilmiş topraklar” olarak gördüğü
yanlışına düşülebilir; Filistin’in yanısıra Arjan-
tin’de, bir ara Uganda’da, Hindistan’ın kuzeyinde
bir bölgede ve Madagaskar’da yahudilere bir va-
tan elde etmeye çalıştı. Filistin Osmanlı toprağı ol-
duğu için, Padişah Abdülhamit’le görüştüler ama
kabul görmediler. Abdülhamit bunların tekliflerini
reddetti. Aynı zamanda Alman Kayzer’iyle
görüştüler, Rusya ile temas kurdular vs. I. Dünya
Savaşı sırasında Filistin Osmanlı’nın elinden çıkıp
İngiltere’nin eline geçince, bütün çabalar İngiltere
üzerine yoğunlaştı. İngiliz diplomasisiyle yoğun
ilişkiler kuruldu. Yahudilerin bu gayretlerinin ve
İngiltere’ye, bölgede kendi çıkarlarına hizmet ede-
cek, onun bir ileri karakolu olacak Yahudi devleti-
nin faydaları üzerine ikna etme çabalarının sonun-
da, Kasım 1917’de İngiltere Dış İşleri Bakanı Lord
Balfour’un ismiyle bir deklarasyon yayınlandı ve
İngiltere, bölgeye Yahudilerin yerleşmesini des-
teklediğini ilan etti. Deklarasyon böyle söylemek-
le beraber, İngiltere Araplara da sözler vermişti.
Çıkarları için belli dengeleri gözetmesi lazımdı.
Bu dengelerin gerektirdiği yerde, yahudi göçüne
ve yerleşimlerine sınırlamalar getirdi. Bu tahditle-
re Siyonistlerin cevabı terörle olmuştur. 

Yahudiler, iki savaş arasında bir yandan İngil-
tere ve Amerika ile görüşürken, öbür taraftan Na-

zilerle de görüşmeye, ikili, üçlü, çok yönlü oyna-
maya devam ettiler. 

Bildiğiniz gibi, Yahudilik, İsrailoğullarını “se-
çilmiş kavim” olarak gösterir. Yani üstün ırk. Na-
ziler de Avrupa’da kendilerini üstün ırk olarak ta-
rif ediyorlardı. Naziler, siyonistlerde kendileriyle
benzerlikleri gördüler. Aralarında bu bakımdan
tam bir paralellik, yakınlık vardır. Ayrıca, Yahudi-
lerin bir devlet kurması ve başta Almanya olmak
üzere Avrupa’nın Yahudilerden uzaklaştırılması da
Nazi’lerin programına olduğu kadar siyonist poli-
tikaya da denk düşüyordu. İngilizler bu ilişkilerden
habersiz değildi. Savaş başladıktan sonra işler de-
ğişti. Siyonistler Nazi partisinden gördükleri bütün
desteğe rağmen, Yahudi göçünü sağlayamayınca,
Naziler “son çare” olarak gördükleri soykırıma gi-
riştiler. Savaşın seyri içinde, rota İngiltere ve Ame-
rika’ya çevrildi. Hangi emperyalistle temas edil-
diyse, Filistin’de kurulacak Yahudi devletinin,
bölgedeki emperyalist çıkarların bekçisi olacağı
vaadedilirken; bu devletin ayakta durabilmesi için
şart olan emperyalist destek talep ediliyordu. Em-
peryalist destek olmadan böyle bir devletin ne ku-
rulması, ne de ayakta durması mümkün bir şeydi. 

1905’te, bütün Filistin’de Yahudi nüfus 17 bin
civarındaydı. 1917’de İngiltere’nin de desteğine
rağmen bu sayı ancak iki katına çıkmıştı. Yahudi-
lerin sahip olduğu toprak miktarı ise, Filistin top-
raklarının sadece %2’si kadardı. O 17 bin kişinin
bir kısmı gerçekten oralıdır. Yani eskiden beri bu
topraklarda Müslüman ve Hıristiyanların yanısıra,
az da olsa bir Yahudi nüfus vardı. Bir kısmı da Os-
manlı zamanında oraya yerleşmiştir. Malum,
1492’de İspanya’da Endülüs Emevi Devleti
yıkılınca, Padişah II. Beyazıt gemiler gönderip,
oradaki Yahudileri İstanbul ve öteki Osmanlı top-
raklarına getirtmişti. Şimdi 500. yıl falan diye, o
gelişi anıyorlar. Beyazıt Yahudileri neden getirdi?
Çünkü kardeşi Cem Sultan o sırada Fransa’daydı
ve Yahudileri buradan almazsan, kardeşine bir or-
du kurarak Osmanlı üzerine göndeririz tehditlerin-
den çekinmişti, yoksa durup dururken Yahudileri
getirtmedi. Neden aynı zulme maruz kalan
müslümanlar dururken, Yahudileri getirsin?..İşte o
sırada gelen Yahudilerin bir kısmı da 1900’lerin
başlarındaki o 17 binin içindeydi. 1945’e gelirken,
İngiltere’nin desteğiyle yahut, İngiltere tahdit ko-
yunca gizlice örgütlenen göçle, Filistin’de 600 bi-
ne yakın bir Yahudi nüfus toplanmıştı. Avru-
pa’dan, Rusya’dan, İstanbul’dan, yüzlerce yıldır
oturdukları topraklardan ayrılıp Filistin’e geliyor-
lar. Ayrı ülkelerden, ayrı kültürlerden, ayrı hayat
şekillerinden, “Yahudi ulusu” diye bir saçma ve bi-
limdışı iddiaya dayanarak Filistin’e getiriliyorlar.
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Ne ulusu? Sadece bu bile, Siyonizmin  ırkçı, bi-
limdışı, safsataya dayanan özünü ortaya koyar.

Savaş bittiğinde Nazilerin savaş esnasında Ya-
hudilere yaptığı zulüm ve soykırım sebebiyle orta-
ya çıkan mazlum durumundan, hem siyonistler is-
tifade etmeye giriştiler; hem de emperyalistler
kendi çıkarları açısından bu durumu kullandılar.
Emperyalistler, sistemin devamı bakımından ha-
yati önem arzeden enerji kaynaklarının bulunduğu
bu bölgedeki çıkarlarını koruyup kollamada bir as-
keri, teknolojik, ekonomik bir üs olarak Yahudi
devletinin kurulmasına destek veriyordu. Ama
İngiltere’nin Filistin’e Yahudi göçünü sınırlaması
karşısında, zaten boş olmayan, meskun olan bir
yere yerleşmeye çalışan Siyonistler; oranın asıl sa-
hiplerini terörize etmek için kurdukları terör
örgütleriyle, Arapların yanısıra İngilizlere de
saldırılar düzenlemeye başladılar. İrgun, Stern gibi
terör örgütleri ki, başlarında bulunan Menahem
Begin ve Moşe Dayan sonradan Başbakanlık
yapmışlardır, bu devlette; pek çok İngiliz hedefine
de saldırı düzenlediler. 1944’te İngiltere’nin bölge-
deki Bakanını öldürdüler. Toprağını, yüzlerce
yıldır işlediği tarlasını, oturduğu evini işgal eden-
lere karşı toprağını ve evini vermek istemeyen Fi-
listinli Araplara karşı da, sayısız cinayet işlediler.
Bu terör örgütleri, sonradan İsrail ordusunun çekir-
değini teşkil etti. En başından itibaren, tamamiyle
terör üzerine kurulan ve yükselen bir terörist dev-
letten bahsediyoruz. Şimdi görülmemiş vahşette
devlet terörü yapar ve “terörizme karşı mücade-
le”den bahseden İsrail devleti budur ve en
başından itibaren terörizme dayanır.

1947’de emperyalistler, Yahudi devleti kurul-
ması işini Birleşmiş Milletlere havale ettiler. Bir-
leşmiş Milletler, 1947’de Filistin topraklarını kuru-
lacak iki devlete, İsrail ve Filistin’e paylaştırdı.
Gerçeklerin iyi anlaşılması için, meselenin
başından beri nasıl geliştiğini haritalar üzerinden
görmek lazım. Bu nedenle haritaları hep yanımda
taşıyorum. İlk haritaya göre Filistin 6 parçaya
bölündü ve üçer üçer Yahudi ve Filistin bölgesi
olarak taksim edildi. Buna göre, Yahudilere top-
rakların % 57’si bırakılıyordu. Bir milyondan faz-
la Filistin’li’ye %47, 600 bin civarında Yahudi’ye,
ki tamamına yakını orada doğmamış insanlardı,
%57.  Daha sonra Kont Bernadotte, 6 parçalı tak-
simatı değiştiren ve iki parça halinde taksimat ya-
pan bir düzenleme teklifi hazırladı. Buna göre de
Yahudilere %52, Filistin’lilere %48 şeklinde bir
paylaşım sözkonusuydu. Topraklarından kaçmak
zorunda kalan Filistinliler de bu teklife göre top-
raklarına geri döneceklerdi. Teklifin ertesi günü,
Kont Bernadotte  Kudüs’te siyonistler tarafından

vurularak öldürüldü. 
Esasen İsrail’in kuruluşuyla ilgili Birleşmiş

Milletler kararı da, bizzat BM’nin iç tüzüğü
bakımından yasadışıdır. Çünkü bir karar tasarısı
reddedilince, aynı konuda bir önergenin oylanması
için aradan bir yıl geçmesi gerekir. 26 Kasım’da
öneri reddedildi. 27 Kasım’da tekrar oylandı. Ge-
ne reddedildi. Amerika, Latin Amerika ülkeleri
üzerinde yoğun bir baskı kurarak, tehditle, vaadle
oylamanın sonucunu değiştirmek üzere çalışma
yaptı. Bir gün aradan sonra oylama 29 Kasım’da
tekrarlandı. Bu defa öneri kabul edildi. 

Siyonistlerin işgal ve zorbalığınaa karşı Arap-
ların direnişi ise, emperyalistlerin büyük desteği
karşısında başarısız kalmaya mahkumdu ve öyle
oldu. İngiltere 15 Mayıs 1948’de Filistin’den çeki-
leceğini ilan edince siyonist terör örgütleri Arap-
ları topraklarından sürmek üzere yaygın bir terör
kampanyası başlattılar. 9 Nisan 1948’de İsrail or-
dusunun çekirdeği olan Haganah subaylarının ko-
mutasında, İrgun ve Stern çeteleri Deir Yassin
köyünü bastı, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak
üzere, 254 kişiyi katlettiler. Nisan sonunda Yaf-
fa’ya saldırdılar ve şehirdeki Arap nüfusun ta-
mamına yakını katliam korkusuyla evini, yurdunu
terketmek zorunda kaldı 

Bu terör daha sonraki tarih boyunca devam
edecektir, etmek zorundadır. Neden? Çünkü
dünyada yüzölçümü belli olmayan; ders kitap-
larında, talebelerine kendi yüzölçümünü öğretme-
yen yegane devlet İsrail’dir. Devamlı çatışma, de-
vamlı gerilim ve sınırlarını genişletme İsrail devle-
tinin, siyonizmin temel felsefesidir. O olmadan ol-
maz. 

H.M: Dolayısıyla dünyadaki bütün Yahudile-
ri ideoloji gereği Filistin’e getireceksiniz. İdeoloji
öyle diyor, kitapları öyle diyor. Dünyadaki bütün
Yahudiler toplanacak Siyon dağının eteğinde ve
Siyon mabedi yeniden kurulacak, o zaman kıya-
met kopacak, Mesih gelecek, dünyaya Yahudiler
egemen olacak. Ben size bir hayal ürünü ya da
fantezi falan anlatmıyorum. Açarsınız İşayasını,
Tekvinini, Tevratını aynen bunlar her yerde tekrar-
lanır.  Şimdi siz 20 milyon Yahudi’yi, teorik olarak
konuşuyorum; Filistin denilen yer, bütün Filistin
toprağı 20. 700 kilometre karedir. Yani çekmece-
den İzmit’e kadar bir yer. Böyle bir yer Filistin...
Eni  en geniş olduğu yerde 100 km’dir. Boyu da
300 küsur km. Yarısından fazlası da çöl, El Mekab
çölü.

Z.T: 20 milyon İsrailli’yi bu kadar bir yere
toplayacağız diyorlar, zaten boş ve sahipsiz olma-
yan bu coğrafyaya...

H.M: Dolayısıyla işin ideolojik yanı Siyo-
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nizm hareketi açısından demin söylediğim, böyle
saptırılmış, radikalleştirilmiş, garipleştirilmiş, din-
sel motiflerle beslenmiş bir devlet var karşımızda.
Ve şimdi bu devletin, işin enteresan tarafı emper-
yalist güçlerle, özellikle bugünün tek egemen gücü
Amerikan emperyalizmi olduğu için, amerikan
emperyalizmiyle  çıkarları iç içe gelişmiştir.  Şim-
di çıkar deyince biz, insanoğlu, maalesef hep kısa
vadeli baktığımız için, kısa vadeli düşündüğümüz
için, şu geliyor aklımıza: İşte bunlar böyle yaptı,
yarın şu olacak. Bütün yorumlarda sakat olan
aslında budur.  Bakın 1917’de Herzl “Filistin’de
devlet kurulabilir” dediğinde hiç kimse inanmadı.
1948’de İsrail devleti kurulacak dendiğinde hiç
kimse inanmadı. Ama bakın Ortadoğu’dan vaz-
geçtim, bugün Sovyetlerden, Sovyetler dönemi ve
sonrasında, halen bugün bile tartışılan Nadorno
Kararnamesi (burası anlaşılamadı) 1918’de İngil-
tere’nin yarattığı bir sorun. Dolayısıyla bu sorun,
yani emperyalist güçler, devletler, bir sorun ya-
ratırken  10 yıl, 15 yıl, 100 yıl, 1000 yıl sonrasını
düşünüyorlar. İşin enteresan tarafı burada. Do-
layısıyla, 1917’de İngilizlerin temsil ettiği emper-
yalist güçlerin, 1948’de ABD’ye devrettiği bu mi-
rasın bugünkü gelişmelerden ibaret bir çerçeve
içinde algılanmaması gerekiyor. Çünkü karşı taraf
öyle bakmıyor. Filistin’e baktığımızda, bütün ide-
olojiyi anlamanız gerekiyor. Yani karşı tarafın ide-
olojisini anlamanız gerekiyor. Şimdi Yahudi ve Si-
yonist ideolojiyi anladık bir anlamda.  Emperyaliz-
min politikası ise iki şeye dayalı; birincisi çıkar.
Emperyalizm niye emperyalizm olmuştur?
Çıkarın peşinde koştuğu için !  İkincisi de  bu
çıkarı sağlamak için her türlü yolu yöntemi mübah
görmesidir. Dolayısıyla önümüzde bire bir bir İsra-
il devleti var;  İsrail devletinin ideolojisini gördük.
20 milyon Yahudiyi getirecek ve Filistin’e yerleş-
tirecek. Bu olasılık mümkün değil, sosyolojik ola-
rak mümkün değil, coğrafi olarak mümkün değil.
Dolayısıyla bunun çok daha büyük boyutları var.
Demek ki; İsrail coğrafi olarak genişlemek zorun-
da ! Ccğrafi olarak genişleme imkanını bulamayan
bir İsrail, çeşitli nedenlerden dolayı, Arap halkının
direnişi, uluslar arası dengeler, AB, Filistin
halkının direnişi, daha da arttırabiliriz; yüzde yüz
olarak savaşı sürdürmek zorundadır. Sakin durma-
ması gerekiyor, çünkü sakin durduğu an bölgede
her şey değişir. 

ZT: Sürekli gerilime ve çatışmaya ihtiyacı
olan bir oluşumdan sözediyoruz…

H.M: Ama daha önemlisi bir şey var: İsrail
barış yaptığı zaman kendisini inkar eder. Çünkü
siz 120 ülkeden bir Yahudiler topluluğunu getirir;
“Siz bir ulussunuz, siz büyük bir devletsiniz, siz

büyük bir halksınız” diyemezsiniz. Yani  Rusya’da
1000 yıl yaşayan bir Yahudi’yi yüzde yüz Rus olan
bir Yahudi’yi, Uganda’dan getireceğiniz bir Yahu-
di ile bir arada tutmanız mümkün değil, yani sos-
yolojik olarak mümkün değil uygarlık olarak
mümkün değil, hayat tarzı olarak mümkün değil.

Z.T: Yani kendi toplumunu bir arada tutması
için de savaş ideolojisine ihtiyacı var. 

H.M: Çok haklısınız çünkü savaşla olmazsa
terörle beslemek zorundadır, gerginlikle beslemek
zorundadır. Sürekli siz o topluma “bir olun çünkü
etrafınızda düşmanlar var, sizi kesecek, sizi biçe-
cek, yokedecek” demeniz gerekiyor ki; o Rus-
ya’dan gelen Yahudi ile Uganda’dan, Habeşis-
tan’dan, Bangladeş’den gelen Yahudi’yi ortak bir
ideolojide birleştirmeniz mümkün olsun... Öbür
türlü bir Rus Yahudi kafeteryaya gittiğinde bir Ha-
beşistanlı Yahudi ile yan yana oturmayacak. Anla-
şamayacaktır. Çünkü orada Habeşistan’dan gelen
bir Yahudi’nin gelenekleri, toplum kültürü, gene-
tik yapısı, sosyolojik yapısı, psikolojik yapısı
uyuşmayacaktır. O şortla geziyordur, öbürü başka
bir kıyafetle geziyordur. Yahudi olsa bile fark et-
miyor, çünkü insan insandır. Dolayısıyla bu çeliş-
kiler yaşanıyor. Şu anda ırk ayrımının en çok oldu-
ğu ülke İsrail’dir. İsrail’i yönetenler hep Avru-
pa’dan gelen Yahudi’lerdir. Bakın Türkiye’den
150.000 Yahudi gitti 1948’de İsrail kurulduktan,
özellikle 1950’lerden bu yana, hiçbir İsrail üst
düzey yöneticisi Türk asıllı değildir. Mümkün de-
ğil bulamazsınız. Hiçbir İsrail üst düzey yöneticisi
Arap kökenli de değildir. Mümkün değil bula-
mazsınız. 

Z.T: Afrika kökenli de değil.
H.M: Mümkün değil, Afrika kökenli de bul-

mazsınız.. Tek istisna, iki tane adam vardır onlar
da Kuzey Iraklı, Kürt oldukları içindir. Bakın onlar
da özellikle seçilmiştir. Çünkü Kürtlere farklı bir
bakış açısı var. Onları kullanıyorlar zaman zaman,
onu da kasıtlı olarak yapıyorlar. Dolayısıyla ırk
ayrımının en çok uygulandığı ülke İsrail’dir. Şim-
di böyle bir topluluğu homojen bir biçimde tutabil-
meniz için mutlaka gerginliğe, mutlaka
düşmanlığa ve savaşa ihtiyacınız vardır. Şimdi
böyle bir gerginliğe, düşmanlığa ve savaşa hazır
5.000.000 insan varken e emperyalizm de bunu se-
ve seve kullanmak ister. Çünkü Ortadoğu dediği-
miz bölge dünyanın en zengin petrol rezervlerine
sahip, 1 trilyon varil petrol var. 

O.G: Ne kadar dediniz ?
H.M: 1 trilyon varil petrol, bu ne demektir.

100 yıllık dünya petrol ihtiyacının karşılanması
demektir. Dolayısıyla bu sorunların, ben kendi yo-
rumumu söylüyorum, eğer başka zenginlikler bu-



lunmazsa; bu bölgede bu sorunların yüz yıl daha
devam edeceğini kesin olarak söyleyebilirim, en
azından kendi açımdan. 

Z.T: 1950’li yılların sonunda Arap
dünyasında milliyetçi akımlar güç kazanmıştı.
1967 Savaşı’nda Arap Dünyasındaki milliyetçi
uyanışı İsrail, sadece kendi savaşı için değil, em-
peryalizm adına da ezdi. Çünkü emperyalizm
açısından Nasır’ın temsil ettiği Arap milliyetçiliği
sadece Mısır’da değil, bütün Ortadoğuda istik-
rarsızlık yaratabilecek bir dinamikti. Emperyalizm
açısından bu istikrarsızlık dinamiğini 1967 savaşı
ve 1973 Yom Kippur Savaşı’yla İsrail ezdi. Bugün
de Amerikan emperyalizminin bölgedeki varlığına
karşı, kendisini islami bir dille ifade eden. Aynı
güçte olmasa da, çok şiddetli bir itirazın  yükseldi-
ğini görüyoruz. İsrail bugün de ABD çıkarları için
istikrarsızlık yaratan bu dinamiği ezmekle sanki
görevli. Yani Filistin’de yaşananlara karşı bütün
Arap dünyasında 1967’ deki ve 1973’deki gibi
İsrail’e karşı bir itiraz yükselsin ve bunun etrafında
bir çatışma yaşansın isteniyor gibi bir izlenim edi-
niyorum. 

H.M: Bakın İsrail devleti kurulduktan sonra
1948’deki o ilk savaşı konuşmuştuk... Şimdi
1967’deki savaşa baktığımızda üç ülke Mısır, Su-
riye ve Ürdün; sözde Arap savaşı diyoruz ama üç
tane Arap ülkesi savaşa katıldı. Suriye ve Mısır;
Nasır vardı o zamanlar biliyorsunuz. Yani ilerici-
devrimci, milliyetçi bir Arap liderdi. Fakat o savaş
koşullarına baktığımızda Arap devletleri, sadece
ogün için değil, hala bugün bile bilimsellikten çok
uzaklar. Çünkü savaş dediğiniz bilimdir, teknoloji-
dir. Savaşı kurallarına göre oynayacaksınız. Arap
ülkelerinde ya da Arap yönetimlerinde emperya-
lizmin uşağı çok insan buluyorsunuz. Yani ihanet
içindeler, şimdi düşünebiliyor musunuz, savaşın
Mayıs’ta kokusu gelmeye başladı, 5 Haziran 1967
savaşı... Suriye, Mısır ve Ürdün,  savaşa yönelik
koordinasyon yapıyorlar. Şimdi Ürdün emperya-
lizmin en ala uşağı, dolayısıyla Nasır ve Suriye,
Mısır ve Suriye teorik olarak söylüyorum; “Biz
İsrail’i şurdan, şu gün, şu saatte vuracağız” dedik-
lerinde Ürdün Kralı Hüseyin gidip o bilgiyi İsrail’e
veriyor.  Yani ihanetin bu boyutu var. Dolayısıyla
biz Araplar savaşın birinci günü savaşı kaybettik.
Çünkü İsrail uçakları 5 Haziran günü kalktı,
Mısır’ın bütün hava alanlarını, Suriye’nin bütün
hava alanlarını yok etti. 

Z.T: Daha uçaklar havalanmadan…
H:M: Daha havalanmadan, pistteyken.

Uçağını kaybeden bir ülke savaşamaz. Çünkü sa-
vaşı uçaklar belirler. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor.
Tabi ikinci bir unsur, Amerikan emperyalizminin

İsrail’e mutlak bir şekilde destek çıkması. Mesela
çok somut bir örnek vereyim: 6. Filo Doğu Akde-
niz’de Mısır ve Suriye sahilerinin yakınındaydı.
Geliştirdiği teknolojik üstünlükle, 5 Haziran saat
06:00 dan itibaren bütün Suriye ve Mısır haberleş-
mesini kilitledi. Bütün haberleşme sistemi kilitle-
nen bir bir ülkede neyle savaşırsınız ?

Z.T: Başlangıç anında muhabere imkanınız
yok, hava kuvvetleriniz yok ve savaşa giriyorsu-
nuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde laf şudur: Muha-
beresiz muharebe olmaz... 

H.M: Doğru çünkü savaş bu. Benim abim, 67
savaşında Golan tepesindeydi. Golan tepesinde
bölük komutanıydı. Biz genelkurmayla konuşa-
madık diyor. Şimdi siz Golan tepelerindesiniz, sa-
vaş var. Karşınızda İsrail ordusu ve birlikler size
doğru geliyor. Siz doğal olarak genelkurmayla te-
mas halinde olacaksınız: “Nerden girelim, nasıl
çıkalım, neyi vuralım, topçu ateşi nerden kapata-
cak arkamızı...”; bildiğiniz klasik askeri kurallar
bunlar... Siz genelkurmaya ulaşamazsanız nasıl sa-
vaşacaksınız ? Dolayısıyla Arap aleminin, başta
Arap yönetimlerinin bu zaafı emperyalizm ta-
rafından, Amerikan emperyalizmi tarafından her
zaman çok iyi kullanılmıştır. Maalesef bu yöne-
timler kendi çıkarları için, kendi dikta yönetimleri,
kendi faşist yönetimleri için her türlü bedeli peşi-
nen ödemeyi kabullenmişlerdir. Yani ihanetin de
bir bedeli olması gerektiğini düşünüyorum. 

Z.T: Kendi halklarından ne kadar kopuklarsa,
Amerikan emperyalizminin desteğine ihtiyaçları o
kadar artıyor. 

H.M: O kadar prim alıyorlar. 
O.G: Hüsnü bey bir mesele var burada; de-

minden beri Arap işbirlikçilerinden konuşuyoruz.
İsrail için de aynı şey söz konusu; ama bu işbirliği
ilişkisinde, İsrail ile Arapların durumu aynı değil.
Araplar sürekli bundan zararlı çıkıyor, İsrail bun-
dan sürekli fayda sağlıyor. 

Z.T: İkisi de Amerikan işbirlikçisidir. 
O.G: İşbirlikçidir sonunda; ama şuraya gel-

mek istiyorum. İsrail sözkonusu olduğunda bir iş-
birliğinden daha fazlası söz konusu her halde.
Bugün Amerika’da İsrail etkinliği dediğimizde,
sadece Amerikan devleti ile İsrail devleti arasında-
ki ilişki olmaktan daha öte bir şeyden bahsediyo-
ruz sanıyorum.  Oradaki Yahudi varlığı Amerikan
devleti üzerinde dolaysız olarak çok etkili. Belki
işin bu tarafını gözden kaçırmamak lazım ama be-
nim gelmek istediğim başka bir yer var. İşin hep
ezen-ezilenler tarafını konuşuyoruz. Aslında çok
net orası. 11 Eylül’den önce; bir takım gazeteler-
den okuyoruz; Amerikan devletinin Kudüs’ün
başkent olduğu bir Filistin devletini tanımaya
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hazırlandığı yönünde bilgiler var; ama 11 Eylül ol-
duğu için bundan vazgeçildiği vb.. 11 Eylül’den
önce de başka şeyler fısıltı halinde gelmişti ku-
lağımıza; biz bunun doğal olduğunu biliyoruz;
ama İsrail Devletinin seferberlik ilan ettiği ve top-
raklarını genişletmek üzere bir savaşa hazırlandığı
yönünde, 11 Eylül’den önce ve bu beklenmedik
bir etki yarattı. Yine biz bu iktidardaki Bush’la ve
daha önce baba Bush’la İsrail devleti arasında, fa-
şist-siyonistler arasında bir takım problemler oldu-
ğunu biliyoruz. Siz o taraftaki gelişmeleri nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz ? 

H.M: Bakın ben şunu vurguluyordum. Ben
hiçbir olaya  bugün görünen yüzüyle ya da
önümüze konulan verileriyle bakmıyorum. Ben
İsrail’in Amerika ile olan ilişkilerine çok stratejik
bakıyorum. 100 yıl önce başlayan bu ilişkinin 200
yıl daha devam edeceğine inanıyorum. Yani orada-
ki ilişkide İsrail şunu yaptı, Amerika bunu yaptı o
boyutların hepsini taktik gelişmeler olarak görüyo-
rum, algılıyorum. Oysa stratejik bir bağ var. Bu
stratejik unsur da şudur: İsrail’in kuruluşu nedir?
Deminden beri onu anlatıyorum: İsrail şu bölgede
olacak. Bakın demin İsrail devletinin kurulmasıyla
ilgili konuşurken dedik ya işte Kont Bernadotte
“Filistin’in Kuzey tarafını Yahudilere verelim.
Güney tarafını Araplara verelim. İkiye bölelim.”
Teklifi hazırladı. İsrailliler buna karşı çıkar ve der-
hal Kont Bernadotte öldürülürken  yalnız palaşım
oranını düşürdüğü için değil; yalnız Filistin
halkının haklarından söz ettiği için değil; çok daha
önemli bir nedenden dolayı öldürdüler. Çünkü
güneyi istiyordu İsrailliler. Neden güneyi istiyorlar
? Haritaya baktığınızda çok açık görürsünüz; bir
Mısırlı veya   batıdan gelen bir Arap, mesela bir
Faslı arabasına bindiğinde, Arap coğrafyası içinde,
ta Kuveyt’e, Arap körfezine kadar arabasıyla gide-
bilir. Normal olarak aşağısı yani Güney, Filistinli-
lerin olsaydı. Çünkü Sina’da, o Nakab çölünden
geçebilirsiniz arabanızla. Şimdi İsrail aşağıda olur-
sa, Arap alemini ikiye bölmüş oluyorsunuz. Yani
bir doğu Arap alemi kalıyor bir batı Arap alemi
kalıyor. Onun için İsrailliler Güneyin kendilerinde
olmasını istiyorlardı. Çünkü bu stratejik bir mese-
le, Arap alemini İsrail koparıyor. Bu çok önemli
bir şey; göstermezsen kimse görmez bunu. Oysa
çok önemlidir. Böylece siz siyonizm, emperyalizm
olarak, Arap aleminin bütünlüğünü, psikolojik
bütünlüğünü, sosyolojik bütünlüğünü, coğrafi
bütünlüğünü  yok etmiş oluyorsunuz. Stratejik bo-
yutu ben orda görüyorum. Emperyalizmin, özel-
likle Arap aleminde petrol kokusu aldıktan sonra,
1910-11’den sonra, bakışı hep stratejik olmuştur.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar par-

çalasınlar, bugün Fas’ta bir Arabın kalbi nasıl
atıyorsa, Yemen’de de aynı atıyordur; Suriye’de de
aynı atıyordur; hatta Türkiye’de de aynı atıyordur.
Bakın 100 yıl geçmiş her şeye rağmen bu duygu
değişmiyor, bunu ister dinsel manada yorumlayın
ister milliyetçi yorumlayın bu duygu değişmiyor. 

Z.T: Sadece Arapların değil Türklerin de ..
H.M: Sadece Arapları konuştuğumuz için..

Türklerde de var tabi. Bu milliyetçilik duyguları
farklı bir şey. Fakat biz de niçin farklı, Araplarda ?
Sekter anlamda söylemiyorum veyahut da ırkçı
anlamında değil. Bizde,  Araplar arasında ırkçılık
yok. Çünkü biz çok acı çektik. O acının ortak so-
nucu budur. Hepimiz acı çektik, Nedir ? Emperya-
lizmin ya da sömürgeciliğin ya da Siyonizmin  or-
taya çıkardığı bir şey daha var. Emperyalizmin bi-
ze dikte ettiği ve sürdürdüğü faşist yönetimler. Bir
de o var. Bugün bir Faslı biliyor ki; aynı acıyı Sad-
dam yönetimi altında yaşayan bir adam da yaşıyor.
Dikta yönetiminden dolayı. Şimdi biz dik-
tatörlüklerimize karşı mücadele verdiğimizde,
aydın Araplar, gençler, entelektüel Araplar,
karşımıza şu çıkartılıyor: “Kardeşim ne yapa-
caksın demokrasiyi, görüyorsun işte, karşımızdaki
emperyalizmle, Siyonizmle savaşıyoruz.
Karşımızda Filistin var. Şimdi onun zamanı mı?”
diyorlar. Bakın nerden nereye bağlıyorum. İşte
bütün bunların planları önce  İngilizler tarafından,
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikalılar ta-
rafından  o kadar güzel yapıldı ki. 

Hatırlıyorum ben orta okuldayken, felakettik,
sokaklara çıkardık, umurumuzda değildi. Heyecan
vardı. Nasır döneminden bahsediyorum. O kadar
bastırıldık ki, o kadar susturulduk ve o kadar sindi-
rildik ki... Bugün işte görüyorsun, korktukları şey
şimdi oldu. 30 yıldır sesimizi çıkartmıyorduk.
Ama bu Filistin olaylarında tam patlak vermek
üzereyken, demin dedim,daha çocukluğumuzda
yürüyüşlere ve toplantılara katılırdık; aynı şeyi ya-
şamamızı istemiyorlar;  Batı’da, Amerika’da  iste-
miyor. Batı ondan dolayı bir tavır almadı.  Batı  bi-
raz hareketlenseydi, biz de cesaret alacaktık
Batı’dan; en azından Milad Kilisesi meselesi’nde
En azından Avrupa Birliği için söylüyorum.

Z.T: Türkiye’de bir kiliseye aynı muamele
yapılsa kıyamet kopardı. 

H.M: Kiliseyi bırakın, biri çıkıp “kahrolsun
Hıristiyanlar” desin bakın başına geliyor!.. Kilise-
yi kuşatmayı, bombalamayı bir yana bırakın. Ama
bütün bu tezgah Arap halkının uyanışına, Filistin
halkının direnişine olan korkularından oluyor. Tez-
gah büyük. Şimdi bakın 1991 olayı, yani Saddam
meselesinin hiçbir tarafı önemli değil. Hani “yüz
milyarlarca dolar gitti, petrol paralarımız uçtu” gi-
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bi. Saddam olayı Arap aleminde, emperyalizm
açısından söylüyorum, bir olumsuzluk yaymaya
yaramıştır. Çünkü şu pazarlandı, “bu Araplar
görüyorsunuz bir şeye yaramıyor, işte 10 sene Sad-
dam İran’la savaştı. Geldi Kuveyt’i işgal etti.
Araplar birbirleriyle kavga etti. Bakın 10 yıldır
ambargo var bakın kimse sesini çıkartmıyor.”...
Ben olayın sosyolojik yönüyle ilgileniyorum.
Çünkü her şeyin özünde insan var. Siz anti-emper-
yalist mücadele yapacaksanız  tanklarla,uçaklarla
yapmayacaksınız; sonuçta onları da insanlar kulla-
nacak. Ama iradesiz, umutsuz, moralsiz, inançsız
bir insanla siz çok affedersiniz tuvalete bile gide-
mezsiniz. O yolu bile bulamazsınız, rastgele bulur-
sunuz. Öyle bir insan, bulsa bile beyniyle bulamaz,
ayaklarıyla bulur. O da bizim işimize yaramaz.
Korktukları ve yok etmek istedikleri bir insan tipi-
dir. Bugün aydınlar bize sahip çıkıyorlar dünyanın
her tarafında. Yalnız Suriye’den 200.000 aydın
var, dışarda. Bugün Amerika’da Philadelphia’da
tarım enstitüsünün başkanı benim lise arkadaşım.
Türkiye’de de aynı şeyi yapıyorlar, aydınları
kaçırıyorlar, beyinleri kaçırıyorlar. Çünkü biliyor-
lar ki, ancak aydın bir toplum, kafası çalışan insan-
lar, yurdunu seven insanlar geleceğe umudu olan
insanlar, toplumlarını ileriye götürür, yön verir,
güç verir.. Bugün sokağa çıkın sorun bin kişiye, bir
tanesi de diyebilir mi benim geleceğe yönelik
umudum var. Bir tane olumlu cevap alamazsınız.
Mümkün değil, işte onların silahı bu. İnanın bana,
tek yaptıkları şey bu; tek  başardıkları şey bu ve iş-
te olup biten her şeyin özünde bu yatar. Bizim bir
şair var Cezayirli, diyor ki: “Bir fili bir iğne deli-
ğinden geçirebilirsin, bu kadar zor bir şeyi yapabi-
lirsin. Ama yürekte atan inançlı bir nabzı yok ede-
mezsin.” İşte emperyalistlerin amacı; o inançla
atan nabız, biraz kaldıysa bizde, sizde, Araplarda,
Kürtlerde, Türklerde biraz kaldıysa o inanç; onu
da yok etmek istiyorlar. İşte onu yok ettiğiniz za-
man, hepimiz sürü gibi olacağız, arkamızda bir
köpek, işte o da İsrail, “hav hav” deyince biz bir o
tarafa, bir bu tarafa kaçacağız, bu kadar basit.
İnanın bana bütün bu olup bitenler yaşandı. Filis-
tin halkının köylerine girdiler yaktılar, isteseler
Arafat’ı 3 dakika’da öldürürlerdi. İsteselerdi  2500
kişiyi değil 250.000 kişiyi öldürürlerdi. Kimse de
sesini çıkartmazdı.  

O.G: Aklı bozmaya çalışıyorlar sonuçta..
H.M: Bütün mesele bizim içimizi yok etmek;

“Bakın biz sizinle dalga geçeriz, duvarınıza da işe-
riz, keseriz, biçeriz. Hiçbir boka yaramazsınız”, bu
kanaati yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve bugün Arap
aleminde bu kanaat yerleşti son bir ay içerisinde.
Çünkü Arap yönetimleri ihanet içerisinde. Millet

televizyona bakıyor, ağlıyor. Ağlamaktan başka
bir şey yapamazsın, hiç kimse yapamaz. Sokağa
çıkmak istesen, bırakmıyorlar, yasak Arap alemin-
de. Televizyonlar bize canlı görüntüleri gösteriyor.
Bakın ona da izin verdiler, mahsus verdiler, İsrail
izin verdi. BM temsilcisi Javier Solana’yı sokma-
yan bir İsrail, bizim Arap televizyonlarını El-Cezi-
re’yi ve ötekileri, hepsini soktular. Her yere soktu-
lar, her gün canlı yayında cesetleri, yıkımları, ağla-
yan Filistinli kadın ve çocukları görüyoruz ve di-
yoruz ki “Allah kahretsin ya, biz hiçbir şey ya-
pamıyoruz. Demek ki bizden hiçbir şey ol-
mazmış”. İşte başarı burada. İsrail’in ve emperya-
lizmin zaferi burada. 70.000 kişi 5.000 kişi, 2500
kişi... Nice insanlarımız öldü bugüne kadar Filis-
tin’de ve başka yerlerde? Kara Eylül’de Kral
Hüseyin 40.000 Filistinliyi kesti. Kara Eylül’de
1970’de. Dolayısıyla şimdi 2500 tane Filistin’li
ölmüş hiçbir şey değil. Sabra ve Şatilla’da 4700 ta-
nesini Hıristiyan Falanjistler, İsrail’le işbirliği ya-
parak öldürdü. Yani ölüm anlamında baktığınızda,
bugünkü zayiat hiçbir şey değil. Ama görüntü an-
lamında baktığınızda zayiat müthiş. 

Z.T: Asıl taarruz halkların ruhunu öldürmek
üzere…

H.M: Çaresizliği insanınızın ve toplumunu-
zun genlerine öyle bir yerleştiriyorlar ki..   İtiraf
edeyim, ilkokul 4. sınıftan beri politika yapan biri-
siyim. Ve o bölgenin insanıyım, akşam eve gidin-
ce kendi kendime söylüyorum: “Ben ne yapa-
cağım, ben ne yapıyorum ?”

O.G: Bunu isterseniz hep beraber soralım ne
yapabiliriz, Ortadoğu’nun bütün halkları olarak ?

H.M: Yapılacak bir tane şey var bakın. Bilgi :
Her şeyi öğrenmek zorundayız, doğruları gerçek-
leri öğrenmek zorundayız, her mücadelenin
özünde bilgi yatar. Yani biz emperyalizmin ne yap-
mak istediğini, İsrail’in nasıl geliştiğini, siyoniz-
min ne olduğunu bilmezsek bir kere karşı koymak
için silahınız yok. Geçenlerde Star televizyonun-
daki tartşmada adamın parasının üzerinde İsrail
devletinin haritası var ve o Nil’den Fırat’a ka-
dardır. Milletvekili diyor ki; “ paranızda böyle bir
harita var ne  diyorsunuz?”... Soruyor İsrail’in
Büyükelçilik müsteşarına... O da “böyle bir şey
yok” diyor. Bakın, yalana bakın. Şimdi siz eğer bu-
nu bilmezseniz, İsrail Devleti’nin parasının ar-
kasında, “Büyük İsrail”in,  Nil’den Fırat’a kadar
olan haritasını bilmezseniz; İsrail Devleti’nin ne-
yin peşinde olduğunu bilemezsiniz.  Siz de gayet
saf bir şekilde dersiniz ki; “yahu intihar komando-
ları gitti öldürdü İsraillileri, İsrailliler de kendini
savunmak zorunda kaldı.” Ama siz bilmelisiniz ki,
1948’de kurulan İsrail Devleti yasal bir devlet de-
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ğildir. Dünyanın dört bir tarafından getirilen Yahu-
dilerle bir devlet kurulmuştur. Onu da bir yana
bıraktık, 1967’de Arap topraklarını işgal etmiştir.
1967’den baksanız bile, İsrail 35 yıldır Filistin top-
raklarını işgal etmiş durumdadır. Şimdi medya
çıkıyor diyor ki, “savaş, Filistin-İsrail savaşı.”
Öyle bir şey yok. 35 yıldır İsrailliler Filistin top-
raklarını işgal etmiş durumdadır. 35 yıldır işgal var
orda. Dolayısıyla bütün hukuk, uluslar arası hu-
kuk, dinler, tarih, coğrafya, gelenekler, “vatanı iş-
gal edilen bir halk, her türlü yönteme başvurarak
bağımsızlık mücadelesi verir” der. 

Z.T: Ayrıca orda şöyle bir sorun da var: “İsra-
illi masum siviller” deniliyor. Dünyanın dört bir ta-
rafından İsrail’e, Filistin toprağına yerleşmeye ge-
len Yahudiler, nereye geldiklerini biliyorlar. Orada
bir masumiyet yok.

H.M: Hayır niye geliyor ? 2000 yıldır Rus-
ya’da yaşayan bir Yahudinin, ne işi var Filistin top-
rağında? Filistinlilerin yaşadığı bir ülkede, Filistin-
lilerin 5000 yıldır zeytin, portakal ektiği bir bosta-
na, hangi hakla gelip, ağaçları kesip, orada ev ya-
par? Şimdi bunu bilmezseniz. Hani deniliyor ya,
“İsrail Ramallah’a girdi.”; yahu hiçbir zaman
çıkmamıştı ki.. Kısacası, bütün söylenenler demo-
goji, hepsi yalan, her şey aldatma. 

İsrail 1993 Oslo-Madrid süreciyle Ramal-
lah’tan çekildiyse, Ramallah şehrinin içinden çe-
kilmiştir. Ramallah’ın bütün etrafı İsrail ordusuyla
doludur. Filistin’de bir devlet, bir hükümet, bir
yönetim yok, işgal var. Bırakın 1948’i, 1967’den
beri işgal var. 1993’de Madrid’de yapılan, Oslo’da
yapılan anlaşmada bile dediler ki; “İsrail 1967’den
beri işgal ettiği bütün Arap topraklarından çekile-
cek.” Altına İsrail imza atmıştır. Bütün Araplar
öyle.. Biliniyor... Anlaşmanın altına Moskova,
Washington imza attı. 6 yıl içinde  İsrail 1967’de
işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze’den çekilecek ve
bu iki birbirinden ayrı bölgede devlet kurulacak.
Nasıl bir devletse, iki ayrı parçadan oluşuyor ve bu
devletin hiçbir egemenlik hakkı olmayacak. Hava
sahanız yok, ordunuz olmayacak, uçaklarınız yok.
Buna rağmen Filistinliler kabul etti.

O.G: Yolları kontrol edemeyeceksiniz.
H.M: Hiçbir şey yapamayacaksınız. Egemen-

lik yok, tipik bir özerklik verilecekti. Ama ona rağ-
men Filistinliler, Araplar kabul etti. Bu anlaşmanın
1993’de altına imza atıldığından itibaren, 6 yıllık
bir sürede, 1999 Eylül’e gelindiğinde İsrail çekil-
miş olacaktı. Filistin Devleti de kurulmuş olacaktı.
İşte bu kıytırık koşullarda, Araplar da gidip İsrail
devletini tanıyacaktı. 1993’den 1999’a kadar çe-
kilmesi gereken İsrail, tam tersini yaptı. Yalnız
Rusya’dan 600.000 Yahudi getirerek Filistin top-

raklarına yerleştirdi. Çekilmesi gereken toprağa
getirip Yahudileri yerleştirdi. Yerleşim bölgeleri
dediğimiz yerler yaptı. Batı Şeria’da 44 tane Gaz-
ze’de 33 tane. Barışsever İsrail bu işte. 

Z.T: Gerekirse tekrar döneriz; buradan şuna
geçelim istiyorum; Irak, Kuveyt’e girdi. Bütün
dünya ayağa kalktı. Oraya birkaç ay içinde
500.000 tane asker getirdiler: “Nasıl bir başka
ülkenin sınırlarını ihlal edersin, işgal edersin” diye.
İsrail 35 senedir işgal ediyor Filistin topraklarını,
bununla ilgili herhangi bir yaptırım yok. Herhangi
bir uluslar arası baskı falan yok. Benzer bir biçim-
de İsrail’in kınanabileceği, zor duruma düşebilece-
ği hiçbir uluslararası toplantıyı Amerika tanımıyor.
Ya veto ediyor, ya çekimser kalıyor. Yahut da
Amerika eğer desteklemiyorsa bu kararlar asla uy-
gulanmıyor. Dünya kamuoyunda da bu yönde “bu
nasıl bir hukuktur, standarttır” diye yüksek sesli bir
itiraz yok. Şu anda Irak’da uygulanmakta olan bir
ambargo var. 560.000 e yakın çocuğun sırf bu am-
bargo nedeniyle öldüğü BM raporlarında söyleni-
yor. Bu ambargo büyük bir katılıkla uygulanıyor.
Benzer bir şekilde Kıbrıs’ta da ambargo var. O da
katı bir biçimde uygulanıyor. Ama İsrail ile ilgili
olarak hiçbir uluslararası kuruluş herhangi bir
yaptırım veya İsraili zor duruma düşürebilecek
başka herhangi bir kararı alma imkanına sahip de-
ğil. Bir taraftan da gerek Ortadoğu’da, gerek Camp
David’de Filistinlilerle İsrail’in arasını hep Ameri-
ka bulmaya çalışıyor. Başka hiç kimseyi bu işe
karıştırmıyor. Bu anlaşmaların hepsi de İsrail neye
razı oluyorsa sadece ona bağlanan anlaşmalar. 

H.M: Ama hiçbir şeye razı olmuyor. 
Z..T: Razı olur göründüklerini de  uygu-

lamıyor, kimse de uygulatamıyor. 
H.M: Son tartışmalara baktığınızda, şimdi he-

pimiz bekliyoruz, Amerika Saddam’ı vuracak.
“Bugün mü, yarın mı?”... Bunları konuşuyoruz.
Borsa ona göre çıkıyor, dolar ona göre yükseliyor.
Niçin vuracak ? “BM kararını uygulamadın. De-
netleme gruplarının Bağdat’a girmesine izin ver-
medin.” Halbuki bakın, on gündür Kofi Annan
yalvarıyor İsrail’e, Cenin’e bir heyet göndermek
istiyor. 

Z.T: Üstelik o heyette İsrail’in bütün istediği
değişiklikler yapıldı. 

H.M: Dahil olsun dediği bütün adamlar ko-
nuldu, istediği her değişiklik yapıldı.  Ona rağmen
İsrail dalga geçiyor, kimseyi sokmuyor. Üç sefer
değiştirdiler gözlemcileri. Gözlemci dediğin nedir,
gidip bakacak.. “Zaten televizyonlarda her şey var,
gitmeye ne gerek var.” Denilebilir. Rapor tutacak,
BM milletler tüzüğü emrediyor bunu. Sıkıntı ora-
dan, bir savaş olduğunda gözlemciler gider rapor
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tutar, savaş bölgesinde. Yoksa Filistin halkına
yardım etmek için değil, tüzük gereği gideceklerdi
oraya. Diyeceklerdi ki, “Cenin’e gittik 5000 ev
yıkıldı, 5000 kişi öldü” filan. Bunların hepsi tele-
vizyonda var alsınlar kasetleri ordan yazsınlar. 

Ama orada  İsrail şunu söylüyor BM’ye,
AB’ye yaptığı gibi, “Ben sizi takmıyorum.” Son
gelen bir habere göre Şaron, Kofi Annan’la yaptığı
konuşmada “Bir daha beni bu konuda rahatsız et-
me” demiş. Bu kadar yani işin boyutu. 

Esasen İsrail devleti 1948’de kurulduktan bu
yana, BM’de 69 tane İsrail aleyhine karar
çıkmıştır. 69 tane karardan hiçbirini kabul etme-
miştir. Onun ötesinde, bu 69 kararın dışında, yine
İsrail aleyhine çıkması gereken 48 tane kararı da,
Amerika veto etmiştir. Az önce Irak örneğini ver-
dik; Irak, Kuveyt’e girdi diye, ABD bırakın BM
kararını, bütün dünyaya baskı yaptı “gelin beraber
Irak’ı keselim, biçelim” dedi. 

Ve bütün bu yaptığı kesmelerin biçmelerin be-
delini ise Arapların parasıyla yaptı. 630 milyar do-
lara mal olmuştur, Saddam’ın Kuveyt’ten
çıkarılması. Hepsini Arap ülkeleri ödemiştir.
Körfez ülkelerinin faşist, diktacı, gerici yönetimle-
ri, yıllardır biriktirdikleri ve halklarına
dağıtmadıkları bütün parayı getirip Amerika’ya
ödediler. Dolayısıyla bu çifte standarda biz Arap
kamuoyu olarak alıştık. Çünkü biz, İsrail ile Ame-
rikan emperyalizminin ne kadar iç içe olduğunu
çok net olarak görüyoruz,  başımıza musallat edi-
len yönetimlerden, bizi yoksul ve cahil bırakma-
larından görüyoruz. Bize seyrettirilen Amerikan
filmlerinden görüyoruz, bize Amerika’da ya da
Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde verilen avan-
tajlı tekliflerden görüyoruz. “Aman gelin, burada
kalın, gitmeyin” sözlerinden görüyoruz. Bunların
hepsine alıştık; batının, emperyalizmin özellikle
uzerinde yaşadığımız coğrafyadan dolayı
yürüttüğü işlere alıştık. Maalesef, öyle bir coğraf-
yada yaşıyoruz ki; nimetler külfet demektir. Yani
petrol olmasaydı, belki bunlar başımıza gelmeye-
cekti. En azından ne Amerika gelecekti ne de İsra-
il orada bilmem ne yapacatı.  İsrail gelecekti belki
ama Amerika sahip çıkmayacaktı İsrail’e. Çünkü
petrol yok. Burada bütün mesele petrolde yatıyor.
Yoksa şimdi petrol olmasaydı Amerika’nın körfez
ülkelerinde ne işi olurdu; Amerika Kuveyt’i  de-
mokrasi ve insan hakları adına niçin kurtarsın?
Slogan oydu, “insan hakları adına yapıyoruz biz
bunu.” Sanki Kuveyt’te çok insan hakları vardı o
zaman; ya da bugün körfez ülkelerinde Kuveyt’de,
Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ya da Su-
udi Arabistan’da... Amerika’nın çok mu umurun-
da, Suudi Arabistan’ın insan hakları ve demokrasi-

si ? Halbuki aksine Amerika hiçbir şekilde bu
bölgede istikrar istemez, demokrasi istemez. 

Z.T: Venezuela’da daha yeni darbe oldu, dar-
benin adresi Amerikan başkenti çıktı. 

H.M: Kesinlikle
Z.T: Bir yandan demokrasi adına birilerine

bir şeyler söylüyorsun, ama bir yandan da işine
gelmediği zaman, öyle gizlemeğe bile ihtiyaç duy-
madan, darbe yaptırıyorsun. 

H.M: Orada koşullar farklı, bizdeki daha da
vahim. Şimdi bizde demokrasi olduğu zaman çok
basit bir denklem  yapıyorum. Diyelim ki Ku-
veyt’te bir grup aydın parti kurdu. Söyleyeceği ilk
şey Kuveyt Kralı’na, “kardeşim sen ayda kaç mil-
yar dolar petrol satıyorsun” sorusudur. “Görelim
bakalım petrolün parası nerde ?”... Ya da “bu
Amerikan üssüne ne diyor benim ülkem ?” Şimdi
bu iki tehlikeli soruyu Amerika hiçbir zaman, hiç-
bir şekilde bu halklara sorma şansını tanımaz. Hiç-
bir şekilde tanımaz, mümkün değil. Çünkü bu so-
ru sorulduğu zaman iş biter. Deminki sorunuza
dönersek, siyasal islam denilen şeyi de en başta
bölgedeki devrimci-ilerici, milliyetçi hareketlerin
önünü kesmesi için, işte bir zamanlar  kendisi ya-
rattı.

Bizim bölgede, Arapların arasında İslamcılık
nereden çıktı, çünkü biz hepimiz müslümanız, baş-
ka bir şey düşünemezsiniz ki. Çünkü ekstra bir
İslam söylemine gerek yok Arap toplumuna.
Çünkü biz ilkokul birinci sınıftan itibaren din ki-
taplarında Kuranı, Muhammed’i, tefsiri hepsini
okuruz. İslam’ın tarihi de kendi tarihimizdir. Biz
İslam’a sadece din olarak değil kendi tarihimiz
olarak da bakarız aynı zamanda. Ayrıca biri bize
gelip siyasal İslam, ya da islamı şöyle yapacağız
diyemez ki. Çünkü dediğim gibi o, bizim günlük
yaşamımızın bir parçasıdır. Biz Türkiye gibi deği-
liz, Endonezya gibi değiliz. Çünkü Kuran Arap-
çadır  ve okuma-yazma bilen herkes Kuran’ı okur
ve anlar. Hadisleri anlar ve görür. Ve Muham-
med’in, Ebu Bekir’in, Ömer’in ve diğerlerinin
bütün hayatı, siyasal anlamda söylüyorum bütün
bunları, bizim siyasi tarihimizdir. Dolayısıyla bize
böyle bir şey gerekmiyor. Ama o 1950’li  İsrail
devletinin kurulmasından ve 1952’de Nasır’ın
Mısır’da iktidara gelmesinden sonra, bölgemize
yükselen anti-emperyalist, anti-faşist, anti-siyo-
nist, siyasal olarak özünde bir devrimci ruh taşıdığı
zaman, bunun önüne geçmeleri gerekiyordu. İşte
çıkarttılar bize Müslüman Kardeşleri, Ahmet Ban-
na’nın Mısır’da kurduğu bir örgüttür ve 1955’de
Nasır’a suikast yapmışlardır. Müslüman Kardeşler
hareketi orada filizlendi ve her tarafa yayıldı.  O da
yetmedi 1980’li yıllarda Sovyetler’in Afganistan’a
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girmesiyle Brejinski’nin meşhur Yeşil Kuşak te-
orisi, Sovyetler’i, İslami hareket ve İslami ülkeler-
le kuşatalım teorisi. Türkiye’de de islami hareketin
yükselişi o tarihlerden itibarendir. Yani emperya-
lizmin hiçbir şeyi tesadüfi değildir, hiçbir şeyi tak-
tik değildir, her şeyi stratejiktir. Daha sonralara ge-
lelim. Usame Bin Ladin, Taliban meselesine. Yani
söylemeye gerek yok Usame Bin Ladin ve Tali-
ban’ı onlar yarattı. 

Z.T: Afganistan’da  cihat eğitimi yaptıran
Amerikadır. 

H.M: Hepsi onlardır, hepsi  Amerikalılardır.
Usame Bin Ladin terör yaptı diye gittin Afganis-
tan’ı vurdun. 

Z.T: Vuracakları son yeri vurmadan Bin La-
din’i yakalanmayacak ve ölmeyecek. 

H.M: Yani bakın ne kadar aldatıyorlar ve dal-
ga geçiyorlar bizimle. Maalesef, Türkiye’de ve bi-
zim gibi ülkelerin çoğunda, ben onlara yarım
aydınlar diyorum; yarım aydınlar cahillerden çok
daha tehlikelidir; çünkü insanlar bunları okuyor,
dinliyor; oysa bunların bildiği hiçbir şey yok ve
bildikleri de yalan kasıtlı yalanlar. Böyleleri yalan
söylüyor insanlara, kamuoyuna yalan söylüyorlar,
aldatıyorlar. Şimdi biraz önce Arap alemi için çiz-
diğim tablo burada da geçerli. 

Z.T: Meşhur yalanlar bölümüne girelim ister-
seniz burada. Bizim basında ısrarla şu söyleniyor.
Oslo’da Filistin taleplerinin % 80’i, % 90’ı kabul
edilmişti fakat Arafat, bu anlaşmadan son dakika-
da yan çizdi. Camp David’de de aynı şey oldu.
Arafat, Barak gibi mübarek bir adamın uzlaşmaya
hazır tekliflerini reddetti ve başına ne geldiyse bu
yüzden geldi. Bu, Oslo hikayesinde de sanıyorum
meşhur ve ölçüsüz utanmazlıkta yalanlar var…

H.M: Oslo’da 1993’de altına herkesin imza
attığı anlaşmayı ben size biraz önce özetledim. 6
yıl içinde İsrail işgal ettiği bütün topraklardan çe-
kilmiş olacaktı. Bu birincisi.  1999 yılında Filistin
özerk yönetimi kurulacak, Araplar, bütün Arap
yönetimleri İsrail’i tanıyacak ve 1967 savaşından
sonra yurtdışına gönderilen Filistin’li mültecilerin
bir kısmı ülkelerine geri dönecekti. Dört tane mad-
de var. 

Z.T: Kudüs ?
H.M: Geleceğim oraya, demin size anlattım.

1999’a kadar İsrail geri çekilmesi gerekirken işgal
ettiği topraklarda 44 tane Batı Şeria’da ve 33 tane
Gazze’de olmak üzere toplam 77 tane yerleşim ye-
ri inşa etti. Buralara, biraz önce bahsettim, yalnızca
Rusya’dan 600.000 olmak üzere  dünyanın her ta-
rafından toplam 1.100.000 tane Yahudi’yi yerleş-
tirdi. 1999’a geldik Filistin devleti kurulmadı İsra-
il’in 1999’da çekilmiş olduğu bölüm, toplam çe-

kilmesi gereken bölgenin % 22’dir. Şehir merkez-
lerinden çekildiler çünkü, demin anlattığım gibi.
Bu da Filistin polisinin kontrol ettiği, devlet-mev-
let yok Filistin’de, Filistinlilerin kontrol edebildiği
bölge yalnız ve yalnız  Filistin toprağının, yani
büyük Filistin toprağının değil o 1948’de alınan,
İsrail’den geri kalan % 22’nin % 22’sini Filistinli-
lere vermişlerdir. 1999’da barış olmadı biliyorsu-
nuz, ondan sonra işin içine Clinton girdi. 

Z.T: Camp David.
H.M: Dolayısıyla birinci bölümü tümüyle ya-

lan. Geldik Camp David’e, baktı olmuyor, İsrail
çekilmiyor. Clinton baskı yaptı o zaman önce
Şamr El Şeyh’te buluştular, sonra başka yerlerde
buluştular. İşin içine de tabi gerginlik ve intifada
girince dediler ki, “gelin bakalım. Camp David’e.
Orada yapılan anlaşmalara gelelim. Hepsi yalan,
söylenen her şey yalan, bir oturum söyleyeceğim
size Filistin-Arafat kaynaklı, yüzde yüz doğru bir
bilgidir. Kudüs’le ilgili tartışma yapılıyor. Filistin
heyeti ve Barak, Clinton yok o toplantıda. İşte şu
sokak benim, şu sokak senin tartışması. Halbuki
Madrid ve Oslo anlaşması çok net, İsrail 1967’de
işgal ettiği bütün topraklardan çekilecek yani Do-
ğu Kudüs de dahil. Dolayısıyla o Kudüs meselesi,
bütün olarak işgal edilen toprakların bir parçasıdır.
Kudüs için ayrı bir statü yok.

Z.T:  Filistin toprağı.
H.M: Doğu Kudüs dedim, çünkü Batı Kudüs

zaten İsrail toprağı. O toplantıda İsrail heyetiyle
Filistinliler tartışır ve  bunlar konuşulurken, işte şu
cadde benim, şu cadde senin tartışılırken; Clinton
giriyor toplantıya ve “Kudüs, İsrail devletinin son-
suza kadar başkentidir. Bunu tartışmayın” diyor.
Dolayısıyla medya bunların kontrolünde olduğu
için her türlü yalanı getiriyorlar. Her türlü tavizi
veren Arafat % 95 elde etmişti diyorlar. Niye % 95
niye % 100 değil ? Bir anlaşma yapıldıysa Os-
lo’da.  Ne diyor anlaşma net, 1967’de işgal ettiğin
bütün topraklardan çekileceksin. Niye % 95’ini
dememiş ki o zaman Oslo anlaşması, Arafat %
95’ini kabul ediyor. 

Z.T: Bu sözünü ettiğimiz yalanda, sanki Os-
lo’da anlaşma imzalanmamış, bir süreç yaşanmış
ama Arafat son anda vazgeçmiş gibi yansıdı bizim
basında. 

H.M: Olur mu öyle şey.
Z.T: Halbuki Oslo’da bir anlaşma imzalandı. 
H.M: Süreç dediğiniz Madrid’den Oslo’yadır.

Yani 1991’de Madrid’de başlayan ve 1993’de Os-
lo’ya kadar giden süreç, barış süreci dedikleri odur.
Madrid’de başlayan ve Oslo’da anlaşmaya
dönüştürülen, hatta o anlaşmanın pekiştirilmesi yi-
ne  Washington’da Rabin ile Arafat arasında bir
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daha yapıldı biliyorsunuz. Meşhur tokalaşma, Ra-
bin’le Arafat’ın tokalaşması. Yine Oslo’nun pekiş-
tirilmesidir. Oslo’nun taraflarının ikiye indirgeme-
sidir. Yani Filistin İsrail ilişkisine indirmesidir
1995’de. Nitekim ondan sonra Rabin döner
dönmez öldürüldü 1995’de fanatik Yahudiler ta-
rafından. 

Z.T: On emir’in ilk yasağı buydu değil mi?
Yahudileri öldürmeyeceksin. 

H.M: Ama işte onlar genel stratejik ideolojiye
aykırı olduğu için, “sen Büyük İsrail Devleti’nin
kurulmasına engel oldun” diyor. Yani neyi göze
alıyorlar bakın; bu Yahudi ideolojisi, Siyonist ide-
olojinin ne kadar çılgın bir ideoloji olduğu Ra-
bin’in öldürülmesinde net olarak görülüyor. Do-
layısıyla Arafat 1995’deki anlaşmaya razı olsaydı
dedikleri olay  Kudüs’tür. Yani Filistin toprağının
% 22’sini alıyordu adam. %78 zaten gitmiş, ondan
vazgeçtik.  % 22’nin % 95’ini alırken kalan % 5
Kudüs’tür zaten. Kudüssüz bir Filistin ne işe yarar
? Tezgah büyük. Yani siz bu genel Filistin toprak-
larının % 22’sine zaten Filistinlileri razı etmişsiniz.
Bu %22 kaç eder biliyor musunuz? Yanlış
hatırlamıyorsam 5000 kilometrekare; çünkü İsrail
22.700 % 78 yapıyorsa kalemle hesaplayabilirsin.
Orada kalıyor 5000-6000 kilometrekare. 5000-
6000 kilometrekare de siz üç milyon Filistinli ya-
şatacaksınız. Bakın ne kadar büyük tezgah.

Z.T: Şimdi bir, yerleşimlerden vazgeçmeye-
cekler. Yerleşimciler geriye dönmeyecek, iki
Kudüs İsrail’de kalacak…

H.M: Bütün Kudüs hem de; bakın doğu, batı
Kudüs demiyorum bütün Kudüs diyorum. Bütün
Kudüs, Büyük İsrail Devleti’nin başkentidir ilele-
bet. Hem Tevrat’ta yazıyor ve şu anda İsrail’de ik-
tidarda olan bütün partilerin programında vardır
bu. Şimdi böyle bir mantık varken siz Arafat’a di-
yeceksiniz ki, “E verseydin kardeşim hepsini.” Ya-
hu adam vermiş zaten % 78’ini, toprağının % 78’i
1948’de işgal edilmiş, ondan vazgeçmiş. 

Z.T: Şimdi müsaade ederseniz buradan Türki-
ye kısmına girelim. 

O.G: İstersen Türkiye kısmıyla ilgili  bir şey
söyleyelim. Hani şu meşhur Başbakanımızın bir
demeci vardı. Soykırımla ilgili. Arkasından geli-
şen komik olaylara, önce onu kullanan gazetenin
tekzibi yayınlandı. Hayır o yanlış kullanıldı falan
diye hala bu konuda açıklamalar, “özür dilesin”ler
devam ediyor. Nedir sizce bunun anlamı ? 

H.M: Sayın Başbakan Ecevit, bu kelimeyi
kullanırken % 100  bilinçli bir şekilde kullanmıştır.
Çünkü o kelime yazılmıştır. Yazılı bir metinden
okudu onu. 

Z.T: Daktilosu ile yazıldı, Erica, hatta Ertuğ-

rul Özkök emekli etmek lazım o daktiloyu diye
köşe yazısı yazdı. 

H.M: Dolayısıyla orada tartışma yoktur. Ben
Başbakan Ecevit’i kutluyorum o lafından dolayı.
Başbakan Ecevit dış politikayı çok iyi bilen, ulus-
lararası bir saygınlığı olan biri olarak, televizyon-
lardan gördüğü bu görüntülerden duygulanma-
ması, etkilenmemesi mümkün değildi. Dolayısıyla
sayın Ecevit o kelimeyi kullanırken, kasıtlı ve bi-
linçli kullanmıştır. Çünkü orada bir soykırım
vardır. O soykırım tartışması yapılırken sayın Ece-
vit’e İsrail lobisinin hatırı için saldıranlar, BM’nin
1949’da imzaladığı soykırım sözleşmesinin
tanımına baksalardı göreceklerdi ki, bu bir
soykırımdır. Soykırımın tanımı ne ? Soykırım, bir
halkın tümünü, yarısını, üçte birini, beşte birini,
çocuklarını toptan yok etmeye kalkıştığınızda bu-
nun adı soykırımdır. Tanım net, dolayısıyla sayın
Ecevit’in oradaki tavrı % 100 dürüst ve doğru bir
tavırdır. Dürüst ve net olmayan bir tavır, maalesef
Türkiye’deki köşe yazarlarında oldu. Yani Şaron
gibi bir katili savunmak için, bakın Şaron’un  katil
olduğunu ben söylemiyorum Belçika savcısı di-
yor, kendi Başbakanına hakaret eden bir köşe ya-
zarı ancak Türkiye’de bulunur. 

Z.T: Ve emekliliği geldi diyen.
H.M: Hayır hakaret etti. Çünkü çok ağır şey-

ler söyledi. Bunadı dediler, yok kafayı oynattı de-
diler. Biz bunları yabancı haber ajanslarına geçer-
ken kullanamıyoruz, yasak. Bir Başbakana bunak
diyemezsiniz, bizde yasaktır. Şimdi dediğim gibi
bakın normal koşullarda olsa medya Başbakanı
eleştirebilir onun hakkıdır. Ama Şaron gibi eli ka-
na bulanmış bir katilin hatırı için bunu yapıyorlar.
Bakın bu çok kötü bir şey. 

O.G: Hatır mı acaba yoksa hatırdan daha öte
bir şeyler mi var ?

H.M: Hayır, hatırı ben şu anlamda kullanıyo-
rum. Basındaki köşe yazarlarının kişisel ilişkileri-
ne bağlıyorum. Bir köşe yazarı İsrail’i niye savun-
sun ? İsrail’den ne çıkarı olabilir ki ?  Yani bugün
Türkiye’deki  herhangi bir gazetenin köşe yazarı
İsrail’i niçin savunabilir ? Şaron’u nasıl savunabi-
lir ? Bu mantığı anlamakta zorlanıyorum açıkçası.
Orada başka bir şey aramak lazım tabi. 

Z.T: Şimdi ben daha derine giden bir şey so-
rayım. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, sanki
böyle bir zımni, gizli bir anlaşma var. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti Araplarla dostluk yapmaya-
cak, Araplarla ilgilenmeyecek, Arap dünyasıyla
arasındaki  tarihsel bağlarını yok sayacak ve bu de-
vam edecek. Araplarla Batılılar arasında her türlü
ihtilafta Türkiye Batılılardan yana tavır aldı.  Ce-
zayir’in milli kurtuluş mücadelesinde Türkiye
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Fransa’yı destekledi. Süveyş işgalinde Türkiye;
Fransa, İngiltere ve İsrail’in yanında tavır aldı.
Hep hani Araplar bizi arkadan vurdu denilir ya,
Amerikan bombardımanında Kaddafi’nin
küçücük kızı çadırda öldürüldüğü zaman, Türkiye
“Kaddafi teröristtir, haketmiştir” dedi. Yani sürek-
li Arap dünyasına Batıdan bakma tutumu var.
İsmail Cem Filistin’e tek başına gidemedi. Yunan
Dışişleri Bakanı Papandreu ile Filistin ve İsrail’e
gittikleri zaman,  “biz Avrupa Birliği, Avrupa aile-
sinin iki ferdi,  temsilcisi olarak buraya geldik” de-
diler. Halbuki bizim Avrupa Birliği’nin temsilcisi
olarak oraya gitme ihtiyacımız yok. 

H.M: Zaten Avrupa Birliği’nde değil ki Türki-
ye...

Z.T: Evet üstelik de üye bile değil, bizi temsil
et diyen de olmamış. Ama Avrupa onayı veya  Av-
rupalı kimliği, Avrupa temsilciliği olmaksızın 400
yıl birlikte yaşadığı, tarihi-kültürel ortaklıklarının
herkesten  çok olduğu bir halkla görüşme imkanı
yok. Bu büyük basının tavrını da açıklayan bir şey.
Bizim dışişleri, bizim medya genel olarak bizim
devletimiz, Araplarla dostluk yapamaz. 

H.M: Hayır, şimdi bakın Araplarla dostluk ya-
par yapmaz o ayrı bir tartışma. Sıkıntı nerde bili-
yor musunuz? Şu son bir ayda yaşanan sıkıntı şu,
siz bu olup bitenlere bir insan olarak bir Türk, ya
da bir Kürt veya Ermeni ilgisiz kalamazsınız. Eğer
insani değerleriniz, insani duygularınız varsa. Yok-
sa zaten hiçbir şey tartışmayalım. Şimdi Türki-
ye’de Filistin halkıyla dayanışmanın doruğa çıktığı
bir dönemde, insani dayanışma, kimse silah alalım
İsrail’i vuralım falan demiyor. Ama insani değerler
açısından baktığımızda, Türk halkının sağcısı, sol-
cusu, müslümanı, komünisti herkesçe Filistin
halkının mücadelesinin sahiplenildiği, duygusal
dayanışmanın doruğa çıktığı bir dönemde  çıkıp
bazıları bunun önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü
bunlar şunu gördü, son 10 yıl içerisinde özellikle
demin 500. yıl Vakfı’ndan söz ederken, İsrail’in
Türkiye’de elde ettiği konumlar, dayandığı mevki-
ler bu dayanışmadan dolayı yok olmak üzeredir.
Çünkü hiçbir Türk vatandaşı bu olup bitenlere nor-
mal bakamaz. Dolayısıyla tedirginlik oradan kay-
naklandı. İsrail’in burada son beş-on yılda ka-
zandığı başarılar kaybedilmek üzereydi. Do-
layısıyla harekete geçmeleri gerekiyordu. Türki-
ye’deki İsrail’i kurtarmak açısından.  Sıkıntı bura-
da, siz bir şeyi kurtarmak için daha kötü bir şeyi
örnek alıyorsunuz. 

Z.T: Savunmak zorunda kalıyorsun
H.M:  Sen diyorsun ki, “kardeşim Araplar bi-

zim dostumuz değil”, normal koşullarda gel,
tartışalım yaz, çiz ama bu koşullarda bu söylen-

mez.
O.G: Yüzde yüz doğru
H.M: Çünkü karşında bir cinayet işleniyor.

Senin başbakanın çıkmış “bir soykırım var” diyor
ve bütün dünya söylüyor bunu. Avrupa’da kıyamet
koptu aydınlar, entelektüeller ayağa kalktılar. Ama
madem tartışmak istiyorlar, konuşalım 

Üç tane tez ortaya atıldı bu konuda. Birincisi,
“Araplar bizi arkadan vurdu, biz niye Filistin’e sa-
hip çıkalım.” İkincisi, “Kıbrıs meselesinde Araplar
bizi desteklemedi. Biz niye destekleyelim Filis-
tin’i.” Üçüncüsü de PKK.. “Suriye PKK’yı destek-
ledi. Araplar ses çıkarmadı biz niye destekleyelim
Filistini”. Üçü de toptan yalandır. Bunları yazan-
ların biraz vicdanı olsa, biraz mesleklerine saygılı
olsalardı, bakın mesleklerine diyorum bilime de-
ğil; çünkü bizim meslekte “gördüğünü, öğrendiği-
ni yazacaksın” denir. Okulda böyle öğretilir. Kitabı
açıp baksalardı bunların hepsinin yalan olduğunu
görürlerdi. Geçenlerde Erbakan ile ilgili olarak
Murat Bardakçı, “Erbakan Arapların cihat
çağrısına imza atıyor. Ama Araplar bizim 1.
Dünya Savaşı’nda cihat çağrımıza karşılık verme-
di.” Diye yazdı. Ben de dedim ki kendisine, “Eğer
sende biraz mesleğine saygı olsaydı; Osmanlı ta-
rihçisiyim diye geçiniyorsun palavradan, git  de-
dim Çanakkale Şehitliği’ne bir bak.” Çanakkale
şehitliğinde yazar Halep’li Hasan, Beyrutlu Yusuf,
Bağdatlı Ali orada şehit düşmüş bunlar. Adları var
bunların, bunlar nereden geldi uzaydan mı geldi
buraya? 

Z.T: Ayrıca orada Ermeniler ve Rumlar da
var. Onlar da yok sayılıyor. 

H.M: Var tabi onları es geçtim, onları konuş-
madığımız, meselemiz Araplar olduğu için, onları
es geçtim. Ama dedim “sizde vicdan yok yalanla
beslendiğiniz için, halkı da yalanlarınızla besliyor-
sunuz.” Diyorlar ki “Araplar, Türkleri arkadan
vurdu”.  Türkleri değil, Osmanlı’yı kim çökerten?.
Biraz tarihini okuyan, merak eden, Jön Türkler ve
İttihat Terakki’nin Osmanlı’yı nasıl çökerttiğini,
nasıl yok ettiğini, Arapları ayaklandırmak için
nasıl teşvik ve tahrik ettiğini, kışkırttığını çok net
olarak görür. Bakın 1905’e kadar biz Araplar,
Arap olduğumuzu söylemedik. Arap kelimesi hiç-
bir yazıda hiçbir literatürde, belgede geçmez. Za-
ten o sıralarda dergi, kitap ve gazete yok. Hangi
ulus, hangi ulusun egemenliğine 400 yıl dayanır?
Eğer Araplar Türkleri sevmeseydi 400 yıl beraber
yaşamazlardı. Nitekim Osmanlılar çekildikten
sonra bölgemizden, Fransızlar ve İngilizler geldi-
ler onlar da ancak 30 yıl dayanabildiler. 

Z.T: Bir tek Vahabi ayaklanması var. Başka da
yok.
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H.M:  Hayır oraya da geleceğim o da bir baş-
ka yalan. Bakın İngilizler ve Fransızlar geldi ve 30
yıl kalabildiler. Bakın Fransızlar Şam’a girdiği
günden itibaren, biz Fransızlara karşı ayaklandık.
30 yıl savaş vermişiz 30 yılın sonunda atmışız
Fransızları. Osmanlılara 400 yıl dayandık. Os-
manlılar 1514’de Mercidabık Savaşı’nda Suri-
ye’ye girdiğinde Araplar karşı koymadılar, Os-
manlıyla savaşmadılar. Osmanlılarla savaşanlar
Mısır’daki Memlukiler’dir ve Memlukiler Türk-
tür. Birçok Arap halkı  İstanbul’a elçiler göndere-
rek “Gel bizi Malta, Rodos ve Girit’teki  Haçlı
şövalyelerinden kurtar” diye mesaj göndermiştir.
Yani biz çağırdık Osmanlıları. Tarihe bakın hiç
kimse bir ülkeyi, bir halkı 400 yıl beraber yaşama-
ya zorlayamamıştır. Bütün imparatorluklara bakın,
400 yıl süreyle biz hiçbir şekilde ayaklanmamışız,
kavga çıkarmamışız, gidin dememişiz. Arap keli-
mesini kullanmamışız. “Biz Osmanlıyız” demişiz.
Hatta zaman zaman da  “biz Türk’üz” demişiz. So-
mut bir örnek vereyim. Arjantin’de bundan 3 sene
önce Devlet Başkanı olan Carlos Menem, El Tur-
ko...El Turko Suriyelidir. 1900’lü yılların başında
birçok Suriyeli Arjantin’e göçüyor. Adam orada
kendini Türk olarak tanıtıyor. El Turko oradan
çıkıyor. Halbuki ne bilsin Arjantinli, adam Suriye-
li ve Hıristiyan Arap. Bakın onur duyuyorlar. Türk
olmak bir onur meselesi Araplar arasında. Şimdi
bütün bunlar olurken o tarihlerde 4 tane Arap
ayaklanması oluyor. Hiçbiri Arap milliyetçiliği adı
altında yaşanmamıştır. Vahabiler dediniz. Bu bir
mezhep ayaklanmasıdır. 

Z.T: Mezhep ayaklanması tabii.
H.M: Yani çıkıp da “biz sizden bağımsız-

lığımızı alacağız, kahrolsun Osmanlılar” diye bir
şey yok. Biz özerklik istiyoruz diye ayak-
lanmışlardır. Dinsel özerklik, yani devlet veya
yönetim anlamında değil. İngilizlerin 1813’den iti-
baren başlayan bütün kışkırtmalarına rağmen; za-
ten o zaman Osmanlı çöküş dönemine girmişti;
bütün kışkırtmalara rağmen, Vahabilerin ayaklan-
ması mezhepsel bir ayaklanmadır. Libya’daki Su-
nusi ayaklanması yine mezhepsel bir ayaklanmadır.
Sudan’daki Mehdi ayaklanması da mezhepseldir.
Yemen’deki ayaklanması ,Türkler’de “giden gel-
miyor” diye türkülere de  geçmiştir, o da Zeydilerin
ayaklanmasıdır. O da tarikat ayaklanmasıdır.
Müslüman Arapların haricinde yaşanan başka bir
ayaklanma da Beyrut’ta yaşanmıştır. O da Hıristi-
yan Arapların, Marunilerin ayaklanmasıdır ve o da
mezhepseldir. 1850’li yıllarda Fransız, İngiliz ve
Rusların kiliselerinin kışkırtmasıyla olmuştur. Hiç-
bir zaman Arap kelimesi geçmemiştir bu ayaklan-
malarda. Bir tek 1905’de Necip Azuri, Hıristiyan

bir Arap, Paris’te Jön Türklerle dostluk kuruyor.
Jön Türkler Türkçülük, ırkçılık derken zaten
Fransızlar da kışkırtıyor. Bu da zaten Fransızların
ve asıl Jön Türklerin etkisinde kalarak, çünkü tarih
böyle yazıyor;  kalkıp bir tane makale yazıyor,
“Arap ulusunun uyanışı” diye. İlk kez 1905’de
yazılıyor böyle bir şey. Zaten Paris’te yazılan bir
makale, Halep’e veya Şam’a 5 yıl sonra ulaşır.
Çünkü gazete yok, radyo yok ve 1908’de Jön
Türkler Arapları yanlarına çekerek Abdülhamit’e
karşı ayaklanıyorlar. Üstelik özerklikle daha fazla
demokrasi gelecek propagandasını Türkler yapıyor
Arapların arasında. 1908’de yapılan darbede İttihat
Terakki 245 sandalyeli Mebusan Meclisi’nde
Araplara 75 sandalye veriyor. Sırf Araplar ayak-
lansınlar diye. Dinsel bağlar var , Araplar  ayak-
lanmıyor. Halbuki bir çok Arap İttihat Terakki’ye
kuşkuyla bakıyor. 31 Mart Ayaklanması, Hareket
Ordusu’nun başında Mahmut Şevket Paşa var. Onu
özellikle Arap olduğu için seçiyorlar. Sırf Araplar
Osmanlı’yı çökertti demeleri için ve 31 Mart’ta ik-
tidardan düşürülen Abdülhamit, 27 Nisan 1909’da
demin söylediğim gibi Emanuel Karasu adında Ya-
hudi birisi gönderilerek görevden alınıyor ve ora-
dan Selanik’e gönderiliyor. İşte o zaman Araplar,
anlıyorlar ki bu bir tezgah. İşte o zaman Araplar
İttihat Terakki’nin kalleşlik yaptığını ve Osmanlı’yı
çökertmek amacıyla kurulduğunu anlıyorlar.  Zaten
o sıralarda İttihat Terakki, Vatan ve İkdam gazete-
lerinde özellikle de Halide Edip’in başını çektiği bir
grup, Araplara veryansın ediyorlar. Ama ne maka-
leler!.. Ben arşivlerden  araştırdım, Osmanlıca da
okuduğum için. Araplar hakkında neler neler
söyleniyor, o 245 sandalyeden 75’i  1913 seçimle-
rinde 5 sandalyeye düşürülüyor.  Arapça konuşmak
ve Arap kelimesi kullanmak yasaklanıyor. Arapları
kışkırtmaya başlıyorlar ve İttihat Terakki ilk iş ola-
rak Abdülhamit’in 17 yıl süreyle İstanbul’da esir
ettiği Şerif Hüseyin’i Mekke’ye gönderiyor “git
Mekke’yi ayaklandır” diye. İttihatçılar da biliyor
Şerif Hüseyin’in İngilizlerle pazarlık yaptığını.
Bakın Şerif Hüseyin o sıralarda sadece Mekke Be-
lediye Başkanıdır. Ne gücü, ne silahı, ne de adamı
var, hiçbir şeyi yok. 1913’de İngilizler Vahabileri,
Kuveyt Emiri Vahabi Abdülaziz El Suud’u ve o
körfez emirlerini topluyor ve İngilizler’in Hindis-
tan’daki vadisi Gring’ti sanıyorum, şeyhleri toplu-
yor İngilizler ve Osmanlı’ya karşı ayaklanın, diyor.
Abdülaziz El Suud İstanbul’a mektup gönderiyor
ve İngilizlerin kendilerini bir ayaklanma için
kışkırttığını bildiriyor. İttihat Terakki bunu ciddiye
almıyor, kasıtlı olarak ciddiye almıyor. Ve orada
ayaklanma olmasını bekliyorlar 1914’de Birinci
Dünya Savaşı  çıkıyor. 280.000 Arap Osmanlı or-
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dusunda Balkanlarda, Kafkaslarda –Enver Paşa or-
dusunda- ve Çanakkale’de savaşmıştır. Niye geli-
yorlar? Zevk için mi?

Savaş bitiyor, Osmanlı yeniliyor artık her şey
bitiyor. İttihat Terakki zaten her şeyi mahvetmiş.
Hala ayaklanmıyor Araplar. Dolayısıyla böyle bir
ayaklanma, arkadan vurma yok. Şerif Hüseyin’in
dediğim gibi hiçbir kişisel gücü, hiçbir ordusu ve
askeri yok. Üç beş tane adamı, İngiliz ordusu ve
5000 tane de Siyonist çete  beraber ayaklanıyorlar
Osmanlı’ya. Zaten Osmanlı yenilmiş, her taraftan
çekilmiş durumda. İngiliz ordusu İstanbul’a gir-
miş, dolayısıyla ayaklanma veyahut arkadan vur-
ma kelimesi yanlış. Zaten o arada Osmanlı ordusu
çekiliyor oradan Şerif Hüseyin gelmeden çekili-
yor. Bütün bu gerçeklere rağmen hiçbir Arap
aydını ve Arap halkı Şerif Hüseyin’e destek ver-
miyorlar. Tam tersi “biz Osmanlıyız ve Os-
manlıyla devam edeceğiz” diyorlar. Bitti yenildi
gitti Türkler, Mim Kemal Öke’nin “Filistin Da-
vası-Osmanlılar” isimli bir kitabı var, orada bütün
Arap liderlerin isimleri var. Bütün Arap liderler
Suriye, Beyrut, Mustafa Kemal’e “Biz Şerif Hüse-
yin’i desteklemiyoruz, pişmanız ve seninle birlikte
emperyalizme karşı savaşmak istiyoruz” diye bil-
diriyor. İsimleri var hepsinin, Mustafa Kemal “siz
kendi yolunuza ben kendi yoluma” diyor.

Şimdi bakın 1923’te Cumhuriyet kuruluyor,
ona rağmen çok Arap, Urfa’da, Antep’te, Maraş’ta
savaşıyor. Ahmet Şerif diye meşhur bir Libyalı ko-
mutan var. O bile gelip Çanakkale’de ve İzmir’de
Mustafa Kemal’le birlikte Yunanistan’a karşı sa-
vaşıyor. Bugün İzmir’de Libyalı insanlar var, Lib-
ya kökenli, onlar işte bu insanların torunlarıdır.
Manisa’da Muğla’da da savaşıyorlar. 

1923’de Cumhuriyet kuruluyor, 1940’a kadar
Türkiye’nin iki çok iyi komşusu var bölgede biri
Irak, diğeri Ürdün. Irak’ın başında Türkiye’yi zi-
yaret eden tek Arap Kral Faysal, Ürdün’ün başında
Abdullah, bunların ikisi de Şerif Hüseyin’in oğul-
ları, Türkleri arkadan vuranın oğulları bunlar. Peki
bu ne lahana bu ne perhiz, madem ki arkadan vur-
du bunlar seni, bu Şerif Hüseyin’in oğulları, peki
Şerif Hüseyin’in iki oğlu senin nasıl en iyi dostun
oluyor ?

Z.T: İngiliz dostluğu olmasın ortak payda ?
H.M: Bilemiyorum onu, ben tarihi şeyleri

söylüyorum. Yani beni şaşkına çeviren onlar.
1950’li yıllara geliyoruz Türkiye İsrail’i tanıyan
ilk ve tek Müslüman ülke. İşte NATO, CENTO,
Bağdat Paktı, Nasır’a karşı 1956 savaşı, Suriye
sınırına asker yığması, Amerika adına bölgede  ha-
reket etmesi, İncirlik, Cezayir halkına karşı
Fransızların yanında yer alması bunların hepsini

biliyoruz. 
Kıbrıs’a geliyoruz, Kıbrıs’ta bırakın geçmişi,

demin siz söylediniz 1956’da İsrail, Fransa ve
İngiltere Süveyş Kanalı’na saldırırken, Türkiye
çok ciddi olmamakla birlikte sesiz kalırken, do-
laylı bir şekilde onları destekledi sessiz kalarak,
Yunanistan bütün uzmanlarını teknik ekiplerini,
donanımlarını gönderdi Süveyş’in sürekli
çalıştırılması için. Çünkü millileştirilince İngiliz ve
Fransızlar teknik elemanlarını çektiler ve burası
çöker dediler. Yunanistan 2000 kişi gönderdi
Süveyş Kanalı’nın sürekli çalışması için. Nasır do-
ğal olarak bu iyiliği unutmaz, nasıl unutsun ? Üste-
lik de sen Türkiye olarak düşmanlık yapıyorsun,
onlar 1956’da bunu yaparken. Suriye sınırına as-
ker yığıyorsun, Bağdat Paktı’nı kuruyorsun. İncir-
lik’den Beyrut’a çıkarma yapıyorsun, daha çok de-
tay var. Bütün bunlar olurken Yunanistan senin
kalbini fethediyor. Sen üç tane ülkeye karşı sa-
vaşırken Yunanistan bütün teknik elemanlarını
seyrüsefer uzmanlarını getirip Süveyş’i
çalıştırıyor. Ona rağmen bundan da vazgeçtik, işte
demin siz söylediniz Kaddafi 1974’de bütün stok-
larını Türkiye’ye açtı. Uçaklarını verdi, tanklarını
verdi, hava alanlarını verdi Türk ordusu yarar-
lansın diye.

Z.T: İtalya’dan peşin parayla silah aldı
Türklere verdi. 

H.M: Parayla silah aldı Türklere verdi. Çünkü
o silahlar uyuyordu NATO standartlarına. Siz de-
diniz, 1981-1982’de Sirte Körfezi olaylarında,
1986’da evinin bombalanmasında Türkiye açıkla-
ma yaptı “terörist Kaddafi hak etti” diye. Onu da
bırakın bugün Türkler 20 milyar dolar para ka-
zandı Libya’daki inşaat sektöründen. 

Hepsinden vazgeçtim, sen diyorsun ki
“Kıbrıs’ı tanımıyorlar.” Kardeşim Türki cumhuri-
yetler de tanımıyorlar, senin kardeşin dostun olan
ülkeler bunlar. Oradan da vazgeçtim, senin bugün
peşinde koştuğun İsrail ve dünyanın en güçlü lobi-
si dediğin, güvendiğin, öğündüğün Yahudi lobileri
tanısınlar Kıbrıs’ı. Hadi tanısınlar, niye tanımıyor-
lar ? Niye lobi dünyaya baskı yapmıyor Kıbrıs’ı
tanıtmıyor ? Niye senin müttefikin Amerika
Kıbrıs’ı tanımıyor ? KKTC’yi yani. Çünkü Ame-
rika BM Güvenlik Konseyi’nden,  1983’de KKTC
kurulduğunda, 542 sayılı kararı çıkarttı. Dedi ki
“kim Kıbrıs’ı tanırsa kafasını kırarım.” Karar var
542 sayılı karar. Hiç kimse tanıyamaz, yani bizim
gibi hukuka saygılı ülkeler  tanıyamaz. İsrail
tanısın, madem ki senin dostun ve müttefikin, üste-
lik karar falan dinlemiyor istediği zaman... 

Z.T: BM’nin hiçbir kararını tanımayan İsra-
il…

34 Haziran 2002 fabrika

Hüsnü Mahalli Röportajı



H.M: Tanısın işte. Dolayısıyla her şey palavra
üzerine kurmuşlar halka yutturuyorlar. Gelelim 3.
meseleye PKK meselesi...

Hafız Esad, kendi halkına zarar vermiş bir
adam, o ve diğer diktatörler. Hafız Esad PKK’yi
desteklerken İran, İtalya, Rusya, Yunanistan,  bu
ülkeler de fiilen destekliyorlardı PKK’yi. Yani
Hafız Esad nasıl destekliyorsa bu ülkeler de
aynısını yapıyordu. Lavrion’da, Yunanistan’da,
Rusya’da, İtalya’da kamp vardı.  Hatta Avrupa’nın
bazı ülkelerinde eğitim kampları vardı. Hafız Esad
gönderdi Abdullah Öcalan’ı, işte bildiğiniz gibi
İtalya ve Rusya, Yunanistan’a gitti ve Kenya’da ya-
kalandı CİA ve MOSSAD tarafından. Hafız Esad
1998’de imzalanan Adana anlaşmasıyla özür diledi
Türkiye’den ve şu anda Türkiye-Suriye ilişkilerin-
de müthiş bir gelişme var. Bakanlar gidiyor, geli-
yor. 1 Milyar doları dış ticaret, sınırda yumuşama
var, işadamları gidiyor geliyor müthiş bir açılım
var. İşte bugün bile Hafız Esad’a terörden ve Ab-
dullah Öcalan’dan dolayı küfür ediyorsun, ama Yu-
nanistan’la iyi geçiniyorsun. Yani bu ne lahana bu
ne perhiz. Eğer aynı standardı uygulamak istiyor-
san Hafız Esad’a yaptığının aynısını Yunanistan’a
da yap. Yani Yunanistan ne verdi ki sana, sen bu-
nun karşılığında bu iyiliği yapıyorsun. Eğer Yuna-
nistan Abdullah Öcalan’ı kendi büyükelçiliğinden
sattıysa bunun ilk adımını Hafız Esad attı. Ülkesin-
den oraya gönderdi, anlaşmalı olarak. Yani Abdul-
lah Öcalan diyor ya beni CİA ve MOSSAD verdi
Türkiye’ye. Ama Suriye’den çıkmasaydı onu hiç
getiremeyecektin. Getirebilselerdi 15 yıl önce geti-
rirlerdi. Dolayısıyla o tezgah büyük bir tezgah. On-
dan da vazgeçtim bugün Avrupa’da PKK’ye bağlı
245 tane örgüt var. Bugün Medya TV hem Avrupa
Birliği, hem de NATO’nun başkenti Brüksel’den

yayın yapıyor. Bunlar rastgele değil, anlamı olan
şeyler. Bugün Türkiye’nin kendi mantıklarına göre
başını ağrıtan, tırnak içinde kullanıyorum “Kürt
meselesi”nde, yine Avrupa ülkeleri.  İşte Kürtçe
yayın. Eğitim meselesi, HADEP’e niye baskı
yapıyorsun sıkıştırmaları... Suriye 1998’den itiba-
ren bu meseleyi kapattı. Üstelik tek Suriye... Arap
ülkeleri değil. Bugün Osman Öcalan İran’da, PKK
kampları ise İran’da ve Kuzey Irak’da. Yani bun-
ların hepsini unutacaksın. Her gün okuyoruz Avru-
palılar Osman Öcalan’la görüşüyorlar, toplantılar
yapıyorlar, PKK’ye isminizi değiştirin KADEK
yapın diyorlar. O da değiştiriyor KADEK yapıyor.
Bütün bu olaylar devam ediyor. Şimdi bütün bun-
ları görmeyeceksin yalnız ve yalnız Hafız Esad
destekledi diyeceksin.  Ne kadar aptalca, ne kadar
saçma ve ne kadar kasıtlı, çok net olarak görebili-
yoruz. Ama bütün dertleri oydu. Dertleri 1. bugün
yükselen Filistin halkıyla yükselen dayanışma duy-
gusunu yok etmek, ikincisi çünkü bu geliştikçe,
İsrail’in burada kazandığı mevziler kaybedilecekti.
Çok önemli mevziler kazandı burada İsrail, siyasi,
ekonomik, kültürel mevziler ve kazanmaya devam
ediyor. Bu onları rahatsız ediyor. İkincisi de tarihsel
olabilir dediğiniz gibi, Türk-Arap dostluğunu iste-
miyorlar. Bugün Türkiye’de maalesef bazı çevrele-
rince Türkiye’nin doğal çerçevesiyle çelişen bir
çizgiye Türkiye’yi oturtmak istiyorlar.

Z.T: Bu Türkiye’nin de aleyhine 
H.M: Elbette tabi bakın şimdi sınırlar açılsa

Türkiye – Suriye sınırı 900 km Türkiye –Irak sınırı
350 km İran şu kadar. Siyasal nedenler öne sürüle-
cekse, Amerika faşistlerle diktatör Arap rejimle-
riyle işbirliği yapıyorsa sana niye dokunuyor. 

Z.T: Sizi çok yorduk. Teşekkür ediyoruz. 
Hüsnü Mahalli’nin şahsında Arap ve Filistin
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YA AYNİ, YA HABİBİ !..

Port-Saidli Mansur’um on üç, on dört
yaşında.
Yalnayak, başıkabak, oturur boya boyar
aynalı, çıngıraklı sandığının başında.
İskarpinler, pabuçlar, postallar, kunduralar,
tozlu, çamurlu, umutsuz,
yorgun argın, ihtiyar,
çıkar aynalı sandığa.
Fırçalar kanatlanır, parlar kızıl kadife.
İskarpinler, pabuçlar, postallar, kunduralar,
sevinçli, dipdiri, genç,
umutlu, pırıl pırıl,
iner aynalı sandıktan.

Mansur’um kara kuru,
hurma çekirdeği gibi.
Mansur’um tatlı.
Mansur’um hep aynı şarkıyı söyler :
Ya ayni, ya habibi !...

Port-Said’i yaktılar, öldürdüler Mansur’u.
Bu sabah gazetede fotoğrafını gördüm :
ölülerin arasında bir küçük ölü.
Ya aynı, ya habibi !...
Hurma çekirdeği gibi

Pırağ, 26.11.956

İSTİKLAL

Bu zırhlıları, bu orduları tanırım,
benim de sularıma girdiler,
benim de toprağıma asker çıkardılar gecele-
yin.
Kanıma susamıştılar.
Çalmak istiyorlardı gözlerimin nurunu,

hünerini ellerimin.
Döktük denize onları
1922’ydi yıllardan...

Mısırlı kardeşim;
şarkılarımız kardeştir,

isimlerimiz kardeş,
yoksulluğumuz kardeştir,

yorgunluğumuz kardeş.

Şehirlerimde güzel, ulu, canlı ne varsa :
insan, cadde, çınar,

savaşında senin yanındalar.
Köylerimde Kelam-ı Kadim okunuyor

senin dilinle,
senin zaferin için...

Mısırlı kardeşim,
biliyorum, biliyorum,
istiklal otobüs değil ki

birini kaçırdın mı, öbürüne binesin...
istiklal sevgilimiz gibidir

aldattın mı bir kere
zor döner bir daha.

Mısırlı kardeşim,
kanalın sularına karıştı kanın.
İnsanın yurdu bir kat daha kendinin olur

toprağına, suyuna karıştıkça kanı.
Yaşamış sayılmaz zaten

yurdu için ölmesini bilmeyen millet...

1956 Kasım
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Nazım Hikmet’in aşağıdaki iki şiiri, önceki sayıda yayımlanan “Resmi İdeolojiy-
le Gecikmiş Bir Hesaplaşma: Arap Düşmanlığı” yazısının sonunda yeralacaktı. At-
lamışız. Arap Düşmanlığı bu defa tekelci medyanın her eğiliminden köşe yazarını içi-
ne aldı. Üstelik İsrail dostluğu, Şaron sempatizanlığı ve siyonizm ortaklığıyla birlikte. 

Nazım Hikmet bu şiirleri, 1956’da, İsrail, İngiltere ve Fransa’nın Süveyş’i işgali-
ne karşı yazdı. 



Ebu Firas

NAZİZM ve SİYONİZM

Ocak 1933’de Hitler’in iktidara gelmesiyle
Nazi Almanyası’nda Yahudilerin ülkeyi terketme-
leri ve kalanların yok edilmesi için yürütülen uy-
gulamalar hakkındaki bilgiler artık oldukça yaygın
biçimde biliniyor. Siyonist hareketin Nazi Alman-
yası’na karşı tutumu ve aralarındaki ilişki ise pek
bilinmiyor ve yeni yeni ortaya çıkarılıyor. Ama ta-
rihçilerin şimdiye kadar geniş oranda gözardı et-
tikleri konu, İngiliz hükümetinin Siyonist-Nazi
ilişkileri karşısındaki tutumu ve bunun Filistin’de-
ki olayları nasıl etkilediğidir.

İlk incelenmesi gereken, 1930’lardaki üçlü
ilişkide tarafların hedeflerinin ne olduğu, Siyo-
nizm, resmi önderlerinin sayısız açıklamalarında
ortaya koydukları gibi, Filistin’e Yahudi göçünü
teşvik etmeyi ve orada Siyonist bir devletin kurul-
masını amaçlıyordu. Nazizm, gene iyi bilindiği gi-
bi, Almanya’yı ve olanaklı olduğu kadarıyla Avru-
pa’yı Judenrein yani Yahudisiz duruma getirmeye
çalışıyordu. Amaçları pek açıklanmamış olan İngi-
liz emperyalizminin hedefi ise, sonraki olayların
da kanıtladığı gibi, Filistin’de Siyonist gücü
artırmak, itiraf edildiği gibi, kontrol altında bir ge-
lişimle Arap dünyasını ikiye bölen stratejik bir
noktada, Afrika, Asya ve Avrupa’nın kavşağında
Batılı emperyalist birliğin ileri karakolu olacak Si-
yonist devletin kurulmasına yardımcı olmaktı.

Bu buluşma noktasında, üç tarafın da Avrupa
Yahudilerini Filistin’e göç etmeye zorlamak iste-
yecekleri açık. Bunun anlamı üçünün de kalıcı
bağlaşıklar olacağı değil elbette. İngiliz emperya-
lizmi başlangıçta Nazizmi komünizme karşı po-
tansiyel bir bağlaşık olarak görmüş, bu görüş 1938
Münih Anlaşması’yla ifade edilmiş; daha sonra
Alman emperyalizminin kendi çıkarlarını tehdit

eden rakip olduğunu görmüş, ertesi yıl da II.
Dünya Savaşı patlak vermişti. Savaşın bitiminde
Siyonizm, kazanan yanda bulunmanın kendi
çıkarına olacağını kavramış, Nazizme karşı bazı
eylemlere girişilmiş ayrıca emperyalizmin merke-
zinin Amerika Birleşik Devletleri’ne kayacağı
görülerek, İngilizlere karşı terörist kampanya
yürütülmeye başlanmıştır.

NAZİLERİN SİYONİSTLERE
VERDİĞİ GÖREV

1933’de Baron Leopold Itz von Mildenste-
in’in Filistin’i ziyaret etmesi, karşılıklı işbirliği an-
layışının sürdüğünü gösteriyor. “Von Mildenstein
hem Nazi Partisi üyesi hem de Hitler’in seçkin
muhafızları SS örgütü üyesiydi. Ziyarette yol arka-
daşı Yahudiydi, Kurt Tuchler. Almanya Siyonist
Federasyonu görevlisiydi. Karısı da yanındaydı.
Filistin ziyaretinde onları yanyana getiren neden,
Almanya’yı Yahudisiz veya Nazilerin dedikleri gi-
bi judenrein görme arzusunu paylaşmalarıydı.
Henüz Nasyonal Sosyalistlerin ‘Yahudi soru-
nu’nun nasıl çözüleceğine ilişkin bir çabaları yok-
ken, Yahudi yurdu yaratmak ve Filistin’e Yahudi-
leri göç ettirmek isteyen Siyonistler sorunun
yanıtını bulmuşlardı...

Nazi Partisi’nin Yahudi sorunuyla ilgili tutu-
mundan hoşnut olmayan SS, kendi Yahudi siyase-
tini belirlemeye başlamıştı. Bu siyaset Yahudilerin
Filistin’e göç ettirilmelerine dayanıyordu ve Siyo-
nist programla çakışıyordu...

Baron’un özel etkisi çok geçmeden ona SS
üstleri arasında Siyonizm ve Yahudi sorunu uz-
manı olarak ün kazandırdı. Siyonist programın
gerçekçi ve pratik olduğu inancı, meşgul Nazi ku-
ramcıların uzun süredir içinden çıkamadıkları Ya-
hudi sorunundan kurtulmalarında etkili oldu, parti-
li yoldaşlarına çıkış yolu olarak göründü. Ocak
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Aşağıdaki makaleyi, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan “Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler

Ansiklopedisi”nin 5. cildinde yeralan “Filistin Devrimi ve Ortadoğu” bölümünden, olduğu gibi ve
bütünüyle aldık. Bu vesileyle hem Türkiye sosyalist ve ilerici hareketinin çok önemli bir ürününe, ansiklo-
pedinin kendisine ve hem de Filistin dosyasının tümüne okuyucularımızı gönderebilmeyi umuyoruz. Yakın
zamana kadar Türkiye’deki Filistin diplomatik temsilciliği yürüten Ebu Firas’ın makalesi ise bugün nere-
deyse bütünüyle unutturulmuş bulunan; bu nedenle de hiç kimsenin kurcalamadığı çok önemli bir tarihsel
gerçeği, ortaya koyuyor. Fabrika okuyucularının “atlamamasını” önemle diliyoruz.



1933’deki Nazi zaferinden sonra, daha önceki
sınırlı başarılarına karşın Alman Yahudi toplumu
içinde önemli bir güç durumuna gelen Siyonistler-
le işbirliği böylelikle gerekli oldu. Gerçekten Hit-
ler’in iktidara gelmesinden sonra Siyonizm çok
güçlenmişti. Almanya Siyonist Federasyonu’nun
iki haftada bir çıkan gazetesi Juedische Runds-
chau’nun satışlarındaki büyük artış bu gelişimi
yansıtır. Hitler öncesi dönemde ortalama 10 binin
altında kalan satış, 1933’ün sonunda 38.500’e
ulaşmıştı.

Eski Alman Yahudiliği önderlerinin, Yahudi-
leri Hitler’in iktidarına karşı hazırlamaktaki ba-
şarısızlığına dayanan Siyonizm kazandığı yeni
popülerlikle Yahudi toplumu üstünde daha fazla
iktidar isteğinde bulundu. Hitler’in iktidara geldi-
ğinin ertesi günü Juedische Rundschau, Yahudi
hakları için mücadelenin ancak Yahudi halkına ve
ulusuna (Volkstum) bağlılıklarında daima kusur-
suz olanlarca yani Siyonistlerce yürütülebileceğini
yazıyordu. 7 Nisan’da gazete bütün Yahudi grup-
ları içinde yalnızca Siyonistlerin Nazilerle iyi ni-
yetli ve ‘dürüst ortaklar’ olarak ilişki kurabilecek-
lerini iddia etmekteydi...

Tuchler böylelikle von Mildenstein’la ilişki
kurdu ve etkili bir Nazi gazetesine Yahudi Filisti-
ni’yle ilgili olumlu şeyler yazmak istediğini söyle-
di. Von Mildenstein kendisinin Filistin’i ziyaret et-
mesine izin verilmesi koşuluyla bu isteği kabul et-
ti. Dahası Tuchler’den kendisine kılavuzluk yap-
masını istedi. Böylece 26 Eylül 1934’de Goeb-
bels’in etkili gazetesi Der Angriff’de Von Lim
adıyla ilk ‘Ein Nazi faehrt nach Palaestina’ yazısı
çıktı.

Von Mildenstein’in makaleleri ‘çölü yeşerten’
ve Yahudileri ‘Aryan süpermen’e benzeten Siyo-
nizme övgüyle doluydu. Siyonist propagan-
dacıların övgüleri bile bu dereceye varamamıştı.

NAZİ YÖNETİMİNDE
SİYONİST ETKİ YAYILIYOR

Von Mildenstein Yahudilerin dostu değildi (ne
de olsa Nazi Partisi üyesiydi ve SS’di). Onun dost-
luğu Yahudilerin yalnız kendisine siyonist diyen
kesimineydi. Asimile olduğu söylenen Yahudiler,
kendisinin önce Alman, sonra Yahudi olduğunu
söyleyen Yahudilerle, bütün ırkçı duygulardan çe-
kinen Yahudiler için düşünceleri, resmi parti poli-
tikasının aynısıydı...

Der Angriff bir Naziyle bir Yahudinin Filis-
tin’e yaptığı ziyaretin anısına Svastika ve Yahudi
Yıldızıyla bezenmiş madalya bastırdı. Von Mil-
denstein’in başarısı, 1934’ün başlarında SS yöne-

ticilerine, Yahudi sorununun çözümünün Yahudi-
lerin Filistin’e göç ettirilmesi olduğunu kabul ettir-
mesindeydi. Gerçekten makaleleri ona önem ka-
zandırdı, 1935 yazında SS istihbarat kolunun Re-
inhardt Heydrich’in Güvenlik Teşkilatında Yahudi
masasına atandı. Yeni görevine atanır atanmaz von
Mildenstein fikir babalığını yaptığı siyaseti uygu-
lamaya koyuldu.

Güdülen siyasetin özü, gördükleri bütün
baskılara karşın Filistin’e göç etme isteği göster-
meyen Yahudilerin Siyonist etkinliğinin artırılarak
göç ettirilmelerini sağlamaktı. Irkçı, göç taraftarı
Siyonistlerle, Nasyonal Sosyalizmi bocuzu asimi-
lasyoncular arasında ayrım gözeten SS örgütü, Ya-
hudi toplumu içinde Siyonistlerin konumunu
güçlendirmeye çalışıyordu. SS görevlileri Siyo-
nistlerin eylemlerini teşvik etmek ve Siyonist ol-
mayanlarınkini bastırmak üzere talimat almışlardı.
Siyonistler öteki gruplara verilmeyen ayrıcalıklara
sahiptiler. Mart 1935 tarihli bir polis kararname-
sinde, örnek olarak, Siyonist gençlerin Siyonist ol-
mayanlara göre kayırılmaları emredilmişti. Siyo-
nistlerin üniforma giymelerine izin vardı. SS, Si-
yonistlerin Yahudileri Filistin’in zor koşullarına
hazırlayan meslek ve kır eğitim kamplarına
hoşgörüyle bakıyor, onların Nazi görevlerine gir-
melerine asimilasyonculara göre daha fazla ko-
laylık sağlıyordu. 15 Eylül 1935 tarihli Yahudile-
rin Alman yurttaşlık haklarını ellerinden alan ve
onları parya kabul eden Nuremberg Yasaları bile
Siyonistler için özel bir hüküm taşıyordu: Alman
renklerini taşımaları yasaklanan Yahudiler kendi
bayraklarını yani Siyonist amblemi, beyaz üstüne
mavi Yahudi Yıldızını taşıyabileceklerdi.

VON MİLDENSTEİN’DAN EICHMANN’A

Başka bir tarihsel açıklamaya göre, von Mil-
denstein ününü çok daha erken kazanmış, Yahudi-
lere karşı Nazi politikasının oluşmasında büyük bir
rol oynamıştır. “SD yurtiçi (iç işler) müdürlüğü
olarak bilinen örgütte Yahudi sorunu için ayrı bir
masa kurulmuş (11-12 koduyla) SS Unters-
turmführer Leopold von Mildenstein yönetimine
getirilmiştir. Mildenstein 1934 sonunda bürokrasi-
de 11-1123 olarak kodlanan Siyonizmle ilgili göre-
ve Adolf Eıchmann’ı atadı. Bir yıl içinde Alman-
ya’daki ve yurtdışındaki önde gelen Yahudilerle il-
gili araştırma programı gerçekleştirildi. Yahudi
basını izlendi. Dünya çapında meslek eğitimi ve-
ren Yahudi örgütü ORT ve Ortodoks Yahudilerin
örgütü Agutal İsrael hakkında araştırmalar yapıldı.
Bu türden çalışmalar yürütüldü ve uzmanlar yetiş-
tirildi. Siyonizm uzmanı Eıchmann yanında asimi-
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lasyoncular, Ortodokslar ve hayırseverlik masaları
kurularak buralara da uzmanlar atandı. (Eich-
mann’a göre, çalışma arkadaşları Dieter Wisliceny
ve Theodore Danneker, Avrupa Yahudilerinin
dışarı atılmasının örgütlenmesine kendilerini
adamış, canla başla çalışıyorlardı.)”

Bazı tarihçiler von Mildenstein’ın emekli ola-
rak yerine Eichmann’ın geldiği dönemi, Nazilerin
Yahudi politikasının bütünüyle değiştiği ve Hit-
ler’in ürkütücü ‘son çözüm’ görüşünün uygula-
maya başlandığı dönem olarak değerlendirirler.
Gerçekten Fransız atasözü ‘plus ca change, plus
c’est la meme chose’ burada çok uygun düşüyor.
İktidara yönelmesinden çöküşüne kadar Nazi reji-
minin bu konudaki ana politikası Yahudilerin Av-
rupa’dan uzaklaştırılması olmuştur. Naziler Yahu-
dilerin Filistin’e, cennete, cehenneme veya Mada-
gaskar’a mı gittiğine (oraya gönderilmeleri de
düşünülmüştü) aldırmamışlardır, yeter ki Avru-
pa’dan uzaklaşsınlar. Nazi siyasetçiler Yahudile-
rin Filistin’e göç ettirilmesi için Siyonistlerle iş-
birliği yapmaktan, sonra da kalanları yok etmek-
ten çok memnun kalmışlardır. Yani, Yahudilerin
Filistin’e göç ettirilmesini amaçlayan Siyonist
kampanya de ‘son çözüm” de Nazi hedefleriyle
tam uyuşmaktadır. İki Siyonist yazar bu durumu
ifade etmişlerdir: “Ocak 1938’de (Hitler) Yahudi
göçünün Filistin’e yöneltilmesi ve bu yol ka-

panınca da kendisine önerilen yok etme kamp-
larına giden son ‘çözüm’ü kolaylıkla benimsemiş
ve emretmiştir.” Dolayısıyla, Nazi siyaseti, von
Mildenstein’ın görüşüyle de, savaşın sürdüğü Av-
rupa’da lojistik zorlamalar taktik değişiklikleri zo-
runlu kıldığında farklı yöntemleri de aynı tu-
tarlılıkla benimsemiştir.

Yoğunlaştırılmasının dışında stratejik olarak
siyaset aynı kalmıştır. 1938’de, Viyana’daki Yahu-
di Göç Dairesi Başkanı Einchmann, Siyonist
görevli Moşe Bar Gilad’la Avusturya’daki Nazi
yetkililerin Siyonist genç öncüleri eğittikten sonra
Avusturya Yahudilerinin Filistin’e göç etmeleri
konusunda bir antlaşma imzalamıştır. Benzer bir
antlaşma Alman Yahudilerinin Filistin’e göç etme-
leri için Siyonist ajan Pinhas Ginsberg’le Berlin’de
Gestapo merkezi arasında imzalandı. Eğitime iliş-
kin olarak Einchmann sözlerini tuttu. Çiftlikler ve
araç gereç sağlandı. Bir defasında genç Yahudile-
de eğitim çiftliği sağlamak için bir manastırdan ra-
hibeleri boşalttırdı. 1938’in sonuna gelindiğinoe
bin kadar genç Yahudi Nazilerin sağladığı kamp-
larda eğitim görmekteydiler. Bu eğitim Siyonist
harekete çok yararlı oldu, İrgun, Hagana ve Stern
gibi terörist çetelerin üyeleri Filistinlileri kendi
yurtlarından atmak üzere buradan yetişti; Siyonist
devletin öncüleri Kibbutzim’de yerleşenler de bu
eğitim kamplarından geldi.
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Aşağıdaki pasaj “New Left Review” dergisinin
editörlerinden Pakistan doğumlu yazar ve siyaset
adamı Tarık Ali’nin geçtiğimiz günlerde Türkiye’de
de yayımlanan “Fundamentalizmler Çatışması,
Haçlı seferleri, cihatlar ve modernite” adlı ki-
tabından alınmıştır. Kitabı Abdullah Yılmaz çevirdi
ve Everest Yayınları yayımladı. Fabrika okurlarına
bu sürükleyici, bilgilendirici ve ilgi çekici kitabı oku-
malarını öneriyoruz.

Yahudi düşünür Asher Ginzburg (1856-1927)
“..eğer Yahudi ‘kültürel varlığı’nın yerine siyasal bir
devlet konacak olursa, bunun kaçınılmaz olarak yöre
halkıyla çatışmaya yolaçacağını fark etmişti ve nite-
kim dedikleri de çıktı.

Siyonist devletin ateist öncülerinin umursa-
mazlığı ve sömürgeci Britanya devletinin ilk Filistin
intifada’sını (1936-1939) bastırmasına yardım eder-
ken sergiledikleri gönüllü zalimlik geleceğin bir işa-
retiydi. Filistin ayaklanması, eğer Britanya olma-
saydı çoktan duracak olan, Yahudi kolonileşmesine
karşı bir protestoydu. Halkın patlaması, Kraliyet Ha-
va Kuvvetleri’nin bombardıman uçaklarının deste-
ğinde, 25 bin İngiliz askeri ve Siyonist yardımcı bir-
likleri tarafından bastırıldı. Britanya İmparatorlu-
ğu’nun gerçekleştirdiği ayaklanma-karşıtı harekat,
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Malay adalarında
gerçekleştirilen harekata kadar türünün en
büyüğüydü. Filistinliler karşısındaki sömürgeci
saldırının en şiddetli günlerinde, Winston Churchill
1937 tarihinde Peel Araştırma Komisyonu’nda ifade
verdi ve eylemi Yahudilerin ırksal üstünlüklerini
kötü  seçilmiş bir imgeyle savundu:

Yemlikteki köpeğin, orada uzun süreden
beri çörekleniyor olsa da, yemlik üzerinde ile-
lebet hak sahibi olduğunu düşünmüyorum.
Böyle bir hakkı tanımam. Örneğin Ameri-
ka’nın Kızılderililerine ya da Avustralya’nın si-
yah insanlarına büyük bir  yanlışlık yapıldığını
da kabul etmiyorum. Daha güçlü bir ırk, daha
üstün bir ırk, dünyamıza daha layık bir ırk, di-
yelim, geldi ve yerini aldı diye öteki insanlara
karşı yanlış yapılmış olduğunu kabul etmem.

Bu emperyal haydutların eskiden beri bilinen sa-
vunmasıydı. Ama ilginçtir, Churchill bir yıl önce Na-
zi Almanyası’nda yaşanan Kristallnacht olaylarına

hiç atıfta bulunmamıştır; o zaman da başka bir
“üstün ırk” üstünlüğünü ispatlıyordu çünkü. Filistin
ayaklanması, sonunda, tam Avrupa’da savaş patla-
mak üzereyken bastırıldı. Arapları ezmekte verdikle-
ri desteğe şükran duyan Britanya, Siyonistlere kendi
devletlerini kurma sözü verdi, ama ancak savaş bit-
tikten sonra. Britanya, aynı zamanda, Filistinlileri sa-
kinleştirmek için Yahudi göçünü sınırlandıracağına
dair de söz verdi. Bu gelişme Siyonistlerin sağ ka-
nadını oluşturan Irgun’la bir gerilim doğurdu ve Ir-
gun, Britanya’ya karşı bir terör kampanyası başlattı.
Ben Gurion’un liderliğindeki Siyonist sol hareket
Churchill’i desteklerken, Haganah gönüllüleri İrgun
üyelerini izleyip köşeye sıkıştırdılar. Yahudilerin
kendi aralarındaki savaş İkinci Dünya Savaşıyla so-
na erdi. İki grup da artık Britanya karşısında birleş-
mişti.” (s.124-126)

Yukarıdaki pasajdan biz de birkaç sonuç çıkara-
biliriz:

1. Churchill’in “yemlik” dediği yerin, sadece Fi-
listin toprakları olduğunu düşünmek bizce isabetli
değil. Yem Ortadoğu’nun petrol yataklarıdır ve
Churchill’in “yemlikte uzun süreden beri çöreklenen
köpek” şeklindeki alçakça benzetmesiyle kasteddiği,
Arapların tümüdür. Ve belli ki emperyalizmin göz
diktiği her türlü zenginliğin asıl sahibi olan halklar,
buna Türkler de dahildir, Churchill için “yemlikte
kıvrılan köpek”ten başka bir şey değildir.

2. Irkçı üstünlük iddialarının sadece Nazilere ve
Siyonistlere ait olmadığı; “demokrasinin beşiği”
İngiltere’nin bu ünlü siyasetçisinin de aynı faşist dil-
le konuştuğu ayan beyan ortadadır. Bu faşist dil,
bugün ortadan kalkmış değil, üzeri örtülmüş; ancak
emperyalizmin bakış açısının temelini oluşturmaya
devam eden kavramlar dünyasının dilidir. Aynen
Bush’un “Haçlı seferi”nden sözetmesi gibi, kapita-
list-emperyalist Batı’nın tarihindeki bütün gericilik-
ler, sözkonusu zihniyette canlılığını korumaktadır.

3. “Siyonist sol hareket” veya “Siyonizmin sol
kanadı” ne anlama geliyor acaba? “MHP’nin sol ka-
nadı”, “Milli Görüş’ün sol kanadı” gibi bir şey mi
söylenmek isteniyor? Siyonizm, üstelik de Filistin’i
işgale girişmiş Siyonizm, bütün kanatlarıyla, hem
Yahudi şeriatçısı, hem de ırkçı bir zihniyetten ibaret
değil midir?

Demek, solcu bir yazarı okurken de, soru sor-
mayı bir an bile ihmal etmeden okumak gerekiyor.
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Evet, MOSSAD Taksim'de altı elemanıyla
İsrail'i protesto gösterisini izliyor. Tarih 3 Nisan
Perşembe. Göstericiler Halkevleri üyeleri. Fotoğ-
raflarını çekenler ise gazeteci kılığındaki polisler
değil, İsrailli öğrenci kılığındaki MOSSAD üyele-
ri. O kadar rahatlar ki, kim olduklarının an-
laşılmasından çe-
kinmiyorlar. Er-
tesi gün MOS-
SAD üyelerinin
fotoğrafları bir
gazetenin man-
şetlerini süslüyor.
Bu, diğer gazete-
lerce bir haber
olarak bile değer-
lendirilmiyor. Ya-
ni MOSSAD'ın
Türkiye'de Türk
vatandaşlarını iz-
leyip fişlemesi
olağan bir durumdur anlamına geliyor.

Bir başka İsrail vatandaşı 13 Nisan tarihli bir
gazetenin haberine göre hırsızlık yaparken yaka-
lanıyor. Gazeteye göre MOSSAD ajanı olması
muhtemel İsraillinin adı David Hıhınashvili. Gaze-
tede fotoğrafı da var; tıpkı Türk vatandaşlarını fiş-
leyen diğerleri gibi. Hıhınashvili 18 Şubat'ta 19
milyar değerinde pırlanta yüzük çalarken yaka-
lanmış, 2 gün sonra tutuklanmış, 18 gün sonra ise
yargılandığı mahkeme tarafından serbest
bırakılmış. Üst düzey emniyetçinin açıklamasına
göre yargılamadaki bu hız, hırsız turistlerin
yargılanmayıp sınırdışı edilmesi kuralından kay-
naklanıyor. Yani turistseniz her türlü hırsızlığı yap-
manız mümkün. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan
İçişleri Bakanı ise "bazı bilgilerin devlette kalması
gerektiği"ni belirtiyor. Belli ki konu hassas,
Hıhınashvili'nin bir dokunulmazlığı var.

Biz bir de Garih cinayetini hatırlatalım. Bili-
yorsunuz, olayı soruşturmak üzere MOSSAD
ajanları gelmiş, ancak yeterince soruşturmamış
olacaklar ki olay karanlıkta kalmıştı. 

MOSSAD, İsrail'in istihbarat örgütü, birçok
Filistinlinin kanları ellerindedir. Filistinin dışında
dünyanın birçok yerinde etkili operasyonlar
yaptıkları ve iz bırakmadan hedeflerini ortadan
kaldırdıkları biliniyor. Şimdi İsrail'i yönetenlerin
büyük bir kısmı da bu gaddar örgütün içinden ge-

liyor. Anlaşılacağı
gibi MOSSAD
yalnızca bir istih-
barat örgütü değil,
siyonizmin ete ke-
miğe bürünmüş
hali. Tarihi İsrail'in
kuruluşundan önce
başlıyor, siyonist
İsrail kuruluşunu
bu örgütün etkili
ve dolayısıyla gad-
dar yöntemlerine
borçlu. 

Türkiye ile İsrail ve MOSSAD arasında da de-
rin ilişkiler var. İlk önce MİT üzerinde etkili oldu-
ğu biliniyor: dünyanın birçok ülkesine de istihba-
rat eğitimi veriyor. MOSSAD'ın bu ilişkileri kendi
çıkarları doğrultusunda kullandığını da eski MOS-
SAD ajanlarının anlatımlarından biliyoruz. Bütün
istihbarat örgütleri bu ilişkileri birer kaldıraç gibi
kullanmaya çalışıyor ama yöntemi etkili kullanan-
ların CIA ve MOSSAD olduğu biliniyor. 

MOSSAD üyelerine kendi literatürlerinde
Katsa deniyor. Sayıları son derece sınırlıdır.
Örgütün etkisi Katsalardan değil Sayanlardan geli-
yor. Bu sonuncusu İsrail dışındaki gönüllü yahudi
yardımcılar anlamındadır. Böylece dünyanın her
yerinde gönüllü ajanlar bulmakta zorlanmıyorlar.
Konuyla ilgili kaynaklar bütün yahudilerin gerek-
tiğinde kullanıldığını belirtiyor.

MOSSAD eli kolu uzun bir örgüt aynı zaman-
da. Bir çok örgütü İsrail'de eğitiyor. Birçok katil
mesleklerini icra etmeden önce örgütün eğitimin-
den geçiyor. Cinayetlerde arapların kullanılması
da çok sık rastlanan bir durum. Bu şüpheyi berta-
raf etmenin en etkili yolu, çünkü bir Arabın işledi-
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ği cinayet nedeniyle kimsenin MOSSAD'ı suçla-
mayacağı biliniyor.

Türkiye uzun zamandır MOSSAD'ın sıçrama
noktalarından biri ve Türk vatandaşlarının fotoğ-
raflarını çekmesinden de anlaşılacağı gibi bu
ülkeyle çok yakından ilgili. Abdullah Öcalan'ın
yakalanmasındaki
aracılığı ile bu iliş-
kiyi iyice pekiştir-
diği biliniyor.
Yıllar önce ihdas
olunan "Kayıp Si-
lahlar" davası da
aslında bu örgütle
ilgili olmasına
rağmen adı hiç
anılmamıştı. Ağar
ve ekibi Ertaç Ti-
nar'ı bu örgütle
MİT dışından ilişki kurmak için kullandığı
kayıtlıdır. Hedef o zamanda örgütün yardımıyla
Apo'yu ele geçirmekti. Ancak dengeler o zaman
buna izin vermemişti.

Gelelim konunun özüne; MOSSAD Tak-
sim'de çektiği fotoğrafları ne yapacak? Elbette ar-
şivlerine koyacak. Peki sonra? Bu kişileri tutukla-
yacak hali yok, İsrail'e vize vermeme gibi bir ceza-
landırma yoluna da gidemez. Peki ne?

Fotoğraflarının çekilmesine yol açacak bir ay-
mazlık içinde olduklarına göre belli ki kendilerine
çok güveniyorlar. Ama bu bile başka bir ülkede  o
ülkenin vatandaşlarını fişleyecek kadar cüretli ol-
malarına yol açamaz. Başka bir şey olmalı. 

Bizim sorunumuz ise başka: bu fotoğraflar
yayınlandıktan sonra ne vatanperver med-
yamızdan ne de milli onuruna çok düşkün olduğu-
nu bildiğimiz yetkililerden bir seda çıkmadı. De-
mek ki bir başka ülkenin ajanlarının Taksim'de

çalışmasının bir sakıncası bulunmuyor. Öyleya ne
bunların kim oldukları araştırılmış, ne İsrail'e bu
skandal nedeniyle bir uyarı yapılmış. Ortalık süt li-
man. İnanın MOSSAD İsrail'de kendi yurttaş-
larının fotoğraflarını çekseydi bundan daha büyük
bir skandal olurdu. 

İnsan nereye
b a ğ l a y a c a ğ ı n ı
şaşırıyor: İsrail
bütün Filistinlileri
yoketmek için hare-
ket geçmişken tank-
larımızın orasına
burasına İsrail aleti
taktırdığımızdan
mıdır, kendi vatan-
daşlarına karşı giriş-
tiği suçların savun-
masını yahudiler

üstlendiğinden midir karar veremedim. Biliyoruz,
yahudi soyundan gelenlerce yönetiliyoruz ama so-
run değil biz alışığız. Ama en azından Dışişleri Ba-
kanımız hala bu ülkenin vatandaşıdır ve biz sessiz
kalmasında bir kan meselesi aramak istemiyoruz.
Ama onurlu bir insan gibi davranmasını beklemek
hakkımız var. Soruyoruz, bu ülkenin hala İsrail'i
kınamaya yetkisi var mı? 

Bir zamanlar cami kapılarında sıkışan dincile-
rimizin bir sloganı vardı hatırlayacaksınız: "Burası
Türkiye İsrail değil." Biz şimdi tamamlıyoruz:
emin misiniz?

Bir ek daha, İsrail zulmü en azından kendi va-
tandaşına yapmıyor. Yani burası İsrail değil ama
durum daha karışık.

Biliyorsunuz, herşey gibi ihanetin anlamı da
yere ve tarihe göre değişir. Bu tarih değişecektir.
Biz şimdilik çeteleyi tutuyoruz, günü gelir sınırları
da tutarız. 
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Eskiden bir 6 milyon dolarlık adam vardı.
Kurguya göre, kolu bacağı kopuyor, 6 milyon do-
larlık bir masrafla kol bacak yapılıyor ve
adamımız eskisinden daha iyi oluyordu. Bu tiplere
biyonik adam diyorlar ama dizinin ana fikri de bi-
yoniklik üzerinde değil bunun maliyeti üzerinde
yoğunlaşıyordu.

Bizimkisi de öyle, Hürriyet gazetesi Wal-
Mart'ın patronunun Türkiye'ye gelip gitmesini "20
milyar dolarlık adam iyisiniz dedi gitti" başlığıyla
görmüştü. Yani neden gelip gittiği değil kişisel ser-
veti daha önemli görülmüştü. Hayır ucuza özelleş-
tirme malı kapatmaya gelse anlayacağız, ne bir şey
almış ne bir şey satmış, öylesine gelip, giderken de
"hadi gene iyisiniz" deyip gitmişti.

Okurlarımız biliyor, Fabrika böyle durumlar-
dan fena halde şüpheleniyor. Şüphelenmekle kal-
mayıp bir de gidip araştırıyor. Öyle oldu, işte
araştırma sonuçlarımız:

Bir kere adamımız, hadi gidip şu fukara ülke-
yi bir görüp geleyim anlamsızlığı içinde değil. Ge-
lişinin bir nedeni var. Selahattin Beyazıd diye bir
vatan evladı milyarderimizi misafir etmek istemiş,
o da kırmayıp ta buralara kadar gelip, üstüne
üstlük 'hadi gene iyisiniz" deme erdemini göster-
miş.

Adamımız Robson Walton'un milyarları ile ne
haltlar karıştırdığını bilemiyoruz ama daha ilginci
misafirperver vatan evladının da haltları ka-
ranlıktaydı. Fabrika araştırdı, bu zat bir yandan
Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak bilini-
yor. Ama işi gücü hakkında bilgiler o pozisyonuna
göre net değil. Bilgilere göre hem en zengin 100
Türk, hem de en zengin 100 Kürt arasında ön sıra-
larda. Künyesinde "şirketler müdürü" yazıyor ama
hangi şirketlere müdürlük yaptığı belli değil. Bir
rivayete göre serveti Doğu Beyazıd'daki geniş top-
raklarına dayanıyor ama Doğu Beyazıd'ı top ye-
kun satsa böyle bir serveti edinmesi mümkün de-
ğil. Hadi oldu diyelim, neredeyse Türkiye'yi satın
alacak kadar varsıl olan Walton'ı nereden tanıya-

cak?

İş bildiğinizden daha karışık. Fabrika ararken
Bilderberg örgütünün duvarına tosladı. Bu gizli
örgüt, bütün Avrupa'da yıldızı parlayacak adamları
toplayıp yıldızını parlatmakla meşhur. Ama top-
lantılar gizli yapıldığından içeride neler konuşul-
duğu bilinmiyor; bilinen bu örgütün davetlisi olan-
ların ışık hızıyla yükselmeye başladığı. Üyeleri
arasında Türkiye'den Süleyman Demirel, Mesut
Yılmaz, Bülent Ecevit, Cem Boyner, Hikmet Çe-
tin, Gazi Erçel vb. ünlü kişiler var. Ve bu kişileri
seçme durumunda olan kişi Selahattin Beyazıd,
yani örgütün Türkiye koordinatörü o. Biliyorsunuz
"şirket" istihbarat litaratüründe aynı zamanda
"örgüt" anlamında kullanılıyor. Şirketler müdürü
dedikleri muhtemelen böyle bir şey.

Bu kadar değil, kaynaklar bu örgütün, CFR
adlı bir başka örgütün alt birimi olduğunu belirti-
yor. CFR, Dış İlişkiler Komisyonu anlamına geli-
yor; bu örgütün üyeleri ise ABD'nin para babaları
ile, önde gelen politikacı ve bürokratları. Örgüt
içinden ABD Başkanları çıkarmakla ünlü. Son el-
li yılın tarihi neredeyse bu örgütün üyesi olma-
yanın devlet yöneticisi olamadığını gösteriyor. Bu
kadar etkili. Vatan evladı Selahattin Bebayazıd iş-
te böylesine dolambaçlı ilişkiler içinde. O kadar et-
kili ki, çat kapı İngiltere Kraliçesini ziyaret edebil-
diği bile iddia ediliyor.

Muhtemelen arkadaşım dediği para babası
Walton ile örgütten tanışıyorlar. Gazeteye göre bu
zatın yüzmilyarlarca dolarlık servetinin kaynağı
bir mağazalar zinciri. Belli ki alsatcılığı kapitalist
enternasyonal üyeliğine yükselecek kadar iyi bili-
yor.

Gizli gizli buluşup, dünyanın ne şekil ala-
cağına karar veriyorlar, bu söyleniyor. Dünyanın
aldığı şekle baktığımızda zararlı bir örgüt olduğu-
nu anlıyoruz. Yani bu giderayak söylediği "Hadi
gene iyisiniz" lafı pek hayra alamet değil.

Peki adamımız geldi gitti de başka bir kimsey-
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le görüşmedi mi? Örneğin, bu haberi veren gazete-
nin gizli patronuyla! Olur mu, bir kere Beyazıd alt
örgütün bir koordinatörü. Bir yoksul üçüncü dünya
ülkesi olarak üst örgütte de temsil edilme şerefine
nailiz, bunu da biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda CFR
nam örgüt bir ilkesini çiğneyerek(Belki de bize
öyle geliyor) ilk defa Amerikan yurttaşı olmayan
bir faniyi üyeliğine kabul etmişti. Biz yine aynı ga-
zeteden öğrenmiştik; Rahmi Koç artık CFR üyesi-
dir. Milyoner Walton, bu seçkin Türk evladı ziya-
ret etmedi mi yani? Bunu kabul edemeyiz, bu bu-

luşma olmuştur ama gazete hassasiyeti nedeniyle
bu kısmı atlamıştır.

Araştırmamızın kısa çıkarımını buraya
yazıyoruz; Kapitalist enternasyonal uyumuyor ve
dünyamızı şekillendirmek için ta Türkiyelere gel-
me zahmetine bile katlanıyor. Yakında kokusu
çıkar ve biz acısını ta içimizde hissederiz. 

Bu da ikinci çetelemizdir ve sınırları tutma
uyarımız bir espiri değildir. 
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1848’de burjuva devrimleri kuşkusuz
bugünden farklı görünüyordu. Farklıydı, çünkü
Büyük Fransız Devrimi’nin sıcağı henüz hissedili-
yordu; Avrupa düşkün sınıflarının kurduğu devlet
Amerika da, Fransız Devrimi’nin yoluna girmişti.
1848’de, önce burjuvazi ve ardından proletarya
kıpırdanmaya başladığında, devrim hayalini
büyütmekle meşgul Marx’ın, neden çok heyecan-
landığını anlıyoruz. Kendisi hakkındaki yargısı da,
dışından yapılan değerlendirmeler de doğrudur;
Marx aydınlamanın çocuğuydu. Işığını aldığı şeye
karşı çok nesnel davranmasını bekleyemeyiz ve
nesnel değildir.

Şimdi, Fransız devrimi bir öksüz çocuktur. An-
cak, Volteire’nin “Portatif Felsefe Sözlüğü”nün
okuyanı hala heyecanlandırdığını biliyoruz;
Fransız Devrimi’nin yaşadığının canlı kanıtıdır bu.
Aydınlanmanın ışığı, hala parlamaktadır ve bizler
de bir ölçüde bu ışığın ürünleriyiz.

Peki Aydınlanma “aydınlanma ışığının” ürünü
müdür? Bunu yanıtlamanın çok kolay olmadığını
da biliyoruz. Ama yanıtı bulmakta Marx’tan daha
şanslı olduğumuz açıktır; ortada bırakılmış bu
büyük ileri sıçramanın hem sahiplenilmesi ve hem
de eleştirilmesi için koşullar artık olgunlaşmıştır
çünkü. Onu mantıki sonuçlarına götüren Marx’ın
bizzat kendisi de bu aydınlanma tartışmasını
mümkün kılmaktadır.

Evet ortada bir ışık ve bir aydınlık vardır ve
tartışma konusu olan bu değildir. Aydınlık, dolaylı
bir sonuçtur; biz şimdi, daha nesnel bakma şansına
sahip olanlar olarak adını daha doğru koyabiliriz.
Kaynağı ışıktır ve insanlık, doğuşundan bu yana
ışığın en büyük kaynağı olarak Güneş’i biliyor.
Güneştir ve aydınlanma, büyük ölçüde Güneş’e da-

yanmaktadır. Aydınlanma, somut anlamıyla da
Güneş’in çocuğudur.

Işık ve aydınlık bir sıçramaysa, gerisinde kuş-
kusuz karanlığın olması gerekiyor. Tekvin ya da
Musa’nın birinci kitabı, ışığı güneşin önüne koya-
rak, hiç olmazsa belli bir zaman ve mekanda bun-
ların ayrı şeyler olduğuna inanıldığını bize göster-
mektedir. Deneyimlerden çıkarıldığını tahmin ede-
biliyoruz; güneş ufukta doğmadan veya batmadan
önce ve sonra da ışık olduğuna bakarak bu ilkel
yargıyı geliştirmiş olmalılar. 

Bu nedenle Tekvin, yaratma işlemine gök ve
yerle başlar, sonra ona ışığı ekler. Sonra suların or-
tasına kubbe yapar ve bu kubbe suları sulardan
ayırır. Bu şimdi düşündüğümüz gibi, denizleri bir-
birinden ayıran bir kubbe değildir; ilkel insan yağ-
murların gök kubbede asılı duran su depolarından
yere döküldüğüne inanmaktadır ve depolar zorunlu
olarak gök kubbenin üzerinde asılı olmak gerekir.
Karanlık budur; karanlık gece ve gündüz ya-
ratıldıktan sonra, onlara hükmetsin diye bir büyük
ve bir küçük ışık yaratır...

“Ve Allah, daha büyük olan ışık gündüze
hükmetmek için, ve küçüğünü geceye hükmetmek
için, iki büyük ışık yaptı; yıldızları da yaptı. Ve yer
üzerine ışık vermek, ve gündüze ve geceye
hükmetmek ve ışığı karanlıktan ayırmak için, Allah
onları göklerin kubbesine koydu; ve Allah iyi oldu-
ğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu,
dördüncü gün.”

Eski Ahit’e göre Allah, Güneşi ve Ayı yapıp
gök kubbeye koymak için üç gün beklemiştir ve bu
arada ışık da, gece ve gündüz de işini yapmaya
kaygısızca devam edebilmiştir.
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Bir güneş tutulması sayabiliriz; Güneşin, bun-
ların yazıldığı aynı coğrafyada tanrı sayıldığını
düşünürsek kesinlikle bir güneş tutulmasıdır.
Güneş ve ay tapınaklarının yanı başında ışık güne-
şin önüne koyulabiliyor ve buna inanılıyorsa bu
artık karanlık çağıdır ve güneş kesinlikle ka-
rartılmıştır.

Ancak insanlığın ortak bir hafızası var ve bura-
da bütün kayıtların özenle saklandığını biliyoruz.
Işık güneşten koparıldığında, güneş yeraltındadır
ve gizli tarikatların ışık geleneğinin sürdürmesi
kaçınılmazdır. Biz şimdi onları, dinin kıyısında ve
“heretik”, artık karanlık egemen olduğuna göre
“sapkın” diyebiliriz, ışığı savunanlar ve yıldızlara
tapanlar olarak biliyoruz. Bütün tek tanrılı dinlerin
baskısına rağmen kendisini İdris peygamber olarak
kabul ettirebilen Hermes Tot, üç dine karşı olmak-
la beraber üç din tarafından da kurucu peygamber
olarak kabul edilen Mandei İbrahim, Hıristiyan
düşünce ile mücadele eden Gnostisizm, bir güneş
tapımı olan Mevlevilik, yıldız dini Sabiilik, ka-
ranlıklar çağında ışığın çocuğu olmayı sürdürdüler.
Işık çağı, işte bunların çocuklarıdır. 

Biz şimdi, Marx’ın tutkulu ışık sevgisinin ter-
sine, Aydınlanmacıların ışığa ve giderek güneşe
bağlılığının, mistik bir bağlılık olduğunu söyleyebi-
lecek durumdayız; Güneş, başlangıçta yaratılan
göklerin ve yerin hilafına evrenin merkezine otur-
tulurken aydınlıkçıların peygamber misyonunu
üstlendiklerini ve Güneş Tanrı’nın sözcülüğünü
yaptıklarını biliyoruz. Aydınlanmanın tanrısı
Güneştir. Kepler, Galileo ve Bruno’yu öyleyse pey-
gamber saymak gereklidir ve hepsi Abd-ül
Şems’tir. Güneş Tanrı’nın buyruklarını yerine getir-
mekle görevli bulunuyorlar.

İdris ise Abd-ül Allah veya Abdullah,
görünüşe göre Allah’ın kulu ve İslam’ın bir pey-
gamberidir; Cebrail’in ilk vahy getirdiği nebinin o
olduğuna inanılmaktadır. 30 sayfanın ki bu kitap
demek oluyor; bu yolda kendisine nazil olduğu ri-
vayet ediliyor.  İdris,30 sayfa ile kendini hem
İslam’a hem de Musevilere kabul ettiriyor.  

İslam Ansiklopedisi, İdris’in  “Kur’an’da ismi-
nin iki yerde zikredildiğini” not ediyor.  “İlk defa
kalemi kullanan, elbiseler dikip-giyen odur; ondan
evvel insanlar hayvan derisi giymekle yetiniyor-
larmış. Bu yüzden yedi esnaf derneğinden biri olan
terzilerin hami piri olarak kabul ediliyor. İslam ede-
biyatına göre İlk müneccim ve kronolog odur; tıpta
da mahareti olduğundan bahsedilmektedir.”(1)

İdris, bu islami tonu ağır portresine rağmen aynı za-
manda bir güneş kahramanıdır, 365 yıl yaşadığına
inanılıyor ve ruhu güneş batarken alınıyor. Hem
365 yıllık bir ömür, hem de ruhunun alınmasının
güneş batmasına benzetilmesi güneşi çağrıştırmak
içindir. Yunanlılar, İdris’i, kuşkusuz başka türlü ve
başka bir adla tanıyorlar. İslam Ansiklopedisi’nde
Yunanlıların onu Hurmuz ya da Hermes Trismegis-
tes diye tanıdıkları belirtiliyor; Fenike ve Mısır et-
kisini burada daha yalın görebiliyoruz.  Her durum-
da İdris, güneş dininin en büyük temsilcisi olarak
ermiş kategorisine alınmak durumunda kalınıyor.

Hermes veya İdris adına bir de yine İslam An-
siklopedisi’nin “Sabiiler” maddesinde rastlıyoruz.
Önce bu konudaki bir tartışmayı belirtelim. Ansik-
lopediye göre Sabiilik iki ayrı dini fırkaya işaret
ediyor: ilki mandeiler veya subbalar diye anılan,
El-cezire’nin Yahya Yahudi-Hıristiyan(vaftizci
Yahya Hıristiyanları) fırkası. İkincisi ise Harran Sa-
biileridir ve Vaftizci Yahya hareketi ile ilişkisi bir
yana uzun zaman İslam hakimiyeti altında yaşamış
müşrik bir fırka olduğu ileri sürülüyor. İslam An-
siklopedisi, Sabiilerin Kur’an’da üç defa “kitap eh-
li”, yani vahy edilmiş  kitaba sahip kimseler olarak
gösterildiğine dikkat çekiyor.(2) Yani, Sabiiler
İslam öncesi bir dini gelenektir ve Müslümanlar ta-
rafından Yahudi ve Hıristiyanlarla eşit tutuluyorlar.

Sabiileri konu edinen bir başka çalışmada bu
doğrulanıyor: “Kuran’da Sabiilerin, Yahudiler,
Hıristiyanlar ve Mecusilerle bir arada zikredilmele-
ri, Kuran’ın nazil olduğu dönemde onların Araplar-
ca bir dini cemaat olarak bilindiklerini göstermekte-
dir. Nitekim Kuran’ın ilgili ayetleri nazil olduğunda,
gerek Müslümanlardan gerekse inanmayanlardan
ayette bahsedilen Sabiilerin kim oldukları konusun-
da Hz. Muhammed’e yöneltilen herhangi bir soru
söz konusu olmamıştır.”(3) Bunlar söyleniyor ve
Muhammed’e soru sorulmaması, herkes tarafından
zaten biliniyor olmaya yoruluyor. O tarihte bilmek,
bizzat görmek anlamına geldiğine göre, İslami-
yet’in ortaya çıkışında, Arap topraklarında bol mik-
tarda Sabii olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Aynı kaynakta, Sabiilerin vaftiz olma-yıkanma
geleneklerinin bir yabancı açısından Sabii cemaati-
nin en belirgin özelliği olarak göründüğüne dikkat
çekiliyor. Yani, Sabii deyiminin, İslam edebi-
yatında ileri sürüldüğü gibi dönmek, dininden
dönmek gibi bir anlamı yok. Dolayısıyla “Sabii te-
riminin Arapça’daki ‘dönmek’ anlamına gelen fiil
köküyle bir ilgisinin olmadığı, Mandence’de ‘vaf-
tiz olmak’ veya ‘boy abdesti almak’ anlamına ge-

46 Haziran 2002 fabrika

Aydınlanma Tarikatı



len sabaa kelimesinden türetilerek ‘yıkanan, vaftiz
olan’ anlamında, komşularınca Sabiiler için bir
isim olarak kullanıldığı anlaşılır.”(4) Sabiiler, çölde
düşünülmeyecek bir şeyi, yıkanmayı bir gelenek
haline getirdikleri için, yıkanmayanlar tarafından
“yıkananlar” olarak adlandırılıyor. Yıkanmanın
Güneş ve ışıkla ilgisinin olduğu düşünülmelidir.

Vaftiz, Sabiilikten daha önceki yıldız
tapımlarında da var. Volteire, Sözlüğünde, Mısır
tapınaklarının bodrumlarında rahiplerle dinin
sırlarına erenler için büyük fıçılar bulundurulduğu-
nu belirtiyor. Vaftiz olmaları içindir.

İslam Ansiklopedisi de, Sabii kelimesi
hakkında şu bilgileri veriyor: “İsim ş-b-‘ (İbrani)
‘batırmak, daldırmak’ kökünden, ‘ayn’ın düşmesi
ile türemiş ve ‘vaftiz edenler, daldırmak sureti ile
vaftiz ameliyesini yapanlar’ manasına gelmiş ol-
malıdır.” (5) Vaftizci Yahya adının da buradan gel-
diği belirtiliyor; Yahya, yeni dinlerden yıkanmayı
öğütlemekle ayrılıyor ve ayrıldığına göre hem
Hıristiyanlıktan hem de Musevilikten başka bir
dinde olması gerekiyor. 

Sabiilik üç tek tanrılı dinin yanında, belki de
hepsinden önce oluşmuş bir din olarak yine bu din-
lerin yazılı belgelerinde karşımıza çıkıyor. İslam
Ansiklopedisi, Arap müelliflerinin onları
“yıldızların büyük ruhlarını kabul edenler” arasına
sokmakta olduğunu belirtiyor. Demek ki genel ola-
rak bir yıldız inanışı var ve Sabiilik bu inanışın
temsilcisidir. Güneş de içindedir ve yalnızca
yıldızların en büyüğü ve en parlağı olarak öne
çıkıyor; bu yüzden Mısır’ın Aton’unda olduğu gibi
her yıldız inanışının sonunda bir güneş tanrıya
dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor.

Mısır söz konusu olduğu zaman hep bir gizlilik
perdesi olduğunu akılda tutmalıyız; yıldız veya
güneş dininin gizemlerini yalnızca rahipler biliyor
ve rahiplerin bildikleri de Hermes’in söylediklerin-
den ibarettir. Bu yüzden yıldızlar işin içine girdiğin-
de Hermes’in işe karışmasına şaşırmamalıyız:
“Menşe’de, onların(sabiilerin) üstadları olarak iki
peygamber-feylesuf, ‘Azimun’(agathodaimon, ya-
ni iyi demon=şeytan) ve Hermes’i tanır ki, bunlar
sırası ile Şis ve İdris peygamberler ile aynı sayılır.
Orpheus da onların peygamberlerinden biridir.”(6)
Yani Hermes, en eski dinin kurucusu olarak  Şit ile
birlikte Sabiilikten diğer dinlere mirastır. Ancak,
başlangıçtaki ibrani ve islami tonunun tersine
İdris’in başka bir dine ait olduğunu anlıyoruz ve
Abdullah değil Abdulşems olması akla daha uygun

görünüyor.

Ancak, islam çağına geldiğimizde Sabiiliğin
sorunlar karşılaştığı anlaşılıyor. Doğrudan doğruya
yıldızlara tapan Sabiiler ile insan eliyle yapılmış
mabedler içindeki yıldızları temsil eden yapma put-
lara tapanların birbirinden ayrılmaya başlıyor.
Bölünüyorlar.

Aynı kaynağa göre Sabiiler önce Elcezire’nin
şimaline yayılmışlardı ve merkezleri Harran’da idi;
dini merasim dillerinin Süryanca olduğu belirtili-
yor. Bu arada Halife al-Ma’mün tarafından yok
edilmek istendiklerini fakat fikri meziyetleri saye-
sinde bundan kurtulduklarını anlıyoruz. Ama ne ol-
duysa, yıldızlara tapanlar 11.yüzyılda birden bire
ortadan kayboluyorlar; 1033’te Harran’da bir kale
gibi olan ay mabedinden başka bir şey kalmıyor.
Kalmıyor mu? Cebir, ya da kurucusunun adı ile Ca-
bir bize Harranilerden miras kalıyor.

Ay tapınağı yıkılınca Sabiilik inancı yeraltına
çekiliyor; artık inançların saklanması zamanıdır.
Türkiye’de bu konuyla ilgili yakın zamanlarda
yayınlanan ve belki de bir ilk çalışma olan kitabın
adı ilginç; “Sabiiler-Son Gnostikler”. Gnostiklik,
gizliliğin işaretidir. 

Gnostiklik, gizlilikle birlikte bir başka gelene-
ğe, yahudi-hıristiyan geleneğine işaret ediyor ve bu
dinlerin çevresinde ama onların dışında “heretik”
bir tarikat demek oluyor. Gnostikler, “kutsal gizli
bir bilgi”ye inanlar ve bu bilgiyi bulmak için yola
çıkanlar anlamındadır. Başlangıçta, hıristiyanlık ile
uzun bir mücadeleye girişip kaybediyorlar. Geri çe-
kiliyorlar ya da daha doğrusu böyle olduğuna
inanılıyor. Bu addan türeyen gnesoloji-bilgi kuramı
artık seküler felsefenin dallarından biridir ve tarih-
sel köklerinden  bütünüyle habersiz “bilginin
kökenlerini” aramaya devam ediyor. 

Güzel, şimdi en eski din olarak bilinen yahudi-
likten daha eski olduğu anlaşılan bir din ile karşı
karşıyayız ve diğer tek tanrılı dinleri büyük ölçüde
etkileyenin bu kaybolmuş din olduğunu anlıyoruz.
İşin içinde İdris-Hermes olduğuna göre yolumuzun
Mısır’a ve dolayısıyla Güneş Tanrı-yıldız tapımına
çıkması kaçınılmazdır. Güneş ve ay takvimimiz
var; bunların Sabiilikle ilgisi olması da kaçınılmaz
görünüyor. Ya yıldız falı; bugün de bütün dinlerin
yanında heretik bir inanış olarak varlığını sürdüren
bu inanış kaybolmuş bir dininin kalıntıları olabilir
mi? Göreceğiz.
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Önce belirlenmesi gereken bir konu var: Sabi-
iler tıpkı Mısırlılarda olduğu gibi inançlarını açıkla-
maktan hoşlanmıyorlar ve böylece dışa kapalı bir
topluluk ortaya çıkıyor. “Bulmak,bilmek ve sus-
mak gerek” şiarını sürdürmek, İsis tapınağı gele-
neklerinin yanında, yaşamın sürdürülmesi için de
şarttır. Hiçbir din diğerine sonsuza kadar tolerans
göstermiyor çünkü. Gizlilik ve gnostiklik
yakıştırmasının nedeni budur. Ancak, Sabiiliğin
“kutsal kitabı “Ginza”da şunlar var: “Adem’e yer-
leşen prototip ruh, yeryüzünde yaşamaktan mem-
nun olmadığı için sürekli olarak feryat etmekte ve
yüce tanrıdan, kendisini bu hapishaneden kurtar-
masını istemektedir. Ancak onun tek başına bu ha-
pishaneden kurtulması mümkün değildir. Kurtuluş
için, kurtuluşun tek yolu olan ilahi bilgiye ulaşması,
bu bilgiye kavuşabilmek için de onu getiren ilahi
kurtarıcıyla irtibat kurması zorunludur.”(7) Yani
gizlilik aynı zamanda inancın gereğidir. Sabi kay-
naklarına göre gizli ve kutsal bilginin kaynağı ilahi
Işık Alemi’dir. Bu bilginin somut dünyadan kay-
naklanan çıkarımlar ya da gözlemler yoluyla elde
edilmesi mümkün değildir. Kurtarıcı bilgi dünyevi
değildir, kazanılmaz, bahşedilir.

Çözülmesi gereken sorun ise şu: Sabiilikle ilgi-
li bir sürü söylence içinde onların güneş veya ay
tapınaklarında insan kurban etmek dahil kanlı kur-
ban ritüellerinin olduğu belirtiliyor; ölü hayvan ye-
meyen ve ölülere dokunmaktan imtina eden bir
topluluk için oldukça şaşırtıcı görünüyor. İnka-Ma-
ya kültüründe de güneş tapınaklarında insan kurban
etmek var ve bu, yıldız tapımının sanıldığından da-
ha geniş bir çoğrafyaya yayıldığının bir işareti olu-
yor. Mısır tapınaklarında da var mıydı? Buna
büyük bir olasılıkla evet demek gerekiyor.

Sonradan gelen tek tanrılı dinlerde insan kur-
ban etme ritüelinin İbrahim peygamber ile özdeş-
leştirilmesi de ilginç. Bir Sabii peygamberi olduğu
bilinen İbrahim, oğlunu tanrıya kurban etmek için
bıçağının altına yatırıyor. Bunun bir kutsal kitap hi-
kayesi olmaktan öte, yazıldığı zamanda yaşayan bir
geleneğe işaret ettiği bellidir.

Sabiilikte Ağustos ayında ilk doğan çocuğun
tanrı için kurban edildiği belirtiliyor. Kaynaklara
göre kurban edilen çocuk önce kesilir, sonra
yakılırdı. Bazen çocuk ya da delikanlının eti alınır,
hamurlara katılarak pişirilir, geri kalan bölümü,
kılları kemikleri, sinirleri yakılırdı.

Eski Ahit’in Tekvin bölümünden izleyelim:
“Ve bu şeylerden sonra vaki oldu ki, Allah İbra-

him’i deneyip ona dedi: Ey İbrahim! O karşılık ver-
di: İşte ben! Allah buyurdu: Şimdi oğlunu, sevdiğin
biricik oğlunu, İshak’ı al ve Moriya diyarına git.
Orada sana söyleyeceğim dağlardan biri üzerinde,
onu yakılan kurban olarak sun! Ve İbrahim sabay-
leyin erken kalktı... Oğlu İshak’ı aldı... Ve kalkıp
Allah’ın kendisine söylemiş olduğu yere gitti... Ve
İbrahim yakılan kurban odunlarını alıp oğlu
İshak’a yükledi. Ateşi ve bıçağıysa kendi elinde
taşıdı. Ve birlikte gittiler! Ve Allah’ın kendisine de-
miş olduğu yere vardılar. İbrahim orada bir mezbah
yaptı, odunları dizdi ve oğlu İshak’ı bağlayıp, mez-
bah üzerine, odunların üstüne koydu. Ve İbrahim
elini uzattı, oğlunu boğazlamak için bıçağı aldı...”

Sünnet olmak, insan kurban etmek gibi tuhaf
davranışları olan Sabii İbrahim’in hem yahudilik
tarafından kurucu peygamber olarak kabul edilme-
si hem de İslamiyet tarafından benimsenmesi bu
dinlerin ilhamını yıldız tapımından aldığının işare-
tidir. Öte yandan Yahudi Tarihi, yaşamışsa Mu-
sa’nın(Tutmose!) ve kesinlikle İbrahim’in Mısır
kökenine dikkat çekiyor. Yahudilerin tarihinin,
İbrahim’in Filistin’e gelip toprak satın alması ile
başlatılması ilginçtir. Buna göre, Hebron, İbra-
him’in karısı Sara ile birlikte satın aldığı ve böyle-
ce Musevilerin sahip olduğu ilk toprak olarak tari-
he kaydediliyor.(8)

Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da
yahudi masallarının doğru olduğunu gösteren bir
kanıt yoktur. Aydınlanmacı Voltaire’in deyişiyle,
“...yahudiler, tarihi de, eski masalı da, eskiciler eski
giysileri ne hale sokuyorlarsa o hale sokmuşlar: on-
lar eski giysileri ters yüz edip yeniymiş gibi tuttura-
bildikleri kadar pahalıya satarlar.”(9) Voltaire’in
belirttiği gibi İbrahim hikayesinin tersyüz edilmiş
olması ihtimali yüksektir. 

Bildiğimiz şey, Sabiilerin kendi köklerini diğer
tek tanrılı dinlerden daha açık bir biçimde Mısır’a
dayamasıdır. Üstelik, bu bağlantıda bir de Exodus hi-
kayesi vardır: “Sabiiler, eski Mısırlılarla kendileri
arasında bir irtibat kurar ve eski Mısırlıların Sabii di-
ninde olduklarını varsayarlar. Mısır’da  Yahudilerin
lideri olan Musa, Sabiilere karşı bir savaş başlatır ve
onları katletmeye başlar. Bunun üzerine Mısır’daki
Sabii toplumunun başında bulunan Ardban, Sabiile-
ri Mısır’dan çıkarması konusunda yüce ışık
tanrısından bir vahiy alır. Ardban, Sabiileri alarak
Kızıldeniz’e ulaştığında Kızıldeniz yarılır ve Sabiiler
karşıya geçerler. Bu esnada, Ardban’ın kardeşi Fi-
rukh bir grup Sabii ile birlikte, Ardban’a katılmayıp
Mısır’da Yahudilere karşı savaşmak için kalmıştır.
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Sonunda Firukh ve yanındaki Sabiiler de göç etme-
ye karar verirler. Kardeşi Ardban’ı izleyerek Kızılde-
niz’e ulaştığında denizin ikiye ayrıldığını ve Ardban
ve cemaatinin karşıya geçtiğini görür. Kendisi de
yanındakilerle birlikte karşıya geçmeye çalışırken,
belki de daha önce kardeşine katılmayışının bir ce-
zası olarak deniz tekrar kapanır ve orada boğulurlar.
Ardban’la birlikte daha önce karşıya geçmiş olan Sa-
biiler ise dağlık Medye’ye giderek oraya yerleşirler.
Günümüzde yaşayan modern Sabiiler, Kızıldeniz’i
geçerken boğulduklarına inandıkları bu dindaşları
için yıllık ayin yemekleri düzenlerler.”(10) Bu en es-
ki Çıkış(Exodus) hikayesidir ve olduğu gibi Eski
Ahit’e geçirilerek yenileniyor.

Güzel, burada Eski Ahit’in Çıkış(Exodus)
kıssasındaki hikayenin tam tersine döndüğünü
görüyoruz. Katliama tabi tutulan Sabiiler ve katli-
am yapan yahudiler tarihsel bir konum değişikliği-
ne uğruyor ve mazlum rolü yahudilere kalıyor. Bu
mitlerin doğru olup olmaması bir yana Sabiilerin
yeryüzünden yahudiler tarafından silinen ilk halk
olduğu kesindir. Medya bölgesine kadar Yahudiler
tarafından kovalandıkları ve bu bölgenin geçit ver-
mez yapısına sığınarak kurtuldukları anlaşılmak-
tadır.

“...ve altmışbin Nasurai, Yedi’nin İşaretini ter-
ketti ve diğer bütün ırkların tahakkümünden uzak
olduğumuz bir yer olan Medye tepeliklerine girdi-
ler. Orada kült kulübeleri(tapınaklar) yaptılar ve ha-
yatlarının sonuna kadar yüce Işık Kralı’nın gücü ve
yüce Hayat’ın çağrısı altında yaşadılar.”(11) Sabii
yazılı belgeleri de böyle anlatıyor.

Anlatılamayan bölümde ise, Sabiilerin dağlık
medya bölgesindeki mutluluklarının uzun sürmedi-
ği bellidir.  Bu bölgede bir süre sonra Yahudi etkisi
artmaya başlayınca Sabiiler yeniden yollara düşerek
Güney Mezopotamya’ya doğru göç etme başlıyor-
lar. Çünkü Yahudiler kalabalık koloniler halinde
Medya bölgesine yerleşmekte ve bu bölgedeki
yönetici zümre üzerindeki etkilerini arttırmaktadır.

Böylece yahudilerin taklit ettikleri bu halkın
yeryüzünden silinmeleri için ısrarcı davrandıklarını
anlıyoruz. Abdulşemsleri yok etmelerine rağmen
düşmanlarının dinlerinin etkisi altında kalmaktan
kurtulamıyorlar; peygamberleri ile birlikte bütün
gelenekleri artık yahudi gelenekleri olmuştur. Vol-
taire, bağlantıları şöyle listeliyor: “Yuşu’dan önce,
İsrail oğulları, kendileri de itiraf ettikleri gibi,
Mısırlıların birçok törenlerini aldılar; birçok adak-
larda, birçok törenlerde onları taklit ettiler. İsis bay-

ramlarının arafesinde oruç tutmak, apdest almak,
rahiplerin başını traş etmek gibi. Günlük, kollu
şamdan, kızıl inek kurbanı, çöre otuyla günah-
larından temizlenmek, domuz eti yememek, ya-
bancıların mutfak takımlarından tiksinmek, kısaca
her şey küçük İbrani ulusunun, büyük Mısır ulusu-
na karşı beslediği kine rağmen, eski efendilerinin
birçok törenlerini aldığını gösteriyor.”(12) Bazen
bilmediklerini de kitaplarına geçiriyorlar ve yaka-
landıkları yer bununla ilgilidir.

“Dübbi Ekberi, Oriyon yıldızı ile Ülker burcu-
nu ve Cenubun odalarını yaratan odur.”(13) Biz
şimdi, Mısır’da, Giza’daki tapınakların Orion
yıldızlarını temsil etmek üzere kurulduğunu biliyo-
ruz. Mısırlılar Samanyolu ile Nil nehri arasında bir
ilişki kurmuşlar ve Samanyolu etrafındaki yıldızları
temsil etmek üzere Nil kenarına piramitler yapma-
ya girişmişlerdi. Peki Eyyub ya da Yahudiler bu
yıldızları nereden biliyorlardı?

Voltaire, Eyub kitabının Yahudi masallarına ta-
mamen yabancı bir şey olduğu kanısında. “İbrani-
lerin astronomi hakkında hiçbir zaman, hiçbir bilgi-
leri olmamıştır, hatta dillerinde bu bilimi belirleye-
cek bir sözcük bile yoktu: geometri terimine
varıncaya kadar kafa sanatına bağlı şeylerden hiç-
birini bilmiyorlardı.”(14) Mısır gizemciliği, çoğu
kez pek de anlaşılmadan, işitildiği kadarıyla vahy
edilmişlerdi.

Bu tarihten itibaren Sabii toplumu içindeki dal-
galanmaların, iç kavgaların ve bölünmelerin
arttığını görüyoruz. 7.yüzyılda yaşadıkları bölge is-
lam orduları tarafından fethedilince bu kez de
müslüman hakimiyeti altına girdiler. Müslüman
yöneticilerin bunlara ehli kitap muamelesi yaparak,
zımmi statüsüne aldıkları kaydediliyor. “Haran Ga-
waita gibi bazı dinsel literatürlerinde Sabiiler,
Müslümanların neden kendilerine barışçıl şekilde
davrandıklarını ve anlaşmalı statü tanıdıklarını ken-
di üsluplarıyla şöyle anlatırlar. Buna göre,
Müslümanlar Sabiilerin yaşadıkları bölgelere gel-
diklerinde Sabiiler, Müslümanlara kutsal kitap-
larından bazılarını göstermişler ve bunun üzerine
Müslümanlar bu kitapların gizemli gücüyle
sarsılmış ve kendilerine dokunamamışlardır.”(15)
Dokunmamakla birlikte, bu dinin temsilcilerin Sa-
bii adını almasında müslümanların egemenliği
altında yaşamaya başlamaları etkili oluyor. Kuran
referanslı bu adın, kendilerini dokunulmaz kıla-
cağını düşünüyor olmalılar.

Ancak bir süre sonra bu etkinin yittiği ve
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Müslümanların da zulme başladığı anlaşılıyor: “Bu
çağda ve dönemde, kan dökücünün oğlu Arab’ın
(Muhammed’i kastediyor) hakimiyetinden dünya-
ların sonuna kadar Nasurailere karşı zulüm ve iş-
kence artacak, temizlik ve saflık azalacak, pislik,
zina, hırsızlık ve sahtekarlık artacak.”(16) Bunlar
var ve çekilecek acılardan çok çekilmiş acıları
yansıttığını düşünmek daha doğrudur.

Bütün bunlardan sonra Güneş kulları gerçekten
ortadan kalkıyor mu? “Vaftiz ayini yapıyorlar,
Hıristiyanlığın Doğu’da sembolü olan haç işaretini
kullanıyorlar ve Hıristiyan kilisesine girerken ayak-
kabılarını çıkarıp eşiği öpüyorlar, ve şaraptan
İsa’nın kanı olarak söz ettikleri söyleniyor. Şarap
kasesini iki elleriyle tutuyor ve ayin sırasında yere
bir damla dökülmesin diye oldukça özen gösteri-
yorlar. Tek bir tanrıya ve en azından bir anlamda bir
Mesih olarak İsa’ya inanırlar. Yıldızlara
tapınmanın bir şeklini ya da eski ateşperestlik
inancını da yaşatıyorlar. Doğan güneşin önünde
tapınmak için eğilirler ve duvarın ya da
yakınlarındaki başka herhangi bir nesneye düşen
ilk ışınlarını öperler, ve bir mumu üfleyerek
söndürmekten ya da ateşe tükürmekten, kutsal cev-
herini kirletmek korkusuyla kaçınırlar.” (17) Ame-
rikalı bir protestan misyoner 1840 tarihinde Ninova
kalıntıları yakınındaki bir köyde bunları gözlemli-
yor ve kayda geçiriyor. Yezidiler, Doğu’da
Güneş’in türküsünü söylemeye devam ediyorlar. 

Kuşkusuz Batı’da sürdürülüyor; ancak Batı
kaynağa daha uzaktır ve Güneş türküsünün daha
bir Hıristiyan renkle ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Hıristiyanlığın da yıldız tapımının izlerini
taşıması bir yana, güneşe tapmayı sürdüren ‘here-
tik’ tarikatlar kilisenin yanı başında varlıklarını
başından beri sürdürmüşlerdi. İzleyelim:  “...Yahu-
diler Tanrıyı Platonik terimlerde ya da Aristota-
les’in ‘devinmeyen devindirici’si olarak görmeyi
de öğrendiler. Aralarından kimileri Musa ve Osi-
ris’i özdeşleştiriyor ve Yunan felsefecilerinin ilk
esinlerini büyük İbrani öğretmenlerden aldıkları
düşüncesini yaratıyordu. Hıristiyanlık erken yan-
daşlarını büyük ölçüde kimi eski düşüncelerini bir
yana atan bu tür Helenikleşmiş Yahudilerden bula-
caktı.”(18) 

Başlangıçta bu dinin kendi rengini bulmakta
zorlandığı gözlemleniyordu; “Yahudilikten Hıristi-
yanlık ve Eski Ahit’ten Yeni Ahit gelişti. Yahudile-
rin Eski Ahit’I İbrani tarihinin yaklaşık iki bin yılını
kaplar; Yeni Ahit ise yalnızca bir yüzyılı. Erken

Hıristiyanlar için Kutsal yazılar yalnızca Eski
Ahit’ten oluşuyordu ve ancak İS 110 sıralarında
kendi yazılarını bir Yeni Ahit’in başlangıcını oluş-
turuyor olarak düşünmeye başladılar.” (19) Ancak,
yıldız inanışının izlerini taşıyan bu tarikatlar için
hıristiyan dogmalarını kabul etmek kolay değildi;
kendilerine uyarladılar. Hıristiyan gnostisizmi
böyle gelişti: “Kilisede özellikle İsa’nın insanlığını
yadsıyanlardan kaynaklanan heretiklikler doğdu.
Bunlar İsa’nın yalnızca görünüşte insan olduğunu
ileri sürüyorlardı; ruhu gerçekte hiçbir zaman
özdek ile birleşmemişti. Heretik oldukları bildirilen
bu öğretmenler tüm özdeğin bir yanılsama olduğu-
na ve Eski Ahit’in ya kötü ya da modası geçmiş ol-
duğu için terk edilmesi gerektiğine inanıyorlardı.
Kendi aralarında ateşli anlaşmazlıkları olan bu he-
retikler çoğunlukla Gnostik çevrelerden geliyor-
lardı. Gnostizm bir Yunan felsefi kültüydü ve Hıris-
tiyan-olmayan bir kökeni vardı. Öyle görünmekte-
dir ki Gnostisizm Gnostiklerin türlülüğüne karşılık
düşen bir türlülük göstermiştir. Gnostisizmin yan-
daşlarından yalnızca kimileri Hıristiyanlık ile ilişki-
ye girdi ve bunlar da kendi paylarına onu yeniden
şekillendirmeye çalıştılar. Gnostikler için esenliğin
birincil temeli tanrısal düzenin gnosisi ya da bilgi-
sidir. Yalnızca çok az insan bu bilgiye yeteneklidir,
çünkü gnosis yalnızca kült ile tanışık olanlara veri-
len gizli bir bildirişti… Kimi biçimlerinde soylu bir
idealdi; başka biçimlerinde ise okkültizm, büyü ve
boşinançtan başka birşey değildi. Gnostisizm ilk üç
Hıristiyan yüzyılda Hıristiyanlığa baskın çıkma
gözdağını verdi. Bu gözdağı sonuçsuz kaldı ama
Gnostisizm Hıristiyanlığı çilecilik, gizemcilik ve
ussal-üstücülük yönlerinde derinden etkiledi. Hıris-
tiyanlar İS beşinci yüzyıla dek Gnostisizm ile
çarpışmayı sürdüreceklerdi.”(20) Evet, eski dinin
sürdürücüleri Batı’ya gittikçe daha fazla hıristi-
yanlıkla bulaşıktılar ama hala kimliklerini koruyor-
lardı. 

Bu o kadar öyleydi ki, bu dinle özdeşleşmiş
skolastik düşünceye damgasını vuranlar da onlardı:
“Onüç ve ondördüncü yüzyılların büyük skolastik-
lerinin birçoğu aynı zamanda büyük gizemciler idi-
ler. Bonaventura, Albertus Magnus, Aquinas ve
Ockham-hepsinden önce Bonaventura ve Ock-
ham-, eğer onlara felsefelerinin salt biçimsel
yanından yaklaşılacak olursa, anlaşılamazlar.”(21)
Aydınlanma tarikatı gelişmeye başladığında bu din
içinde kendilerine sağlam bir zemin bulmakta zor-
lanmayacaktı. İdris’in çağları ve sınırları aşan bir
yapısı vardı.

Hermetik gizemcilik, dinin derinliklerinde par-
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layan bir ışıktı ve bu ışığın büyüsüne kapılan Hıris-
tiyanlar her zaman olmuştu. Simya, astroloji ve
büyücülük ama genellikle hekimlik ile uğraşanlar
aynı zamanda Hermetik ve aynı anlama gizemci ol-
muşlardı. Evet, bu kez tanrıyı kanıtlamak için çaba-
larken onu büsbütün yitirirler. Güneş yeniden evre-
nin merkezine oturtulurken, evren güneş tanrının
aklının almayacağı kadar genişlemiştir çünkü. Bi-
lim ortaçağın günbatımında doğarken ışığın
Aton’un ışığı olarak kalamayacağını hesap edeme-
mişlerdi.

Güneş zamanı

“Daha sonra bu dünyaya ölçü ve sayılar ihsan
edildi... ölçü ve sayılar 7 gezegen ve 12 idarecilere
verildi.” Ginza böyle diyor. 7, güneş, ay ve bilinen
5 gezegene işaret ediyor, 12, burçlardır. Her ikisinin
de kutsallığının yıldız tapımından kaynaklandığı
anlaşılıyor. Sabiiler, insanlık tarihinin 7 kutsal
sayısına göre şekilleneceğini, her bir dönemi ilgili
yıldızın belirleyeceğine inanıyorlar. Bu sürenin son
kısmı ise 12’ye ayrılmakta ve her bir kısmı bir bur-
cun adıyla anılmaktadır. Ginza, tek tanrılı dinlerin
miyop öngörülerinin tersine  insanlık tarihinin 7 ge-
zegene göre yapılan bir hesapla 480 bin yıl olduğu-
nu belirtiyor. Bu 480 bin yıllık zamana gezegenler
şu sıra ile egemen olmaktadır:

1.Şamiş(Şamaş)-Güneş
2-Kiuan(kaimanu)-Satürn
3-Dlibat(İştar)-Venüs
4-Sin-Ay
5-Nbu veya Anbu(Nabu)-Merkür
6-Bil(Belu)-Jüpiter
7-Nirig(Nergal)-Mars 

Sabii hesabına göre insanlık artık son döne-
mindedir ve bu dönem Nuh’tan sonra 8 bin yıl süre-
cektir. “Sabii inancına göre Nuh’tan 6000 yıl sonra
kötü ve karanlık güçlerce Kudüs inşa edilmiş ve
Yahudiler oraya yerleştirilmiştir. Ginza’ya göre
Kudüs’ün inşa edilmesinden dünyanın sonuna ka-
dar geçecek olan 2000 yıllık sürenin ilk yarısında
Kudüs gelişecek ikinci yarısında ise bütün dünya
ile birlikte o da çölleşecektir.”(22) 

Sabiilikte insanlık tarihi ile birlikte bir yılın ay-
ları, haftanın günleri ve günün saatleri de gezegen-
ler ve burçlar arasında taksim edilmiştir. Sabii yılı,
her biri 30 gün çeken 12 aya bölünür. Bu 12 ay 4
mevsime taksim edilir. Haftanın günleri de 7 geze-
gen arasında paylaştırılmıştır. Buna göre Habşa-
ba(Pazar) Şamiş tarafından, Trin Habşaba(pazarte-

si) Sin, Selase Habşaba(Salı) Nergal, Arba Habşa-
ba(Çarşamba) Nbu, Hamşa Habşaba(Perşembe)
Bil, Yuma d Rhatia(Cuma) Libat ve Yuma d Şaf-
ra(cumartesi) Kivan tarafından yönetilir.(23) Sabi-
iler günün saatlerini de ikiye ayırarak bunları burç-
lar arasında paylaştırmış ve ilk 12 saatin nurlu saat-
ler, ikinci 12 saatin ise karanlık saatler olduğuna
inanmışlardı. Sabi günü güneşin doğuşundan doğu-
şuna 24 saat sürmektedir. 

Bu bilgileri aktarmamızın nedeni şudur; 12 aya
bölünmüş yıl hesabını, 7 günlük haftayı, 24 saatlik
ve iki yarıya bölünmüş gün hesabını yıldız
tapımına borçlu olduğumuz anlaşılıyor. Haftanın
günlerinin gezegenlerine göre taksimatı batı dille-
rinde hala belirgindir. Öte yandan takvimler ya aya
ya da güneşe endekslidir hala; bunun da Sabiilikten
diğer dinlere miras kaldığı anlaşılıyor. İslam dini
hala ay ile temsil edilmektedir ve yeni ay islamda
varolan resim çizme yasağının tek istinası olma
özelliğini taşıyor. Osmanlılar zamanında da yeni ay
imparatorluğun simgesi olmayı sürdürdü. Bu sim-
ge, tartışmasız bir İslamı tonu temsil ediyordu.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda takvimi değiş-
tirirken ayın yanına bir de yıldız ekledi. Batıya
dönüşün, aydan güneşe ve yıldızlara dönüş an-
lamına geldiğinin bilindiğinin işareti sayılmalıdır.
Aslında bundan önceki iki büyük devrimde de tak-
vim değiştirilmek istenmiş ancak başarılı oluna-
mamıştı. Dikkati çeken nokta şudur, hem Fransız
devrimi, hem de Ekim devrimi yepyeni bir takvim
icat edip uygulamaya geçirmişken, “Türk Devri-
mi” batının takvimini almakla yetinmişti.

Müslümanların zaman seçiminde neden aydan
yana ağırlık koyduğu bilinmiyor. Kabe’deki güneş
tapınağı olarak yapıldığı belirtilen kutsal taş dahil
güneşin yıldızlar arasında her zaman öne çıkması
doğal sayılmalıdır. Ancak, ay da hep var ve Har-
ran’da Sabiilerin inşa ettiği son ay tapınağı Moğol-
lar tarafından yerle bir edilince ay tapınakları
büsbütün ortadan kalkmış oldu. Kamer ya da ay
takvimi ise Yahudilik ve İslam inanışında etkisini
sürdürüyor, ancak, zaman artık güneş zamanıdır ve
biz bunu Sabiilerle birlikte çok ilgisiz gibi görünen
bir başka gelişmeye, “Aydınlanma” ve aynı anlama
gelmek üzere “Işık” çağına borçluyuz.

Takvim bir yana, İştar-Venüs eşleşmesinde ol-
duğu gibi tanrı adlarının çoğunun yine gezegenlere
endeksli olduğu unutulmamalıdır. Güneş tanrısı
Akadlarda Şamaş, Güney Arabistan’da Şams’dır.
Şams veya Şems, ışığa ve güneşe işaret ediyor. Me-
zopotamya’nın Ba’l’i de güneş tanrısıydı, eski Ba-
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bil’in en büyük üç tanrısından biri olan Marduk da.
Kökeninde Mısır’ın güneş tanrısı Aton olduğundan
kuşku duymamak gerek. 

Kökeni Mısırdır, ve Aton’un etkisinin bunlarla
sınırlı olmadığı biliniyor; “...Musa ‘Mısırlı’ bir
prensten başkası değildi. Yahudi toplumundan ol-
madığı halde, gönül verdiği amaca ulaşmak için bu
toplumu seçmişti. ‘Kutsal kitap’ların ‘tanrı’sıysa,
‘Mısırlı Musa’nın bu toplumdan bir kabileye be-
nimseterek yola çıktığı ‘Aton’un ta kendisiydi. An-
cak Firavun Akhnaton’un ‘Tek tanrı’ durumuna ge-
tirdiği bu Güneş Tanrısı, Yahudilere geçtikten ve
Tevrat’ın ‘Yehova’sı olduktan sonra nitelik değiş-
tirmişti: ‘Barışsever’ken, ‘savaşçı’ olmuştu.”(24) 

Bir de Tebriz Güneş’i var; Mevlana Celaled-
din’i Rumi’den biliyoruz. Şems-i Tebrizi, Mevla-
na’yı çok etkiliyor ve bir çeşit sufi olarak tanımlan-
makla birlikte inanışları konusunda hiçbir zaman
net bir tablo çizilemiyor. Güneş Tanrı’nın çocuk-
larından biri olduğunun işaretleri var ve bu yalnızca
adındaki Güneş’ten kaynaklanmıyor.

Mevlana, Tebriz Güneşi ile tanıştıktan sonra
bütünüyle bir dönüşüme uğruyor ve kadınsı giyin-
me-müzik ve şiirle desteklenmiş ayinler bu tarihten
sonra başlıyor. Şemsi Tebrizi’nin kendisiyle birlik-
te Konya’ya Güneş Tanrıyı’da getirdiği ve Mevla-
na Celaleddin’i inandırdığı anlaşılıyor. Güneş et-
rafında, kendi etrafında dönerek dönme,
müslümanlıktan çok bir güneş tapımının işaretleri-
ni taşıyor.

Mustafa Kemal’in, Meksiko Büyükelçisi Tah-
sin Mayatepek’e “Güneş Kültü” hakkında
hazırlattığı raporda da bu var. Mayatepek, Meksi-
ko’da bir Güneş tapımına tanıklık ediyor ve izle-
nimlerini Mustafa Kemal’e ulaştırmak üzere
yazıyor: “Bu ayini gördükten sonra derhal Mevla-
na Celaleddini Rumi’yi hatırlayarak bundan 800 yıl
önce Horasan’da doğmuş olan müşarünileyhin es-
ki zamanlarda Orta Asya vesair Müslüman memle-
ketlerindeki ilim ve tefekkür merkezlerine ilmi
maksatla seyahatler yapmak ihtiyadında olan Arap
ve Türk alim ve mütefekkirleri gibi Orta Asya ve
bilhassa Horasan’dan uzak olmayan Hindistan ve
Tibet havalisinde yapmış olması muhtemel bulu-
nan seyahatleri esnasında güneşe tazim ayinini
görmüş fakat islamiyetin güneşe mabud veya ma-
budün maddi timsali sıfatı ile ibadet ve tazim edil-
mesini tecviz etmediğini nazarı dikkate alarak
Güneş Kültünde nay ve kudüm refaketi ile güneş
mabud veya mabudun timsali sıfatı ile yapılan de-

veranları, müslümanlığın tanıdığı Allah’a karşı
yapılan bir ibadet şeklinde ifrag ederek kurduğu
mevlevi tarikatına idhal etmiş olduğu netice ve ka-
naatine vardım.” (25) Mayatepek, Celaleddin’in bu
inanışı nereden öğrendiği konusundaki zorlaması
bir yana, buradaki saptamalarının doğru olduğu
görülüyor. Mevlevi ayininin, manası müslümanlığa
uyarlanmış güneş ayininden başka bir şey olmadığı
açıktır. Ancak, Mevlana’nın bunu öğrenmek için
Hindistan’a veya Tibet’e gitmeye ihtiyaçı olmadığı
da açıktır. Harran’daki ay tapınağının yıkılmasının,
yıldız tapımını büsbütün ortadan kaldıramaya-
cağını teslim etmemiz gerekir ve kuşkusuz başka
bir kılığa bürünerek yerleşik dinler içinde de varo-
luşun yolunu buluyor. Uyum tahmin edildiğinden
daha kolaydır; çünkü bütün dinler yıldız tapımının
işaretlerini çok canlı bir biçimde taşımaya devam
etmektedir.

Şimdilik şu kadarı yeterlidir: Tahsin Mayate-
pek raporunda Kabe’nin yapısı ile diğer güneş
tapınaklarını karşılaştırmakta ve Kabe’nin de
Güneş tapınağı olarak yapıldığı sonucuna varmak-
tadır.(26) Aynı kaynakta, İbn Hazm’a dayanarak,
Sabiilerin de namazlarını(7 vakittir) Kabe’ye döne-
rek yerine getirdikleri belirtiliyor. Onlar için Kabe
7 yıldız adına yapılan 7 kutsal tapınaktan biridir ve
gerekli saygıyı göstermekten geri durmaları için bir
neden yoktur.  

Mustafa Kemal’in “Güneş Kültü” hakkında
hazırlattığı raporun yayınlanmasından sonra da ses-
sizce geçiştirilmesinin, yayınlandığı tarihte yıldızı
silik ve yeni ayı belirgin Cumhuriyet için anlaşıla-
bilir nedenleri var elbette. Bizim için önemli olan
ise Kemalist yönetimin bütün tarikatların kapısına
kilit vururken Konya’daki Mevlevihane’yi müze
olarak açmasıdır. Burjuva karakter, başka şeylerle
birlikte anlaşılan “Güneşe dönmek”le de kendini
ifade etmektedir.

Cumhuriyetle sınırlı değil, burjuva sınıfı,
henüz yeni ve devrimci bir sınıfken ışığını güneşten
almıştır. Aydınlanma çağı, öyleyse Güneş zamanı
ile gelmiştir.  Bilimin, Aydınlanma tarikatının isten-
meyen çocuğu olarak dünyaya gelmesinde bu yeni
sınıfın sonsuz arzularının payı büyüktür. 

Güneş bilimi

Şimdi ortaçağı keşfediyoruz;  ünlü bilim tarih-
çisi Koyre’nin saptadığı gibi Ortaçağ felsefesi de,
bir bakıma, çok yeni bir keşiftir. “Kısa bir süre
öncesine dek, tüm Ortaçağ en koyu renklerle tasar-
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lanıyordu; yetkelerin-inak ile Aristotales’in çifte
yetkesinin-boyunduruğuna girmiş insan ruhunun,
uyduruk sorunların kısır tartışmaları içerisinde ken-
dini tükettiği kara dönem. Bugün hala ‘skolastik’
sözcüğü bizim için aşağılayıcı bir anlam taşır.”(27)
Ortaçağ bir Güneş tutulmasıdır, güneşi tutulanın
aydınlığı olur mu?

Yoktur, güneşin olmadığı yerde ışık ol-
madığına göre göze de ihtiyaç yoktur. Ortaçağın
gözü yoktur ve ortada olan bir kör tartışmadır. Or-
taçağda bir ışık görülmesi zamanın ortaçağa benze-
mesindedir. İşte yine insan ruhu, Koyre’nin deyi-
şiyle uyduruk sorunların kısır tartışmaları içinde
kendini tüketiyor. Önemli olan, ışık içinde karanlığı
görebilmektir. Işık kavgası aynı zamanda bir göze
sahip olma kavgasıdır.

Evet bilim büyüden doğmuştur ama bu, bilim-
de büyüyü büsbütün reddeden bir süreç de değildir.
“Tinsel zamandizin gökbilim zamandizini ile uyuş-
maz. Descartes Ortaçağ kavramları ile doludur; bi-
zim çağdaşlarımızınki de, zaten St.Thomas’ın tin-
sel çağdaşı değil mi?” (28) Nereden kaynaklanıyor
bu; dayandığı sınıftan. Burjuva sınıfı hiçbir devri-
mini sonuna kadar götürememiştir. İki kafalılık
ilerlerken gerilemeyi, gerilerken ilerlemeyi
mümkün kılar. Bu yüzden Engels, Burjuva çağını
“Her ilerlemenin görece bir gerileme olduğu çağ”
olarak tanımlamıyor mu? Işıktaki karanlık budur.

Sınıf gözlüğüyle bakmayanın anlamayacağı
bir tarihtir bu. Burjuva devrimi ortaçağla kavga
ederken kendi ortaçağını geliştirir çünkü. “Petrarca,
Macchiavelli, Nicolaus Casunus ve Cesalpino Or-
taçağın sonunu, ölümünü vurgulayan bu ağır ama
köklü devrimin farklı görünümlerini gösterir bize.
Elbette, bu dört düşünür arasında pek az ortaklık
vardır. Hiçbiri de gerçek bir çağcıl değildir. Petrar-
ca da ötekilerden farklı değil. Aristotalesçilere, sko-
lastik mantığa sövgüleri, ‘insancılığı’, ‘Agistinus-
culuğu’ Petrarca’nın aslında ne denli gerici olduğu-
nu gözümüzden kaçırmamalı. Aristotales ile sa-
vaşıyor, ama nasıl? Bir dinsize fırlatmaktadır
yıldırımlarını. Onun yetkesini yıkmaya çalışmak-
tadır, ama onun yerine Hıristiyan bilimini, özellikle
de bilgeliğini, vahyin ve kutsal kitapların yetkesini
kurmak-ya da yeniden kurmak- için.”(29) Evet,
ışık karanlığın çocuğudur.

Bu yüzden bizim seküler felsefemiz, ilk bakışta
vermeye çalıştığı görüntünün tersine derinlemesine
dinseldir. Avrupa’nın felsefi eğitimini gerçekleşti-
renler, bugün hala kullanmakta olduğumuz termi-

nolojimizi yaratanlar skolastiklerdir; çalışmalarıyla
Batının Eskiçağın felsefi yapıtıyla yeniden ilişki
kurmasını, ya da belki daha doğrusu, ilişki kur-
masını sağlayanlar onlardır. Yine, görünüşlere
karşın, Ortaçağ felsefesi ile çağcıl felsefe arasında
gerçek-ve derin- bir süreklilik vardır. Descartes ile
Malebranche, Shinoza ile Leibniz çoğu kez orta-
çağlı öncellerinin yapıtını sürdürmekten başka bir
şey yapmazlar.(30) Bu yüzden ışığın parıldamaya
çalıştığı yüzyıllarda aynı zamanda karanlığın
arttığına tanıklık ederiz. Akıl, akıl dışılığı büyüte-
rek kendine yol açar, simya, büyü, fal burada bili-
min döl yatağıdır.

Aydınlık nerede peki? Büyük gazetelerimizden
birinin ucuza dağıttığı ve “Ortaçağ’ın Aydınlığı”
üzerine bir kitaptan bu aydınlığı izleyelim:

“14 ve 15. yüzyıllarda riyaziyetçi(münzevi)
davranışların, meditasyonun, inzivaya çekilmelerin
ve cezbeye girme arayışlarının çoğaldığı dönemdir.
Gittikçe artan sayılarda erkek ve kadın, günah-
larından arınmak üzere dünyayı reddederek kendi-
lerini kutsal yaşama adamışlardır. Mistisizmin
yaygınlaşmasıyla, Avrupa tüm batıl sanatlarla
okült(gizli) bilimlere kendini kaptırmıştır: jeoman-
si(fal), hidromansi (su falı-büyü), aeromansi (ha-
va,rüzgar, bulut falı), piromansi(Ateş falı), şiro-
mansi (el falı), augury (kehanet) ve nekroman-
si(ölülerden haber alınarak yapılan fal) fevkalade
yaygınlaşmıştı. Bunlarla birlikte astroloji, ilm-i
simya ve büyücülük de gelişmişti. Bütün bu okült
bilimler geliştikçe bunları yok etmek üzere Kilise
korkunç baskılara baş vuruyordu. Engizisyon ta-
rafından yakılarak idam edilen ilk astrolog Cecco
d’Ascoli olmuştur. (Floransa 1327). Cadı avı baş-
lamıştı. Binlerce kişi cadılıkla suçlanarak işkence
edilmiş ve yakılarak idam edilmişti.”(31) Işık,
büyük karanlığın içinde gelişiyordu.

Batıya ışık düşmesi, gizemcilerin Arap toprak-
larından Batı’ya göçmesiyle başlamıştı. 15.
yüzyılda, birçok gizemci torbalarında Hermetik
metinlerle Kuzey İtalya’da bir sığınak olduğunu
düşündükleri Floransa’nın yolunu tuttular. Pla-
ton’un kayıp eserleri, pagan eserleri olarak tanımla-
nan birçok sırlı metin ve elbette bunlarla birlikte
Mısır bilgeliği artık Batıya taşınıyordu. Floransa’da
yönetici Cosimo di Medici’nin girişimleriyle yeni
bir Platonçu Akademi kuruldu. Burası kaçkın mis-
tikler için yeni bir sığınma mekanı olmuştu. Bütün
heretik inanışlar için bir yeni kendini ifade im-
kanıydı bu. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bot-
ticelli ve Raphael gibi sanatçılar bu Hermetik ve
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Platoncu metinlerden derinden etkilendiler ve eser-
lerinde eski pagan tanrılarını tasvir etmeye baş-
ladılar. Yeni buydu; örneğin, Botticelli’nin ‘Venüs
ve Mars’ tablosu, okült bir tılsım işlevi görmesi için
belirli bir astrolojik anda yapılmıştı. Cosimo, şimdi
diğer kayıp eserleri bulmak için kolları sıvamıştı.
1460 yılında bu iş için görevlendirdiği kişiler Her-
mes Tot’un eserleri olduğu iddia edilen metinleri
Floransa’ya getirmişti. Floransa, yeniden Mısır’a
dönüşün başkenti olmuştu ama bu eserler Floran-
sa’ya gelene kadar, arada, Mısır kaynaklı eserlere
bütün ‘heretik’ inanışların izleri düşmüştü. Yeniden
Doğuş ki bu da Hermetik inanışa işaret ediyordu,
işte bu alacakaranlık içinde oluşuyordu. “Yeniden
doğuşun bilimsel katkısından söz etmek, aykırı,
hatta olmayacak bir şey gibi görünebilir. Gerçek-
ten, yeniden doğuş olağanüstü verimlilikte, ola-
ğanüstü zenginlikte bir çağ. Evren imgemizi şaşıla-
cak ölçüde zenginleştiren bir çağ olduysa da, özel-
likle bugün hepimiz biliyoruz ki, yeniden doğuşun
esini bilimsel bir esin olmamıştır. Yazında ve sanat-
larda Yeniden doğuş adı verilen çağın uygarlık
ülküsü, kesinlikle bir bilim ülküsü değil, bir retorik
ülküsüdür.”(32) Yeniden Doğuş, gerçekten bir pat-
lamaydı; ortaçağın baskı altına aldığı bütün
inanışların bir patlaması...

Koyre, tabloyu şöyle tamamlıyor: “Yeniden
doğuş çağı dünyanın tanıdıkları içerisinde eleştiri
ruhunu en az taşıyan çağlardan biri olmuştur. En
yoğun, en derin boş inan çağı, büyücülüğe,
gözbağcılığa duyulan inancın şaşırtıcı bir biçimde
yayıldığı, Ortaçağdakinden sonsuzcasına daha
yaygın olduğu bir çağdır; bu çağda müneccimliğin
gökbiliminden-Kepler’in dediği gibi zavallı akra-
ba- çok daha büyük rol oynadığını, müneccimlerin
kentlerde, krallar yanında resmi konumları olduğu-
nu iyi bilirsiniz. Bu dönemin yazınsal ürününe ba-
karsak, en başarılı yapıtlar klasiklerin Venedik
basımevlerinden çıkmış güzel çevirileri değildir;
cin-peri bilimi, büyücülük kitaplarıdır; Cardano,
daha sonra da Porta, her yerde okunan büyük ya-
zarlardır.”(33) Artık hıristiyanlığın önyargılarının
kırılmaya başladığı kesindi, ürkütücü olan ise
kırılmanın ardından ortaya çıkan şeydi: “Gerçek-
ten, Aristotales fiziğini, metafiziğini, ontolojisini
yıktıktan sonra, Yeniden doğuş kendini fiziksiz, on-
tolojisiz, yani, bir şeyin olanaklı olup olmadığına
önceden karar verme olanağından yoksun bul-
du.”(34) Gelişme o kadar çarpıcıydı ki, kilise ta en
başına, Roma’da eski tanrılarla mücadele ettiği ça-
ğa dönmüş buldu kendini.

Güneş Tanrı şimdi yeniden dizleri üstünde

doğruluyordu. “Üç Kere Yüce Hermes’in  Mısır
kökenli dininin Giordano Bruno gibi gezici vaizle-
ri, yaptıkları seyahatlerle Avrupa’ya yayıldılar.
Bruno, Kopernik tarafından ileri sürülen yeni güneş
merkezli evreni, tamamıyla mistik bir yoldan, Yeni
Çağ’ın şafağında yeni bir güneşin doğuşu olarak
yorumluyordu.”(35) Floransa’dan Avrupa’nın her
yanına eski dinler adına seferler düzenleniyordu
artık. Luther ile Erasmus’un hocası Floransa’dan
yola çıkıp Almanya’da protestan reformunun ilk
tohumlarını atmaya başlamıştı. Kopernik ise hıris-
tiyanlığın üzerinde durduğu dünya merkezli evren
modeli yerine Hermetik inanışının gereği olan
Güneş merkezli evren iddiasını propaganda etmeye
başlamıştı. Bilgilerinin ya da inanışlarının kaynağı
bir İtalyan üniversitesinde gördüğü Hermetik felse-
fe dersleriydi. O da, bu metinlerde olduğu gibi
“Güneş’in görünen tanrı” olduğuna inanıyordu.

Kuşkusuz, tıpkı mevlevilikte olduğu gibi Yeni-
den Doğuşçular düşünceleri ile yerleşik inanışlar
arasında köprüler de kurmaya çalışıyorlardı. “Aris-
totalesçi kozmolojininkinden kuşkusuz çok daha
engin olan Kepler’in dünyası hala-güneş dizgemi-
zin kapladığı derin boşluğun çevresini saran-
yıldızların oluşturduğu kubbeyle sınırlıdır... Kutsal
üçlünün anlatımı olan bir dünya düşüncesine
bağlıdır hala. Bu bakıma, Güneş’te Baba Tanrının,
yıldızlar dünyasında Oğulun, uzayda ikisi arasında
gidip gelen ışık ile güçte ise Ruhun anlatımını
görür.”(36) Yine de bu Roma Kilisesinin yıkıcı bir
saldırı karşısında olduğunu anlamasını geciktirme-
mişti.(37) 

Bugün bilimin doğuşu diye selamlanan şeyler
gerçekte çok garip biçimlerde ortaya çıkıyordu.
“Modern deneysel bilimin ilk örneği gerçekte çok
yadırgatıcı bir kitaptır.” Diyor Westfall
çalışmasında ve örneğini şöyle anlatıyor:

“Gilbert’e göre kuzey ve güney evrendeki ger-
çek yönlerdi ve yerin magnetik ruhu yönetmek ve
düzene koymak için vardı. Pusula ‘Allahın par-
mağı’ idi ve mıknatıslığını yitirmiş olan deniz, yolu-
nu ve yönünü kaybetmiş oluyordu. İbrenin düşey
sapması enlemi ölçüyordu; belki değişme de boy-
lamı ölçmekte kullanılabilirdi. Gilbert’in beşinci ha-
reketi olan dönmede ise, nedenin kendisi yerin mag-
netik ruhuna yüklenmişti. ‘Dönme’ diye yerin ekse-
ni etrafında günlük hareketine diyordu. Bu hareke-
tin nedenlerini de, tıpkı yer kutbunun yönünün
Güneş çevresinde dönerken kararlı kalışını açıklar-
ken yaptığı gibi magnetizmaya bağlıyordu.  Gil-
bert’in iddiasına göre Güneş’in yakınında bulundu-
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ğu için, yerin ruhu Güneş’in magnetik yanının ya-
nacağını idrak ederek, ekseni etrafında dönmeyi ter-
cih ediyordu. Hatta ekseninin belli bir açı ile eğerek,
mevsimlerin değişmesini sağlıyordu.”(Modern Bi-
limin Oluşumu.s.37) Aydınlanma çağı dünyaya
tanrı Aton’un gözleriyle bakıyordu artık:
“Güneş’ten güç ışıması kavramını Mysterium Cos-
mogruphicum’da ilk olarak ortaya attığında, Kepler
ona canlıcı çağrışımlar yapacak bir ad vererek, ‘ani-
ma motrix’ yani ‘hareket ettirici ruh’ demişti.”(38) 

Peki nasıl öğreniliyordu bunlar:

“ Evreni işgal eden gizli kuvvetleri sadece ve
sadece deneyim öğrenebilirdi. ‘Sempati’ ve ‘anti-
pati’ sözcüklerinin ifade ettiği ve Gilbert’in magne-
tik ruhunun açıkça gösterdiği gibi doğanın gizli
kuvvetleri psişik deyimlerle düşünülürdü. Röne-
sans Naturalizmi insan ruhunun doğa üstüne bir
izdüşümüydü ve bütün doğa psişik kuvvetlerin bir
perdeye akseden büyük hayalleri, gölgeleri olarak
betimleniyordu.”(39) Hermetik metinler o kadar et-
kili olmaya başlamıştı ki, hem yeniden doğuş hem
de aydınlanma çağı bir Hermetik düşünürler geçidi
idi; Leonardo da Vinci, Dürer, Botticelli, Roger Ba-
con, Paracelsus, Thomas Moore, William Blake,
Kepler, Kopernik, Isaac Newton, Sir Walter Rale-
igh, Milton, Ben Johnson, Daniel Defoe, Shelley,
Victor Hügo, Carl Jung, Shakespeare, John Donne,
John Dee, Royal Society çevresi...(40) 

Bu çılgın yayılış ancak 1614’te frenlenebilmiş-
ti. Bu tarihte Isaac Casaubon adında bir araştırmacı
Hermetika’nın bir metin analizini yayınlayarak, an-
tik çağlardan kaldığına inanılan bu metnin M.S.
ikinci ve üçüncü yüzyıllardan daha önceye gitme-
yeceğini kanıtlayınca yeni dinin bir şaşkınlık yaşa-
masına neden oldu. Bu metinler olsa olsa İskende-
riye kaynaklı olabilirdi. Casaubon’a göre, Yunan,
Hıristiyan ve Yahudi felsefesinin astroloji ve
büyüyle birleştirilerek egzotik bir karışım halinde
ortaya koyulmuştu ve bunlar Hermes’in kitapları
olarak adlandırılmıştı. Yazılar sahteydi anlaşılan
ama bu da Güneş dininin yayılmasına engel ola-
mamıştı.

Okültizm o kadar etkili olmuştu ki arada kalan
16.yüzyıl bir tuhaf adamlar yüzyılı olarak
görünüyordu. Trithemius, Paracelsus, Agripa, Car-
dan, Nostradamus, Dee ve della Porta gibi okült ko-
nularda yazarak ünlenen bu kişiler bu yüzyılın
ürünüydü. Floransa’daki yıldırma hareketinin ba-
şarılı olamadığını gören papaların çoğu yasakla-
mak istedikleri astrolojiyi onaylamak zorunda

kalmıştı. Papa V.Pius, yedi dünyasal ruha ibadeti
bile onaylamıştı. Yeni inanışın sınırları genişliyor-
du. Tycho Brahe birçokları gibi gezegenlerin insan-
da; Güneşin kalpte, Ay’ın beyinde, Merkür’ün ak-
ciğerlerde, Venüs’ün böbreklerde, Mars’ın safra
kesesinde, Jüpiter’in karaciğerde ve Satürn dalakta
yansıtıldığına inanıyordu.(41) 

Burada astronomi yalnızca amaca varmak için
bir araçtı. Aydınlanma tarikatı tanrısını arıyordu,
astronomiyi buldu. Tıpkı simyacıların kimyayı bul-
ması gibi.

Güneşe dini

Yeni din yaygınlaşırken çevresine kuşku ve
şaşkınlık yayıyordu; devrim tamamen düşünülme-
miş ya da planlanmamış bu etkiden kaynaklanıyor-
du. Yoksa Kopernik’in kendisini bir devrimci ola-
rak tanımlamak zordu; olsa olsa bir tarikat müridi
olabilirdi: “...Güneş ışığın kaynağı, ışık dünyadaki
en güzel, en iyi şey olduğundan, ona öyle geliyor-
du ki, bu ışık vericinin aydınlatmayı üstlendiği Ev-
renin merkezinde bulunması, dünyayı yöneten, onu
yaratan usa uygundur. Copernicus ısrarla söyler bu-
nu. Onun Güneş’e taptığına inanmamak için hiçbir
neden yoktur sanırım; çağcıl gökbilimi gerçekten
başlatan büyük gökbilimci Kepler, Copernicus’tan
daha da fazla tapar güneşe.”(42) Başka bir gözle
bakıldığında bu kadar açıktır.

Çıkış noktası basittir, tıpkı Mısırlıların inandığı
gibi dünya göğe uymak zorundaydı. Her şey
yıldızların, gezegenlerin, güneş ve ayın etkisi
altındaydı. “Yapıtı pek bilimsel olmayan bir
düşünceden, uyum düşüncesinden, Tanrının
dünyayı matematiksel uyum yasalarına göre
düzenlediği yollu düşünceden son derece esinlen-
miş olan Kepler... için bu, Evrenin yapısının anah-
tarıdır. Güneş ile Yer’e verdiği göreli yerlere
bakılırsa, elbette Copernicusçudur; Copernicus ile
aynı nedenden ötürü: Güneş, ona göre, Tanrıyı sim-
geler; yaratılmış Evrende kendini dile getiren ya-
ratıcı Tanrının simgesi, Evrenin görülür Tanrısıdır;
bunun içindir ki, Evrenin merkezinde bulunması
gerekir.”(43) Tıpkı Mısır’da ve daha sonra Sabiilik-
te olduğu gibi emin oldukları bir şey vardı; yıldızlar
her şeyin kaynağıdır. Bu yüzden Kepler’in büyük
yapıtı “Astronomia nova”, Mars gezegenine
adanmıştı.

Sık tekrarlanan bir yargıya da burada değine-
lim; Kopernik devriminin Batlamyus sistemini or-
tadan kaldırdığı tartışmalıdır. “Kopernik’in Güneş
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sisteminin merkezini değiştiren ve çağa damgasını
vuran ‘De Revolutionibus’u biçim ve içerik
bakımından Batlamyus’un Almagest’inden çok
uzaklaşmış sayılamaz.” (44)  Batlamyus’un ‘Tetra-
biblos’u Kepler’den sonra da astrolojinin kutsal ki-
tabı olma özelliğini sürdürüyordu. ‘Tetrabiblos’ ha-
la yararlı olduğuna inanılan bir dönemde, İkinci
Dünya Savaşı yıllarında bir kez İngiltere’de ve bir
kez de Almanya’da yeniden basılmıştı. Çünkü,
aydınlanma tarikatının astrolojiye karşı bir tavrı
hiçbir zaman olmamıştı.  

Evet, astronomların ve matematikçilerin ger-
çekleştirdiği tüm gizli değişikliklere karşın, eski şe-
ma, bilinen gerçeklere tam olarak uymuyordu.
Ama Kopernik’in kendi basitleştirdiği şema da uy-
muyordu. “Kopernik’in gerçeklerin gücünden de-
ğil, fakat estetik ve metafiziksel düşüncelerle heye-
canlandığı anlaşılmaktadır. Bir diğer şemanın daha
ne kadar fazla güzel olabileceğini düşledi. Koper-
nik’in kıvrak bir zekası ve sınır tanımayan bir düş
gücü vardı. Fakat mesleğinde öyle olağanüstü bir
şeyler yoktu. Kutsal emirleri asla almamakla birlik-
te tüm çalışma hayatını kilisenin bodrumunda ger-
çekleştirmişti.”(45) Bir rahipti, ömrünün sonuna
kadar da öyle kaldı. Kilisenin bodrumunda kendi
kendine bir din bulmuştu ve papaz kılığında güne-
şe tapınıyordu.

Tarihçiler, yazdıklarını savunmaktan
kaçındığını ve baskı gördüğüne değin herhangi bir
iz bulunmadığını belirtiyorlar. Kopernik’in sistemi-
ne ilişkin ilk geniş çaplı taslağı öldükten sonra
yayınlanmıştı. Elle yazılmış yalnızca birkaç kopya
arkadaşları arasında elden ele dolaşıyordu. Koper-
nik’in Dünyayı tanımlamasına ilişkin devrim yara-
tan sistemi, aslında Kopernik tarafından değil yirmi
beş yaşındaki bir öğrencisi tarafından ileri
sürülmüştü.(46) Çalışmayı yayınlama işini de o ye-
rine getirdi. Devrim budur.

Son bir not daha: “Teorilerini bir araya top-
ladığı ‘De Revolutionibus Orbium Caelestium’
yalnızca gezegenleri anlatmaz, cennetsel kürelerin
devinimiyle de ilgilenir.” (47) Devrimi ortaya
çıkarmak için Aydınlanma tarikatının işini görmesi
gerekir; kuşkudur bu. Heretik düşüncelerin bom-
bardımanı ile hıristiyan kafalarda doğan kuşku.
Devrim, kuşkunun çocuğudur.

Kitabının girişine şunları yazmıştı: “Sekiz ay
önce şafak, üç ay önceki parlak gün ışığı ve birkaç
gün önce güneş ışığının karmaşık düşüncelerimi
kusursuz bir biçimde aydınlatmasından sonra, artık

hiçbir şey beni tutamaz. Mısırlıların Tanrı’ya sun-
mak için ayin şarabını koydukları altın kabı çalma
cüretini gösterdiğime eminim ve bu yüzden Tanrı
korkusuna kapıldım. Eğer beni bağışlarsanız, siz-
den beni bağışlamanızı dilerim, eğer beni suçlar-
sanız bunu kabul ederim. Zar atıldı ve şimdi ya da
gelecekte okunmasının hiç önemi olmayan bu ki-
tabı yazıyorum artık. Tanrı’nın altı bin yılı bir tek
tanık için beklemesi gibi, ben de tek bir okuyucu
için yüz yıl bekleyebilirim.” (48) Şaşırtıcıdır. Ken-
disinin de kuşkular içinde kıvrandığı anlaşılıyor.

Bilim mi? Tarih budur ve bu tarihte bilim
düşünülebilecek en son şeydir. Bütün bu tarih bo-
yunca okültizm işini görürken yıkabildiği pek az
dogma vardır aslında. Yaratılan kuşku ve şaşkınlığa
rağmen uyum hep yakalanabilmiştir. Bir papaz ve
bir İsis rahibinin aynı kılıkta iş görmesi başka nasıl
açıklanabilir? 

Oysa, astrolojiden astronominin doğabilmesi
ve Güneş’in tanrılıktan çıkıp sıradan bir yıldız hali-
ne dönebilmesi için sonsuz uzay fikrinin kabul edil-
mesi gerekiyordu ki bu Aydınlanma tarikatı için
henüz kabul edilemez bir şeydi. “Evrenimizin bo-
yutlarını genişletmek zorunda kalan Kepler...
dünyanın sonsuzluğunu kabul edemez. Gök kubbe
ya da bizim gök dünyamız onun için zorunlu ola-
rak sonlu kalır. Göksel dünya sonsuzcasına
büyüktür; çapı Yer çapının 6 milyon katıdır, ama
sonludur. Dünyanın sonsuzluğu metafizik
bakımdan olanaksızdır. Ayrıca, hiçbir bilimsel irde-
leme bunu ona benimsetemez. Giordano Bruno bu-
nu kabul eden hemen hemen tek kişidir; ama doğ-
rusu, Bruno ne bir gökbilimci, ne de bir bilgindir;
dünya görüşü çağının bilimini arkada bırakan bir
metafizikçidir. Çünkü yıldız Evreninin sonsuzluğu-
nu ancak Newton ile onaylamış buluruz.”(49) Koy-
re’nin saptaması doğru olmakla birlikte bu da New-
ton ile astrolojinin sona erdiği anlamına gelmiyor-
du. Newton da tıpkı tarikatın diğer üyeleri gibi as-
troloji peşinde bir yarı büyücüydü.

Çıkış noktası mistiktir ve bu yüzden bilim,
mistisizmin kendini en iyi ifade ettiği gökbilimle
sıkı bir ilişki içinde doğmuştu. Başlangıçta daha
çok, sonra daha az ama mutlaka var olan bir ilişkiy-
di bu; astroloji ve okültizm Einstein, Hawking gibi
çağdaş bilimcilerce doruklarında gezinmeye de-
vam ediyordu.

Güneş örgütlenmesi

Burada bir düzeltmeyi tekrarlamış olduk; Bru-
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no, “bilimsel görüşleri” nedeniyle değil, “özgün
doğal dine, yani Mısır dinine dönülmesini” savun-
duğu için öldürülmüştü. Burada kurgulanan “teorik
tarikat”ın ötesinde, Abdulşemslerin kiliseye karşı
açtığı savaşta çok etkili roller üstlendiği bilinen bir
örgütle de irtibatlı olduğu bellidir.

Gülhaçlılardı bu; “Herhalde Bruno’nun, gi-
zemli ve hep karanlıkta kalmayı başaran Gülhaçlar
tarikatının kurucuları ile de bazı ilişkileri vardı.
Bunların isim vermeden yayımladığı manifestolar
17. yüzyılda insanları adeta büyülüyordu.
Gülhaçlılar da Mısır’ı dinin ve felsefenin kaynağı
olarak görüyordu.”(50) Gülhaçlı Bruno, o kadar
militan davranıyordu ki, İbranilerin Mısır’ın dışkısı
olduğunu bile yazabilmişti.

Bernal’in sözünü ettiği bildiri 1614 yılında Al-
manya’da yayınlanan ve “Tüm Evrenin Genel Re-
formu ile Bunu İzleyen Avrupa’nın Tüm Bilgeleri
ile Hükümdarlarına Seslenen, Sayın Gül-Haç Der-
neği’nin Fama Fraternis”i” başlığını taşıyan ki-
tapçıktı. Kitapçıkta, dünyadaki bütün düşünürlerin
el ele vererek, bilime dayalı bir dünya kurmak için
çalışmaları talep ediliyordu. Bu, dolayısıyla Gül-
Haç örgütüne bir davetti. Yapılması gerekenler
Gül-Haç tarikatının biraderliği sayesinde yapılabi-
lirdi ve böylece mükemmellik çağına ulaşılabilirdi.
Daha ilginç olanı ışığa yapılan göndermeydi, örgüt
üyeleri kendilerini “ışığın çocukları” olarak
tanımlıyordu.

Gizli ve seçkinci bir örgüt oldukları
yazılıyor.”Gül-Haçlılar bildirilerinde adres vermez-
ler. Fama’da örgüte girmek isteyenlerin gizemli
örgütün kendileriyle ilişkiye geçebilmesi için ken-
dilerini yazılarıyla tanıtmaları söylenir. Hatta,
1620’ye dek, bildirilerin yayınlanmasından sonra,
çok sayıda mektup ya da bazıları bilimsel tez ola-
rak seçilmeyi hak eden ciddi eserler ortaya
çıkmıştır. Gül-Haç örgütüne davet edilmeyen bir-
çok kişi büyük üzüntü duydu.”(51) Aynı çalışmaya
göre Francis Bacon bu örgütün üyesiydi. Ve başka-
ları; Rene Descartes, Leibniz, Spinoza, Martin Lut-
her... Konuyla ilgili çalışmalara göre Gül-Haç
örgütü Haçlı seferleri sırasında şövalyeler ta-
rafından kurulan Tapınak Şövalyeleri tarikatı ile il-
giliydi. Ancak daha önemlisi Gül-Haçlıların bir
süre sonra masonik örgütlenmeyi doğurmuş ol-
masıydı. Güneş örgütlenmesi, yönünü tamamen
Mısır’a dönmüş görünüyordu. “...Masonlar,
görünüşe göre, ortaçağda bile Mısır’a özel bir ilgi
göstermiştir; çünkü, geleneksel inançları izleyerek,
geometri ve duvarcılığın anayurdunun Mısır oldu-

ğuna inanmışlardır. 18.yüzyılın sonlarında
Spekülatif masonluğun kurulmasıyla, masonlar,
Gülhaççılıktan ve Bruno’dan yararlanarak ‘iki kat-
manlı bir felsefe’ kurmuşlardır. Bu, kitleler için
batıl inançlı ve sınırlı bir dini, fakat aydınlanmışlar
için, saf özgün Mısır dinine dönüşü öngörüyordu;
zaten bütün öteki dinler de Mısır dininin
kalıntılarından yaratılmıştı. Nitekim, Aydınlanma
Çağı’nın hemen hemen bütün önemli kişilerinin
üye olduğu masonluk, kendi dinini Mısır dini ola-
rak; kendi işaretlerini hiyeroglif olarak; kendi loca-
larını Mısır tapınakları olarak; ve kendilerini de
Mısır rahipleri olarak görüyorlardı.”(52) Genel bir
dünya reformu için örgütlenenler, sanıldığının tersi-
ne yerleşik dini ortadan kaldırmayı değil, kendi
dinlerini kurmayı planlıyorlardı. 17.yüzyıl sonunda
eski Mısır radikal aydınlanmanın neredeyse tek
kaynağı gibiydi ve bu hem hıristiyanlık ve hem de
politik statükoyu sarsmak için kullanılıyordu.

Hatta Mısır ütopyaların bile ilham kaynağıydı.
Bernal’e göre Citta del Sol-Güneş Kenti ilk defa
Bruno tarafından kullanılmıştı ama onu gerçek üne
kavuşturan çağdaşı Campanella’ydı. Campanel-
la’nın kentinde, Mısırlı oldukları aşikar olan saf ve
dindar Güneş kentliler oturmakta ve kentin binaları
güneş merkezli gezegen sisteminin ideal bir mode-
lini oluşturmaktaydı.(53) Güneş kentinde, Muham-
med, İsa ve Musa’ya ve öteki büyük öğretmenlere
bilge kişiler olarak saygı gösterilmekte, ama kent
güneş rahibi, filozof, kral ve yasa koyucu olarak
Hermes Tot tarafından yönetilmektedir.

Bernal, ilk sosyalist ütopyacı olarak ünlenen
St. Simon ve haleflerinin de Mısır’a tutku ile bağlı
olduklarını not ediyor. Simon’un halefi Enfantin,
1833’te birçok müridiyle birlikte tıpkı Napolyon
gibi bir “Mısır seferi” düzenliyor. Amaç, “uy-
garlığın kaynağını uyandırmak”tır. Süveyş kanalı,
şarkla Avrupa’yı birleştirmek üzere  Simoncu gru-
bun üyelerinden biri tarafından inşa ediliyor; Meh-
met Ali Paşa’nın reformlarında da aynı grubun payı
bulunuyordu.

Mısır ve yıldız tapımı, burjuva uygarlığın te-
mel dinamiklerinden biriydi; bu inanış kiliseye
karşı mücadelesinde zorunlu olarak bir tarikat gi-
bi örgütlenen yeni sınıfa güç katmıştı. Yunan de-
hası, iş işten geçtikten ve artık ışığa ihtiyaç kal-
madıktan sonra işe karıştı. Marx’ın bir devrimin
heyecanıyla tutuştuğu 1800’lü yılların ortasında
“genel dünya reformu” tamamlanmış, Güneş Ta-
rikatı çoktan statükonun savunuculuğu rolünü
üstlenmişti bile. Bernal, bu yılların ardından genel
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bir ırkçılık akımının başladığını ve Mısır’ın Afri-
kalı kökleri nedeniyle Aydınlanma Tarikatı’nın bir
Yunanistan imal etmeye giriştiğini anlatır. Çok
kısa bir süre sonra Yunanlıların Mısır’ın kötü
öğrencileri olduğu gerçeği büsbütün silinir ve de-
ha, beyaz ırktan Yunanlılara mal edilir. Batı kendi
geçmişini artık siyahi ve melez Mısır’a bağlama-
yacaktır.

Marx, Grundrisse’de “Yunan dehası”nın 60 yıl
gibi kısa bir sürede neden parlayıp söndüğünün
açıklanmasının güç iş olduğunu yazar. Güçtür;

çünkü böyle bir deha hiç olmamıştır. Asıl kaynak
olan Mısır bilgeliğinden geriye ise sadece mezar
taşları kalmıştır.

Aydınlanma Tarikatı’nın alamet-i farikası şim-
di Amerikan Devlet mühürüdür. Hermetik metinler
yerine yeşil dolarların üstünde unutulmuş bir işaret.
Zavallı Mısır artık hiçbir şey hatırlamıyor ve Güneş
Tanrı ışığını yayamıyor. Bir dönem kendi üzerine
yıkılmaktadır. Biliminin ışığının ve yeni bir
aydınlanmanın yolunun açıldığını görüyoruz. Şim-
di ışık, biraz daha ışık!
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Fizik'in anlamı yaşamın özünü anlamaktır.
Daha doğru anlatımla  evrenin insan tarafından an-
laşılmasıdır. Algılanmak asla. Büyük birleşik teori
öncelikle var olmak zorundadır. Sırası geldikçe de-
ğineceğim. 

Bilimsel bilginin üretilmesinde iki temel yol
vardır. İlki gözlemsel yol, ikincisi deneysel yol.
Bilgiye bu iki yoldan da varılabilir. Buradaki mi-
henk taşı, üretilen bilginin ve/veya sonuçlarının
sınanmasında (bilerek beraber yazdım) yeni-
denüretilebilirliliktir. Fiziksel koşullar aynı oldu-
ğunda her doğa olayının -buzun erimesi  dünyanın
her yerinde aynı sıcaklık derecesinde olması gibi-
değişmeden kendisini yeniden göstermesidir.
Yerküremizde geçerli fiziksel olay kümeleri-yasa-
ları da evrensel ölçüde geçerli olmalıdır.Eğer
olamıyor ise bulunduğumuz yerde -evrensel
ölçüde bakarsak bu galakside, en azından bizim
bulunduğumuz 'yerde' farklı koşullar mevcuttur.
Bu farklılık yine de genel geçerliliği olan yasalar-
dan bağımsız değildir. Ancak ve elbette o yasaların
tanımlayabileceği özel durumları içerir. Suyun
düdüklü tencerede kaynaması ile tencerede kayna-
masındaki farklılık gibi. Doğa olaylarının insan
beyninde/aklındaki yansıması bilgi, kavrayış ve
sonuç çıkartmaktır. Bilginin sistematize edilmesi
bilimi oluşturmalıdır. Sistematizasyon yöntemi de
içermelidir. Yöntem hem kendi   içsel tutarlılığı
hemde bilginin sistemizasyonundaki tutarlılığı
sağlar. Bu yöntem hemen her zaman matetematik-
tir. Matematik kimi kez hız=yol/zaman gibi
formüllerle kendini gösterir. Kimi kez ise kar-
maşık istatistiksel yöntemleri içerir.
Sıklık,olasılık,dağılım gibi. Olasılık gerçek nedeni
bilemediğiz/algılanmamış/ açıklanmamış doğa
olaylarının gerçekleşme sıklığı konusunda fikir
verdiği gibi (stabil bir subatomik parçacık olan
protonun parçalanma zamanı), nedenini bildiği-
miz, oluşma mekanizmalarını kavradığımız bazı
olayların hangi koşullardan, ne oranda etkilendiği-
ni hesaplamada kullanılır (deprem tahmini). Hız
formülü, hacım hesabı vs somut-hergünki gerçek-
lik olarak çabuk kavrandığı için daha
tartışılmazdır. Protonun 1035 yılda parçalama
olasılığı zamansal uzunluk ve doğrudan görsel

algılamanın dışında olduğundan somut olgu ol-
masına rağmen teorik kavrayışı gerektirir. Klasik
mekanikte ışık aynaya geldiği açı ile eşit açı ile
yansır. Deneyin kendisinde -yöntemin tanımıda
kullanılan açı kavramını incelediğimizde, açı üç
nokta ile tanımlanır. Dolayısı ile ışığın yansıması
yalnızca ve tek bir noktadadır. O nokta da aynanın
yüzeyindeki belirli bir noktadır. Işık tek bir nokta-
dan-kaynaktan doğrusal olarak yola çıkıp aynaya
çarpıp perde üzerinde bir noktaya düşer. Yansıma
noktası doğallıkla aynanın ortasında bir yerdedir.
Quantum mekaniğine baktığımızda ışık ayna
yüzeyindeki bir çok noktadan yansıma olasılığına
sahiptir.  Sonuçta ayna yüzeyi ile ışık kaynağı ve
perde arasında birçok nokta ve bu noktaların ara-
larında oluşturduğu sonsuz sayıda açı, ışığın takip
ettiği sonsuz sayıda yol. Bu yolları topladığımızda
ise bazı yolların birbirini yok ettiğini, bazı yolların
ise birbirine eklenip güçlendirdiğini görebiliriz. Bu
mevcut olasılıkların aynı yöndekilerinin birbirini
güçlendirmesi ile sonuçta klasik mekanikteki
ışığın yolu ile bir/tıpkı olan yol bulunur. Tüm bun-
lar canı sıkılan bir matematikçinin vakit harcama
yöntemi gibi de düşünülebilir. Ancak mikroevren
olarak adlandırdığımız subatomik büyüklükteki
parçacıkların özelliklerini de ancak bu yöntemle
açıklayabiliyoruz. Deneysel ve gözlemsel veriler
de bu teorik hesaplamaların doğruluğunu ispatla-
makta.

Bilim tarihi incelendiğinde 'olayların açıkla-
masında' teorik fizikçilerin tümünün, adı üstünde;
laboratuar verilerinden sonuç çıkartmadığı, daha
farklı bir anlatımla, önerilen teorilerin sınan-
masının bir deney düzeni içinde gösterilmediği,
tersine -Newtonun başına düşen elmayı saymaz
isek- önce teorinin oluşturulduğu daha sonra de-
neylerle/ çoğu kez  gözlemlerle doğrulandığı
görülür. Peki bu tanrısal vahinin -yada teori- biz
sıradanlara  bildirilmesi hangi şanslı kullara
'denk'düşmektedir? Kapitalizmin kör ettiği şizof-
ren kafalara mı? Yada Kabala'nın gizli kodlarını
çözen-öteden beri çözmüş bulunan- bilge kişilere
mi? Yada bilimsel bilgi ile neredeyse tamgün uğ-
raşan bilim adamlarına mı?
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Önce Teori asla vahi ,Teorik fizik ise din değil-
dir. Sonra Gökdemir'e katılıyorum, fizik biliminin
kendisi, fiziksel nesneler evreninin, objektif ol-
masını gerektirir. Ancak ölçen-biçen gözlemciden
bağımsız değildir. Bizzati gözlemcinin kendisi ev-
renin bir parçasıdır. Tanrı değildir ki ondan
bağımsız olsun! Gözlemleri onun algılaması ile
sınırlıdır. Algılamanın kişileşmesinin önüne
nasıl/ne  geçmelidir? Ölçü ile. Ölçü gerçekte var
olmayan tümüyle teorik bir varsayım/önermedir.
O zaman ölçütlerin değişmezliği yada nesnelleş-
mesi zorunluluk olmalıdır. Ölçü nesneldir.
Gözlemcide çoğu kez bias vardır. O bir taraftır.
Ölçümde nesnellik sağlandığı  oranda algılan 'şey'
olmaktan çok  anlaşılan 'şey' olur. Objektivite/nes-
nellik kaçınılmaz olarak  bilimin temelinde var ol-
mak zorundadır. Dolayısı ile klasik teorik fiziğin
temel ölçüm sistemi nesnelliğini burada tartışma-
yacağımız metrik  sistemdir.  Tümüyle teorik an-
cak nesnel ve aynı zamanda malesef virtüel. Tüm
bilimsel bilgiler bu temelde anlaşılır hale gelmiştir.
Sorunu çözen uygun bir araç.

Quantum mechanics is magic.

Evreninin mikro yada makro belki bir süre
sonra market tipi süper, giderek hiper gibi
bölümlenmesi didaktik olarak uygun olmakla bir-
likte temelde yanlıştır. Evren tek ve bütündür.
Kendi ölçülerimizle -bugün metrik- parçalamak
zihinsel karmaşanın temelidir. O zaman sormak
gerekir niye Büyük Birleşik Teori olmasın?

Bilgi nasıl/niçin üretilir? Bigbang, yaratan da
bu evrende yer açan bir darkafalılığın üretimi/icadı
mıdır? Yada quantum mekaniği/dinamiği genel
geçer olarak quantum fiziği kadim doğu felsefesi-
nin sert kırılmaz klasık fiziğin içine yerleştirilmiş
yeni bir biçimi  midir? Yoksa giderek evreni daha
iyi anlamamıza yardım eden bir bilimsel gereksi-
nim mi? Quantum Fiziğinin doğu felsefesi ile ben-
zeşim paralelliğinin ana nedenlerinden biri ışığın
kimi zaman tanecik kimi zaman dalga olarak
tanımlanmasıdır. Bu DUAList yaklaşım insanları
rahatsız eder. Quantum fiziğinin temel kuralı ener-
ji madde, madde enerjidir. Kuram parçacıkların
davranışını olasılık dağılımları olarak tanımlar.
Hiçbir parçacığın tam hızı ve tam konumu biline-
mez (Belirsizlik ilkesi). Klasik mekanikte yada
günlük yaşamda rahatsız edici bir durum daha. Te-
oriye göre bir durumun saptanması olası başka du-
rumların saptanan duruma yaptıkları artı veya eksi
yönde katkıların toplamıdır. Başka bir bakış açısı
ile olabilir tüm durumlardan en olabilir olanıdır.
Gene başka açıklama ile en olası durum. Temelde

belirsiz   ama  belirsizliği belirleyen koşulların en
olası toplamı. Kimyanın tümünü quantum mekani-
ği sayesinde biliyoruz. Tüm kimyasal bileşiklerin
birleşmelerinin temel kurallarını açıklıyor. Biolo-
jik olayların hemen tümünü de kimyasal bilgileri-
mizi kullanarak öğrenebiliyoruz-açıklayabiliyo-
ruz. Ama milyonlarca kimyasal bileşikten oluşan
insan davranışlarını açıklıyamıyoruz. Böyle bir
matematiksel denklem elimizde yok!  

Bilimsel üretim tartışılmaz biçimde gereksi-
nim-bilimsel- gereğidir. Eğer hala subatomik par-
çacıkları bilmeseydik Quantum fiziğine de gerek
olmayacaktı. Çünkü bizi rahatsız eden sorunlardan
birini bilmeyecektik. Örnek olarak  veriyorum, Po-
zitif yüklü birden fazla protonun atom çekirdeğin-
de yan yana kardeş kardeş birbirini itmeden durdu-
ğunu bilmiyor olacaktık. Rahatlık güzel şeydir.
Bilgisizlik ferahlatıcıdır.

Quantum fiziği Klasik mekaniğin açıklaya-
madığı sorunların yanıtını verdiği için doğdu. O
sorular orada hep vardı. Ancak okumasını bilmi-
yorduk. Magican Okumayı başardı.

Fiziğin tarihinde farklı biçimlerde var olan
şeylerin gerçekte aynı şeyin farklı algılanması ol-
duğu gösterilmiştir. Newton devrinde fiziksel
olaylar hareket,  ısı, ışık, ses, kütle çekimi idi.
Newton klasik mekanik teorisini açıkladıktan son-
ra sesin gerçekte hava moleküllerinin bir hareketi
olduğu anlaşıldı. Ses hareketin içinde eridi. Zaman
içinde elektirik, manyetik olayların varlığı ortaya
çıktı. Maxwell elektromanyetik dalga kuramı ile
ışık ve optiğin kurallarınıda birleştirdi. Baş-
langıçtan o güne elde üç temel yasa kaldı. Hareket
yasaları,elektromanyetik alan yasaları ve kütle çe-
kimi.Bunlar birbirleri ile birleşmiyorlardı..Kendi
içinde tutarlı matematik bir modelle doğruluğu
kanıtlamış Teori eğer açıklıyamıyor ise yapılan ilk
iş deney verilerinin/gözlem sonuçlarının
yanlışlğının tartışılmasıdır. Gözlem sonuçlarının
kestirim ile uyuşturmak için teori modifiye edil-
meli bu yeni duruma da uydurulmalıdır. Mükem-
mel bütünsellikten uzaklaşan teori artık çatırda-
maktadır.Bu noktada artık duruma kabalanın yeni
bir kahini el koymak zorundadır.Gökdemirin
sözünü ettiği Eınstein önceli Michelson -Morleyin
yaptıkları gibi.Gözlem sonucu dehşet gülüçtü.Işık
kaynağına doğru yürüyen insanın ölçtüğü ışığın
hızı ile kaynaktan uzaklaşan insanın ölçtüğü hız
tam olarak aynı idi.Bunun üzerine klasik teoride
modifikasyonlar başladı.Özel durumlar tanımlan-
maya başlandı. Bazı fizikçiler klasik teoriden vaz
geçmeden, çok yüksek hızda hareket eden nesne-
lerin kısaldıkları vb. önermelerde bulundular. Te-
ori bir kez çatırdamaya başlamıştı. Einstein ise za-
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manı uzayla bütünleştirip dört boyutlu hale getirdi-
ğinde sorun çözülüyordu. Klasik mekanik yasaları
ile elektromanyetik yasalar gerçekte tek bir 'şe-
yin'algılanan faklı biçimleriydi. Bu sorun da an-
laşılarak çözümlendi.

19'uncu yüzyıl sonunda radyoaktivitenin bu-
lunması, atomun yapısının aydınlanması ile işler
gene karıştı. Elektronların çekirdek çevresinde
dönmesi gezegenlerin güneş etrafında dönmesi ile
açıklanan klasik mekanik yasalarına uymuyordu.
Teoriye göre elektronların  elektromanyetik dalga
yaymaları gerekiyordu. Yayılan bu dalgalar enerji-
nin azalmasını, giderek negatif yüklü elektronların
pozitif çekirdek üstüne çökmesi sonucunu doğura-
caktı.

Eğer Heisenberg,   kurduğu modelde elektron-
ların neden hala çökmediğini açıklamışsa, bu mo-
del de teorik ve matematik tutarlılığa sahipse
söylenecek çok şey kalmaz. Bu durumda Heisen-
berg Belirsizlik ilkesinin bilimsel yıkımının so-
rumlusu mudur? Tüm olarak doğanın/evrenin bir
belirsizlikler bütünü olması sonucu mu insanı ra-
hatsız etmektedir. İnsanı temel rahatsızlığı mutlak
zamanın yadsınmasıdır. Mutlak zaman içinde be-
lirli bir durumda var olabilme alışkanlığı, uzayza-
man içinde varolunabilecek bir çok durumdan en
olası olanında bulunmak, insanı gerçekten rahatsız
eder. Mutlak uzay ve mutlak zaman kavramı kul-
lanıldığında elimizdeki pusula ile dünyanın kuze-
yini bulabiliriz.  Çünkü dünyanın manyetik alanı
pozitif ucu itip-çekerek kuzeyi bize gösterecektir.
Bu itip çekme atom çekirdeği boyutuna inildiğin-
de  işlememekte. Bunun bir gereksinim olmadığı -
ki doğrudur kimse atomik boyutta pusula kullan-
mayacaktır- öne sürülebilir. Ancak bu olguyu qu-
antum  fiziği ile anlaşılır kılmaktayız. Atom hala
ayakta olduğuna göre gerçek. Gizemcilik bunun
neresinde?   Ölçümde   klasik mekanikte metrik
sistemi kullandığımızı söylemiştik. Bu gerçekte
kendi yarattığımız bir ölçme biçimi. Quantum fizi-
ğinde ölçüyü olasılıkları hesaplayarak yapmak-

tayız. Bu da yine bir referans sistemi değil mi?
Determinizim klasik mekanik açısından kut-

saldır. Bugün akşam ayın saat kaçta doğacağını
bilmek, yarın hangi gezegenin bize ne kadar
uzaklıkta olacağını hesaplamak ve bundan emin
olmabilmek! Beri taraftan saniyede onbin milyar
kez hidrogen atomunun çevresinde dolanan elek-
tronun davranışlarının saptanması... Çağdaş bilim
açısından determinizmin tartışılması başkaca bir
yazı konusudur. Olasılık tanımı zorunluluğun ge-
reği çağdaş bilimin içine girmiştir.

Tümüyle bakıldığında fiziğin tek bir teorisi var
olmak zorundadır. Güçlü, zayıf nükleer kuvvetler,
elektro magnetik kuvvet ve çekim kuvveti; adını
ne koyarsak koyalım farklı açıklama biçimleridir,
tek bir dizgenin özel durumları için geliştirilmiş di-
daktik amaçlı formülasyonlardır. İnsanın bilgisi
geliştikçe, belki insan aklına değil, ama algılama-
larına karşı gelen aykırılıkların, sonunda tek bir
fomülün içinde eritilebilinecektir. O da doğanın en
temel yasası olacaktır. Buradaki temel sorun za-
manın kendindedir. Zaman klasik mekanik teoriye
göre, bizim algılamamıza uygun olarak tek yönlü
ve sabit değişkendir. Relativite ile değişmezliğinin
olmadığı gösterildi. Belki de ilerde boyutsal an-
lamda ihmal edilebileceği özel bazı durumların
varlığı tanımlanabilir. Bu soruların cevabı ol-
maksızın tartışmaların bitmeyeceği açıktır. 

Bilim adamlarının kendinden öncekile-
ri/öncellerini kaynak gösterip göstermemesi, bi-
limsel aşırmacılık, kopyacılık, salamizasyon
yüzyıllardır var olan ve hala ne yazık ki devam
eden bir tür alışkanlıktır. Bilimsel bilginin özünü
tahrip etmediği sürece etik bir sorundur, afişe edil-
melidir. Bu alışkanlık yanlızca Musevilere mal
edilmemeli, İsevi ve Muhamedilerde de miktarı
bol örneğe sahiptir ve  başka bir yazı konusu ol-
malıdır. 

"İsmet Şahinler" drismet@istanbul.edu.tr
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İşçi sınıfı denilince, fabrikalarda, atölyelerde,
işyerlerinde, kapitalist tarım işletmelerinde, demir-
yollarında, karayollarında, maden ocaklarında
çalışanlar hatıra geliyor. Dünya işçilerinin olduğu
gibi, Türkiye işçi sınıfının da bir kolu gemilerde
çalışıyor, dünyanın bütün denizlerinde, bütün li-
manlarında dolaşıyor.

Çok uzak olmayan bir geçmişte, bırakalım
mühendisleri; teknisyenler de kendilerini, işçi say-
mazlar; sayan olursa, ayırma gayretine girerlerdi.
Şimdilerde teknikerler, mühendisler, istisnai du-
rumlar, özellikle idari görev ve yetkileri de olanlar
dışında, işçi sınıfının doğrudan bir parçasını oluş-
turuyorlar. Giderek daha çok mühendislik eğitimli
çalışan, işçi sınıfı saflarında yerini alıyor.

Geçmişte “Süvariler”, “Çarkçıbaşı”, “güverte
ve makina zabitleri”, aynen karadaki işletmelerde
olduğu gibi, “gemi adamı” sıfatından çok ünvan-
larıyla bilinir ve diğer gemi personelinden kendile-
rini ayırırdı. Şimdilerde gemilerdeki hayat da ben-
zer bir değişimi yaşıyor. Bu değişimi, elbette sunuş
yazısının anlatmasına gerek yok. 

Ancak, bu sektörün ve bu sektörde çalışan-
ların, aralarında pek çok sosyalist, ilerici, devrimci
insan olmasına rağmen, sosyalistlerin dünyasında
“kuvvetle meçhul” olduğu da açıktır. Üstelik,
bazıları kapanma durumunda olsa bile, çeşitli
yüksek öğrenim kurumunda “güverte zabiti”, çok
sayıda meslek lisesinde “gemi adamı” yetişiyor.
Makina Mühendisliği fakültelerinden mezun çok
sayıda mühendis, gemilerde “makina zabiti” ola-
rak görev yapıyor. Fabrika’nın bu sayısında bir
başlangıç yapıyoruz. Aşağıda bir denizciyle
yapılmış, genel olarak o dünyayı tanımaya bir gi-
riş niteliğindeki mülakatı okuyacaksınız. Bu bir
başlangıç ve şu anda dünyanın çeşitli denizlerinde
dolaşan, farklı limanlarda yükleme veya tahliye
yapan denizci arkadaşlarımız da, bu çerçeveyi de-
rinleştirmek ve zenginleştirmek için katkı yapma
imkanına sahip. Önümüzdeki sayılarda konu üze-

rine yeni yazı ve mülakatları birlikte okuyacağız. 
Bu mülakatı bir “güverte zabiti” ile yaptık.

İşler “makina dairesinden” nasıl görünüyor; “per-
sonel” bu dünyayı nasıl algılıyor, sorularının ce-
vaplarını da, makina zabitlerinden, silicilerden ve
miçolardan, usta gemi adamlarından öğrenmeye
çalışacağız.

Gemi adamlarının katkılarını bekliyoruz.
Tersanelerde, gemi yapımında çalışan işçi ve

mühendislerin katkılarını bekliyoruz. 
Konunun derinleşmesine yazı ile katılmak,

derginin künyesindeki bütün adreslerden
mümkündür. Bir diğer katılım ise, web adresinin
denizciler arasında duyurulmasıdır. Ve herhalde
yazmaktan daha az önemli değildir.

Katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

ZT:  Türkiye’de gemicilik sektörünün durumu
nedir ? Genel bir tablo oluşturmaya çalışarak baş-
layalım. 

G: 1987’de benim mesleğe başladığım za-
manlarda 600-650 gemilik bir ticaret filosu vardı;
Bunların hepsi, kosteri moteri dahil, bu civardaydı.
5000 tonun altındaki gemilere koster denir. Koster
derken, daha da ufak kum gemilerini  de dahil ede-
rek söylüyorum. 

Z.T: Onlar da dahil hepsi ?.. 
G: Evet onlar da dahil, hepsi... Büyük gemiler

çok fazla değildi; büyük gemi derken, onlar da be-
lirli firmaların elindeydi; onların yaptığı bir iş şek-
lindeydi. Daha fazla tek gemilik, iki gemilik şirket-
ler... Onlar da kuru yük gemisi işleten firmalar du-
rumundaydı, personel sayısı da ona göre. O
dönemde gemi sayısına göre de yine de kısıtlı de-
nebilecek personel adedi vardı. Zabitler
bakımından bir kısıtlılık tabii. Alt kadroda böyle
bir sıkıntı yoktu. 

Z.T: Galiba gemilerin yaşı da fazlaydı. 
G: Gemilerin yaşı da fazlaydı evet. Fazlaydı
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derken, geçmişte öyleydi, şimdi farklıdır şeklinde
anlaşılmasın; hala fazladır. Bizde gemilerin iki se-
ne önceki yaş ortalamaları yanlış hatırlamıyorsam,
19 küsur, yirmi civarındaydı. Ama şu oluyor, ulus-
lararası koşullarda, eski gemi battığında parayı
ödeyen sigorta şirketleri. Daha önce gemilerin 20
yaşında, ya da yirmiye yakın yaşlarda hurdaya
çıkacağı tahmin edilirken, gemiler çok iyi
bakıldığından hurdaya çıkmıyor gemiler. Hatta 30
yaşında bir gemi çalışmaya devam ediyor. Bu şe-
kilde olduğu için bir risk  sigortacılar açısından..
Risk devamlı dolaşıyor denizin üzerinde

Gemilerin sayısı da çok fazla olduğu için bir
sürü risk dolaşıyor şu anda. Ama “şu yaştaki gemi-
yi çalıştıramazsınız” diyemiyor kimse. Çünkü ge-
mi, adamın gemisi. Adamın ticaret yapmasını ve-
ya yük taşımacılığı yapmasını engelliyemiyorsun. 

Z.T: Belli bir yaş tahdidi.
G: 20 yaşın üstündeki gemi için mesela, bir

yük taşıyacaksın, zaten o yaştaki gemi için fazla
navlun  önermiyorlar. Yani taşıma ücreti önermi-
yorlar. Dolayısıyla gemin yaşlı olduğu için hep
kötü yük çıkıyor. Kötü yük derken, taşımacılıkta
daha az para verilen işler, kömür veya çimento
taşımacılığı gibi. Bir de eğer belli bir yaşın
üstündeysen, gemi sahibi yükün sigortasını da ya-
pacak, “aşırı yaş primi” diye bir prim daha ödeni-
yor. Bunu da gemi sahibi ödüyor, gemi sahibine
böyle külfetler yüklüyorlar. Eğer gemi sahibi hala
gemiyi çalıştırmak istiyorsa... Dolayısıyla ya adam
gemiyi hurdaya verecek ya da işletmek istiyorsa,
ekstradan paralar ödeyecek.

Z.T: Uluslar arası limanlara almadıklarını
okudum belli bir yaşın üstündeki gemileri. 

G: Limanlara almama olayı şu. Gittiğin za-
man, seyir emniyetiyle ilgili bazı zorunluluklar
var. Hem personel hem geminin denize elverişlili-
ği ile ilgili, her geminin sahip olması gereken zo-
runluluklar bunlar. Sen bir limana gittiğinde, her li-
manda değil tabii, 6 aylık periyotlar halinde seni
kontrol ediyorlar. Bir limana gittin, port state con-
trol deniliyor İngilizcesi, adam geliyor, zaten oto-
matik kontrol altında devamlı, kotrolün 6 ayı geç-
mişse gittiğinde, Surveyor geliyor kontrol ediyor.
Eksiğin varsa...

Z.T: Surveyor ?
G: ...kontrolcü, eğer eksiğin varsa; o eksiğin

senin denize elverişliliğini engelleyen bir eksiklik-
se gemini kaldırmıyor limandan.

Z.T: Limanda kalıyor. 
G: Hem kalıyorsun, eksiğini tamamlayıncaya

kadar, hem iş böyle bir gemiyi işlettiğin için, yük
taşıyıcıların gözünde kendi değerinden kaybedi-
yorsun. Türk gemileri dünya şampiyonu, bir nu-

marayız yani. Devamlı eksik...Ve öyle paralar ta-
lep ediliyor ki senin seyire elverişliliğe eksikliğini
tamamlaman için 20-30 bin doları buluyor bazı ge-
milerde. Demek ki hiçbir şey yok adamda, de-
vamlı dolaşıyor bu durumda... Bu port state con-
trol’ler herhalde 1990’dan sonra başladı. O sene-
lerde ben bir gemide çalışıyordum. Hiçbir şey yok,
sıfır bir gemi, bu kontrollerde baktıkları birçok şe-
yin, büyük bir çoğunluğu yoktu gemide, yeni bir
gemi olduğu halde. Ama kimse bakmadığı için ve
gemide çalışan insanlardan birçoğu da böyle bir
şeyi kendi can güvenlikleri için talep etmediklerin-
den dolayı böyle dolaşılabiliyordu. Paris memo-
randumuna üye olan ülkeler var bu  denetimleri
yapan...

Z.T: Memorandum ?
G: Uluslar arası konferans, denizcilikle ilgili. 
Z.T: Her ülke imza atıyor mu bu memorandu-

ma? 
G: Her ülke atmadı aslında, dolayısıyla her

ülke bu kontrolu yapamaz. Yalnızca katılımcı olan
ülkeler kendi ülkelerinin limanlarında, kendileri
kontrol yapabilirler. Rusya o memorandumun üye-
si değil.

Z.T: Türkiye ?
G: Türkiye üye sanıyorum. 
Z.T: Gemilerin durumundan, sayısından bah-

sediyorduk. Sonra ?
G: Sonra, evet 1990’lı yıllarda ANAP iktidar-

larının verdiği hızla, krediyle, dışarıdan kredi sağ-
lanmasıyla, hem gemi inşaasına da kredi verilme-
siyle hem gemi örnekleri verilmesi gemi sayısını
çok arttırdı. 1994-1995’de 1200 civarında gemi
vardı. Ama şimdi gemilere adam yetiştiren, zabit
yetiştiren iki tane kaynak vardı. Biri Yüksek De-
nizcilik Okulu, diğeri Deniz Harp Okulu.

Z.T: Tabi Deniz Harp Okulu doğrudan yetiş-
tirmiyor, ordudan  ayrılanlar ticari gemilerde zabit
olarak çalışıyor.

G: Tabi ayrılanlar. Yalnızca bunlar zabit ehli-
yeti alabiliyorlar. Bir de askerden ayrılan Astsu-
baylar. Onlar daha düşük zabit ehliyeti alabiliyor-
lardı. Yani Harp Okulu mezunları  uzak yol ehliye-
ti alıyor, diğerleri yakın yol ehliyeti alıyor. Bir de
meslek lisesi  vardı iki tane. Dolayısıyla bunlar ar-
tan gemi sayısına göre gerekli olan zabitan ihti-
yacını karşılayamadılar. Bir de ilginç bir durum-
dur, telsizciler konusu var. Telsizciler. “Telsizciler
Derneği”nde örgütlü oldukları için, gemi sayısı ar-
tarken, buna paralel olarak telsizci sayısı art-
madığından, gemiden ayrılacak bir telsizci için
dışarıda bekleyen çok fazla telsizci olmadığı için
ya da zabitlere göre daha az olduğu için, telsizciler
gemideki fonksiyonlarının çok üstünde “önem”
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kazandılar, kritik adam durumuna geldiler. Kritik
adam derken, geminin kalkmasını çok etkileyebi-
lecek adam konumundaydılar. Dolayısıyla ar-
matörü zorlayan adam durumuna geldiler. Eğer bir
telsizciye bir şirket kötü davranmışsa o şirkete der-
nek olarak tutum alınıyordu; ücretlerinde ve ücret
taleplerinde ciddi bir katlanma sözkonusuydu.
Üstelik zabitler de yetmemeye başladılar, mevcut
sayı itibariyle. Armatörler, hem telsizciler “soru-
nundan” kurtulmak için, hem zabit açığını karşıla-
mak üzere, “İkinci sicil” diye bir çıkardılar, gemi
adamı çalıştırmayla ilgili. Daha önce Türk gemile-
rinde yabancı personel çalışması yasak iken; Kap-
tan, Çarkçıbaşı haricindeki, geri kalan personelin
% 10’u tutarında yabancı çalıştırabilme izni verdi-
ler armatörlere. Bundan sonra hem yabancı telsiz-
ciler geldi. Hem yabancı zabitler de geldi bu arada. 

Z.T: “Yabancı” derken hangi ülkelerden geldi-
ler ?

G: Aslında Rus da çalıştı sayıları çok az ol-
makla birlikte, Filipinli de çalıştı. Buralardan ge-
lenler işini bir ölçüde bilen, iş yapabilen insanlar.
Bunun haricinde de Azerbaycan ve  Gürcistan’dan
işten hiç anlamayan, ama ehliyetnamesi bulunan,
kendisi mesleki yeterlilik bakımından ehliyetsiz
insanlar geldiler. O şekilde de gemiler kalktılar, se-
yir yaptılar. Hala daha bir sürü firmada Azeriler
çalışıyor. Ama Azeriler artık adam ihtiyacını ta-
mamlamak için değil de, mesela adamın elinde
çarkçıbaşı ehliyeti var, veya Gürcü birinin elinde
çarkçıbaşı ehliyeti var. Onun yerine düşük ehliyet-
le bir Türk, aslında Türk gemilerinde çarkçıbaşılık
yapamıyacak bir makine zabiti çarkçıbaşı olarak
çalışıyor, ama ehliyet olarak da Azerinin ehliyetini
gösteriyor. Gemi adamı donatım belgesine göre,
asgari donatım belgesine göre yeterli oluyor gemi-
deki gemi adamı sayısı. Diğer zabitlerin kaynağı
olarak Deniz Harp Okulu ve Denizcilik Yüksek
Okulu’nu söylemiştik ya, buradaki ihtiyacı karşıla-
mak, sıkıntıyı ortadan kaldırmak için armatörler,
önce kendisi bir okul açtı. Okul değil de, işte bir
kurs gibi, TÜDEV Türkiye Denizcilik Vakfı, adam
yetiştiriyor. Gemilere uzak yol güverte zabiti yetiş-
tiriyor. Meslek liselerinin sayısını ve uzak yol eh-
liyeti veren fakülteleri arttırdılar.

Z.T: Ege Üniversitesi’nde var, başka nerde
var ?

G: Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde var.
İstanbul Üniversitesi’nde var. Karamürsel’de var,
9 Eylül’de var. Yüksek Denizcilik Okulu İTÜ’ye
bağlı, 11 tane okul oldu yani sonuçta.

Z.T: 11 tane yüksek okul.
G: 11 tane. Kimisi üç senede uzak yol güver-

te zabiti yetiştiriyor, kimisi iki senede.

Z.T: Kimisi de 4 senede
G: Kimisi 4 senede, Yüksek Denizcilik Okulu

şimdi 5 senede mezun ediyor. 1 sene hazırlık  
9 Eylül de hazırlıkla beraber 5 senede. Perso-

nel sayısı, zabitan ihtiyacı şöyle oldu: Şu anda bir
tane uzak yol güverte zabiti işi için 8 tane uzak yol
güverte zabiti sırada bekliyor. Yani şimdi bu ihti-
yaç doldu ve ayarı kaçtı. Onun için çatır çutur
okulları kapatıyorlar. 

Z.T: Okullar kapanmaya başladı yani?.. 
G: Evet okulları kapatıyorlar. Ondan sonra,

okul bitirenlerin, mezunların ehliyet almasını zor-
laştırıyorlar. Sınav koyuyorlar, adam Yüksek Oku-
lu bitiriyor ehliyet alması için tekrar sınava soku-
yorlar. 

Z.T: Gemi sayısının artışını neye borçluyuz?
Gemi satın alıyorlar dedin, devlet tarafından kredi-
lendirerek.. Gemi inşaası ile ilgili değişimi de ko-
nuşalım... 

G. Haliç’teki çekek yeri sahiplerinin, “çekek
yeri” derken, ufak teknelerin bakımını yapan, kıza-
ğa alan yer. Adamın işte kızağı var ufak gemiyi çe-
kiyor. Ondan sonra bunları Tuzla’ya götürdüler
yer verdiler, Haliç’teki yerleri kapattılar. Bir yan-
dan Haliç’i kurtarmak adına da yapıldı, hani Bed-
rettin Dalan gözlerinin rengine çevirecekti ya Ha-
lici, ona karşılık gelen bir şey. 

Z.T: Bir yandan da kredilerle onları gemi in-
şaatçısı yaptılar.

G: Adamlara önce Tuzla’da o Aydınlı körfe-
zinde yer verdiler. Geniş geniş alanlar. Bunlar önce
orada yatları falan kızağa çektiler. Onların orada
bir ırgatları var, işte bilmem ne kadar telleri var ve
kızakları. Ben de bir zamanlar bir tekne yapım
işinde çalışmıştım. Bizim kız doğmadan önce.
Devlet kredi veriyor bunlara. ANAP zamanında
turizmi teşvik ile ilgili krediler bol miktarda her ta-
rafa dağıttılar ya; Turizmi teşvik kredisi gibi, gemi
inşa kredisi gibi, artık ne isim veriyorlarsa, yat
yapıyor mesela adamlar; yat yapımına kredi veri-
yor devlet. Tekne işine döneyim. Tersane sahibi,
çekek yerinin sahibi, gelmiş oraya. Kardeşi maki-
ne mühendisi miydi, yoksa başka bir mühendislik
dalından mıydı bilmiyorum, ama bu işin gerektir-
diği donanımla ilgisi yoktu, bu iş için yeterli do-
nanıma sahip değildi. Tersane müdürü, tersane sa-
hibinin Balat’tan arkadaşı, YKM’de tezgahtarmış
adam. Demiş ki tersane sahibi “ben bir tersane
yaptım gel sen de müdür ol oraya.” Çok gerçek
şeyler. Adamların durumu şu: Gemiden talep edil-
miş mesela, şu kadar bilmem ne rulmanı, makine-
de kullanılan, yedek parçalar şunlar bunlar.
Çarkçıbaşının yazdığı liste var, adam diyor ki “ya-
hu sen bu rulmandan 8 tane istemişsin sana 4 tane
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yeter.” Çarkçıbaşı hık-mık ediyor. Rulmanlardan 4
tane alınıyor gemiye. Gemide karaya oturmuş, or-
dan yüzdürülmüş onarılmış içinde farelerin mekan
tuttuğu, yağmalanmış bir gemi. Yani gemide mal-
zeme de yok. İşte bu bahsettiğim Yeni Ka-
ramürsel’in tezgahtarı böyle bir yetkiye de sahipti.
Ama bilgiye istinaden değil tabi, yetkiye istinaden
yalan yanlış işler yapıyorlardı. Bu insanların bu
donanımlarıyla daha büyük işler yapıp, daha
büyük krediler almaya kalkışacak durumları yok.

Z.T: Hayalleri yok.
G: Hayali yoktu adamın. Bu türlerin dışında,

Çanakkale’de tersanesi olan Aksoy diye bir adam
vardı. Kendi başına gemi yapmaya başlamıştı ora-
da. Yani askeri tersaneler ve devlet tersanesi hariç.
1990 senesinde onun yaptığı bir geminin Tuzla’da
donatılmasında orada bulundum. 1990-1991 gibi
onun yaptığı ilk gemilerde çalıştım. 1990’lardan
sonra sektör, kredi ile devlet desteği ile hareketlen-
di. O Tuzla’dan aldıkları, devletin onlara verdiği
yatırım parasını da devlete çeşitli numaralar çevri-
lerek, o paraları da ödemediler. Bu da ayrıca bir
kredi sen adama 200 dönüm yer veriyorsun ve pa-
rasını almıyorsun. Şu anda hepsi 1990’ların
başında aldıkları hızla acayip gemi yapar bir hale
geldiler. Bizim tersaneler şimdi ciddi ciddi gemiler
yapıyor durmadan.

Z.T: Dünya standardı ve kalite açısından bi-
zim gemiler nasıl gemiler?

G: Kalite itibariyle şu anda çok iyi gemiler
yapılıyor bizim tersanelerde ve şu anda sipariş ge-
miler de yapılıyor. Almanlar’a, Polonya’ya, Belçi-
ka’ya, Hollandalılar’a gemi yapılıyor. 

Z.T: Gemicilikte tanınan ülkelerin gemileri
burada yapılmaya başlandı. Niye böyle oldu ? ge-
mi yapımı işi çok karlı bir sektör değil mi ? Niye
Hollanda gibi denizci bir ülke Türkiye’ye gemi
yaptırsın ki ? Vaz mı geçtiler bu işten ? Bazen
böyle olur mesela Avrupa’nın  demode tekstil ma-
kinalarının aktığı yer oldu Türkiye, 1990 yılların
başından ortalarına kadar. Öyle bir durum mu var
diye soruyorum. 

G: Şimdi nasılsa gemiyi aldılar. Yabancı kredi
açıyor adamlar. Sonra yabancı kredi açıyor ama
koşullu kredi açıyor. Sana parayı veriyor ama sana
nerede ve nasıl harcayacağını da söylüyor. Onun
verdiği krediyle gemi sahibi oluyorsun, ama bir
yandan da o adama borçlanıyorsun. Teknenin
planını veriyor, bu plana göre yapacaksın diyor, tu-
valetler bile hazır olarak geliyor, onları bile monte
ediyorsun. Yani dolayısıyla sana verdiği krediyi
senden ara malı satarak geri alıyor. Ayrıca bir de
üstüne krediyi ve faizini geri alıyor. O nedenle bi-
zi tercih ettiler. Bir ikincisi de bizde işçilik çok

ucuz. İşçilik ucuz, bunun yanında işçiler sendikal
anlamda örgütlü olmadıkları için “problem de
yok”, üretim aksamıyor. 

Z.T: Yaklaşık kaç kişi çalışıyor Tuzla tersane-
lerinde ? 

G: Yaklaşık 2-3 bin kişi çalışıyordur, bilemi-
yorum. Tersanelerin kendi işçileri çok fazla değil-
dir. Kendisinin bekçisi, rutin işleri yapan personeli
vardır. Onun haricinde kaynakçılar vardır. Belli
başlı kaynakçılar, taşeron olarak piyasaya
çıkmışlar. Bir şeyin yapımını ona havale edersin,
ona ihale edersin o gelir yapar. 

Z.T: Marangozu ayrı…
G: Bir taşeron geldiği zaman yapılan işin ma-

liyeti neyse başka birinin işi yapılıyor olsa bile
onun belirli bir yüzdesini  tersane sahibine verir.
Yani başkası bile yapıyor olsa, başkası senin tersa-
nenin iskelesinde tersaneye hiçbir katkısı olma-
dan,iskeleyi sağlamak haricinde, yani sadece iske-
lesini kurarak, kendi gemisini onartıyorsa eğer ta-
şerona; bilmiyorum yüzdesini anlaşmaya bağlıdır
herhalde, onu tersane sahibine öder. Gemi yapımı
niye hızlandı ? Hem  kredi imkanlarının genişle-
mesi; hem de Alman neden yaptırıyor,  daha ucu-
za mal ettikleri için ve “problem” olmadığı için. 

Z.T: Çevreyi kirletiyor mu bu tersane işi ?
G: Tersane işi kirletici bir iştir. 
Z.T. Onu söylüyorum çevreci hareketlerin çok

güçlü olduğu ülkelerden belki bunlar bizim gibi
çevrenin kirlenmesine pek de aldırmayan ülkelere
doğru itekleniyor, ittiriliyor olabilir. 

G: Yok, tersanenin kendisi denizi kirletici bir
şey değil. Eğer sen denizi kirletmemeye dikkat
ediyorsan kirletmezsin. Ama bizde denizin ne ol-
duğu, ne işe yaradığı daha yeni anlaşıldığı için mil-
let haldır haldır herşeyini boşaltıyor. 

Z.T: Gemi çalışanlarının durumuna geçelim.
Ne kadar insan çalışıyor yaklaşık ?

G: İki bin tane ortalama gemi varsa dedik, 20
kişi ortalama çalışıyorsa 40. 000 kişi içinde ve
dışarıda 4 kişi bekliyorsa 160.000 kişi, 16.000 ge-
mi adamı. Yani bunlar liman cüzdanı, gemi adamı
cüzdamı bulunan adam anlamında değil de çalışan
ve çalışmaya hazır durumda bekleyen insanlar. 

Z.T: Yani liman cüzdanı bulunanlardan daha
fazla

G: Daha fazla tabi. Şimdi piyasadan çekiliyor
insanlar. Türk gemilerinde yaşlı gemici göremezsi-
niz. Çok nadirdir yani. 

Z.T: Niye hep genç ? 
G: Niye hep genç burası mevsimlik bir iş gibi

görünür, geçici bir iştir gemicilik işi. Çünkü gemi-
ye giden insan devamlı gün sayar, evine döneceği
günü sayar.
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Z.T: Askerlik gibi.
G: Askerlik gibi evet. Ama tabi adamın 10

aylık bir kontrat yaptığını düşünürsen ömrünün bir
senesi geçiyor. Çok fazla bir kontratı yok aslında.
Devamlı geçecek bir günü beklediği için denizci-
lik işi de geçici bir iş gibi görünür ve tutunmazlar
bu işte. “Bu işi yapayım bu benim mesleğim” diye
çalışmazlar. Bir beş sene, altı sene çalışır, cebine
biraz para biriktirebildiyse veya daha önceki işsiz-
lik problemini ortadan kaldırabilecek herhangi bir
olanak ortaya çıkmışsa, yani bir iş bulmuşsa he-
men denizciliği bırakır. Bir de zabitler haricindeki
diğer gemi adamları için gemici olmanın koşulu
vasıfsız olmak ve hiçbir yerde çalışmıyor olmaktır.
Gemi adamında bir vasıf aranmıyor. Gidip de bir
Miço veya Silici ehliyeti çıkaracaksan senden bir
vasıf istemiyor zaten. Sadece senin Silici ya da Mi-
ço olmaya karar vermen gerekiyor. Ama koşul da
senin hiçbir yerde çalışmıyor olman. Yani bir yer-
de çalışıyorsan sana liman cüzdanı ehliyeti verme-
yebiliyorlar. Yani baldırı çıplak olacaksın, boşta
gezer olacaksın 

Z.T: Çaresiz olacaksın
G: Çaresiz olacaksın. Liman başkanlıklarına

gidin mesai saatleri boyunca tıklım tıklım dolu li-
man başkanlıkları. Boyuna insanlar liman cüzdanı
çıkarıyorlar. Bir gemiye gidip iş bulup çalışmak
üzere. Bu insanlar devamlı dönüyorlar. Üç-beş se-
ne çalışan daha sonra bir iş bulduğunda bu işi
bırakıyor. Onların yerine genç insanlar geliyor. 

Z.T: Peki bu liman cüzdanı almak geçici bir
işsizlik durumunu ortadan kaldırmak için veya
kısa sürede, birkaç yılda, biraz para biriktirebilmek
için yapılan bir iş mi ? Yoksa aynı zamanda
üçüncü bir nedenle, başka ülkelere iltica etmek
için bir yol olarak da kullanılıyor mu ?

G: Şimdi mesela  gemide lumbar ağzında bek-
lersin iskelenin başında. Bir tane yeni personel
elinde küçük bir zembille geliyorsa bil ki kaçak,
Amerika’ya gidiyor.

Z.T: Peki normalde, bavulla mı gelinir ?
G: Normal tabi bavulla gelir. Adamın beş-altı

kat iç çamaşırı, kazağı,  montu  olur. Adam gemi-
ye geliyor, “oh” dedik, büyük çantayla geliyor di-
ye. Ondan sonra herif tüymüş, çantanın içine
baktık ki, gazete kağıdıyla dolu.

Z.T: Peki nereye kaçılır mesela genellikle
Amerika’ya mı ?

G: Amerika’ya tabi, “özgürlükler ülkesi”ne.
Amerika, Kanada, 1990’ların başında..

Z.T: Liberya’ya kaçan yok.
G: Liberya’ya kaçan yok tabi.
Z.T: 1990’ların başında dedin. 
G: 1990’ların başında İtalya’ya falan da

kaçıyordu millet. Hollanda’ya da tek tük kaçmalar
oluyordu. Hollanda’ya, Belçika’ya, Almanya’ya.
Bir de milletin akrabaları falan oluyor Alman-
ya’da, onlar ya kal gitme diyorlar. O da kalıyor.
Orada bir iş imkanı arıyor. Zaten  adam işsizlikten
gemici olmuş. Orada hem iş bulabilir, hem de
Türkiye’ye göre daha iyi para alabilir vs. Amerika
kesinlikle kaçmak isteyen gemici için bir hedef du-
rumunda. Hiç kimse Almanya’ya kaçmak için ge-
micilik yapmaz da, bir gün Amerika’ya giderse ge-
mi, oraya kaçayım diye gemicilik yapar. Benim
çalıştığım gemide iki sene aynı hatta çalıştığımız
bir adam iki sene sonra tüydü. Beş-altı kişi birden,
devamlı aynı limanlara gitme garantisi olduğu için
onlar biraz yavaş davrandılar. Devamlı gittiği li-
manlarda ilişkileri oldu. İnsanları tanıdılar. Ameri-
ka  bir de kaçak işçi cenneti durumunda, bir boşluk
var emek piyasasında ve görmezden gelinen bir
şey. Hem Meksika’dan, Küba’dan kaçan insanlar,
bir yandan da denizlerden gelen insanlar. Ucuza
çalıştırılabilen herhangi bir zamanda da işten atıla-
bilen, yasalara hiçbir şekilde yakalanabilecek şe-
kilde karşı gelemeyen, başı eğik, sessizce boyun
eğmeye mecbur insanlardır bunlar. Ayrıca ucuza
da çalışıyorlar. Oradaki açığı kapatıyorlar sonuçta.
Ama bir yandan da Amerika’da insanlar sokakta
açlıktan ölmeye devam ediyorlar. 

Z.T: Peki gemide çalışanların çalışma şartları
nasıl ? Şimdi bu adam 5, 6 ay bazen 10 ay deniz-
de. Ailesinden çoluğundan, çocuğundan uzakta.
Bu sadece bir çaresizlikten dolayı değil herhalde
ya da Amerika’ya kaçmak için de değil. Parasız
kalan bu işi yapar. Ücretlerin seviyesi nedir ?
Çalışma şartları uygar çalışma şartları mıdır ? Fab-
rika’da çalışmaktan hangi bakımlardan farklıdır?

G: Eğer gemi düzgün bir gemiyse, gemici bir
kere, evinde beslendiğinden çok daha iyi beslene-
bilir. Mesela evinde et görmüyordur ama gemide
her öğün etli yemekler yiyebilir. Genel olarak bes-
lenme iyidir. Ama bazı aramatörler var işin ka-
kasını çıkarmış. Her şeyden kısarak para kazana-
cağını düşünen armatörler var. Tabii koster piya-
sası haricinden bahsediyorum. Uluslar arası piya-
sada taşımacılık yapan. Gemiciyi çok fazla zorla-
yamazsın. Gemilerde, gemicilik nasıl bir iş diye
işe başlayıp da devam edersek daha açıklayıcı
olur. Gemiciye verilen para kesinlikle onun
yaptığı çok büyük hizmetlerin bir karşılığı değil.
Yalnızca yaşadığın mahrumiyetin parasını alır.
Tabii ki kaptan daha fazla mahrum kalıyor, silici-
ler az değil, ama sonuçta siliciye yapmadığı iş için
kimse karada bir yerde 600.000.000 para vermez.
Aşağı yukarı hiçbir şey yapmıyorsun ama
600.000.000 lira para alıyorsun. Ya da çok az bir

fabrika  Haziran 2002 67

Gemi Adamları



şey yapıyorsun onun karşılığı olarak 600.000.000
lira alıyorsun. Günde de 8 saat çalışıyorsun. Kap-
tanın çok fazla sorumluluğu var onun karşılığı
ücreti de fazla... Ama sonuçta altındaki gemi de
kendi gemin değil, armatörün gemisi, bir yere
vurduğunda kendi gemini vurmuyorsun. Belki
kendi isminle ilgili bazı şeyler…

Z.T: Kayıtların oluyor ama...
G: Evet öyle ama kendi gemin değil sonuçta.

Ama bir de söz var “gemiyi karaya oturtan kaptan
daha iyi kaptandır, yani daha tecrübelidir” diye.
Alınan paralar çekilen mahrumiyetin bedeli.
Yapılan çok büyük bir iş yok. Bir de eski gemici-
likten çok daha farklı hale gelmiş gemiyle yük
taşımacılığı. Yani kaptanların da sorumlulukları
var ama eski kaptanlar gibi bir sorumluluğun yok. 

Z.T: Gemicilerin yaşantısından bahsederken,
şimdi yeni yapılmış çok modern bir gemi, her şey
otomasyona bağlanmış,  dijital ekranlardan
görünüyor. Yani herhangi bir problem var ışık
yanıyor falan filan, çarkçıbaşı odasında herşeyi ek-
ranlardan izleyebiliyor. Çarkçıbaşı eski tüfek. Ka-
patmış onu, sesinden anlarız makinaların diye, bu-
nu ikna edememişler otomasyona, atmak zorunda
kalmışlar işten.  Halbuki sistemin işleyişi için onun
odasında oturması daha doğru ve isabetli. Ama o
elinde üstübüyle gezecek. 

G: işte o klasik makinalardan gelen insanlar
var. Makinenin aslı da o. Şimdi bilgisayarlarla
kontrol edilen ful otomatik gemiler var. Bilgisayar
kontrol ediyor herşeyi. Bir şey oluyor bilgisayar
küt diye çökertiyor makineyi. Ondan sonra ara işin
yoksa nerde oldu, sorun nereden çıktı diye. Sonuç-
ta hiç kimse bu son sistem gemilerden gelmiş de-
ğil, herkes bu gemilerde çalışarak öğreniyor, ama
belirli bir yaşı geçmiş insanlarsa, bir de öğrenme
arzusu da yoksa zaten, o dediğini yapabiliyorsa,
çünkü onu yaparsan makineyı da çalıştıramıyor-
sun. Makineyi çalıştırman için bilgisayarın devre-
de olması gerekir.

G: Gemicilik nasıl bir iştir ? Gemici sonuçta
yaşadığı mahrumiyetin karşılığını alıyor. Türki-
ye’den çıktın aklın başında, mantıklı bir insansın,
ama sosyal yaşamın azlığı, geride bıraktığın şeyler,
karadaki yaşamdan uzak kalma, kendi halet-i ruhi-
yen derken, aşağı yukarı iki ay sonra bir mantık
kayması oluyor. Kimisinde daha hızlı oluyor, ki-
misinde daha yavaş oluyor. Bu kontratın sonuna
doğru, kontratlar 6 aylık, 6 ay’a yaklaştığın zaman
sen kesinlikle kaymış oluyorsun. Gemiye ilk geldi-
ğin zaman olan bir şeyle ilgili verdiğin karar, ke-
sinlikle 6 ay sonunda aynı olay karşısında verdiğin
kararla aynı şey değil. Eğer baştaki doğruysa 6 ay
sonunda yaptığından kendi kendine şüphe edebi-

lirsin. Ben acaba doğru mu yapıyorum diye. Belki
gene doğrudur. Ama ben, insanlarla ilgili verdiğim
yargılarımdan şüphe ediyorum, “6 ay geçti, biraz
kafayı kemirdim, o yüzden mi acaba böyle
düşünüyorum?” diye. Bu kayma herkeste oluyor.
Gemicide de oluyor. Hatta gemici olmayan insan-
lar, kısa süreli gemiye geldiklerinde çok kısa süre-
de kafayı yiyorlar. Türkiye’den Cidde’ye gidip
Cidde’de kafayı yiyen insanlar tanıdım. 

Z.T: Cidde’ye neden gidiyor ?
G: Gemici olarak değil, kaynakçı olarak tersa-

neden çıkan gemiyle gidiyor. Cidde’den uçakla
geri çektiler bunları, uçtu herif çünkü. Sonuçta ge-
micilik çok yaman bir iş, çok yumuşak gibi
görünen, işte dolaşıyorsun çeşitli ülkeler, çeşitli li-
manlar gibi ifade edilebilir. Ama bir yandan da
kaydırıyor insanları yani normal düşünemiyorsun.

Z.T: Sosyal şeylerin darlığı, mekanın
sınırlılığı ile ilgili falan mı ?

G: Onun etkisiyle zannediyorum. 
Z.T: Bir insanın kafaya taktığı şeylerle de ilgi-

li 
G: Gemilerde dedim ya, çok iyi beslenir in-

sanlar, ama üç ay sonra yemekle ilgili sıkıntıları
çıkar insanların. Ahçıyı beğenmez, boyuna yu-
murta yemek isterler, “yemeği beğenmedim ahçı
bana yumurta kır” gibi veya “ben sakatat yemem
bana bir yumurta kır” gibi böyle yumurtacı tipler
çoğalır. Yumurta sarfiyatı çok artar seferin sonuna
doğru. Adamın cebinde beş kuruş parası yok, bir
gemicilik firmasında iş bulup da gidebilmek için
kapı kapı dolaşıyor, kırk takla atıyor adam, sonun-
da iş bulup gemiye gidiyor, iki ay sonra “ben gide-
ceğim, beni buradan gönderin” diye bir teklifle ge-
lebiliyor. Veya işini yapmıyor. Yahut işine içkili
geliyor. 

Z.T: Gemide içiyor ve...
G: Gemide içiyor ve vardiyaya geliyor zil zur-

na sarhoş ya da işte içtiği içkinin verdiği cesaretle
normalde yapmayacağı şeyler yapıyor. İşte bu in-
sanları yuvasına geri gönderiyorsun istemeden de
olsa. Ama bu insan iki ay önce gemide çalışmayı
çok arzuluyordu, cebinde parası da yok. Ben emi-
nim evine gittikten bir hafta sonra, son ayrıldığı
kapıdan değil de, bir başka kapıda dolaşmaya de-
vam ediyordur. Çünkü karada vasfı olmadığı ve
herhangi bir işi olmadığı için gemici olmuştu. Aynı
durum devam ediyor. Sonuçta, kesin olarak insan-
ları bu şekilde etkiliyor gemideki hayat. 

Bir de teşekkürü olmayan bir iştir.,”Pa-
rasını veriyoruz kardeşim bir de teşekkür mü ede-
ceğiz...” Armatörlerde öyle bir yaklaşım vardır.
Gemiciler birbirlerine teşekkür ederler ama gemi
sahibi hiçbir şeyle ilgili olarak teşekkür etmez.
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İstisnalar vardır mutlaka ama ya biz iyi bir şey ya-
pamadık, ya da öylesine denk gelmedik, kimse bi-
ze teşekkür etmedi. 

Vasıfsızlık, geçici bir iş olarak görmek,
kontratların süresi, ara vermeler, gemi ve şirket de-
ğiştirmenin sıklığı, dolayısıyla mesai arkadaş-
larının değişmesi vb. nedenlerle insanlar da kay-
paktır biraz; herkes kendisini düşünür, herkes der-
ken çok genellememek gerekir belki ama birlikte
bir şey yapmaya, kendi çıkarlarını korumak için
bile olsa birlikte bir şey yapmaya istekli görünmez
insanlar. 

Z.T: Örgütlü mücadele geleneğinin
zayıflığıyla da ilgili sanırım. Bu sektördeki sendi-
kalar, sendikal hareketin en sarı, en sendikaya ben-
zemeyen sendikaları. Bu sendikal harekete gemi
adamlarından da, gemi çalışanlarından da herhan-
gi bir itiraz gelmiyor. Bir bağlantı yok bildiğim ka-
darıyla, onların aralarında da toplusözleşme de
yapılıyor; ama kimse sendikalı olmuş, kendisi git-
miş sendikaya üye olmuş, sendikal hayata katılmış
falan  değil.

G: Bunlar yalnızca yalnızca devlet firma-
larında var. Deniz Nakliyat’ın çalışanları sendi-
kalıydı. Onun haricinde Genel Denizcilik var.  De-
niz nakliyatı da özelleştirdiler. Bir süre sonra Ge-
nel Denizcilik kalacak sadece.  Başka sendikalı iş
yeri yok neredeyse. Hatta daha önemli bir sapta-
ma: 1989’da sendika başkanı Emin Kul, yönetici-
lerden bir diğeri, Hüseyin Yosma, bir diğeri bu
Yosma’nın kardeşi, ismini hatırlamıyorum. Bir ta-
ne sağlık memuru vardı onun soyadı da pek hoştu,
şimdi hatırlamıyorum. Soy isimleri böyle acayip
Kul, Yosma ve o acaip hoş isimli şahıs. Böyle bir
takımdı yani sendika yöneticileri,  bu da ilginç bir
tesadüf.

Z.T: Peki çalışanlar paralarını alabiliyorlar mı
sektörde ? Ücretler karaya göre nispeten yüksek
gibi görünüyor da.. Çünkü böyle bir problem de
var galiba.

G: Şimdi burada Ziya Kalkavan diye bir insan
var yaşamış, rahmetli olmuş, onun söylediği bir
söz var armatörler  tarafından belirli ölçüde
yaygınlaştırılmıştır. Atasözü gibi “Yiyusunuz,
içiysunuz bir de üstüne para istiysunuz” diye.  Ya-
ni seni gemiye bindiriyoruz, yatacak yerin de var
bedava, yemeğini de veriyoruz, bir de üstüne para
istiyorsunuz diye.

Z.T: Gemi adamına para vermek lüzumsuz
bir iştir diyor. 

G: Doğru. Bütün dünyayı geziyorsun.  Bu
mahrumiyet parasıdır, yaptığın işe göre büyük bir
para alıyorsun karadaki işle karşılaştırınca. Ka-
zanılan paraya bakarsan, karada asgari ücretle

çalışacak birisi işte 600.000.000  alıyor . İşte o
yüzden hem armatöre batar verilen para, hem de
armatörün kara teşkilatında çalışan insanlara da
batar. “Ben de çalışıyorum burada ben
200.000.000 alıyorum, herif 5.000.000.000 para
alıyor” diye. Yani onun bile eli titrer başkasının pa-
rasını sayarken. Devamlı olarak, kendilerine göre
“fuzuli” olan bu parayı tırtıklamaya çalışırlar. Yani
mutlaka veriyor, vermeye niyeti varsa, ama işte
bazıları geciktirip bundan bir faiz elde etme, veya
“parayı bir şekil de kullanıp da bundan ayrıca bir
para kazanma imkanı varsa niye kazanmayayım?
Nasıl olsa vereceğim. Paranı zaten fazla veriyo-
rum, iki ay sonra vereceğim n’olur ki...”diye
düşünen de var. Benim en son çalıştığım bir firma
var mesela, sistematik olarak iki ay geç ödemeye
bağlamış adam, maaşları. Gemiye gidiyorsun, iki
ay çalışıyorsun, iki ay sonraki ay başında ilk paranı
alıyorsun. Sonra ben 4 ay çalıştım gemide, gemi-
den izne ayrılıyorum, ben tehdit edip de gitmiştim.
Benim paramı verdiler her ay, tabii yengenin pa-
rayı almakla ilgili hassasiyetinin de bunda payı
var, takdir edersin.. Ama ben giderken çocuklar di-
lekçe veriyorlar “4 aydır gemide çalışıyorum, 40
günlük maaş aldım” diye. Bununla ilgili bir sürü
şey yazıp çiziyorsun, ediyorsun. “Paramı verin
kardeşim paramı niye vermiyorsunuz” diye. Ge-
mide, gemiyi yöneten insanlara hiçbir şey söyleye-
meyecek duruma gelmiş olmalarına rağmen, bu iş
bir kazanç imkanı durumunda. O yol bir imkan
olarak görülüyor ve bir kazanç umuluyor zannedi-
yorum. 

Sonuçta  herkes parasını alıyor. Esasen bu
çok saçma bir iş ama  adam yalnızca kronik bir
alışkanlık haline geldiği için yapıyor. Sonuçta in-
sanları yabancı bayraklı bir gemide çalıştırıyorsun,
parayı dolar olarak veriyorsun. Niçin iki ay sonra
veriyorsun ? Başka bir sektörde de işin yok.

Z.T: Şimdi şuraya gelelim: Türk gemicileri,
sektörde çalışanlar, Türk ticaret gemilerinde
çalışanlar diye bir rakam telaffuz edildi ama ya-
bancı ülkelerin gemilerinde de çalışan Türk gemi
adamları  var. Bunları da eklediğiniz de sayı gali-
ba epey artıyor. 

G: Evet onları da eklediğinizde sayı epey
artıyor. Bir İsrail’li firma var, ağırlıklı olarak
Türklerin çalıştığı. 

Z.T: Yunan gemileri de var.
G: Yunan gemilerinde de var. Ama Yunan ge-

milerinde çok fazla değil İsrail gemilerindeki ka-
dar. 

Z.T: Yoğunlaştığı İsrail
G: İsrail firmasının yanısıra başka firmaların

gemilerinde de çalışıyorlar, Türk gemicileri. Ama
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Filipinlilerin sayısında bir Türk personel
çalışmıyor yabancı gemilerde. Filipinlilerde gemi-
cilik bir sektör durumunda, adam gemici üretiyor
dünya gemicilik piyasasına sunmak üzere. Filipin-
lilerin kaç tane gemisi var bilmiyorum; ama her-
halde kendi gemilerini elli kere donatacak şekilde
gemi adamı vardır. Çünkü bir sürü yabancı firma-
da Yunan gemilerinde, Hollanda gemilerinde, han-
gi limana gitsen, mutlaka bir Filipinli görürsün. Fi-
lipinlilerin çalıştığı birkaç gemi ya da çoğu Filipin-
lilerin çalıştığı gemidir. 

Z.T: Türkler henüz bu durumda değil.
G: Hem sayı olarak değil, hem de vasıf

bakımından değil.  Adamlar  gemi adamı ve di-
siplin de var. Devlet bu işi yaptığı için sana bir
adamı gönderiyor, eğer adam gemide kendi
sözleşmesine aykırı bir davranışta bulunursa, bir
olaya sebep olursa, bir daha gemicilik yapamıyor
zaten. 

Z.T: Yani Filipin devleti bunu sağlıyor.
G: Biz de öyle bir şey yok. Bizde herkes bi-

reysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani
devlet için bir sektör durumunda değil; dolayısıyla
biz de onlar için bir alternatif durumunda değiliz. 

Z.T: Peki teşekkürler seni daha fazla yorma-
yalım.
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Aşağıdaki yazı, Fabrika yazarlarından emekli
maden işçisi ve Fabrika’nın Zonguldak Temsilcisi
Kadir Tuncer’in “mektubudur”. Önceki
sayımızda, kapakta kara bir leke gibi görünen ve
içeride de (s. 76) bir başkasına yer verdiğimiz ma-
dende çalışan çocuk işçi fotoğrafları hatırlana-
caktır. Bu konu, gerçeğin birilerinin ayağını do-
laştırması sonucu, 1 Mayıs gecesi deyim yerindey-
se “patladı.”  Kadir arkadaşımız, asıl olarak Zon-
guldak yerel basınında çıkan haber ve değerlen-
dirmeleri bize göndererek haberleştirmemizi iste-
miş; ancak hikayenin gelişimini de bu mektubunda
özetlemeye çalışmış. Biz sadece hitap ve selam/sa-
bah bölümünü çıkararak, mektubu yayınlamayı
tercih ettik. Elbette yerel basından da aktarmalar
mektubun arkasından geliyor.

Bildiğiniz gibi, “Susma Gazetesi”nde ve
FABRİKA’da fotoğraflarıyla birlikte yayımlanan
“madenlerde çalıştırılan çocuk işçiler”le ilgili
yazılar tuhaf bir suskunlukla karşılanmıştı. Üstelik
madende çalıştırılan çocuk işçilerin  kamerayla
görüntülemiş ve birden fazla defa topluluk önünde
göstermiştim. Aynı sessizlik duvarı o zaman da
örülmüştü gerçeğin karşısında.

Sessizlik duvarının asıl yıkılması gereken
bölümü bugün de yerinde duruyor; ama bir yerin-
den göçmeye başladı, geçtiğimiz günlerde. İşin hi-
kayesi şöyle:

Zonguldak’ın yerel televizyon kanalı Kanal
Z’nin sahibi Ali Bahadır’ın Vali ile arası yakın za-
mana kadar pek iyiydi. Dolayısıyla Vali’nin
görmek istemediğini Kanal Z’den görmek
mümkün değildi. Sonradan çıkara dayalı nedenler-
le aralarına mesafe girdi. Ali Bahadır “gerçek”le
ilgilenmeye herhalde bu yüzden karar verdi. Bu
örnek avuç içi kadar bir şehrin yerel televizyon ka-
nalından; bir de büyük kanalları, büyük gazeteleri
düşününce, nelerin sansür edildiğini, hangi gerçek-
lerin hangi çıkar çatışmaları üzerine birazcık da ol-
sa gün yüzüne çıktığını insan hayal edebiliyor.

Ali Bahadır’ın birilerinin canını sıkmak için,
kanalın haber müdürü Mustafa Özdemir’den “ço-

cuk madenciler”le ilgili  çekim yapmasını istediği-
ni öğreniyoruz. Kendisi 2001 yılı Eylül ayında, be-
nim yaptığım çekimleri istemiş ve ilgisinin sami-
miyetine inanmadığım için vermemiştim. Sonra-
dan çekimleri, yakın bir arkadaşım aracılığıyla
YHA’ya verdim. Onlar da 2001 Aralık’ında “Ka-
nal 7”de yayınladılar. 

Mustafa Özdemir ise, Gelik’te bulduğu bir kaç
çocuğa parayla ikna ederek, başlarına da birer ba-
ret bulup, yakındaki bir ocağa sokmuş. Sonradan
bu çekimin bir mizansen olduğunu kendisi söyle-
di. Bu görüntüler 23-24 Nisan’da, Ankara’da İLO
Temsilcilerinin de katıldığı çocuk işçilerle ilgili bir
toplantıya denk düşecek şekilde, 23 Nisan akşamı
yerel ve ulusal TV kanallarında gösterilince, Vali-
lik Gelik’e hemen bir heyet gönderdi. Valilik, he-
yetin hazırladığı rapora dayanarak, görüntülerdeki
çocukların işçi olmadığını ve çekimlerin para
karşılığı yapıldığı yönünde kamuoyuna bir basın
açıklaması yaptı.

Bu açıklama sonrası, yerel ve ulusal basından
bir çok yazar “yalan haber gazetecilik ahlakıyla
bağdaşmaz” diye, çekimi yapanları ve gösterenle-
ri kınadılar.

Valilik kendi basın açıklamasından sonra, ya-
lan habercilikle suçladığı basın mensuplarına ka-
muoyundan tepkiler yoğunlaşınca, bu defa da aynı
kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulun-
du.

Kanal Z sahibi Ali Bahadır ve haber müdürü
Mustafa Özdemir, bu gelişmeler karşısında, elim-
deki belgelerle Kanal Z’de yapılacak bir açık otu-
ruma katılmamı talep ettiler. Tereddütsüz kabul et-
tim. Evet, onların çekimleri mizansendi ve beni
davet etmelerinin gerisinde duran telaşın
farkındaydım; ama ortada bir gerçek vardı ve bu
gerçeğin farkına varılması için uzun süredir asıl
çabayı biz harcıyorduk.

KANAL Z’DE AÇIK OTURUM

1 Mayıs akşamı saat 21.30’da Kanal Z’de, Ge-
lik Belediye Başkanı ve Ajans Müdürü Mustafa
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Özdemir’le 4 saatlik canlı yayına katıldım.
Ali Bahadır, “Rödevans sahalarında çocuk

işçi çalıştırıldığının Valilik ve diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından bilindiğini; ama inkar
edildiğini; üstelik bu uygulamanın da, bilgisi-
nin de yeni olmadığını” söyledi. Bunu söylerken
elinde, benim 1998’de yayımlanan “Tarihten
Günümüze Zonguldak’ta İşçi Sınıfının Duru-
mu- Kumpanyalar Dönemine Geri Dönüş” adlı
kitabımı tutuyor ve yakın çekimle gösteriyordu. 

“Kadir Tuncer bu kitabı 1998’de yazdı. Bu
kitap, Valiliğin ODTÜ’den Prof. Dr. Melih Er-
soy’a hazırlattığı ‘Sanayisizleşme Sürecinin
Kentsel Yaşama Etkileri’ adını taşıyan ve 2000
yılında basılan Zonguldak’la ilgili kitapta da
kaynak gösterildi. Aynı zamanda bu kitap,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Şaziye Ka-
ya tarafından, Ekim 1999’da yüksek lisans te-
zinde geniş biçimde kaynak gösterildi, yak-
laşımlarına atıfta bulunuldu. Bu kitapla ilgili
ulusal ve mahalli basında bir çok defa haberler
çıktı. Kitabın son sayfalarında çocuk işçi fotoğ-
rafları var.” şeklinde konuşan Ali Bahadır, 30
Ağustos 2001’de çekmiş olduğum “Çocuk ma-
denciler” video bantının görüntüleri ekrana gelin-
ce; “Ayrıca Kadir Tuncer bunları da çekti ve
bunlar defalarca fotoğraflarla sergilendi ve bu
görüntüler Aralık 2001’de Kanal 7’de gösteril-
di. Bütün bunları o zaman görmezlikten gelip
susanlar, şimdi ne oldu da bu kadar öfkeleniyor
ve her şeyi inkar ediyorlar?” dedi ve sözü bana
verdi.

Özetle, şu saatte bile bu çocukların ocaklar-
da çalışmaya devam ettiğini, bu kitabı Bakan
Hasan Gemici’nin “Amerika’ya gittiği bir za-
manda, özellikle yanına aldığını ve ancak orada
okuma fırsatı bulduğunu” bana söylediğini;
ama benim muhataplarımın Bakan, Vali, Em-
niyet Müdürü, SSK, Bölge Çalışma vb. devlet
kurumları ve yöneticileri olmadığını; asıl mu-
hatablarımın başta GMİS olmak üzere sendi-
kalar, emekten yana olduğunu söyleyen meslek
örgütleri ve emekten yana olduğunu söyleyen
partiler olduğunu, çünkü özelleştirme sonucu
bunların yaşandığını; devlet özelleştirme politi-
kalarını benimsemişken, aynı devletin memu-
rundan bir şey beklenmemesi gerektiğini; üye
sayısı giderek azalan ve sonunda TİS yetkisinin
düşmesi durumuna yaklaşan GMİS’in özel
ocaklarda örgütlenerek azalan üye sayısını
arttırabileceğini; ama en kötü şartlarda çalışan
ve yaşayan bu işçilerin arasında örgütlenmeye
ve onların sorunlarına sahip çıkmaya hiç niyet-
lenmediğini; devletin şu anda rödevanslı saha-

lardaki her türlü çalışmaya göz yumduğunu,
çünkü buralardan yıllık bir buçuk milyon tona
yakın kömür çıkarıldığını; TTK’nın ise yıllık
üretiminin en fazla iki buçuk milyon ton oldu-
ğunu; sadece Çatalağzı Termik Santralının
yıllık iki milyon ton kömür tükettiğini ve bu-
nun 800 bin tondan fazlasının rödevanslı saha-
lardan, hem de bu çocukların çalıştığı yerler-
den alındığını; eğer buralardan kömür çıkart-
maya bir engel olursa, bu sefer TTK’nın yıllık
bir milyon ton üretim fazlası için en az 10 bin iş-
çi alması gerektiğini; ama bunun devletin uy-
gulanmakta olan enerji ve özelleştirme politi-
kalarına ters olduğunu; işte bu nedenle ülkeyi
yönetenler için önemli olanın, işçilerin hangi
koşullarda çalıştıkları değil, Zonguldak’taki
yıllık kömür üretim rakamları olduğunu an-
lattım.

Bu açık oturum programının kaydı belki size
gelmiştir.

2 Mayıs ve sonraki günler dahil, örgüt yöneti-
cileri olan tanıdıklarımın daha önce yaptıkları gibi
teşekkür ve tebrikleri dışında, hiçbir kurum ve ku-
ruluştan yazılı veya sözlü olarak bir değerlendirme
yapan olmadı.

Bazı kimseler ise, bu programla Ali Ba-
hadır’ın kendisini “kurtardığını” ve dolayısıyla
karlı çıktığını söylediler. Elbette programın
yapılmasının böyle bir amacı vardı ve bunu konu-
yu bilen herkes görüyordu. Ama sorunun özünde,
Ali Bahadır’ın kişisel karından/zararından çok da-
ha önemli ve ağırlıklı olarak, madenlerde
çalıştırılan çocuk işçiler vardır. Çocuk işçilerin ma-
denlerde çalıştırılması ise, genel olarak işçilerin
çalışma ve yaşama koşullarının ne kadar berbat ol-
duğunun bir göstergesidir. Ve sonuçta bu berbat
manzara, Zonguldak’ın ve Türkiye’nin aynasıdır.
Eğer bu aynada yansıyanlar, o programda görünür
hale gelebildiyse, varsın Ali Bahadır biraz rahat-
lasın...Gene, hiç önemli değil, benim orada söyle-
diklerime, gösterdiklerime atıfta bulunmaları; ge-
ne yokmuş gibi davranabilirler; ama sendikalar,
emek güçleri ve özellikle GMİS harekete geçecek-
se, rödevans sahalarında çalışanların da işçi oldu-
ğunun, maden işçisi olduğunun nihayet farkına
varılacak ve sınıfsal, sendikal, siyasi görev ve so-
rumluluklar için harekete geçenler olacaksa..

Kadir Tuncer’in mektubu böyle. 

PUSULA Dergisi, sayı 35 Mayıs 2002
Haber kapakta “Senaryo haber skandalı” şek-

linde verilmiş. S.6’da Ali Rıza Tuğ’un yorum-
larında, konunun gündeme gelişiyle ilgili olarak
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“Yani bakış
açınız, pastadan
aldığınız paya
göre günden güne
değişir” deniliyor ve Bakan Hasan Gemici eleştiri-
liyor: “Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin Gelik
dağlarındaki kaçak kömür ocaklarında çalıştığı id-
dia edilen çocukların görüntüleri karşısında çok
duygulandığı ulusal gazetelere yansıdı.

Ancak Gemici’nin daha önce bu görüntüleri
izlediği, bu konuda yazılan kitabı da okuduğu
öğrenildi. Yerel araştırmacı Kadir Tuncer, ‘Gemici
bizzat bana bu olaydan çok etkilendiğini söylemiş-
ti.’ dedi.

Şimdi soruyoruz. Sayın Gemici: Siz Ali Ba-
hadır bir şey yapınca mı duygulanıyorsunuz? Zon-
guldak madenlyerinde çalışan çocuklardan haberi-
niz yok muydu?”

S. 12’de mizahi yorumların yeraldığı bölümde
de paralel değerlendirmeler yapılmış.

Derginin orta sayfaları ise “Haber için çocuk-
ları kullandılar.. SKANDAL !” başlığı ile bu konu-
ya ayrılmış. Spotta “İlköğretim çocuklarını sokak-
tan toplayıp, yüzlerine kömür karası çalarak, ‘Va-
lilik size yardım edecek’ şeklindeki yalanlarıyla
maden ocağına sokup çekim yapan gazetecilerin
yarattığı skandal ortalığı karıştırdı.” deniliyor. Ka-
dir Tuncer’in fotoğraflarının üzerine ise “işte ger-
çek fotoğraflar” başlığı konulmuş; Kanal 7’nin
yayınladığı K. Tuncer’e ait video çekimleri de,
aynı kanalın arşivinden yayımlanmış. Yazı üç say-
fa ve derginin son sayfasında yeralan Serdar Du-
man imzalı yorum yazısı da aynı konuyla ilgili.

Doğru HABER (günlük) Gazetesi
1 Mayıs 2002, sayı 364
B i r i n c i

sayfa haberi:
“Çocuk işçiler
Haberi Türki-
ye’yi Ayağa Kaldırdı

KİM YALAN SÖYLÜYOR?
Haberde “mizansen” haber, Valilik açıklaması

ve Kadir Tuncer’in konuyla ilgili fotoğraf sergisi,
video görüntüleri ve kitabından sözediliyor. Valili-
ğin 1865 tarihli Dilaverpaşa Nizamnamesi’ndeki
çocuk işçilere yönelik düzenlemeyi bile hiçe
saydığı söyleniyor.

2 Mayıs 2002, sayı: 365
2. sayfada Muzaffer Akgün’ün köşesinde

“Zonguldak Nereye?” başlığı altında konuya deği-
niliyor ve “Hazır bu çocuklar dahi üretimi yapabi-
liyorsa, özellikle Gelik bölgesinden insanlar işe
(TTK’ya) alınsın. Çocukları kaçak ocakta

çalıştırmak durumunda kalmasınlar” deniliyor.
3 Mayıs 2002, sayı: 366

Birinci sayfada “Kanal Z Televizyonu ‘Zon-
guldak Nereye?’ Diyor...

GERÇEKLER “TOKAT” GİBİ PATLIYOR...
başlığı altındaki spot şöyle: “Mustafa Özdemir’in
‘Çocuk İşçiler  Kaçak ocaklarda çalışıyor” haberi-
ne resmi yoldan verilen cevap, canlı yayında, bel-
geleriyle çürütüldü...Altında açık oturumdan bir
sahnenin fotoğrafı var. Haber iç sayfada devam
ediyor. Muzaffer Akgün de, yorum yazısını bu ko-
nuya ayırmış.

7 Mayıs 2002, sayı: 369
Birinci sayfada “MEKSA Vakfı Başkanı Suat

Yalkın İncelemelerde Bulunuyor” başlığı altında
“Kaçak kömür ocağında çalışan küçük çocuklarla
ilgili haber yankı uyandırmayı sürdürüyor. Devlet
Bakanı Hasan Gemici’nin talimatı üzerine Mesle-
ki Eğitim Küçük Sanayi Destekleme (MEKSA)
Vakfı Genel Başkanı Suat yalkın ve Genel Başkan
Yardımcısı Erdoğan Okyay incelemelerde bulun-
mak üzere Zonguldak’a geldi.” deniliyor.

2 ve 3. sayfalarda Muzaffer Akgün ve Latif
Aydemir’in köşelerinde de aynı konu ele alınıyor.

ŞAFAK Gazetesi, (Günlük) yıl 48, sayı 14384,
2 Mayıs 2002

Birinci sayfada Zonguldak Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı
Günayd ın’ ın
“Yalan haber,
yarar haber’i
ayırmalıyız” başlıklı, konuya ilişkin açıklaması ha-
berleştirilmiş.

YENİ ADIM Gazetesi, 23 Nisan 2002

İkinci sayfada Kültür ve Sanat Servisi’nin ha-
ber/yorumu yeralıyor: “23 Nisan Çiş Tutamıyor
İnsan”. Yazı Türkiye’de çocuk işçiler konusu ele
alınıyor ve ko-
nu Zongul-
dak’ta çocuk
işçilere geli-
yor. 

“Kadir Tuncer’in önemli şeyleri göze alarak
çektiği ‘çocuk işçiler’ belgeselini Eğitim-Sen’de
ben de izlemiştim. Madenlerde ucuz işgücü olarak
çalıştırılan çocukları belgeleyen bu görüntülerde
yarım saatten fazla daracık bir galerinin içinde
çalışan delikanlılık çağına ramak değil, uçurum
kalmış çocuklar kazıyor, kürek karıyorlardı. Ka-
fanızı kaldırdığınızda (eğer kaldırabilirseniz) 30-
40 metre yukarısında girişin çerçevesinden bir ışık
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yansıyordu. Gökyüzü veya hayatın bıçakla kesilen
öteki tarafı...Tuncer, Fabrika adlı dergiden yazdığı
satırlarında duyarsızlığımızdan ama özellikle belli
bir kesimin, burjuva kültürü ile harmanlanmış
bakış açısından bahsediyor ve kınıyordu. O
satırları özetlersek...’ 9-13 yaş arasındaki çocukları
katılımcılar bir film izler gibi izlediler.’ Şikayeti
böyle olan Kadir ağabeyin ‘bir film çeker gibi çek-
mediğini söylemeye gerek yok.”

İNANIŞ Gazetesi (Günlük) 
1 Mayıs 2002
Birinci sayfa, manşet: “Valilik Kaçak Ocaklar-

da Çalışan ‘Kömürcü Çocuklar’ Haberini Yalan-
ladı! PEKİ BU DA MI YALAN?

Haber, bi-
rinci sayfanın
yarısı boyunca
spotlarla de-
vam ediyor.
İkisi Tuncer’in birisi Mustafa Özdemir’in üç fo-
toğraf yeralıyor. 

Spotlardan ilk ikisi “Çocuk işçiler” haberinin
Valilikce yalanlanmasını anlatıyor. Sonra şöyle de-
vam ediliyor:

“ŞİMDİ SORUYORUZ: Kömürün varoluşun-
dan bugüne havzada çocuk işçi çalıştırılmadığını id-
dia eden Zonguldak Valiliği, çocuk işçilerin çalışma
yaşının 15 olarak düzenlendiği 1865 yılında çıkan
Dilaver Paşa Nizamnamesi’nden habersiz mi? Hadi
biz yalan söylüyoruz! Peki  Dilaver Paşa da mı ya-
lan söylemiş? Çocuk işçilerle ilgili bu güne kadar
bir kitap yazan, fotoğraf sergisi açan, multivizyon
gösterileri yapan araştırmacı-yazar Kadir Tuncer’in
yapıtlarını nasıl görmezden geldiniz? Valilik ta-
rafından ODTÜ’ye hazırlattırılan intiharlarla ilgili
araştırma  sonucunda Tuncer’in kitabını kaynak siz
göstermediniz mi?”

“Peki, geçmişte araştırmacı-yazar Kadir Tun-
cer’in görüntülerini alıp, üzerine görüntü çekerek
kendilerine bağlı basın-yayın organlarında
yayınlayanlar bugün kendi haberlerine neden sa-
hip çıkmıyorlar? Biz haberimizin sonuna kadar ar-
kasındayız. Zonguldak gerçeğini sonuna kadar
kimseden korkmadan yazmaya devam edeceğiz.
Sorumluları biraz daha yürekli olmaya davet edi-
yoruz.”

2 Mayıs 2002
Sermet Aksu imzalı başyazı: “Çocuklar

çalışır; ocakta da, tamircide de”
“Fransızların çalıştırdığı Çaydamar

Ocağından iki tane çocuk iskeletinin çıktığını daha
unutmadık. 9-10 sene önce, göçükte kalmış bu ço-
cukların 13-14 yaşlarında oldukları ve çalışırken

öldükleri o zamanlar polis bültenlerinde çıktı ve
biz de yazdık. Arşivlerimizde var. Ocaklardan
kömür çekerken görüntüye yakalanan çocuklar
Zonguldak’ın yüz karası olmamalı. Bu aslında
Türkiye’nin ayıbı...”

İkinci sayfada devam eden başyazının altında
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın açıklaması ye-
ralıyor. Başkan Yusuf Günaydın’ın açıkla-
masından bazı cümleler şöyle:

“Olayın gerçeğinde, ‘Madenci çocuklar’ mev-
cut, madenci kadınlar da... Ailenin madenci, ocak-
ların özelleştirildiği, hatta kaçak ocakların yetkili
mercilerce tanındığı bir bölgede, ‘madenci çocuk’
ve ‘madenci kadın’ haberine tepkinin boyutu
yanlış... 

Burada tartışılacak olan, neden bu güne kadar
bu haberin yapılmayışı yada ‘redevanslı sahaların
kapatılmasına neden olabilir’ yaklaşımı olabilir.

Şu ortamda ‘Avrupada imajımızı bozar’ eleşti-
risine ise biz katılmıyoruz. Ayıpsa, bu ayıp bizim
ayıbımızdır.”

7 Mayıs 2002
Birinci sayfada Aydın Arslanyılmaz imzalı

köşe yazısı “Gerçek Belgelendi” başlığı altında,
aynı tartışmayı değerlendiriyor.

UYANIŞ Gazetesi
(Kanal Z’nin sahibi Ali Bahadır, Uyanış’ı

yayımlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır.) 
6 Mayıs 2002 tarihli sayı
Manşet haber  “Valilik ‘kaçak ocaklarda çocuk

işçi yok’ demişti... REZİLLİĞİN BÖYLESİ
GÖRÜLMEDİ!  başlığının altında ilk haber, vali-
liğin red açıklaması, Kanal Z’deki açık oturum an-
latılıyor ve ye-
ni bir belge
yayınlanıyor.

“ K a m u -
oyuna  açıklanmayan tutanakta beş kişilik heyet
‘çocuk işçi çalıştığı’nı belgeledi. Aynı tarihte ikin-
ci bir tutanak hazırlayan Zonguldak valiliğinin ne
yapmaya çalıştığı anlaşılamadı. Şimdi soruyoruz:
Gerçek habere senaryo diyenler, bu tür senaryoları
kim adına düzenliyor?

Ali Bahadır imzalı başyazı “Yalancının Mu-
mu” konuyu işliyor.

Kadir Tuncer’in gönderdiği paketten çıkanlar
bunlar.  Zonguldak yerel basını son derece canlı
görünüyor. Ancak “sessizlik duvarı”nın bir par-
çasını oluşturdukları ve iş ayyuka çıktıktan sonra
konuyla ilgili cesur haberler yazdıkları da bir ger-
çek. Elbette gerekçeleri var ve yazılarından okuyo-
ruz: “Rödevans sahaları kapatılırsa..” diye endişe
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ediliyormuş. Bir gazeteci böyle bir endişeyi neden
duyar ve şimdi pek rahatsız olduklarını söyledikle-
ri gerçekleri görmezlikten gelir; başka bir ifadeyle
sansür eder? Ali Bahadır’ın Vali ile çıkarlar teme-
linde karşı karşıya geldiği için ve ancak bu karşı
karşıya gelişten sonra bu haberi yaptığını söyle-
yenler, acaba neden kendileri Ali Bahadır’dan
önce davranmadılar?

Rödevans sahaları kapatılırsa, kendileri ne
kaybedecekler; Zonguldak ne kaybedecek? Bu en-
dişeler, ya gerçek durumu bütünüyle kavrama-

manın sonucu; ya da rödevans uygulamasının bir
parçası olmaktandır.

Kadir Tuncer’e “eline sağlık” diyoruz, te-
şekkür ediyoruz. Yeni “hadiselerini” bekliyoruz.
Başka şehirlerdeki arkadaşlarımızdan da işçi
sınıfının yaşama ve çalışma koşullarını böylesine
emek vererek teşhir eden “hadiseler” beklediğimi-
zi ifade edelim.

Zonguldak yerel basınının habercilerine, ya-
zarlarına, emek verenlerine başarı ve sağlık diliyo-
ruz.
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Sayın Murat ÇELİKKAN,

Adım, Salih Zeki Tombak. Komünist Partisi
Girişimi içinde yeralan, bu girişimin ekte sundu-
ğum “Bildirgesi” ile bağlı komünistlerden biri-
yim. Fabrika Dergisi’nin yazarlarındanım. SİP
partisinin adını “TKP” olarak değiştirmesinden
sonra, konuyla ilgili olarak Fabrika Dergisi’nde
yayımlanan bir yazım da eklidir.

Bu yazıyı Radikal Gazetesi’ndeki köşenizde,
20 Nisan’da yayımlanan “Nazım’ın TKP’si”
başlıklı yazınızı bitirirken yaptığınız davet üzerine
yazıyorum.

Sizin de tahmin edeceğiniz gibi, yazımı sade-
ce “Mevcut TKP, bu ismi kullanmalı mı?” soru-
sunun cevabıyla sınırlandırmıyor; yazınızda yera-
lan başka önemli noktalara da izninizle değinmek
istiyorum.

SİP Partisi “TKP” adını kullanmalı mı?

1. Bu soru, öncelikle Siyasi Partiler Yasası’nın
96. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık iddi-
asıyla Cumhuriyet Baş Savcısı Kanadoğlu ta-
rafından sorulmuştur. Bu fıkra “Komünist, anar-
şist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil,
ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anla-
ma gelen adlarla da siyasi partiler kurulamaz
veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz.”
şeklindedir.

Adıyla “sosyalist iktidarı” hedeflediğini ilan
eden bu partinin, düne kadar, komünist parti adıyla
aynı anlama gelen bir ad kullanmış olduğu aşi-
kardır. Ancak fıkranın bu yöndeki yasaklayıcı
hükmü özgürleşme ve demokratikleşme yönünde
çoktan aşılmış olduğundan, ilgili savcılık Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmayı aklından bile geçirme-
miştir. Bu durum, gerek Cumhuriyet Baş Savcılığı,
gerekse Anayasa Mahkemesi açısından özgürleşti-
rici bir yorumlama olarak değerlendirilmeli ve de-

mokrasi güçleri açısından bir kazanım olarak kay-
dedilmelidir.

Aynı savcılık, “aynı anlama gelen” adların pe-
şinden koşmamakla birlikte, yasada açıkça anılmış
kesin ve biçimsel, “komünist” adının kullanılama-
yacağı yönündeki hükmün ihlal edildiğini değer-
lendirerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş;
yüksek mahkeme de bu yönde bir uyarıyı sözü ge-
çen partiye yapmıştır. Savcıya ve Mahkeme’ye
göre, biçimsel olarak herhangi bir yasal partinin
adında “komünist” sözcüğünün geçmemesi gere-
kir. Bu uyarı yasaya uygun; ancak Türkiye’nin bir
parçası olduğunu ısrarla öne sürdüğü “uygar
dünyanın” demokratik gelenekleriyle ve elbette
Türkiye’nin toplumsa/siyasal gelişimiyle de çeliş-
ki halindedir. SİP partisi, bu çelişkinin özgürleş-
me ve demokratikleşme yönünde, yasanın ilgili
fıkrasındaki yasaklayıcı hükmün ortadan
kaldırılarak çözümlenmesi için bir adım
atmıştır. SİP’in attığı adımın amacı burada belir-
tilenden ibaret değildir. Ama adımın atılmış ol-
ması, SİP yöneticilerinin başkaca amaçlarından
bağımsız olarak, kendiliğinden böyle bir yöne sa-
hiptir. 

TÜSİAD’ın, değerli Anayasa hukukçusu Prof.
Dr. Bülent Tanör’e hazırlattığı “Türkiye’de De-
mokratikleşme Perspektifleri” raporunda da,
SPY madde 96’nın üçüncü fıkrasındaki “komünist
ve anarşist” kelimelerinin, “ihtilalci olmayan
komünist partiler” olabileceği gerekçesiyle yasa-
dan çıkarılması, teokratik, faşist ve nasyonal sos-
yalist yasaklarının ise muhafaza edilmesi öneril-
mektedir. Raporda “ ‘Komünist’ sözcüğünün mut-
laka ‘ihtilalcilik’ anlamını çağrıştırması şart ol-
madığı gibi, ciddi fikir akımlarından olan anarşizm
de ‘yıkıcılık’la eşanlamlı değildir.” denilmektedir.
(A.g.y. s. 50)

“İhtilalci” olan/olmayan ayrımı rapora ait-
tir. Ancak bütün tarihi boyunca her türlü ilerici ha-
rekete, özgürleşme ve demokratikleşme talebine
düşmanlık etmiş TÜSİAD’ın, ciddi ve değerli bir
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hukukçuya bu raporu hazırlatması ve hazırlanan
raporu sahiplenmesi; dahası Türkiye Dış İşleri Ba-
kanlığı’nın batılı her muhatabının önüne
yayımlandığı andan itibaren bu raporu koyarak,
kendisini bu raporla tarif etmeye çalışması gözden
kaçırılmaması gereken bilgilerdir. 

Özetle, Türkiye’nin AB’ye yönelik perspektif-
leri; TÜSİAD gibi, sınıf karakteri net sermaye
örgütlerinin yaklaşımları ve elbette Türkiye de-
mokrasi güçlerinin ağır bedeller ödeyerek yarattığı
kazanımlar; sözkonusu yasağın içerik itibariyle
aşılmış olduğunu söylüyor. Aşılmamış olan, ya-
sağın biçimsel  yanıdır. Bu yana dikkat çekmek ve
yasağın tasfiyesi için risk almak, demokratikleşme
mücadelesinin geleneksel bir yoludur. Demokratik
hak ve özgürlükleri genişletmek için verilen sa-
vaşımlar, hemen her zaman yasaların sınırları fii-
len aşılarak yürütülmüştür. 

SİP, yasalara göre kurulmuş bir partidir;
usulüne uygun yapılmış bir genel kurulda, gene
usulüne uygun bir tüzük değişikliği ile adını değiş-
tirmiş; “TKP” adını almıştır. Bu girişimin sonucu-
nun, “komünist” yasağının teyidi yönünde değil;
bu yasağın kaldırılması yönünde gerçekleşmesi
için, bütün özgürlükçü güçlerin, bu parti bu yönde
bir davette bulunsun veya bulunmasın; bu partiye
sempati duysunlar veya duymasınlar harekete geç-
meleri, bizce doğru olan yaklaşımdır. 

SİP partisinin “TKP” adını almaya ve taşıma-
ya ne kadar ehil olduğu başka bir sorudur ve
aşağıda bu çerçevedeki görüşlerimizi de dile geti-
receğim. 

Ancak, Cumhuriyet Baş Savcılığı ve Anayasa
Mahkemesi “TKP bu ismi kullanmalı mı?” soru-
sunu sizden önce sormuş ve önüne koymuştur. Bi-
zim cevabımız açık ve endişesiz olarak “Evet, kul-
lanmalıdır. Komünist adı yasaklanamaz.”
yönündedir. Bu çerçevede, sizin cevabınızın da
aynı yönde olacağından, elbette kuşku duymayız.

2. SİP partisinin TKP adını almasına, Türkiye
Komünist Partisi geleneğinden gelen itirazlar ol-
muştur. Bu itirazlara sizin yazınızda da atıfta bulu-
nuluyor.

“TKP, TİP ile birleşerek, Türkiye Birleşik
Komünist Partisi (TBKP) adını almış, Anayasa
Mahkemesi kapatana dek faaliyetini sürdürmüş;
Son Konfresinde, Sosyalist Birlik Partisi (SBP)’ne
katılma kararı almış; SBP kongre kararı ile BSP
(Birleşik Sosyalist Parti) olmuş, BSP de kongre ile
‘Özgürlük ve Dayanışma Partisi’ (ÖDP) olmuştur.
TKP odur.” İtirazlardan birisini böyle özetlemişsi-
niz.  Bu mantık, “....suyu öküz içer, öküz dağa
kaçar, dağ yanar biter kül olur” hikayesinden

bile daha tutarsızdır. Öncelikle TİP/TKP birliğine
her iki partiden de katılmayan, bu birliğe itiraz
edenler olmuş ve bunlar çeşitli yollardan tasfiye
edilerek birliğe giden yol döşenmiştir. Bu satırların
yazarı olan ben ve pek çok arkadaşım, 12
Eylül’den sonra, TİP’in çalışan ve üye kazanan ye-
gane örgütü olarak, faşist 12 Eylül cuntasının başı
Kenan Evren “Sosyalist Bulgaristan”a resmi ziya-
rette bulunduğunda, Bulgaristan’ın ve “sosyalist
sistemin” tutumunu eleştirdiğimiz; partinin de
eleştirmesini istediğimiz ve TİP/TKP arasındaki
birlik ilişkilerinin sağ zeminine itirazda bulundu-
ğumuz için, daha sonra TBKP yöneticisi olacak N.
Sargın, A. Atalay ve arkadaşlarının hiçbir örgütsel
meşruiyete dayanmayan keyfi ve usulsüz tutum-
larıyla, ilişkiler koparılmak suretiyle “tasfiye edil-
dik”.  Zaman kimlerin ayakta kaldığını, gerçekte
kimlerin ve hangi anlayışların tasfiye olduğunu ye-
terli açıklıkla gösterdi. Ama tasfiyeciliğin maliye-
ti, komünist ve ilerici hareketin bütünü tarafından,
ağır bir likidasyon ve etkisizleşme yaşanarak
ödendi ve ödeniyor. 

TBKP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından
kapatılıncaya kadar faaliyetini sürdürdüğü iddiası,
izleyen cümle içinde yalanlanmaktadır. TBKP, ka-
patma kararından önce son kongresini toplamış ve
kendi hukuki varlığına bütünüyle son verme kararı
almıştır. TBKP’den SBP’ye gidenlerin sayısında
önemli bir azalma olmuştur. SBP’den BSP’ye gi-
denlerin sayısında da. ÖDP’de ise daha da azı ye-
ralmıştır. ÖDP ise, bugün en az üçe yarılmış bulu-
nuyor. Her üç kümede de TİP ve TKP’den isimler
vardır. Bu hesaba göre acaba “TKP hangisidir?”

Hiçbir komünist partisi kongresi, üyelerine
komünist olduğu ileri sürülemeyen bir partiye
katılmak üzere, partinin “hukuki varlığına”,
katılan delegelerin oy çokluğuyla veya oy birliğiy-
le bütünüyle son verme yetkisine sahip değildir.
Partinin yasala çıkması veya yeraltına inmesi, kon-
jonktüre bağlı olarak kimi kurumlaşmalarında
köklü değişikliklere gitmesi başka şeydir; kendisi-
ni feshetmesi başka şeydir. Bu tür kararlar, itiraz
oylarının sayısı ne olursa olsun, parmak hesabıyla
meşruiyet kazanamaz.

TBKP’nin fesih kararı meşru olmadığı gibi,
birleşme öncesinde TİP ve TKP’nin ayrı ayrı ken-
dilerini feshetme kararları da, kongrelerin temsil
kabiliyeti bakımından meşruiyeti tartışmalı karar-
lardır.

Siz veya başkaları, benim burada öne
sürdüğüm meşru olmama iddiama katılmayabilir-
siniz. Ama hiçbir meşruluk iddiası ÖDP’nin TKP
olduğu iddiasının gülünçlüğünü ortadan kaldırmaz
ve bu gülünçlüğü iyiden iyiye marazi hale getiren
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ÖDP’nin yaşadığı son bölünmeden sonra TKP’nin
SEP mi, Maçka İnsiyatifi mi, ÖDP’de kalanlar mı
olduğu sorusunun işaret ettiği zavallılığı gözlerden
kaçıramaz.

Eğer iddia “ÖDP TKP’dir” ise, SİP partisinin
“TKP” adını kullanması son derece haklıdır. Çok
şükür, Türkiye komünist hareketi bu iki saçma se-
çenek arasına sıkışma durumunda değildir.

Yazınızda geçen, “TKP bu değil, SİP bu ismi
alarak oportünistlik ediyor.” görüşü kime aittir bil-
miyorum. Ancak SİP’in adını değiştirdiği kongre
sonrasında, aralarında “Komünist Partisi Girişimi”
içinde yeralanların da bulunduğu bir grup “eski
TKP’li”, ad değiştirme kararını ağır bir dille eleş-
tirmişler; bazıları bu tutumun “ikinci resmi TKP
girişimi” olduğunu; tamamı “komünist gelenekle-
re ve etiğe aykırı kaba bir saldırı” olduğunu; en yu-
muşak olanı ise “bu tutumun komünist hareketin
birliğine yarar sağlamayacak bir tutum” olduğunu
ifade etmişlerdir. 

Biz “eski TKP’lilerin” ortak imzalı karşı çıkış
ve eleştirilerinin “haklarından” olduğunu
düşünmekle birlikte, SİP partisini eleştirenlerin
önce dönüp kendilerini gözden geçirmeleri gerek-
tiği kanaatindeyiz. Bazıları TBKP oluşumuna da
karşı çıkmış olan, dolayısıyla partilerinin likidas-
yona maruz kaldığı tarihi, yaklaşık 15 sene öncesi-
ne götüren bu yoldaşların, öncelikle “Neden yeni-
den partileşemediklerini?”, TKP adını neden bun-
ca senedir ortada ve sahipsiz bıraktıklarını; yeni bir
başlangıç için biraraya geldiklerinde, kayıtsız ko-
şulsuz yanlarında buldukları “komünistlere” neden
bin tane kaprisle yaklaştıklarını; neden komünist
kadrolar gibi davranmayı becerememiş olduk-
larını, kendi kendilerine sormaları gerekir. Şimdi
SİP partisine TKP adını aldığı için “oportünist” di-
yen “eski TKP’lilerin” ezici çoğunluğu komünist
partisi inşasını ve TKP adını bir tarafa bırakıp do-
kuz kapının ipini çekenlerden; bu arada SİP’in
kapısını da dolaşmış olanlardan; komünist hareke-
tin partileşmesi için yapılmış her girişime ve bu gi-
rişimler içinde yeralanlara “kulp” takanlardan;
kendisini ve yakın arkadaşlarını komünist hareke-
tin bir “fenomen”i olarak görenlerden ve
komünistliğini sadece “eski” bir kartvizit olarak
taşıyanlardan oluşmaktadır. Bu “Bremen
çalgıcıları” topluluğu, SİP partisine yönelik eleşti-
ri ve suçlamaların ciddiye alınmayı fazlasıyla ha-
kedenlerini de kendi gayrı ciddi görüntüsüyle de-
ğersizleştirmektedir, ne yazık ki...

Gerçekten de TKP adı, eski üye kartlarıyla ve-
ya hatıralarla veya ünlerle mülk edinilebilecek bir
değer değildir. Bu adı sahiplenmek hakkı, sınıf sa-
vaşımı içinde edinilir ve ancak sürekli hakedilerek

taşınabilir. Bunun için “eski komünist” değil; yaşı
ve kıdemi ne olursa olsun, bugünün komünisti ol-
mak; bu sıfatın hakkını hergün yeniden yeniden
vermek gerekir.

Son olarak, “münhal” görünen bir adı sahip-
lenmek konusuna değineyim. TKP adını, münhal
kaldığı gün, derhal bir kongre toplayarak sahiple-
nen, yakınlarda bu dünyadan göçmüş Nihat Ak-
seymen (R. Yörükoğlu) liderliğindeki TKP-İşçinin
Sesi, sadece yasal bir parti olmadığı için değil;
sınıf savaşımı içinde, işçi sınıfının anlamlı bir
azınlığının siyasi temsilcisi düzeyine yükselmeyi
başaramadığı için “münhal” olmaktan çıkara-
mamıştır. Başında ve sonunda çeşitli harfler bulu-
nan başka “TKP”ciklerin durumu da aynıdır. Adın
“TKP” ise, ve gerçekten sınıfının siyasi temsilcisi
olmayı başarmışsan, hiç kimse o adı sahiplenmez;
sahiplenemez. Sahiplenenler karşısında başına ve
sonuna eklediğin harflerin arkasına saklanarak,
“Onlar başka bir adı aldılar” rahatlığı yaşaya-
mazsın.

Sorun adı almak değildir. O kolaydır. Asıl so-
run, işçi yığınlarıyla, ülkemizin güçlü ilerici aydın
geleneğiyle, ilerici gençlik damarıyla ciddiye alınır
bağlar kurmayı başarmaktır; gerçekten komünist
partisi olabilmektir. SİP partisi bana göre, bir grup
üniversite öğrencisinden oluşan; bugüne kadar
toplumsallaşma kabiliyeti kazanamamış; işçi
sınıfıyla hiçbir bağı olmayan; 28 Şubatçı, enternas-
yonalizmi yapmacık, Marksizmle ilişkisi kaba, ke-
malizmle giderek daha fazla içli dışlılaşan; bütün
bu sorunlara rağmen, esasen komünist hareketin
içinde yeraldığından kuşku duymadığım bir çevre-
dir. Kendisini sol içi rekabeti esas alan bir çerçeve-
de kurmuş ve bu amaçla yapılmış gösteri
adımlarını siyaset sanan önder isimlere sahiptir. 

Ancak bu bölümde yürüttüğüm tartışma, siz
de teslim edersiniz ki, ne yasaların, ne Yapı Kredi
yayınları hukuk servisinin, ne siyasi kimliğinin
önünde “eski” yazan itirazcıların alanına giriyor.
TKP adını taşımak, haketmek, o adı sahiplenebil-
mek; bütünüyle sınıf savaşımı içindeki konum-
lanış ve başarıyla ilgilidir. Elbette bir gazetenin, fe-
raseti ne olursa olsun bir köşe yazarının ve onun il-
gili okuyucularının, hangi partinin, hangi adı
taşıyamayacağına karar vermeleri; bu adı kullan-
ma yetkisini birilerine tanımaları veya yasaklama-
ları iyi bir fikir gibi görünmüyor. Sizi tenzih etmek
isterim; ama tekelci medyanın, Doğan Grubu’nun
bir gazetesinin kendisinde “TKP adını kul-
landırma, kullandırmama” yetkisini, bir köşe ya-
zarının ve okuyucularının şahsında da olsa görme-
si, korkunçtur. 

O yetkiyi Türkiye komünist hareketi, kendi iç
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dinamikleriyle kullanabilir ve kullanacaktır.
“Durum öyle değildir, Murat Çelikkan özgür

iradesiyle, kendi düşüncelerini yazıyor” diyor-
sanız; o zaman siyasi kimliğinizi ve bu konuya
duyduğunuz ilginin siyasi-ahlaki nedenlerini de
ilan etmelisiniz. Böylece kiminle ve neyi tartışma-
ya davet edildiğimizi biliriz. Hatta, sizin de ra-
hatlığınız için, bu tartışmayı Radikal sayfalarından
kurtarabilir ve uygun görürseniz, Fabrika Dergisi
de dahil komünist ve ilerici basının sayfalarına
taşıyabiliriz. 

Tabii maksat, komünist hareket içinde bir
yanlışı tartışmak ise...

Geldik YKY Meselesine...

Yazınız, giriş cümlesinden sonra, şöyle devam
ediyordu: “Nazım Hikmet’in vasiyetinde oğlu ve
TKP’nin adının geçmesi ve yeni TKP adını alan
partinin Yapı Kredi Yayınları’ndaki telif hakkını
yok sayarak ‘Nazım’ın halkın şairi’ olduğu gerek-
çesiyle bir şiir kitabını bastığını da biliyorsunuz.
Bu tartışma bir yana...”

Acaba o tartışma bir yana mı? Eğer Yapı Kre-
di Yayınlarıyla ilgili cümle, sizin zeka ve müktese-
batınıza yakışmayacak ölçüde “yanlı” olmasaydı;
o tartışma bir yana olabilirdi.

Nazım Hikmet’in vasiyetinde oğlunun ve
TKP’nin adının geçmesi neyle ilgilidir? Cevap:
Nazım’ın eserlerinin telif gelirleriyle ilgilidir.

Nazım’ın biyolojik ve veraset hukuku itibariy-
le hukuki oğlu ile YKY arasında yapılan telif
sözleşmesinde TKP “yok sayılmış” mıdır? Evet.
Adını “TKP” olarak değiştiren parti de, TKP’nin
telif sözleşmesinde yok sayılmasından sonra, sizin
de söylediğiniz gibi “telif sözleşmesini yok
saymış”tır. Bu “yok sayışlardan” sadece birinden
sözederseniz, sizin okuyucularınıza YKY’nin bir
ihtiyacını değil de, siyasal bir sorunu tartıştırmak
istediğinizden kuşku duymaya hakkımız olmaz
mı?

Nazım’a verilen değer, eserlerinin ticari değe-
rinden ibaret değilse; vasiyetinin de bir değer
taşıması ve saygı duyulması; vasiyetnamede TKP
adının geçmesine de itibar edilmesi gerekmez
miydi?

SİP partisi, yeni aldığı ada dayanarak, sözü ge-
çen telif sözleşmesinden, bildiğimiz kadarıyla pay
istiyor değildir. Halbuki isteyebilirdi ve alması ga-
yet iyi olurdu.

Nazım Hikmet’in şiirlerinden yapılmış seçme-
ler ise, bu parti tarafından gene bildiğimiz ka-
darıyla satış amaçlı olarak basılmamıştır. Tabii “ti-
cari amacı olmayan yayıncılık” dünyayı sadece pi-

yasa ve kar amaç ve kriterleriyle görenler için an-
laşılır değildir. Elbette parası olmadığı için hastane
kapılarında hastaların öldüğü, yeni doğmuş bebe-
lerin ve annelerinin fatura ödeninceye kadar hasta-
nelerde rehin kaldığı, sağlığın ve eğitimin piya-
sanın en karlı sektörleri haline getirildiği kapitalist
bir ülkede hiç kimse satmamak üzere sürekli ve
geniş çaplı bir yayıncılık faaliyeti sürdüremez.
Sembolik de olsa, böyle bir iş yapılmış olması; pi-
yasa “ahlakına” teslim olmuşlar için, telif sözleş-
mesinin yok sayılmasından daha esaslı bir “ah-
laksızlık” olmalıdır.   

Bana kalırsa, YKY’nin “tekelci” bir grup ol-
duğu, Nazım’ınsa “halkın şairi olduğu” tesbitleri
üzerinden, sadece kaba bir tartışma yürütülebilir.
Nazım Hikmet’in eserleri ve hatta adı etrafındaki
her şey; çok uzun bir zamandan bu yana taşıdığı
“ticari değer” temelinde ele alınıyor. Nazım’ın ki-
tapları daha önce de ticari değeri için ve çoğu za-
man, diğer oğlu da bu yayıncılar içindedir,
saldırıya uğrayarak yayımlandı. Yoldaş, kızıl,
komünist vb. kelimelerin “ (....)” ile yazıldığı
nüshalar, hala kitaplıklarımızda. Küçük, kötü ve
ahlaksız yayıncılar basarsa sorun yok; ahlak
bakımından farklı bulmadığımız büyük sermaye-
nin yayınevleri, iyi, temiz ve aslına uygun biçimde
basarsa sorun var, yaklaşımını ben doğru bulmam.
YKY’nin yayımladığı Nazım kitaplarına benim
yaklaşımım, aslına uygunluk, izlenen sistematik
ve kitapların kalitesi çerçevesindedir. 

Ancak daha kaba bir tartışma, Nazım’ın vasi-
yetinde zikrettiği TKP’nin telif sözleşmesinden
dışlanması için, “Bu TKP’nin Nazım’ın TKP’si ol-
madığı” şeklindeki mide bulandırıcı tartışmadır.
Kimin TKP olduğuna YKY avukatlarının başvu-
rusu üzerine “Sulh Hukuk Mahkemeleri” karar ve-
recek değildir. Aynı şekilde YKY’nin çıkarlarını
her şeyin üstünde tutan ve bu amaçla komünist ha-
reketin değerlerine el atmaya niyetlenenler de ki-
min TKP adını taşıma hakkına sahip olduğuna ka-
rar veremeyeceklerdir.

Diliyorum, aşırı bir hassasiyet göstermiş ve
haksız yere sizi üzmüş olayım. Eğer öyleyse özür
dilemek ve gönül almaya çalışmak, boynumun
borcudur. Lütfen, açtığınız tartışmanın gerisinde
endişe ettiğim türden bir amacın bulunmadığına
beni ve okuyucularınızı ikna edin.

Böylece mahçup olmayı ne kadar arzu ettiği-
mi, bilemezsiniz.

İyi dileklerimle..

25 Nisan 2002

80 Haziran 2002 fabrika

Radikal Yazarı Murat Çelikkan’a Cevap



Dünya
Komünist 

Hareketinden

fabrika  Haziran 2002 81



82 Haziran 2002 fabrika



10 Nisan - İsrail'in Filistin halkıyla savaşı aynı
zamanda Bush'un sözde "terörizmle savaş"ının
ikinci evresidir. 

ABD ekonomik, diplomatik ve askeri alanda
İsrail'i destekleme işiyle öylesine meşgul ki, şu an-
da Filistin'de olanlar için objektif olmak gerekirse
İsrail'in ve Birleşik Devletler'in savaşı denilmelidir.

F-16 savaş uçakları, Apaçi taarruz helikopter-
leri, zırhlı savaş araçları hatta İsrail askerlerinin
tüfekleri bile Amerika'dan, çoğu da bedava olarak
geliyor.

Filistin şehirlerini, kasabalarını ve mülteci
kamplarını dehşet verici bir zarara uğratan yoğun
İsrail saldırısı 29 Mart'ta, ABD yöneticilerinin ve
Bush'un yeşil ışık yakması ile başladı.

Arap Birliği'nin İsrail ve Filistin arasındaki
müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla bir plan
hazırlanmasına karar verdiği günün hemen ertesin-
de Ariel Şaron saldırı emrini verdi.

Ezici bir üstünlükle karşı karşıya kalmalarına
rağmen Filistinliler büyük bir kararlılıkla diren-
mekteler.

İsraillilerin fazlasıyla sahip olduğu yüksek tek-
nolojili silahların hiçbirisine sahip değiller. İsrail'in
3.900 savaş tankı, 500'den fazla gelişmiş savaş
uçağı var. Filistinlilerin ise ne tankı, ne uçağı ne de
bunlara karşı koyacak silahı var.

İsrail medyası saldırılarda en az 300 Filistinli-
nin ve 28 İsrail askerinin öldüğünü bildiriyor. An-
cak gerçek rakamları bilmek mümkün değil.
Çünkü İsrail Batı Şeria'yı kapalı askeri alan olarak
ilan etti ve uluslararası medyanın bölgeye girişini
engelledi, hatta bazı muhabir ve kameramanlara
ateş açtı.

Şehirler ve kamplardaki yıkım son derece ge-
niş boyutlarda, özellikle altyapının büyük bir
kısmı- su ve kanalizasyon boruları, elektrik şebeke-
leri, telefon sistemleri, yollar, köprüler, hastaneler,
okullar ve bundan fazlası- adındaki "savunma" ke-
limesinde bir yanlışlık olması gereken İsrail Savun-
ma Güçleri'nce kasten imha edildi. Bunun yanısıra
sayısız ev de yıkıldı. Tanklar, dar sokaklara rahat
erişebilsin diye İsrail ordusu mülteci kamplarında
geniş ölçüde buldozerleri kullandı.

İsrail Saldırısı için ABD Desteği Hayatidir.
Bütün dünya İsrail'in saldırısını kınarken, ABD

yetkilileri ve ağız birliği halindeki medya son dere-
ce destekleyici bir tavır sergiliyor. Gerçekten de Şa-
ron, Washington arkasında olmasa, ABD'nin teçhi-
zatlandırdığı ordusunu bu derece geniş ölçekte ve
politik olarak riskli bir harekata seferber edemezdi.

Peki neden "politik olarak riskli"? İsrail
saldırılarının hemen ardından protesto gösterileri
tüm Arap dünyasına yayıldı. Bir kaç gün içinde
onyıllardan beri bu bölgede görülen en büyük göste-
rilere dönüştü. İsrail'i tanımış olan ve rejimleri gere-
ği ABD'ye göbekten bağlı Mısır ve Ürdün'de göste-
riciler hapishane gibi yalıtılmış üniversitelerden
dışarı taştılar ve sokaklarda polisle çatıştılar. Lübnan,
Suudi Arabistan, Tunus, Fas, Bahreyn ve diğer ülke-
lerde de büyük ve öfkeli protestolar yapıldı.

İsrail saldırılarının ilk günlerinde, ABD'li
yöneticiler saldırılara hiçbir eleştiri yöneltmedikle-
ri gibi, Arafat'tan inanılmaz bir küstahlıkla "şiddete
son vermesini" isteyerek Filistin Yönetimi ile uğ-
raşmaya devam ettiler. Bu esnada Arafat, İsrail
tankları ile çevrilmiş, suyu ve elektriği kesilmiş ha-
rabe halindeki karargahında kıstırılmış durum-
daydı. Filistin lideri bugün de aynı yere hapsedil-
miş durumda bulunuyor.

Saldırıdan ancak altı gün sonra, Bush tavrını
değiştirdi veya değiştirmiş gibi yaptı. 4 Nisan'da
Başkan, Filistin Liderine yapılan tuhaf hücumlara
da değinen konuşmasında İsrail'i Filistin şehirlerin-
den ve kasabalarından geri çekilmeye çağırdı.

Bush etrafı kuşatılmış Arafat'tan "şiddeti
körüklemekten vazgeçmesini" talep etti ve Filistin
Liderinin düştüğü bu kötü durumdan "kendisinin
sorumlu" olduğunu belirtti. Bush ayrıca Filistin li-
deri için "önderlik ettiği halkın umutlarına ihanet
etmiştir" diyerek "Onun bu başarısızlığı yüzünden,
İsrail hükümeti kendi vatandaşlarını katletmeye de-
vam eden terör odaklarını vurmak zorunda olduğu-
nu hissediyor" iddiasında bulundu.

İsrail yönetimiyle konuşulurken hiç bu şekilde
emredici ve patronluk taslayan bir lisan kul-
lanılmıyor. Tam tersine Bush, "İsrail'in sadık bir
dostu olarak konuşuyorum" diyor.

Belki de en çirkin ve insafsız olanı, İsrail asker-
lerinin işgal altındaki Filistin halkını sürekli
aşağıladığı ve eziyet ettiği kontrol noktaları için
Bush'un "İsrail hükümeti kontrol noktalarında daha
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merhametli davranmalıdır" tavsiyesiydi. Bush ya-
sal olmayan işgale son verilmesi için hiç bir çağrıda
bulunmuyor, sadece işgalin daha insaniyetli
yapılmasını öneriyor.

Bush'un şaşılacak derecede küstah 4 Nisan ko-
nuşmasının etkisi, bekleneceği gibi, Orta Doğu'da
ve diğer bir çok yerde sokak protestolarının ateşlen-
mesi oldu. İsrail'in askeri operasyonu üzerinde ise
hiç bir etkisi olmadı, olması da amaçlanmamıştı.

Konuşma biter bitmez, CNN'in bir İsrail yetki-
lisiyle yaptığı röportaj durumu açıkça ortaya koy-
du. CNN muhabiri yetkiliye Bush'un "derhal çeki-
lin" çağrısı üzerine İsrail hükümetinin ne yapa-
cağını sordu. İsrail yetkilisi cevabı yapıştırdı: "Der-
hal demedi".

Bush-Powell Barış Parodisi
Bush "derhal" demedi ve "geri çekilmeyi" hiç

kastetmedi. Hem ABD hem İsrail yöneticilerinin
ilerleyen günlerdeki yorumları açıkça gösterdi ki
Başkan'ın İsrail'e yaptığı çekilin çağrısı aldatıcı
sözlerden başka birşey değildir. Başkan ayrıca
Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın ateşkes
yapılmasının ve müzakerelere başlanmasının yol-
larını aramak üzere Orta Doğu'ya gönderilmekte
olduğunu duyurdu. Ancak Powell bölgeye 11 Ni-
san'a kadar varamadı.

Bush'un konuşmasının ertesi gününde İsrail şe-
hir ve kamplara saldırılarını artırdı. 5 Nisan'da bu
konu sorulduğunda Bush ikiyüzlülükle "anlıyorum
ki Orta Doğu'da bir gecede işler hallolmuyor" şek-
linde cevap verdi.

6 Nisan'da Şaron'la bir telefon görüşmesi ya-
pan Bush ve Powell'ın  işgale son verilmesi için
ısrar ettikleri rapor edildi. Şaron cevap olarak,
ABD'nin da katıldığı bir çözüm bulacağına, "ope-
rasyonu hızlandıracağına" söz verdi. İsrail'in kastet-
tiği, Bush ve Powell'ın da gayet iyi anladığı gibi
saldırıların yoğunlaşacağı idi - öyle de oldu.

2,5 km2lik bir alanda 15.000 insanın yaşadığı
Cenin kampına yapılan saldırı öylesine barbarcaydı
ki İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres bile endişesi-
ni "Dünya Cenin'de yaptıklarımızın fotoğraflarını
gördüğünde, çok büyük bir yara alacağız" sözleriy-
le açıkça dile getirdi.

İsrail'in Ha'aretz gazetesine göre Peres, Ce-
nin'deki saldırılardan "katliam" olarak sözediyor.

Soykırımın eşiğine gelinmesine rağmen, Bush
ve danışmanları eleştirilerini Filistin üzerinde yo-
ğunlaştırmaya devam etmekteler.

6 Nisan'da Bush yanına sadık tazı köpeği Tony
Blair'i almış Texas Crawford'daki çiftliğinde pi-
kabıyla dolaşırken basına Orta Doğu üzerine
açıklamalarda bulundu.

Filistin lideri Arafat'tan bahseden Bush "O,

kendi halkını hayal kırıklığına uğratmıştır ve bölge-
de liderlik edebilecek başkaları da vardır" dedi.
Bush'un Filistinlilere liderlik etmesi için tayin ettiği
adaylar Suudi Arabistan Veliahtı Prens Abdullah,
Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Ürdün
Kralı II. Abdullah.

Bush, ABD şişirmesi bu "lider"lerden hiçbiri-
nin Filistinli olmadığı gerçeğinin farkında mı değil
mi konusu, her zaman hürmetkar olan Beyaz Saray
basın sözcülüğü tarafından maalesef açıklığa ka-
vuşturulmadı.

Aynı gün Bush İngiliz ITV televizyonuna ver-
diği demeçte "Saddam'ın gitmesi gerektiği
yönünde kararımı verdim" diyordu. "Demokratik"
emperyalizmin bundan daha iyi bir ifadesi hayal
edilemezdi.

Bush'un emperyalist mantığı bir tarafa, ITV de-
meci açıkça gösteriyor ki ABD yönetimi Irak'ın
sömürge olarak tekrar ele geçirilmesi için bir savaş
başlatmak niyetindedir. Savunma Bakanı Rums-
feld'in Irak kadar Suriye ve İran'a da yönelik aşırı
düşmanlık dolu ifadeleri, bu kilit stratejik bölgede
çok daha geniş ölçekte bir savaş amaçlandığına işa-
ret ediyor.

Ancak bu planlar üzerinde ilerlemeden önce
Washington, Filistin Devriminin likide edilmesinin
yollarını arıyor. Bu amaca erişmek için kullanıla-
cak taktikler hakkında üst düzeyde bazı anlaş-
mazlıklar olsa da hedef konusunda hiçbir görüş
farklılığı yok.

Bush, Cheney, Rumsfeld, Powell ve geri kalan
tüm savaş yanlıları, Filistin Devriminin bölge ve
dünya üzerindeki planlarına bir engel olduğu fik-
rinde birleşiyorlar. Orta Doğu, Afrika, Avrupa, La-
tin Amerika, Asya ve ABD'de gittikçe büyüyen da-
yanışma gösterileri de Filistinlilerin mücadelesinin
küresel önemini gösteriyor.

Filistin Devrimi, her zaman olduğu gibi,
sömürgeciliğe karşı ve kendi kaderini tayin hakkı
için verilen bir kavgadır. Aynı zamanda, bugün
ABD'nin savaş stratejilerine karşı kilit bir mücade-
ledir.

Her iki nedenle, Filistin davasını desteklemek,
özellikle de burada Amerika'da, her zamankinden
çok önem kazanmıştır. 20 Nisan'da Washington
DC'de, San Fransisco'da ve dünyanın bir çok şeh-
rinde insanlar Bush'un savaş programına, ırkçılığa
ve yoksulluğa karşı yürüyüş yapacaklar ve Filistin
halkının kendi kaderini tayin hakkı için bayrağı da-
ha yükseğe kaldıracaklar.

Worker World Gazetesi, 18 Nisan 2002 tarihli
sayısından alınmıştır.

Çev: N. Pınar Barış
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Başkan George W. Bush, 29 Nisan'da Filistin
Yönetimi lideri Yaser Arafat'ın Ramallah'ta enka-
za çevrilmiş karargahında bir aydır süren esareti-
nin sona erdirilmesi yönünde bir anlaşmaya
varıldığını duyurdu. ABD'nin simsarlığını yaptığı
bu anlaşmanın resmi ve gayri-resmi şartları
ABD'nin Filistin mücadelesini sindirme stratejile-
rinin yanısıra ABD ve İsrail ile Filistin Yönetimi
arasındaki ilişkiyi de aydınlatıyor.

İsrail'in 29 Mart'ta Ramallah, Nablus,
Beytüllahim, Cenin ve diğer Batı Şeria şehirleri,
kasabaları ve mülteci kamplarına saldırarak baş-
lattığı yoğun taarruzdan beri Arafat İsrail birlikleri
tarafından kuşatılmış haldeydi. Filistin Yönetimi
başkanı bu süre boyunca hem oldukça zor koşulla-
ra hem de İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un küstah
ve sömürgeci isteklerine katlanmak zorunda kaldı.

Sonuç olarak, Arafat'ın prestiji, bu süre boyun-
ca serbest bırakılması yönündeki talepler devam
ederken, Arap dünyasında ve hatta onun da ötesin-
de arttı. Yakın zamanda serbest bırakılacağı haber-
leri dünya kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.

Ancak Arafat'ın esaretinin sona erdirilmesi
için talep edilen şartlar, Filistin Direniş Hareketi-
nin birliği açısından tehlike içeriyor ve herhangi
bir anlaşmazlık durumunda ABD'nin daha büyük
çapta ve doğrudan müdahelesini mümkün kılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'yı ve Gazze'yi ele geçirdiği
Haziran 1967 savaşından beri en büyük saldırısı
olan bu son saldırı, ardında tahmin edilemeyecek
boyutta bir yıkım ve hala sayısı tam olarak biline-
meyen bir çok uykusunda ölmüş insan bıraktı.

100.000 askerle, yüzlerce tankla ve oldukça
yoğun kullanılan taarruz helikopterleriyle gerçek-
leşitirilen İsrail saldırısı Filistin kırsal bölgelerinin
su, elektrik, kanalizasyon, telefon ve diğer altyapı
sistemlerinin hemen hemen tamamını planlı olarak
imha etti. İsrail Ordusu aralarında Eğitim ve Sağlık
Bakanlıkları da bulunan Filistin yönetiminin büro-
larını sistemli bir şekilde harabeye çevirdi ve yağ-
maladı. Açıkça görülüyor ki saldırıların amacı sa-
dece Filistin direniş örgütlerini ortadan kaldırmak
değil en üstten en alta kadar Filistin Yönetiminin

tüm yapısını bozmak, Filistin halkını aşağılamak
ve demoralize etmektir.

Sömürgeciliğe Karşı Filistin Mücadelesi
Karargahı dümdüz edildikten ve birçok Filis-

tin Yönetimi yetkilisi öldürüldükten sonra seçimle
gelmiş Filistin başkanının kuşatılması ve hapsedil-
mesi İsrail-Filistin kavgasının sömürgeci yönünü
dramatik olarak bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail askeri yetkililerinin tipik ırkçı ifadeleriy-
le bir eşekarısı yuvası olarak tanımladıkları Cenin
mülteci kampının büsbütün yıkımı en dehşet veri-
ci olaydı. Batı Şerianın kuzeyinde 13.000 insana
yurt olan 2.5km2lik bir alana yayılmış Cenin
kampında yapılan soykırımda olduğu gibi, en kor-
kunç soykırımların yapılabilmesinin temelinde
böyle bir ırkçılık yatıyor.

Cenin kampının merkez alanının tamamı mo-
loz yığınına çevrilirken Filistin Direnişi kahraman-
ca savaştı. Tüm yüksek teknoloji ürünü silahlarına
rağmen İsrail'in Cenin'i ele geçirmesi en az 23 İsra-
il askerinin ölümü ve yüzden fazlasının da yaralan-
ması pahasına bir haftadan uzun bir zaman aldı. Fi-
listin tarafının kaybı ise tam olarak doğrulanamadı
çünkü cesetlerin bir çoğu yıkılmış evlerin altında
gömülü kaldı.

ABD holding medyası Filistindeki mücadele-
yi çoğunlukla iki halk arasındaki mücadele gibi su-
nuyor ve İsraillileri kurban, Filistinlileri ise
saldırgan olarak tasvir ediyor. Geçen ayların geliş-
meleri bu tasvirin adamakıllı yanlış olduğunu
gösterdi.

Çünkü, hapsedilmiş bir lider var ancak bu Fi-
listinlilerin esir aldığı bir İsrail lideri değil, 24 saat
boyunca sokağa çıkma yasağı altında her an vurul-
ma tehlikesiyle yaşamaya zorlanan bir halk var an-
cak bu İsrail halkı değil ve işgal edilmiş, yıkılmış
şehirlerin hiçbiri Filistinli askerler tarafından bu
hale getirilmiş İsrail şehirleri değil.

ABD-İsrail İşgali
Fakat, geçen ay bir kez daha kanıtlandığı gibi,

tüm bu olanlar sadece İsrail sömürgeciliği ve işga-
linden ibaret değil. F16 savaş uçakları, Apaçi ve
Kobra taarruz helikopterleri ve İsrail askeri teçhi-
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zatının büyük kısmı İsrail'de üretilmiyor. Bu teçhi-
zatın tamamı bedava olarak -daha doğrusu ABD
işçilerinin vergileriyle ödenerek- ABD hükümeti
tarafından sağlanıyor.

İsrail ABD'den aldığı yüklü yardım olmadan
işgali sürdüremezdi, hatta başlatamazdı bile. İsrail
Washington'dan saatte 300.000 dolar askeri ve
ekonomik yardım alıyor, ki bu miktarda yardım
alan dünyada başka bir ülke daha yok.

ABD ordusu İsraili nükleer olarak silahlandırdı
ve altı milyondan az nüfusa sahip bu ülkeyi
dünyanın beşinci büyük askeri gücü haline getirdi. 

Bu derece yoğun bir desteğin nedeni basit. Ve
bunun Yahudi halkına duyulan sempatiyle hiçbir
ilgisi yok. Duygusallık emperyalist dış politikada
yeri olmayan bir kategoridir. İsrail, Holding Ame-
rikasının Orta Doğu'daki çıkarlarını savunmada ki-
lit bir rol oynayarak geçimin sağlamaktadır.

Objektif bir bakış açısıyla, bugün olup bitenler
Filistin halkına karşı ABD ve İsrail'in savaşı olarak
adlandırılmalıdır. ABD liderleri Bush, Cheney,
Rumsfeld ve diğerlerinin İsrail saldırısına verdik-
leri destek açıkça ortadadır.

Evleri yıkıldıktan sonra ABD'nin yolladığı
yardımı geri çeviren Cenin kampının sağ kalanları
için ABD'nin bu savaştaki rolü görünenden de öte-
dedir. Cenin'de yaşayanlar ABD'nin Uluslararası
Kalkınma ajansının kamyonlarıyla gönderilen yi-
yeceklerin, çadırların ve oyuncakların paketlerini
bile açmayı reddetti.

Amerika'nın Sesi radyosuna konuşan bir
sözcü "ABD yardımını kabul etmeyeceklerini
çünkü evlerinin Amerikan malı silahlar kullanıla-
rak İsrail ordusu tarafından yıkıldığını" söyledi.

Filistin Direnişi Irak Savaşı İçin Bir Engel
Washington için sorun, Nisan ayı başında İsrail

saldırılarının şiddetini artırdığında tüm Arap
dünyasında son 20 yıldır görülmemiş boyutta pro-
testoların ve militan bir tutumun patlak vermesiydi.
Bu yoğun gösteriler Mısır, Ürdün, Bahreyn ve ben-
zeri ABD yanlısı rejimler için ciddi bir sorun yarattı.
Kitlelerin öfkesi ABD ve İsrail'in yanısıra alenen
kendi ABD uşağı yönetimlerine karşı da yöneldi.

Kitlesel protestolar tam da ABD liderlerinin
Irak'a karşı yeni bir fetih savaşıyla ilgili Arapların
desteğini ve rızasını almak için bir zemin yaratma-
ya uğraştıkları sırada başladı. Bush yönetiminde
ve her ABD hükümetinde baskın bir rol oynayan
petrol, finans ve askeri sanayii çevrelerinin çıkar-
ları açısından Irak muazzam bir ganimetti.

Filistin mücadelesi ve bu mücadeleye tüm Or-
tadoğunun yoğun militan desteği Washington'un
petrol yatağı Körfez'deki savaş planları için yeni
ve zorlu bir engel olarak ortaya çıktı.

Washington'daki tartışma konusu daha geniş
bir Orta Doğu hakimiyeti gündemini yürürlüğe
koymalarının önündeki bu engelin nasıl ortadan
kaldırılacağı üzerinde odaklanıyor.

Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın başı çektiği
bir kesim, müzakerelerin yeniden başlamasını sa-
vunuyor. Powell Arap Birliğinin de onayını almış
olan Suudi planını açıkça destekliyor. Plan, Filis-
tinlilerin ateşkes istemesi ve görüşmelerin kaldığı
yerden devam ederek muhtemelen Batı Şeria ve
Gazze bölgesinin bir bölümünde bir Filistin mini-
devleti'nin kurulması yönünde sonuçlanması fikri-
ne dayanıyor. Powell'ın amacı Filistinlileri bölerek
mücadeleyi tasfiye etmek ve Filistin Yönetimini
ABD'ye borçlu kılmak.

Bush, Başkan Yardımcısı Cheney, Savunma
Bakanı Rumsfeld ve diğerlerinin ise daha farklı bir
bakış açısı var. Onların görüşüne göre Filistin Ha-
reketi'nin tamamen ezilmesi ve yokedilmesi tüm
bölgeyi ele geçirme planında kesinlikle gerekli bir
aşamadır.

Bu bakış açısı, nedenleri farklı da olsa Şa-
ron'un düşüncesine uymaktadır. Şaron, tarihsel Fi-
listin topraklarının tamamını veya mümkün olabi-
lecek en büyük kısmını ilhak etmek istiyor. Geri
kalanına da, Şaron'un planına göre bir devlet dene-
bilir, fakat gerçekte bu Bantustan  tipinde bağımlı
ve tamamen İsrail'in güdümünde bir devlet ola-
caktır.

Şaron'un 50 yıldan uzun bir zamana yayılan si-
yasi ve askeri kariyeri tümüyle Filistinlilerin bir
halk olarak ortadan kaldırılması ve Filistin'in
tümünün İsrail'in kontrolüne geçmesine adanmıştır.
Terör yoluyla Filistin nüfusunu kovmak amacı
güden en merhametsiz baskılar ve kitlesel imhalar
Şaron'un en gözde taktikleri olmuştur.

Bush yakın zamanda, tüm dünyayı hayrete
düşürüp Şaron'dan "bir barış adamı" olarak sözetti.

Bu demeç İsrail başbakanından çok başkanın
kendisi hakkında çok daha fazla şey açığa
çıkarıyor.

Şaron'u "bir katliam adamı" olarak ad-
landırmak daha doğru olur. Ürdün'de Kibya
köyünün tüm ahalisini katleden 101inci paraşüt
birliğine komuta ettiği 1953 yılından bu yana kit-
lesel katliamlar Şaron'un uzmanlık alanı oldu.
Aynı birliğin Nisan 2002'de Cenin mülteci
kampının dehşet saçılarak yıkımının gerçekleştiril-
diği göreve verilmesi de bir tesadüf olamaz.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni, Sina Yarımadası'nı,
Batı Şeria ve Gazze'yi ele geçirdiği Haziran 1967
savaşından sonra Şaron Gazze valiliğine getirildi.
Görevi bu işgale karşı Filistin'in güçlü direnişini
ezmekti. Aynen Cenin'de olduğu gibi Şaron, İsrail
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tankları ölümcül görevlerini yerine getirebilsin di-
ye buldozerlerin yoğun bir nüfusa sahip Gazze
mülteci kampının caddelerine girmesi için emir
vermişti.

Şaron en kötü şöhretini 1982 yılındaki Sabra
ve Şatila katliamlarıyla elde etti. Daha sonra Sa-
vunma Bakanlığına getirilen Şaron, Lübnan'ı işgal
etmiş bulunan İsrail ordusuna, Lübnanlı faşist mi-
lislerin iki savunmasız Filistin mülteci kampına
girmelerine müsade edilmesi için emir verdi. Üç
gün süresince faşistler İsrail ordusunun gözetimin-
de çoğunluğu çocuklar, kadınlar ve yaşlı erkekler
olmak üzere 2000 Filistinliyi katlettiler.

Şimdi aynı Şaron Cenin'in yıkılması emrini
verdi. Şaron "bir barış adamı" olarak değil, gerçek-
ten olduğu gibi, yani "bir seri katil" olarak
görülmelidir. Teksas valisiyken birçok zavallı in-
sanın idam hükmünü bizzat veren Bush, hakikaten
Sharon'da kendisiyle akraba bir ruh bulunduğunu
görüyor olmalı.

ABD'nin çözümü BM'nin Cenin'deki misyo-
nunu sona erdiriyor, birliği tehlikeye atıyor

Bush hükümetindeki şahinler Şaron'un tüm
Batı Şeria'yı ilhak etme arzusunu paylaştıklarından
değil ama bölgede emperyalizme karşı tüm direni-
şi yoketmek istedikleri için Şaron'un yaklaşımını
destekliyorlar. 

Bir yanda Bush, Cheney ve Rumsfeld, diğer
yanda güvercin Powell, Filistin'e karşı uyumla ve
koordineli yürütülen bir politika izliyorlar.

Görünen o ki, stratejileri bazı sonuçlar üretme-
ye başladı. 29 Nisan'da Arafat'ın serbest
bırakılması için ABD'nin aracılık ettiği bir anlaş-
maya varıldığı duyuruldu. Karşılık olarak Filistin
Yönetimi Lideri, karargahındaki altı adamın İngil-
tere-ABD gözetimi altında tutulmasını kabul etti.

İsrail tarafından Filistin güvenlik güçlerine si-
lah sevkiyatı yapmaya teşebbüs etmekle itham edi-
len ve Filistin Yönetiminin üst düzey bir görevlisi
olan Fuat Şubaki bu altı kişiden biri. Tabii, onun
sevketmeye çalıştığı silahların yüzlerce katını İsra-
il'in kullanması bir suç teşkil etmiyor.

Bu altı kişiden geçen Ekim'de İsrail eski Tu-
rizm Bakanı Rehavam Ze'evi'ye suikast düzenle-
dikleri iddia edilen dört kişi Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi (FHKC) üyeleri. FHKC Filistin'deki en
büyük Marksist parti.

Şaron'un eski generallerinden biri ve yakın
dostu olan Ze'evi aşırı sağ uçta ve ırkçı birisiydi.
Filistinlilere alenen "pislik" diye hitap etmiş ve
tüm Filistinlilerin Filistinden sürülmesi gerektiğini
savunmuştu. Ze'evi, Ağustos 2001'de Ramallah'ta-
ki ofisine bir İsrail helikopterinden atılan roketle
öldürülen FHKC genel sekreteri Ebu Ali Musta-

fa'nın cinayetine karşılık olarak suikasta uğradı.
Bu kadar üst düzey bir Filistin liderinin katledil-
mesi ancak Şaron'un bilgisi dahilinde ve emriyle
gerçekleşebilirdi.

Dört FHKC üyesi ve Şubaki Filistin Yönetimi
tarafından tutuklandılar ve Ramallah karargahında
hapsedildiler. FHKC lideri olarak Ebu Ali Musta-
fa'nın yerini alan Ahmet Sedat ise bu altı kişiden
sonuncusu.

Şaron gerçek bir sömürgeci tavırla, Arafat'ın
serbest bırakılmasına karşılık bu altı kişinin
yargılanmak üzere İsrail'e teslim edilmesini talep
ediyor. Elbette, Ebu Ali Mustafa'nın veya geçen
onsekiz ay boyunca İsrail ordusu ve gizli polisi ta-
rafından katledilen yüzlerce Filistinlinin herhangi
biri için hiçbir İsraillinin yargılanması söz konusu
değil.

ABD tasarımı uzlaşma bu altı kişiye Eriha'da
Filistin Yönetiminin hapishanesinde nezaret ede-
cek ABD'li ve İngiliz bekçiler öneriyor.

Bu gelişme ile şu soru ortaya çıkıyor, ABD
çözümü ABD kuvvetlerinin Filistin'e daha geniş
çapta doğrudan müdahele edebilmesi için atılmış
bir ilk adım mıdır?

Anlaşmayı İsraillilere daha şirin göstermek
için ABD, İsrail ordusunun Cenin'de işlediği savaş
suçlarının ve yaptığı soykırımın BM tarafından in-
celemesini reddeden İsrail'i desteklemeye karar
verdi. 30 Nisan'da BM Genel Sekreteri Kofi An-
nan'ın oluşturulduğunu duyurduğu BM Cenin
İnceleme ekibi şu anda dağıtılmış durumda.

FHKC politbürosu ilan edilen anlaşmaya tep-
kisini "bu anlaşma FHKC Genel Sekreteri yoldaş
Ahmet Sedat'ın tutuklanmasıyla başlayan büyük
bir yanlışlıklar zincirinin devamıdır" şeklinde dile
getirdi. FHKC, açıklamasında Filistin Yönetimi
tarafından verilen bu tavizin "Filistin halkının
Washington ve Tel Aviv'deki düşmanlarının daha
fazla taleplerde bulunmak üzere iştahlarını kabar-
tacağını" vurguluyor. Açıklamanın devamında, bu
tip tavizler kaçınılmaz olarak, "Filistin'deki sürek-
li işgali, katliamları ve işlediği savaş suçları
yüzünden uluslararası toplum tarafından kınanan"
İsrail ve İsrail başbakanına yönelik "uluslararası
tecritin son bulmasına" yol açacaktır deniyor.

Açıklamada, FHKC'nin görüşüne göre Filistin
Yönetiminin aldığı bu konumun "Filistin Hareke-
tinin ulusal birliğine karşı doğrudan ve tehlikeli bir
saldırı olduğu" ifade ediliyor.

Worker World Gazetesi, 9 Mayıs 2002 tarihli
sayısından alınmıştır.
Çev: N. Pınar Barış
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Filistin bölgelerinin İsrail tarafından işgalini
kınıyoruz. Ayrıca, Filistin halkının bağımsız
bir ülke hakkını ve ortadoğuda barışı destekle-
diğimizi bildiriyoruz.

İsrail güçlerinin Filistin bölgelerine geniş
çaptaki askeri saldırısı ve ardından bu bölgeleri
işgal etmesi, bir kez daha Orta Doğu’daki krizi
tüm bölgenin korkunç askeri çatışmalar içine
çekilmesine yol açabilecek tehlikeli bir duruma
getirdi. İran Tudeh Partisi olarak ülkemizdeki
kitleleri ve ilerici, demokratik siyasi örgütleri,
aynı zamanda dünya barışı ve adaletini savun-
mak için uğraşan dünyadaki tüm benzer
örgütleri , Filistinlilerin doğruluğu ortada olan
haklarını savunmaya ve Birleşmiş Milletler  ka-
rarlarının uygulanmasını desteklemeye
çağırıyoruz. Bu eylemler büyük bir insanlık tra-
jedisini önleyecektir.

Filistin Yönetimi merkez binasına İsrail
tankları ve zırhlı araçları tarafından
saldırılması, Filistin Halkının lideri Yaser Ara-
fat’ın ofisinde kıstırılması, 1973 Eylül’ünde Şi-
li ‘de Augusto Pinochet emrindeki darbeci kuv-
vetlerin Başkanlık konutuna saldırarak, Şili
çalışan sınıfının halkçı lideri Salvador Allen-
de’yi öldürdüğü benzer bir olayı hatırlatıyor.
Adalet isteyen her örgüt, Ramallah’ta yaşı 14
ile 40 arasındaki herkesin tutuklanması, şehrin
tüm ziyaretçilere ve muhabirlere kapatılması,
Filistinli eylemcilerin üzerlerine ateş açılarak
öldürülmesi ve kapı kapı dolaşılarak evlerin
aranması gibi insanlık dışı eylemleri kesinlikle
kınayacaktır. Bu apaçık adaletsizlik ve İsrail
kuvvetlerince Filistin topraklarının büyük
kısmında devam eden işgal intihar bomba-
larının artmasını nerdeyse teşvik etmiştir. Aşırı
grupların benzer terörist eylemleri İsrail şehir-
lerinde onlarca sivilin ölümüne yol açmıştır. 

ABD hükümeti desteğinden yararlanan
Ariel Şaron’un ve İsraili  yöneten aşırı sağcı
hükümetin politikaları, Filistin meselesine

barışçı bir çözüm bulunması için en ufak şansı
bile ortadan kaldırmak üzerine yoğunlaşıyor.
Bölgedeki birçok ülke tarafından yeni bir barış
inisayitifi olarak olumlu karşılanan Suudi Barış
planı 28 Mart’ta Beyrut’ta gerçekleşen Arap
Zirvesinde oybirliğiyle onaylanmıştı. Diğer
yandan, İsrail’in savaş tellalı gibi davranması
ile birlikte terörist eylemlerin artması bölgede
görülmemiş bir krize yol açtı. Avrupa Birli-
ği’nin ve ABD Dışışleri Bakanlığı resmi
sözcüsünün desteklediği Beyrut barış planı, en
azından barış müzakereleri için kabul edilebilir
bir başlangıç adımı olarak ele alınabilirdi. Şa-
ron hükümeti Yaser Arafat’ı “İsrail’in
düşmanı” ilan ederek ve karargahındaki ofisle-
re saldırıp bir çok koruma görevlisi ile Filistin
Polisini öldürerek bu seçeneği de önledi.

Şaron hükümeti 1982’deki Beyrut senar-
yosunu kasten tekrarlanması için uğraşıyor.
Sağcı ve tepkisel İsrail Hükümeti halihazırdaki
uluslararası durumun ışığında, Yaser Arafat’ın
Filistin halkının lideri olma pozisyonunu
zayıflatarak ve Filistin güçlerini bastırarak, Fi-
listin üzerindeki emellerini kabul ettirebileceği-
ne inanıyor. Şu andaki krizin başlangıcı 18 ay
öncesine, Şaron’un Filistinlilerin protestolarına
rağmen negatif tepkileri ve yeni şiddet olay-
larını kışkırtmak amacıyla yaptığı pek te hoş
karşılanmayan Doğu Kudüs ziyaretine kadar
uzanıyor. Hükümette etkin bir rol oynayan
sağcı kanattaki güçler Oslo anlaşması ile kendi-
lerini bağlayan sözleri uygulamamak için ge-
rekli koşulları yaratmaya çalıştılar. krizin yo-
ğunlaşmasının temelinde Şaron  hükümetinin
yandan bir hafta boyunca hiç bir terörist eylem
olmaması koşulunu öne sürerek barış müzeke-
relerini geciktirme politikası ve eşzamanlı oa-
rak aşırı fundamentalist grupları tahrik edici
planlı demeçler vererek hükümetin eylemleri-
nin haklı çıkarılması olduğu bugün bölgedeki
tüm bağımsız yorumcular ve ilerici güçler ta-
rafında açıkça görülmektedir. İran Tudeh Parti-
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si her seferinde İsrail hükümetinin bu tacizleri-
ni ve aşırı İslamcı grupların kör  terörizmini
kınamıştır.

Ana hedefleri Suudi Arabistan tarafından
önerilen barış planını onaylamak olan Arap
ülkelerinin Lübnan’da biraraya gelişlerinde Ya-
ser Arafat’ın bulunmasını kabul etmeyerek Şa-
ron hükümeti Filistin sorununu barışçı bir yol-
dan çözmek yolunda hiç bir isteği bulun-
madığınu açıça ortaya koymuştur.

İsrail hükümeti ve destekçileri, özellikle
de Bush yönetimi, Filistin halkına yapılan
zulmü haklı çıkarmaya ve 11 Eylül terörist
saldırısının faillerinin dünya çapında lanetlen-
mesi ve bu insanlık trajedisinin kurbanlarına
duyulan sempati vesilesiyle Orta Doğu’da “Ye-
ni Dünya Düzeni”ni yaymaya uğraşıyor. İran
Tudeh partisi olarak inanıyoruz ki Orta Do-
ğu’daki krizin yaratılmasından ve genişleme-
sinden en çok ABD, özellikle de halihazırdaki
hükümet ve onun politikalarını belirleyenler so-
rumludurlar. George Bush’un ve diğer ABD
dışişleri ve savunma politikaları yetkililerinin
İsrail’in baskıcı politikalarını destekleyen
açıklamaları ve “İsrail’in durumunu anlama-
ları” ama onun kışkırtmacı taktiklerini görmez-
den gelerek sonu gelmez askeri ve terörist ey-
lemlerin tek sorumlusu olarak sadece Yaser
Arafat ve Filistin Yönetimini işaret etmeleri,
pratikte Şaron’a baskıcı ve cani politikalarına
devam etmesi için yeşil ışık yakmaktır.

Parti, Filistin krizi ve İsrail politikalarının
sonuçlarına ve hemen durdurulmazlarsa ülke-
mizde olabilecek etkilerine dair endişelerini
ifade etmektedir.

İran Tudeh Partisi bölgede yaşayan halkın
insan hakları, demokrasi ve sosyal adalek hak-
larını savunan izlenebilir bir politikanın bölge-
de ve tüm dünyada huzuru ve gerçek barışı ko-
ruma çerçevesinde yürürlüğe konabileceğine ve
konması gerektiğine inanmaktadır.

Bu politika bvölgedeki tüm yurtsever, ile-
rici ve demokratik güçler için kılavuz olmalıdır.
ABD ve İngiltere başta olmak üzere müttefikle-
ri, dünya genelindeki muhalefete rağmen,
Irak’a karşı bölgede hakimiyet kurmak
amacıyla yeni bir askeri saldırı hazırlığında
iken; ilerici ve devrimci güçler barış ve güven-
lik için yeni mücadele taktikleri bulmak sorum-
luluğundadır.

İran Tudeh Partisi Ortadoğu’daki hassas
durumun tüm derinliğiyle farkındadır. Bölgede-
ki diğer ilerici ve devrimci güçlerle birlik halin-
dedir ve dünyadaki tüm barışsever ve adalet
yanlısı güçlerin felaketlerin son bulması ve da-
ha fazla çatışma olmaması için yaşanan bu
olayları protesto etmesini istemektedir.

Dinmek bilmeyen bu çatışmaların ve kan
dökülmesinin durdurulmasını, Filistin lideri
üzerindeki askeri kuşatmanın sona erdirilmesi-
ni ve Filistin yönetiminin imzalanan barış an-
laşmaları çerçevesinde ülkesini yönetmesinin
kabulünü talep ediyoruz.

Birleşmiş Milletler’in şu andaki durumda
daha aktif ve etkili bir rol alması gerektiğine
inanıyoruz. BM, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve
Gazze Şeridi’nden geri çekilmesini garanti
altına alırken, barışı muhafaza etmek ve ulusla-
rarası çatışmaları önlemek üzere İsrail-Özerk
Filistin sınırlarında uluslararası barış güçleri
oluşturmalıdır.

Bu barış güçleri doğrudan BM’in liderliği
altında olmalı ve BM’in rehberliğinde hareket
etmelidir. Bu hedefe ulaşmadaki herhangi bir
ihmal, Ortadoğu’daki istikrarı ciddi şekilde teh-
dit edecek ve dünya barışını tehlikeye atacaktır.

İran Tudeh Partisi Merkez Komitesi
1 Nisan 2002

Çev.: N. Pınar Barış
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Venezuela’da başlamış olan devrimci süreç,
13-14 Nisan günlerine denk gelen haftasonunda
bir kararlılık sınavından geçti. Cumhurbaşkanı
Hugo Chavez’e karşı Venezuela burjuvazisi ta-
rafından tertiplenen ABD destekli bir darbe girişi-
mi, ülke çapında yüzbinlerce işçi ve köylünün
ayaklanmasıyla bozguna uğratıldı.

Petrol bakımından zengin bir Güney Amerika
ülkesi olan Venezuela’daki toplumsal sınıfların bu
ilk açıktan karşı karşıya gelişi, halk iktidarının ger-
çek bir zaferine sahne oldu. Ancak, zafer aynı za-
manda Venezuela Devrimi’nin önünde duran te-
mel sorunu da çıplak bir biçimde gözler önüne ser-
di: mülk sahibi oligarşinin bundan sonraki
saldırılarına ve ABD emperyalizminin baskısına
karşı devrimin savunulması yolunda, halk
sınıflarının –işçiler, köylüler, askerler ve öğrenci-
ler— nasıl örgütleneceği.

Chavez’in 1998’de başkan seçilmesiyle başla-
yan bir süreç olan Venezuela Devrimi ne yöne
doğru yol alacağına artık karar vermesi gereken bir
dört yol ağızındadır. Devrimin gelişimi, özellikle
ABD’de yaşayan tüm ilerici insanların ortaya koy-
ması gereken uluslararası bir dayanışmaya gerek-
sinim duymaktadır.

CHAVEZ VE “BOLİVARCI DEVRİM”

Venezuela Karayip Denizi’ne kıyısı bulunan,
zengin maden yataklarına sahip bir Güney Ameri-
ka ülkesi. Şu anda ABD’ye en çok petrol ihraç
eden üçüncü ülke durumunda –Chavez’in 1998’de
başkan seçilişine kadar birinci sıradaydı.

Ancak petrol üretiminin sağladığı bu muaz-
zam zenginlik Venezuela işçi sınıfının hayatında
hiçbir zaman iyileştirici bir etki yaratmamıştır.
Nüfusun % 80’inden fazlası yoksulluk içinde ya-
şamaktadır. Yine nüfusun % 1’i, ekilebilir alan-
ların % 60’ına sahip durumdadır. Korkunç toplum-

sal adaletsizlikler halkın kabaran öfkesiyle birlikte
çok büyük toplumsal patlamalara neden olmuştur.
1989’da egemen sınıf, daha düşük gıda fiyatları ta-
lebiyle sokaklara dökülen onbinlerce insanın üze-
rine askerleri saldırtmış, 3,000’in üzerinde insan
katledilmiştir.

1992 yılında Yarbay Hugo Chavez liderliğin-
deki küçük rütbeli subaylar, IMF tarafından da-
yatılan kemer sıkma politikalarına karşı halkın
yaptığı çok büyük gösterilerle dayanışma içinde
başarısız bir darbe girişiminde bulundular. Chavez
hapiste iki sene geçirdikten sonra, kendisinin ABD
güdümündeki Venezuela oligarşisine karşı bir
“Bolivarcı Devrim” şeklinde tarif ettiği görüşü ya-
yarak bütün ülkeyi dolaştı. Adını Güney Ameri-
ka’lı büyük bağımsızlık savaşçısı Simon Boli-
var’dan alan Bolivarcılık, Venezuela’nın zengin
kaynaklarını Latin Amerika halklarının yararına
kullanmak ve ABD egemenliğine karşı Latin
Amerika’nın birliğini savunmak anlamına geliyor-
du.

1998’de başkan seçilmesi, liderliğini yaptığı
ve ilerici alt rütbeli subaylar ile rütbesiz erler üze-
rinde yükselen Beşinci Cumhuriyet Hareketi ile iş-
çi sınıfı partileri ve sol güçler arasındaki bir itti-
fakın sonucuydu.

Kurduğu yeni hükümet zengin oligarşinin si-
yasi iktidarının temellerini sarsmaya başlamıştı.
Egemen sınıfın iki geleneksel partisi –Demokratik
İttifak ve Hristiyan Toplum Partisi COPEI— keli-
menin tam anlamıyla çöktüler. Yeni bir anayasa ve
Ulusal Meclis, genç Bolivarcı Cumhuriyet’in te-
mel ilerici siyasi açılımlarının çoğunu kutsal bir
emanet gibi içinde saklıyordu.

Dış ilişkiler arenasında Chavez hükümeti
ABD emperyalizmi karşısındaki kölece pozisyonu
bir kenara itti. Örneğin Chavez Irak lideri Saddam
Hüseyin’e resmi bir ziyarette bulundu. Bağımsız
bir OPEC’ten (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı)
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yana tavır koydu. Havana’nın lehine olan koşullar-
la Küba’ya petrol sağlayan bir anlaşmaya imza
attı. Kolombiya’nın Marksist isyancılarına karşı
Pentagon tarafından yürütülen askeri kampan-
yanın içinde yer almayı reddetti.

Haziran ayından başlayarak, Venezuela
hükümeti dikkatini politik arenadan ekonomiye
doğru yöneltti. Chavez Kasım’da ülkedeki top-
lumsal eşitsizliklerin belirlenmesine yönelik 49
maddeden oluşan bir kanun paketini imzaladı. Bu
kanunların can damarını ise bir toprak reformu ya-
sası ve oligarşinin kamu sektöründeki, özellikle de
kamuya ait petrol şirketi Petroleos de Venezu-
ela’daki (Venezuela Petrolleri) eski gücünü
sınırlandırmaya yönelik yasalar oluşturuyordu.

Venezuela’da ABD güdümündeki egemen
sınıf Chavez’in izlediği bağımsız dış politika ve
sürdürdüğü halkçı söylem yüzünden 1998 seçim-
lerinden beri zaten homurdanmaktaydı. Ama ne
zaman ki Chavez onların muazzam servetlerine ve
özel mülkiyetlerine dokunan girişimlerine başladı,
homurdanma da yerini açıkça bir aleyhtarlığa
bıraktı.

CHAVEZ KARŞITI MUHALEFETE
PATRONLAR ÖNCÜLÜK EDİYOR

Chavez hükümetine yönelik muhalefetin mer-
kezini Fedecamaras, yani ulusal ticaret birliği oluş-
turuyor. Geçtiğimiz 10 Aralık’ta ticaret ve sanayi
burjuvazisi Chavez’i ekonomik politikalarını ters
yönde değiştirmeye zorlamak amacıyla lokavt ilan
ederek fabrika ve işyerlerinin kapılarını kapattılar.

Fedecamaras’ta örgütlü olan patronlar, işçi
sendikaları federasyonu CTV’nin gerici liderliği-
nin desteğini de arkalarına almayı başardılar. CTV,
Venezuela’lı seçkinler sınıfının iki büyük partisin-
den biri olan Demokratik Hareket Partisi’nin gele-
neksel bir uzantısı olmaktan öteye hiçbir zaman
geçmemiştir. Hemen hemen tamamı ücretlerin
yüksek olduğu sanayi kollarında çalışan,
işgücünün %18’lik bölümünü temsil ettiği iddi-
asındadır. Bir bütün olarak çürümüşlüğünün ve
milyonlarca Venezuela’lı işçinin nefretini ka-
zanmış olmasının yanında, CTV liderliği emper-
yalizm yanlısı seçkin sınıfın tam anlamıyla politik
kölesi durumundadır. Örneğin CTV liderleri Vene-
zuela hükümetinin Küba ile imzaladığı petrol tica-
ret anlaşmasını ilk kınayanlar arasındaydı.

12 Nisan darbe girişiminin hemen arifesinde,
Fedecamaras’ın himaye ettiği ve CTV tarafından
desteklenen üç gün süreli gösteriler yapıldı. Cha-
vez’in Petroleos de Venezuela yönetiminde bulu-
nan eski politik seçkinlerin oluşturduğu zümrenin
etkinliğini kırmaya yönelik girişimleri gösterilerin
bahanesi olmuştu.

Venezuela’daki başlıca basın-yayın organ-
larının bütün azgınca kışkırtmalarına rağmen –sa-
hipleri ve yöneticileri hala egemen sınıfın mensup-
larından oluşuyor— protestolar nispeten varlıklı
orta sınıflar dışında bir destek bulmayı başara-
madı. İngiliz “Independent” gazetesi, protestoların
devam ettiği ikinci gün olan 11 Nisan’da başkent
Caracas’taki sahneyi şöyle tarif ediyordu: “İş mer-
kezlerinin bulunduğu şehrin orta bölümünde ve
başkentin doğu kesimine nazaran daha yoksul olan
batıdaki ilçelerde çalışma hayatı hemen hemen
normal seyrini sürdürüyordu ve halkın çoğu grev
çağrısına aldırış bile etmemişti. Dükkanların çoğu
açıktı ve araç trafiği her zamanki gibi caddeleri
tıkamıştı.”

Geniş bir destek bulamayan karşı-devrimci
tertipçiler bir provokasyonu hayata geçirmeye ka-
rar verdiler. 11 Nisan günü, Miroflores’teki baş-
kanlık sarayı yakınlarında toplanan Chavez taraf-
tarlarıyla sıcak bir çatışmaya girmek amacıyla bir
gösteri düzenlediler. Chavez Ulusal Muhafız’a iki
gösteriyi birbirinden ayırma emri verdi. Ama
sağcılar şiddeti körüklemek için bir bahane bul-
maktan geri durmayacaklardı. Keskin nişancılar
Chavez taraftarı kalabalığa ateş açarak ilk anda iki
kişiyi öldürdüler. Başkent Caracas’ın Chavez-
düşmanı belediye başkanı Alfredo Pena’ya sadık
olan polis de Chavez yanlısı göstericilerin üzerle-
rine ateş açtı. Öldürüldükleri açıklanan 11 kişiden
altısı Chavez taraftarı. Gözlemciler çıkan çatışma-
da yaralanan yüzlerce insanın çoğunun da Chavez
yanlısı saflardan olduğunu bildiriyorlar.

Çatışma amacına ulaştı. 12 Nisan sabahı erken
saatlerde askeri unsurlar Chavez’i tutukladılar ve
Fedecamaras şefi Pedro Carmona’yı başkan ilan
ettiler. Gayrı meşru hükümet gerici yüzünü hemen
gösterdi. Chavez’in demokratikleşme kampan-
yasının ayırdedici bir niteliği olan Ulusal Meclis
lağvedildi ve Chavez yanlıları yeraltına itildiler.
Chavez’in ekonomik yasalarının tamamı
yürürlükten kaldırıldı. Bir Petroleos de Venezuela
yönetisi olan Edgar Paredes 12 Nisan’da düzenle-
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diği basın toplantısında şunları söylüyordu:
“Küba’ya tek bir varil bile petrol yok!”

“MADE IN USA” (AMERİKAN YAPIMI)
BİR BAŞKA DARBE

Darbe zaman-ayarlıydı ve ABD istihbarat teş-
kilatı CIA tarafından gizlice hazırlanmış bir komp-
lonun tüm izlerini taşıyordu. Burjuva elitle gerici
işçi sendikası liderliğinin ittifakı; büyük sermaye-
nin çıkarları doğrultusunda ordudaki yüksek rütbe-
lilerle kurulmuş olan bağlantıları kullanma
yönünde girişimler; “kanunu ve düzeni yeniden
sağlamak” amacıyla askeri müdahalede bulunul-
masını haklı göstermek için kitlesel karışıklıkların
bahane edilmesi; tüm bu unsurlar ABD destekli
darbelerde ve en dikkat çekici biçimde de 1973’te
Şili’de kullanılmışlardır.

Uluslararası camianın büyük çoğunluğu dar-
beci hükümeti tanımayı reddetmesine rağmen —
Latin Amerika ülkelerinden oluşan 19-uluslu Rio
Grubu 13 Nisan’da “anayasal düzenin kesintiye
uğratılmasını” kınadı—ABD hükümeti ise darbe-
yi düzenleyenlere açıkça kucak açtı.

Dağ gibi büyüyen bir kanıtlar listesi ABD’nin
darbeye ne ölçüde karışmış olduğunu gözler
önüne seriyordu:

16 Nisan’da Bush yönetimi, Batı
Yarımkürede bulunan ülkelerle ilişkilerden
sorumlu başkan yardımcısı Otto Reich’ın,
darbe girişiminin sabahı darbecilerle tele-
fon bağlantısı kurduğunu kabul etti. 17 Ni-
san tarihli New York Times bu itirafın, Re-
ich’ın “darbenin sahne-amirliğini
yürüttüğünü” ortaya koyduğunu rapor edi-
yordu. Reich, CIA’le birlikte Latin Ameri-
ka’da ve özellikle de Küba ve Nikaragua’ya
yönelik karşı-devrimci operasyonlarda
çalışma konusunda uzunca bir geçmişe sa-
hip. 

Periyodik bir ABD “think-tank” yayını
olan STRATFOR’un 14 Nisan tarihli sayısı,
darbeye doğru gelişen önceki olaylarda
hem CIA’in hem de Dışişleri Bakanlığı’nın
parmağı olduğunu ayrıntılı bir şekilde
açıklıyor.

Reuters haber ajansının geçtiği 15 Ni-
san tarihli bir rapor, Chavez’in darbe
sırasında hapsedildiği yerin çok yakınında

ABD’ye kayıtlı bir sivil uçağın park etmiş
olduğuna dair beyanını ayrıntılarıyla ak-
tarıyor.

Newsweek dergisinin 22 Nisan tarihli
sayısı en can alıcı ayrıntıyı içeriyordu ve ha-
berde bir ABD hükümet görevlisinin darbe-
ye karışıldığını kabul ettiği bildiriliyordu.
Darbeyi gerçekleştirmeleri konusunda “in-
sanların heveslerini kırmıyorduk,” diyordu,
“Venezuela’ya yönelik politikaların gelişti-
rilmesinde görev almış bir Savunma Ba-
kanlığı yetkilisi.”

Şubat ayında AFL-CIO, anti-komüniz-
mi dillere düşmüş olan Milli Demokrasi
Vakfı (MDV) ile güçlerini birleştirerek
sağcı CTV işçi federasyonu liderlerini Was-
hington’da ağırladı. MDV Nikaragua’daki
Sandinist devrime karşı yürütülen politik
kampanyanın eşgüdümünün sağlan-
masında da öncü bir rol oynamıştı.

Askeri darbeyi planlayanlardan ikisi,
Genel Kurmay Başkanı Efrain Vasquez ve
General Ramirez Poveda, mezuniyet
kayıtlarında uzunca bir darbeci ve ölüm-
mangaları kurucusu listesi de bulunan,
ABD’deki adı kötüye çıkmış okul “Ameri-
kalar Akademisi”nden mezundular.

KİTLELER CEVAP VERİYOR

Venezuela’lı gericiler ile Bush yönetimi
arasındaki ittifaka rağmen, ülkenin sokaklara
dökülen yoksul ve ezilen sınıfları Chavez hüküme-
tinin devrilme sürecini tersine çevirdi.

Başkent Caracas’ta, yoksul ve işçi mahal-
lelerinden gelen yaklaşık 200,000 insan Chavez’in
başkanlığa geri dönmesi talebiyle Miraflores’teki
Başkanlık Sarayı’na doğru yürüyüşe geçti. Tüm
şehirde barikatlar kuruldu. Halk kitleleri Chavez-
karşıtı polis birimleriyle çatıştı. Bu çatışmalarda
yüzlerce Chavez taraftarı öldürüldü ya da yara-
landı. Venezuela’nın tüm bölgelerinden köylüler
darbeyi protesto etmek için otobüslerle Caracas’a
doğru yola çıktılar. Kitlesel başkaldırılar ordu için-
deki Chavez-yanlısı unsurların kararlılıklarını pe-
kiştirdi. Şehrin her yerinde, Chavez yanlılarının
simgesi olan kızıl bereler giymiş askeri birlikler
gösterilere katıldılar ve kitleler üzerine ateş açmayı
reddettiler. Rütbesiz askerler halkla kardeşçe bir
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araya geldiler.
Kitlesel müdahalenin gücü rütbesizler ve

küçük rütbeli subaylarla; kazanan tarafta olmaya
kesin olarak meraklı bazı daha yüksek rütbeli su-
baylar ve gerici darbe yöneticilerini bölerek ikiye
ayırdı. Bir gün içinde, Chavez yanlısı kitlelerin
baskısı darbeyi kendi içinden yıkılmaya zorladı.
Fedecamaras şefi Carmona 13 Nisan akşamı “ge-
çici başkan” olarak istifasını sundu. Chavez ise 14
Nisan sabahı erken saatlerde hapishaneden serbest
bırakıldı. Carmona ve darbeye iştirak eden diğer
yaklaşık 100 askeri ve siyasi kişi tutuklandılar ve
isyandan sorumlu tutuldular; gerçi çoğu daha son-
ra ev hapsine alınarak yargılamayı beklemek üze-
re salıverildiler.

NE YÖNDE İLERLEMELİ?

Venezuela halkının ABD himayesindeki dar-
beyi alt ederek kazandığı zafer, tüm Latin Ameri-
ka’da ve dünyada ilericileri ve işçi-sınıfı devrimci-
lerini heyecanlandırdı. Kitlelerin gücünü küstah
bir şekilde küçümseyen ve kendi uzaktan emirler-
le yönetme kabiliyetini abartan ABD emperyaliz-
mi için de büyük bir sıkıntı yarattı. İnanılmaz bir
ahlaksızlık gösterisiyle, George Bush’un Ulusal
Güvenlik Danışmanı ve darbe tertipçilerinin savu-
nucusu Condoleeza Rice, Chavez’i yeniden iktida-
ra gelişini izleyen günlerde “anayasal yöntemlere
saygılı olmaya” çağırdı. “Şimdi cadı avına çıkıla-
cak zaman değil” diye de uyardı.

Gerçekte, Chavez’in iktidara dönüşünü
takip eden ilk mesajları yatıştırıcı nitelikteydi. Ta-
raftarlarına barış içinde evlerine dönmeleri
yönünde ısrarla telkinde bulundu. Ulusal birlik için
çağrı yaptı. 14 Nisan sabahı saat 05:00’te yaptığı
konuşmada “Herhangi bir intikam duygusu içinde
değilim,” dedi.

16 Nisan’da Chavez, ABD Dışişleri Ba-
kanlığı’nın ihtiyatlı da olsa desteğini alan bir hare-
kette bulunarak siyasi hasımlarını düşünce
ayrılıklarını tartışacak bir danışma meclisinde yer
almaya davet etti. Ama politikalarından geri dönüş
yapmayacağının sinyalini de petrolün eskisi gibi
Küba’ya akmaya devam edeceğini açıklayarak

verdi.
Bir Bolivarcı Devrim olarak ad-

landırdıkları sürece kendilerini adamış olan Cha-
vez yanlısı güçler, bugün benzeri görülmemiş şe-
kilde güçlü bir pozisyona sahipler. Daha ilk karşı-
devrim girişiminde ayakta kalmayı başaran taraf
oldular. Darbenin müsebbibleri kurtuluşu kaçmak-
ta buldular.

Chavez yanlıları darbenin içinde yer alan
örgütlenmeler aleyhine dava açmak için her türlü
yasal zemine sahipler –Katolik Kilisesi hiyerarşi-
sinden gerici CTV liderliğine, Fedecamaras işve-
renlerinden büyük toprak sahiplerine kadar. Tüm
bu tertipçiler ve onların ABD emperyalizmiyle
olan bağlantılarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma
açma doğrultusunda tamamen haklı bir konumda
bulunuyorlar.

Yoksul ve emekçi halk kitleleri, Cha-
vez’in liderlik ettiği devrimci süreci daha da ileri
götürmek için savaşmaya ne kadar kararlı olduk-
larını açık bir şekilde ortaya koydular. Asıl sorun
Chavez yanlısı güçlerin bu görevleri gerçekleştir-
me doğrultusunda ne kadar örgütlü olduklarıdır.
Her devrimde temel görev, devrimci sınıfların
çıkarları için savaşacak ve onları savunacak halk
iktidarı organlarının yaratılmasıdır.

Tam da bu amaca hizmet etmek üzere,
Chavez şimdiden Bolivarcı Devrim’i savunmak
için silahlı semt topluluklarından oluşan “Boli-
varcı gruplar”ı kurmaya başladı. Darbe yönetimi-
nin ilk askeri girişimlerinden birinin bu Bolivarcı
grupları hedef alması tesadüf değildi.

Venezuela’daki Bolivarcı Devrim ilk
büyük sınavından alnının akıyla çıktı. Gelecekte
oluşabilecek saldırılara ve darbe girişimlerine karşı
koyma gücü de, en az emekçi sınıfların toplumsal
ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda ortaya koya-
cağı hüner kadar, liderliğin yoksul ve emekçi
sınıfların örgütlülüklerini derinleştirme yeteneğine
bağlı olarak şekillenecek.

Workers World (İşçi Dünyası) gazetesinin 
25 Nisan, 2002 tarihli sayısından alınmıştır.

Çev.:Cenk Salmaner
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Arjantin'de devam eden kriz, işçilerin ve işsiz-
lerin geniş çaplı örgütlenmelerine ve  Başkan Edu-
ardo Duhalde'nin güven kaybetmiş hükümeti ile
otorite için mücadele etmelerine sebep oldu.

Ekonominin dibe vurduğu ve binlerce insanın
ayaklanıp sokaklara döküldüğü Aralık ayında baş-
kanlık iddiasıyla Casa Rosada'nın (Başkanlık Ko-
nutu-Pembe Köşk) kapısını adeta bir turnikeye çe-
viren ardı ardına değişen başkanlar trafiğinin
ardından Duhalde zoraki olarak tekrar Başkanlık
koltuğuna oturtuldu.

Duhalde'nin artık hiç destekçisi yok ve tüm za-
manını kuşkucu IMF'yi harcamaları emperyalist
bankaların isteği doğrultusunda azaltacağına dair
ikna etmeye çalışmakla ve ondan para dilenmekle
geçiriyor. Arjantin'i kötürüm bırakan bu felaketin
sorumlusu IMF'nin yıllardır sürdürdüğü politika-
ları ve ülkenin temel sanayiilerini tasfiye edip par-
ça parça veya tamamen çok uluslu şirketlere sata-
rak kendini zengin eden kokuşmuş siyasetçiler.
Yapay bir zorlamayla bir dolara eşitlenen peso şu
anda doların üçte biri değerinde ve daha ne kadar
düşeceği de meçhul.

Aralık'ta kriz iyice derinleşirken, bankalar ve
zengin Arjantinliler 106 milyar doları -ki bu tutar
Arjantin IMF'ye olan tüm borcunun dörtte üçü-
ülke dışına transfer ettiler. Orta sınıf ise dondurul-
muş banka hesapları ve yeni kurlara göre devalüe
olmuş peso birikimleriyle kalakaldı. 

Ama sorumlusu olmadıkları bu krizden en
büyük yarayı alan işçiler oldu.

Arjantin'in hemen her yerinde devlet okulları
kapandı, hastaneler ciddi yokluklar içinde sıkıntı
çekiyor.  Şu anda günde 100 çocuk kötü beslenme-
den dolayı ölüyor - hem de gıda bolluğu içinde ya-
şamaya alışmış bir ülkede. İşsizlik %30'un üzerin-
de, hatta kamu işletmelerinin kapandığı kimi
bölgelerde bu oran %100'ü buluyor. 

Sadece geçen ay Arjantin'de 6000 işyeri ka-
pandı. Patronlarının ortadan kaybolduğu ve idare-
sini işçilerin ele aldığı ve işlettiği en az 11 büyük
fabrika var. Bu koşullar altında, işçiler hükümetten

bağımsız ve ona muhalif planlı kitlesel örgütler
oluşturuyorlar.

Buenos Aires'in güney şeridinde yer alan, bir
zamanlar milli sanayiinin gelişip serpildiği Floren-
cia Varela da, tüm civar ahalisinin işsiz olduğu
bölgelerden birisi. 28 Mart'ta burada 500 kişinin
katıldığı bir toplantı oldu. İşçi Dünyası (Workers
World) olarak bu toplantıya biz de katıldık. Tren
istasyonunun dışında, yağmur altında, genç ve ka-
rizmatik bir lider olan Juan Cruz, İşçi Dünyası'na
Halk Meclislerinin doğasını ve Piquetoro Hareke-
tini anlattı.

Yerel Halk Meclisi her hafta acil sorunları ve
çözümlerini tartışmak üzere toplanıyor. Topluluk
üyeleri toplantılara katılmak kaydıyla oy kullana-
biliyorlar. Seçilen delegeler, her an geri çağırılabi-
lecekleri Delegeler Komitesi denen daha yüksek
bir idari organa katılıyorlar. Delegeler ise meclisin
tüm üyelerine doğrudan hesap verecek Direktörler
Kurulu'nu seçiyor.

Bu akşam, hükümeti söz verdiği işsizlik sigor-
tasını -kişi başına 160 peso- ödemeye zorlamak
için her bir ailenin başvuru belgelerini tamamlama
işini koordine ediyorlar. İstenen belgelerin çok faz-
la olduğunu ve kolayca geçersiz sayılabileceğini,
bu nedenle tüm belgeleri toplu olarak bir seferde
vermeleri gerektiğini açıkladılar. 

Ayrıca hükümete iş planları veya İspanyolca
adıyla "Planes Trabajar" taleplerini iletecekler. Ju-
an Cruz böyle bir dönemde bunun devrimci bir is-
tek olduğunu, çünkü planların hükümet tarafından
değil Halk Meclisleri tarafından kontrol edileceği-
ni anlattı.

Toplantıda görüştükleri bir başka konu da dik-
katleri taleplerine çekmek üzere Güney Buenos
Aires'teki diğer Halk Meclisleri ile eşzamanlı ola-
rak otoyolları  trafiğe kapatma eyleminin koordi-
nasyonuydu.

Seçilmiş delegeler daha büyük çapta eşgüdüm
gerektiren eylemler için kurulmuş Anibal Veron
İşsiz Kalmış İşçiler Koordinasyonu adında bölge-
sel bir organı oluşturuyorlar. Bu konfederasyon
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adını geçen Aralık'taki büyük ayaklanma es-
nasında yapılan bir otoyol kapatma eyleminde po-
lisin öldürdüğü bir işçinin adından alıyor. [Muha-
birimiz ABD'ye döndükten sonra aldığımız bilgi-
lere göre, eylem başarılı olmuş. 3000 civarında in-
san yanan lastikler ve 3 kamyon kasası ile, dört
büyük otoyolu trafiğe kapatmışlar]

Koordinasyonun birliğinin temel özelliği tüm
siyasi partiler ve seçimle gelmiş hükümet görevli-
lerinden bağımsız oluşu. Cruz "bütün ülkenin tica-
reti karayolları üzerinden geçer" diye açıklıyor.
"İşi olmayan işsizler olarak üretimden gelen
gücümüzü kullanarak üretimi durdurma şansımız
yok ama nakliye işini yapan topluluklar da bizden
olduğuna göre ürünlerin sevkiyatını durdubiliriz".
Anibal Veron İşsiz Kalmış İşçiler Koordinasyonu
Almirenta Brown, Lanus, La Plata, Florencio Va-
rela, Jose C. Paz, Quilmes ve Esteban Echeverria
bölgelerindeki meclislerin birleşiminden oluşuyor.

Arjantin'de mücadele eden diğer örgütlerin
sayısı yüzlerle ifade edilecek kadar çok, ancak
Anibal Veron'un yanısıra onunla aynı büyüklükte

üç büyük örgüt daha var.  Bunlar 1) Mücadeleci
Sınıf Akımı (CCC), Arjantin Birleşik İşçi Sendi-
kası (CTA); 2) ağırlıklı olarak İşçi Partisi, Sosya-
list İşçi Hareketi, Komünist Parti ve diğer partiler-
den oluşan Piquetoro Bloğu, 3) Raul Castels ve
Bağımsız Emekli ve İşsizler Hareketi.

Burada açıkça görülen şu ki, çalışan sınıf top-
lulukları geleceklerini kendi ellerine almak üzere
örgütleniyorlar. Daha fazla güçlendikçe (güçleri
arttıkça) sadece Duhalde için değil iktidarı ele ge-
çirmek isteyen rakipleri ve emperyalizmin gele-
cekteki temsilcileri için de üretim araçlarının kon-
trolünün kimin elinde olacağına dair bir tehdit
oluşturacaklar. Juan Cruz en doğrusunu söylüyor:
"Mücadele etmekten başka şansımız var mı?". 

Şu anda Arjantin'de ABD'nin tek eksiği kaldı,
gelip kendi bayrağını dikmek.

Workers World Gazetesi, 18 Nisan 2002 ta-
rihli sayısından alınmıştır.

Çev: N. Pınar Barış
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Savaş buradaki insanların düşüncelerinden
uzakta değil. Savaşın kalıntıları her yerde var.

Bu güzel şehir, ABD uçakları ve askeri
birliklerinin herşeyi yakıp yıkarak güneye doğ-
ru geri çeki1dikleri ancak bu politikalarıyla Ko-
reli devrimcilerin moralini bozamadıkları
1950-1953 savaşından sonra geride kalan küller
üzerine kurulmuş.

Şehrin içinden şimdi baharda yeşile
sarınan sıra sıra zarif söğütlerin arasından akan
Taedong nehri, bir zamanlar kanla ve yüzen ce-
setlerle doluymuş. Ancak Pyongyang şehri gibi
onun da bir başka onurlu tarihi var. 1866
yılında, ABD gemisi General Sherman Kore’yi
Çin’den ayıran denizden Teadong nehrine girip
yukarı ilerlediğinde, gemideki görevliler
barışçı Korelilerin tüm servetlerini toplarla ve
tüfeklerle silahlandırılmış istilacı Yankilere tes-
lim edeceklerini düşündüler. Ancak gemi daha
nehrin girişinde saldırıya uğradı ve ABD’nin
Kore’yi kontrolü altına almak yönündeki ilk gi-
rişimi tam bir fiyasko ile sonuçlandı.

Bir başka hüsranla sonuçlanan macerayı
temsil eden ABD gemisi Pueblo’nun yüzen bir
müze olarak yattığı tersanenin biraz yu-
karısında, nehrin kıyısındaki bir tabelanın he-
men yanında Sherman’ın toplarının iki ufak
maketi yer alıyor. Pueblo hikayesi ise şöyle:
Ocak 1968’de oşinografik araştırma aracı kis-
vesi altında gizli dinleme cihazlarıyla dolu bir
casus gemisi Kuzey Kore sularına girdi. Du-
rumdan şüphelenen Koreli devriye gemileri,
önce gelen gemiyi karşılamak için uğraştılar,
sonra da Pueblo’ya borda edip gemiyi ele geçir-
diler. Başkan Lyndon Johnson Pueblo’nun ulus-
lararası sularda olduğuna yemin etti ve bu “ma-
sum” geminin iadesini talep etti.

Bir yıl sonra, ancak Komutan Lloyd Buc-
her gerçeği eksiksiz itiraf ettikten ve Kore
halkından özür diledikten sonra 82 gemi perso-
neli  -bir kişi ele geçirme esnasındaki çatışma-
da öldürülmüştü- evlerine geri gönderildi. Pu-

eblo gemisi Washington-kalleşliğinin kalıcı bir
tanığı olarak hala Kore Demokratik Halk Cum-
huriyeti’nde (KDHC) bulunuyor.

Denizciler konuklara maceralarını an-
lattılar

Yeni savaş tehditlerinin ortaya çıktığı za-
manlarda dayanışma göstermek amacıya bira-
raya gelen uluslararası heyet, geçtiğimiz 26 Ni-
san’da Pyongyang’da bu sefer Bush Hükümeti-
nin savaş tehditleri yüzünden toplandı. Bu top-
lantıya .Pueblo’yu ele geçirenler arasında olan
iki denizci de katıldı. O gözüpek eylemi ger-
çekleştirdiklerinde gencecik adamlar olan bu
iki denizci, şimdi omuzları apoletli yüksek
rütbeli deniz subayları olmuşlar.

Bir tanesi gururla ve biraz da eğlenerek ge-
minin Kore’nin batı sahilinden şu anda yattığı
tersaneye nasıl geldiğini anlattı. 

Gemi, Kore’lilerin Doğu Denizi dedikleri
sularda -Kore Yarımadası ile Japonya arasında
kalan deniz- ele geçirilmişti. Bir kaç yıl önce şu
anda bulunduğu yere yerleştirilmek  üzere
ABD donanmasının kontrolündeki Güney Kore
kıyıları boyunca dolaştırılırak Taedong nehri-
nin ağzına kadar getirilmiş.

Oldukça riskli bir iş olan bu operasyon
Kore Halk Cumhuriyeti Başkomutanı ve Kore
İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı General
Kim Jong II tarafından onaylanır.

Gemi bir şekilde -Kore’liler nasıl olduğu-
nu anlatmadılar- kamufle edilir ve ABD veya
Güney Kore donanmaları tarafından tekrar ele
geçirilmeden tehlikeli yolculuğunu tamamlar.

Kore’liler bu olayı tarihte kalmış bir hika-
ye gibi görmüyorlar. Hafızalarında tazeliğini
koruyor ve şu anda yönetimde olan ABD
hükümeti kendilerine “Şeytan Üçgeni”nin bir
parçası diyerek dil uzattığında nasıl cevap vere-
ceklerini hatırlatıyor.

Güney Kore’de yerleşik 37.000 kişilik
ABD askeri birliğinin, yarım milyondan fazla
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ABD ve Güney Kore askerinin katıldığı her yıl
yapılan savaş tatbikatlarının ve Kuzey Kore’yi
çevreleyen sularda, hava sahalarında nükleer si-
lahlı savaş gemileri ile uçakların varlığının işa-
ret ettiği Washington’un dinmek bilmeyen as-
keri baskısı, Kore Demokratik Halk Cumhuri-
yeti liderlerini her ABD tehdidini ciddiye alıp
ona göre plan yapmaları konusunda fazlasıyla
ikna ediyor.

General Kim Jong II tarafından formüle
edilen “önce ordu” politikası ile sistemli hale
getirilmiş bir strateji mevcut. KDHC’nin lideri
olarak hem Japon hem de ABD sömürgeciliği-
ne karşı  zafer kazanan Kim II Sung’un
1994’teki ölümünden bu yana ülkenin devlet
başkanlığı makamı boş duruyor. Kim Jong II
hükümet başkanlığı görevini yürütüyor  ve se-
lefi gibi Büyük Lider sıfatını taşıyor.

25 Nisan’da, Kore Halk ordusunun 70.
Kuruluş yıldönümü kutlandı. Kim II Sung,
1910’da Kore’yi ilhak etmiş olan Japon
sömürgeciliğine karşı sürdürülen mücadeleyi
birleştirip güçlendirmek amacıyla 1932 yılında
bu orduyu kurmuştu.

25 Nisan sabahının erken saatlerinde
Pyongyang şehrinin merkezindeki Kim II Sung
meydanı düzensiz ordunun kusursuz bir uyum
içinde hareket eden binlerce birliği tarafından
doldurulmuştu. Her bir birliğin önünde yer alan
bandolar ise izleyicilerin önünden yüksek
adımlarla geçiyorlardı. Kadın askerler en az er-
kekler kadar enerji dolu ve kusursuz idi. Yedek
öğrenci güçleri de onlardan aşağı kalmıyordu. 

Rengarenk parlak çiçek demetlerini salla-
yarak sürekli değişen bir fon yaratan sivil elbi-
seli büyük kitlelerin katılımıyla geçit töreni iyi-
ce yoğunlaştı. Renklerle devrimci sloganlar
yazılıyor, sonra harfler birden KDHC bay-
rağına veya Kore yarımadasının haritasına
dönüşüyordu. Bir kaç birlik silahlarıyla resmi
geçit yaptı ancak ağırlık milli savunma için ge-
rekli askeri teçhizatlarına değil insan faktörüne
verilmişti.

Milli Savunmanın Gücünden Duyulan
Gurur

Önce Ordu Politikası sosyalist kuzey Kore
halkı için yıllardır süregelen çok zorlu koşulla-
ra rğmen güçlü, sağlıklı ve sıkı disiplinli bir or-
duyu garanti altına almış. Halk fedakarlığının
karşılığı olan ordudan gurur duyuyor. Ünifor-
malar içindekilerin canlılığı da onlara duyulan
saygı da çok belirgin.

KDHCnde herşey -toprak, fabrikalar, ev-
ler, oteller, parklar, okullar, işyerleri, müzeler,
otobüsler, metro- bir bütün olarak halka ait.
Herhangi bir marka veya ticari isim bunlar üze-
rinde hak sahibi değil. İnsanlar ülkelerini onu
parçalara bölüp yutmak isteyen emperyalistlera
karşı savunmaktan sözettiklerinde, tüm kapita-
list ülkelerde olduğu gibi yabancı yatırımcılara
veya varlıklı seçkinlere ait olan değil kendileri-
ne ait bir ülkeyi kastediyorlar.

Çevirmenler, rehberler veya siyasi görevli-
ler gibi yabancılarla ilgili işlerde çalışan Kuzey
Korelilerin çoğu ülke dışında bulunmuşlar.
Ülkelerinin bağımsızlığı için çok fazla feda-
karlık yapıldığını itiraf ediyorlar ancak şunu da
ekliyorlar: Diğer ülkelerde sadece parası olan-
ların tadını çıkarabileceği birçok ürün ve hiz-
meti kendi halklarına sunabilmek sürekli bir
mücadele içindeler. Fakat çok daha kıymetli bir
şeye sahip olduklarına inanıyorlar: Ka-
zanımlarını da eksikliklerini de paylaşan,
kültürü ve tarihi asla satılık olmayan, liderleri
arkasında birleşmiş bir halk. 

Bu yüzden, KDHC halkı eğer George W.
Bush zorbaca tehditlerini uygulamaya koyarsa
hayatlarını feda etmeye hazır. Bunun gerçekleş-
mesini önlemek dünya üzerinde adalete ve ken-
di kaderini tayin hakkına inanan tüm insanlara
bağlı.

Workers World Gazetesi,
16 Mayıs 2002 tarihli sayısından alınmıştır.

Çev: N. Pınar Barış
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Memleketin hali biliniyor; ekonomi batık, si-
yaseti bitik. Sistemin prostat sorunu var; üstüne
üstlük alzhaimer de bastırdıkça bastırıyor. Böyle
olunca tabii kolu bacağı tutmuyor. Ama biz asıl so-
rununun bu olmadığını biliyoruz. Doktorların teş-
hisi kesinlikle eksiktir. Öncelikli sorun düzenin
beyninde, öyle bir sulanmış ki, dikiş tuttura bilene
aşk olsun. 

Bu hastalığın artık kronikleştiğinin ilk belirtisi
hani şu geçtiğimiz aylarda Fransa'da yapılan se-
çimlerde ortaya çıktı. Elin faşisti ile ilgili değiliz,
biz bu arada bizimkileri az daha gözden kaybedi-
yorduk, onu diyorum. Efendim kimmiş Le Pen'in
Türkiye şubesi: Tayyip Erdoğan. Kim diyor bunu;
artık yeni RTÜK yasası uyarınca sahiplerini öğre-
nip rahatladığımız tekelci Türk medyası. Ayol kırk
yıllık dinci gericiden faşist olur mu? Fransa'nın
derdine yananlar, bizim faşistlerimizin çoktan
hükümet ortağı olduğunu hatırlayamadılar. Burada
iri puntolarla bir kez daha yazıyoruz: Bizim faşist-
ler, koalisyon halinde iktidardadır. Hem de bir de-
ğil iki faşist parti birden. Elin Le Pen'i ile uğraşa-
cağınıza, siz kendi hard faşist MHP ve light faşist
DSP'nize baksanıza. Görünmüyor mu? İhaleler
perdelemiştir, ihaleler. Kendi faşistlerinizi iktidara
getirmek için zil takıp oynadınız, Le Pen için endi-
şeleniyorsunuz. İhale gelecek faşistten destek esir-
genmez değil mi! Zavallı Tayyip'in günahını
alıyorsunuz, vallahi Allah çarpar. Dinci hareketi
bölene kadar "canım Tayyip", böldükten sonra "ir-
ticacı Tayyip". Le Pen kadar başınıza taş düşer in-
şallah.

Bu zorunlu tekzipten sonra, hazır elimiz faşiz-
me değmişken, neo faşistlerimize de bir değine-
lim. Bizde yerel adıyla ulusalcı sol oluyor, evren-
sel litaratüre göre nasyonal sosyalist. Hayır
düşündüğünüz gibi değil; DSP bu kadar karışık iş-
lere gelemez, kafaları karışır.  Şu Aydınlıkçı tay-
fasından söz ediyorum; neo faşist dememiz sözün
gelişi: içinde hiçbir yenilik olmadığı gibi kadim
sağın mankafalılıklarının hepsi burada var. Man-
kafa bir faşist olmak için standartlar bellidir: Fener
Patrikhanesi'nin memleketi işgal planından başla-

yacaksın, Heybeli Ada'daki okulun açılmaması
için kendini siper edeceksin, Kıbrıs'taki tek taraflı
efelenmenin sürmesi için UHH dahil bilumum
kontrgerilla yuvalarını, bu arada gerici-dinci kont-
rgerilla çavuşu Denktaş'ı destekleyeceksin. Söze
başlarken mehter marşı ile başlayıp, bitirirken sola
küfür edeceksin. Rusya gitti, yerine geldi Avrupa
Birliği. Tamam ne AB ne ABD de, bunun için ne-
den faşizmi sevmek zorunda kalıyormuşuz! Yani
"Kahrolsun faşizm" diye de bir şey var değil mi?
Olsun, ısrar ediyoruz. 

Yalnız artık işin tadı kaçtı; bunlar sola gidiyor
olmuyor, sağa gidiyor olmuyor. Sonunda, en tıkız
sorunları abartmayı iş edindiler. Efendim, birtakım
misyonerler memleketi hıristiyan yapıyorlar yeti-
şin! İyi de zaten yüzdü 98'i müslüman, birkaç pu-
an aşağı düşmüş ne olur. Müslümansın sen
müslüman kal giy uzun şalvarları! Hatırlaya-
caksınız bunlar bir ara müslümanları da
müslümanlıklarından kurtarmaya çalışıyorlardı.
Olmayınca olmuyor işte; ne uzalıyor ne kısalıyor.  

Yalnız bu seferki iyice çıkmaz sokak. Sanki
memlekette faşist eksikliği var. MHP varken, BBP
varken seni kim ne yapacak? Ama yiğidin hakkını
da yiğide verelim; bizim nasyonallerimiz kadar
sağdan sola, soldan sağa hem de bu kadar kısa za-
man aralıklarında dolaşan, siyasi çizgisini ışık
hızıyla bu gezinmelere uyduran bir başka faşist ha-
reket yoktur. Bu öyle bir çark ki, daha üç beş yıl
önce "derin devlet"ten de derinlere inmiş politik
sürüngenler olarak tanımlanan Abdulhaluk Çay ve
Namık Kemal Zeybek türü devlet faşistleri bile bu
derginin has adamları ve başvuru kaynakları oldu.
İki oy şimdiden garanti. SİP Partisinin Armutluda
aldığı 33 oy onların psikoloik sınırı aşmalarına ne-
den olmuş, biliyorsunuz. Bu iki oy nasyonallerimi-
zi duvardan aşırır vallahi, tutabilene aşk olsun.

Efendiiim, gözümüz cezaevi yollarında, hazır
faşizm böyle alıp başını gitmişken tosuncuklar da
çıkıyor. Tam bir şenlik olacak yani. Ölüm orucu
fatihi bakan "Mr. Magoo", kaşla göz arasında bir
af peyda edip, tosuncuk bayramının temellerini
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attı. Üç vakte kadar "İdi Amin" Kırcı ile "Bireysel
terörist" Mehmet Ali'yi dışarıda bekliyoruz. Daha
yakılacak çok can, akıtılacak çok kan var, dolunay
çıkmadan bekliyoruz. 

Unutmadan İdi Amin'in düğün şahidi Mehmet
Ağar'ın da gözü yollarda biliyoruz. Korkut Eken
için düzenlenen turnuvaya hakem lazımmış, İdi,
faul yapanın bacağını ısırarak koparıp, adil bir maç
olmasını sağlamak üzere hemen transfer edilmeli-
dir. Kan çıkmazsa para yok, kansız turnuva çete
şanınıza yakışmaz. Ne diyelim; biz kendi halinde
bir sol dergi olarak, beddua bile edememenin
sıkıntısını yaşıyor, "demokratik hoşgörü koro-
su"nu memnun etmek için sadece "Allah taksirat-
larını affetsin, mümkünse eli değmişken bir de if-
lah etsin" demekle yetiniyoruz. İdi Amin, amin!  

Çete diyorduk değil mi? Çete ne demekti;
kontrolden çıkmış bir küçük grup. Ancak çete öyle
sözlükte durduğu gibi durmuyor; olayın bir Meh-
met Ağar ve şürekası bir de Mehmet Eymür'den
ibaret olmadığı anlaşıldı. Çete mete derken aa, bir
de ne görelim bir sürü general eskisi Korkut Eken'i
korumak için devrede. Ne diyorlar: "Her şeyi bil-
gimiz dahilinde yaptı." Yani, faili meçhul cinayet-
ler, adam kaçırmalar, kumarhane savaşları, tehdit ,
şantaj, bir dizi devlet görevlisinin öldürülmesi,
görevi suistimal vs. Yani, bütün bunların
yapıldığını generaller biliyor. Yani, generaller
bütün yapılanlara onay vermiş. Yani, çetenin
başında generaller var. Kim bu çetebaşı generalle-
ri: Doğan Güreş, Necati Özgen, Hasan Kundakçı,
sonra Teoman Koman, Atilla Kurtaran, Adnan
Doğu, Cumhur Evcil. Görevleri ne? Takşak Paşa
Genelkurmay Başkanı, Özgen ve "Tamburalı"
Kundakçı Jandarmanın başında, Evcil, Özel Harp
Dairesi Başkanı. Bu kadar generalin kendisine
desteğini gören Korkut Eken de bastı mesajı:
"Bugün olsa yine yaparım!" Yani, cinayet niyetin-
de bir değişiklik yok.  Sonra, bir dizi emniyetçi es-
kisinden de destek geldi. İşte onların listesi... Baş-
ta Menmet Ağar, arkada Kemal Çelik, Saffet
Arıkan Bedük, Hayri Kozakçıoğlu, Ünal Erkan.
Hepsi zengin, hepsi okumuş çocuk. Şu emniyet
müdürlüğü maaşlarının bereketine hayranım. Ey
tanrım, şu işçine, emekçine, memurunu da bu em-
niyetçilerinin maaşının bereketini versen ortalık
güllük gülistanlık olacak. Ayağı yerden kesilme-
miş vatan evladı, villalarda oturmayan gariban, ço-
cuklarını Amerikalarda okutmayan çocuk babası
kalmayacak. Susurluk falan diye üç beş garibanın
ahını aldık ve sırf tipi Lambrosso tanımlamasına
uyuyor diye, memleketin güzide evladı Bucak'ı

günah keçisi yapmaya kalktık. Şimdi koca bir es-
tağfirullah çekip düzeltmeyi yapıyoruz. Takşak
Paşa'nın yanında özürlü dağ Türkü Bucak'ın sözü
mü olur. O da en nihayetinde emir kulu?

İşin içinde bir de paramiliter örgüt var. Bu
MHP biliyorsunuz devletlü bir faşist hareket.
Gücünü devletten alıyor yani. Yarı askeri demek
aynı zamanda yarı sivil anlamına da geliyor. Çete-
lerde de bu var; yarısı hep sivil. Korkut Eken bir iş
kazası sonucu cezaevine konulunca ilk ziyaretçile-
rinden biri MHP Trabzon Milletvekili Orhan
Bıçakçıoğlu'ydu. Buraya kadar bir anormallik yok,
mesai arkadaşları arasında normal bir dayanışma.
Ancak haberin gazetelere yansıyan kısmında baş-
ka hoşluklar var. Bıçakçıoğlu, Eken ziyaretinde
Ankara Ulucanlar cezaevini de görmüş ve şu sonu-
ca varmış: Ulucanlar Tarım Bakanlığı'nın örnek
ahırlarından daha kötüdür. Dikkat edin, kötü olan
yer de buranın özel bölümü olan memur koğuşu.
Demek ki en bakımlı yeri ahır görünümünde, geri-
sini siz düşünün. Bilen bilir, burası gerçekten de
ahır olarak yapılmıştır. Ancak buraya solcuları dol-
durduklarında adı Ankara Palas'tı. Otel demek olu-
yor, hem de en lüksünden. Şimdi onları doldurduk-
ları F tipi cezaevlerine de otel gibi diyorlar. Demek
ki bunlar da inşaatı yeni bitmiş ahır anlamına geli-
yor. Sorun şurada, yaptıkları ahırlara bazen kendi-
leri de düşüyor. İnsanları ahıra kapatmak insana
yakışmaz, ama bu tür durumlarda bir uygunluk or-
taya çıkıyor galiba. 

Her neyse MHP de işin içine girince tablo ta-
mamlanmış oluyor.  Kim demiş kontrgerilla gizli-
dir diye. Bir tek olayda bile her yanı görünüveri-
yor. Ya da bizimkisi transparan olmayı seviyor ga-
liba. 

Şimdi bu korku filminin hikayesini hatırla-
talım: 1993'te Özal öldü, Demirel Cumhurbaşkanı
oldu. Çiller Başbakan, Ağar Emniyet Genel
Müdürü, Takşak Paşa da Genelkurmay Başkanı.
Şimdi hepsi içerdeki bu kahraman zatı destekliyor.
Biz demek istemiyoruz ama tablo 1993'ten bu ya-
na memleketi çetelerin yönettiğini gösteriyor. Ha-
ni şu 1. MİT Raporu vardı bileceksiniz. O raporda
çetenin çoktan beri devletleştiği anlatılmıyor muy-
du? Al sana çete. 

Sevgili Fabrika okuyucuları, memlekette yeni
bir feodal dönemi böylece açmış oluyoruz. Hal ve
gidiş budur. Yeni sistemin adı: Killerkapitalismus.
Egemen güçler: Suç derebeyleri. Temel tarımsal
ürün: Hint keneviri ve afyon. Hukuki durum: ki-
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min kime gücü yeterse-Orman kanunu. 

Memleket halinin özeti: Faşistler hükümette,
çeteler devlette. Yani katmerli faşizm. Son on yılın
adalet bakanlarına bakın faşizmin ne demek oldu-
ğunu anlarsınız: Şefket Kazan, Mehmet Ağar, Mr.
Magoo.  

Görüyorsunuz düzenin her yerinden kan
fışkırıyor. Halin kırmızıya çalması doğaldır. Ve
artık kan kırmızısı bir takımımız da oldu. Mehmet
Ağar'ın kankası Fatih Terim, Salahattin Bayezid
operasyonuyla terkettiği Galatarasaray koltuğuna,
bu kez onun inayetiyle oturdu. Selahattin Bayezid
kim? Bilderberg Örgütü Türkiye koordinatörü. Bu,
sadece bir otel adı değil, aynı zamanda Amerikan
menşeli gizli örgüt demek oluyor. Nereden nere-
ye? Efendim bağlantı şöyle: çete ne, kontrgeril-
lanın görünür bölümü. Kontrgerilla ne, Amerikan
menşeli halklara zulüm örgütü. Galatarasaray ne?
Bilderbergerin yönettiği bir spor kulübü, başında
Mehmet Ağar ve Fatih Terim. Kontrgerilla bu Bil-
derbergerlerin fikriyatının ürünü. Galatasaray'da
kurmuşlar koalisyonu, hepimizi şampiyon yapa-
caklar vallahi. Artık bir spor kulübü olarak baka-
mayacağımız açık. Bu kulübe Fatih Terim için gel-
dim diye beyanat veren sporcuların hiçbiri de artık
sporcu değildir. Kısanın kısası, galataçetesine ver-
diğiniz her destek size zulüm olarak geri dönecek-
tir. Boykot diye bir yöntem var; Fabrika
hatırlatıyor.

Bunların ufakları da biliyorsunuz başka ligler-
de arzı endam ediyor. Karagümrük Spora dikkat
edin, hızla yükseliyor. Malatyasporu, Özsahrayı

Cedit'i de bekliyoruz. Artık iş spor çetesi olmaktan
çıkmış, çete sporu olmaya doğru hızla ilerlemekte-
dir. Çete spor buraya yumruk havaya. Ole!

"Garih'i Yener Yermez öldürmedi." Bu, 13 Ni-
san tarihli Hürriyet gazetesinden bir haber
başlığıydı. Okuyucularımız biliyor, Fabrika bunu
olayın hemen ardından duyurmuştu. Yener, katil
değil zavallı bir kurbandır. Birkaç kuruş para ve bir
cep telefonu karşılığında olaya karıştırıldığı an-
laşılıyor. O kadar zavallı ki eline tutuşturulan tele-
fonun yakalanmasına yol açacağını ve aleyhinde
en büyük delil olacağını bile düşünemiyor. Biz
tekrarlıyoruz, Türkiye'de bu cinayetin çözülmesi
mümkün değildir. Bir İsrail vatandaşının bu biçim-
de öldürülmüş ve katilleri bulunamamışsa, burada
başka ve Yermez'inkinden daha önemli parmaklar
vardır. Herkes uyusa MOSSAD uyumaz, biliyo-
ruz. Taksim'de İsrail'in Filistin'i işgalini protesto
eden Türk vatandaşlarını görüntüleyen MOSSAD
ajanlarının fotoğrafları gazete manşetlerini süsledi
biliyorsunuz. Herhalde klaptomandı, bir diğeri de
hırsızlık yaparken yakalandı ve hemen sınır dışı
edildi. Gizliliği ile ünlenmiş bu örgütün bu halleri
normal değildir. Türkiye'de İsrail'den bile rahat ol-
dukları kesindir. Garih cinayetinde de bir özensiz-
lik var, belli oluyor. Açığı kapatmak için yeni
adımlar atılması an meselesidir. Bu işler öyle psi-
kopatlarla olmuyor, hemen bir İslami Hareket üye-
si saptanmalı ve üzerinde çalışılmalıdır. Hazır
Arap katliamına girişmişken iyi fon olur.

Memleketin durumumu; eh iç güveysinden
hallice! Daha ne istiyorsunuz?
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“Emektar ‘Erica’ ile
vedalaşma zamanı”

Bülent Ecevit, İsrail’in Filistinlilere
uyguladığı vahşeti, Birleşmiş Milletlerin
“soykırım” tanımına göre doğru tarif etti ve
yapılanın “soykırım” olduğunu söyledi.
Başbakanın DSP Meclis grubunda yaptığı
konuşma “irticalen” değil; Ecevit’in kendi
daktilosunda, kendisi tarafından hazırlanmış
bir metnin seslendirilmesiydi.

Siyonizmin medyadaki uzantıları Ecevit’in
ağzından “soykırım” kelimesi çıkar çıkmaz,
dehşetle irkildiler ve ölçüsüz bir öfkeye
kapıldılar.

Hürriyet’te Ertuğrul Özkök’ün ertesi
günkü yazısının başlığı “Emektar ‘Erica’ ile
vedalaşma zamanı” idi.

Daktilonun markası “Erica” ve Özkök’ün
yazısında sadece bir metafor.

Ertuğrul Özkök’ün köşesinden, Şaron
kasabının ve cümle alem siyonistlerin “kalbini
kırdığı” için, Ecevit emekli edilmekle tehdit
ediliyordu.

Özkök bir de yol gösteriyor: 
“Yani Başbakan Ecevit’in en azından bu

gibi kritik konularda yapacağı konuşmaları
Dışişleri’ne danışmasında yarar var.”

Bu öneriyi yaparken Dış İşleri Bakanı’nın
ve Bakanlığı’nın Türkiye’den çok ABD’nin ve
Yahudi lobisinin bakanlığı halinde olduğunu
biliyor. 

Ecevit’in neredeyse bütün siyasi hayatı
boyunca yaptığı doğru işleri; söylediği doğru
sözleri toplasanız beş-on tane yapmaz.
“Soykırım” tesbiti de onlardan biriydi. 

Hastalığı bahane edilerek çıkarılan gürültü,
“Emektar Erica ile vedalaşma” kampanyası
olmalıdır. Tekelci medya, doğrudan
“soykırım” tesbiti üzerinden kampanya açmak
yerine bekledi ve ilk fırsatta, Ecevit’e ödetiyor.

Kampanya hep aynı biçimde işliyor. Önce

medya kampanyası; paralelinde dolarda
yükselme, borsada düşme. Bütün bakan
kelleleri böyle alındı. Ecevit o kadarını
anlayacaktır. Uğurlama töreni başladı...

Venezuela Başkanı Şavez gibi halkının
gönlünde yeri olsaydı; ne borsa, ne dolar, ne
medya, ne darbe O’nu yerinden oynatamazdı.
Ecevit, sadece ve tereddütsüz egemen güçlere
hizmet etti. Son kullanma tarihi geçeli çok
oldu. Hükümeti dağıtmadan işini bitirmenin
bir yolunu bulurlarsa, “Abbas yolcudur.”

Bizim “soykırım” ne
olacak?

Ertuğrul Özkök “Erika” ile vedalaşırken,
yan tarafta Oktay Ekşi yazıyor: “25 Nisan
yaklaşıyor” (6 Nisan 2002)

Yani “Ermeni soykırımı” meselesinin
yıldönümü...

Diyor ki, “Ey Ecevit, sen şimdi İsrail
soykırım yapıyor diyorsun ama, Ermeni
iddialarının karşısında bugüne kadar
Yahudi lobisi duruyordu. Sen şimdi onların
kalbini kırdın. Ne olacak bizim bu önemli
uluslararası meselemiz?” Aynı teraneler
Emin Bey tarafından da pek milli, pek
vatanperver, pek Atatürkçü bir otorite olarak
tekrarlanıyor: “Ah Ecevit ah!”

En önemli dış politika meselesini, Yahudi
lobisine emanet edenler, TC Dış İşleri
Bakanlığı’nın ne iş yaptığını bir boş
zamanlarında köşelerinde yazsalar,
aydınlansak..

Haysiyetli bir dış politika yerine, “Biz
İsrail’in suçlarına örtü olalım, onlar da
bizimkilere” politikası yapanlar, meydanı boş
bulunca “Türkiye büyük devlettir, haysiyetli,
başı dik bir Türkiye vs. vs.” palavralarını
makale diye yazar, köşelerinden yayınlarlar.

Oktay bey, kendi başbakanının sözlerini
eleştirmek için, İsrail Dış işleri Bakanlığı’nın
“bir yetkilisinin sözleri”ni dayanak göstermek
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zorunda kalmış bir “Türk gazetecisi” ve bir
basın meslek grubunun başıdır. Meçhul yetkili
şöyle söylemiş:

“Sayın ecevit’in sözleri, stratejik
ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişkileri
zedeleyebilir. Türkiye’ye karşı soykırım
sözcüğünü tanımayan ve ABD’de bu
konuda Ankara’nın yanında olan İsrail, 2.
Dünya Savaşı’nda yaşadıklarından dolayı
bu sözcüğe karşı çok hassastır.”

Oktay Ekşi’nin adını vermediği, İsrail’e
Türkiye’den gitme, İsrail Büyükelçiliği
müsteşarı Moşe Kamhi’nin siyonist
tehditlerinin, bu “pek seçkin başyazar” ve
öteki milli kalemler tarafından, kendi
ülkesinin Başbakanını azarlamada dayanak
yapılması, kelimenin tam anlamıyla utanç
vericidir. 

Acaba Oktay Ekşi İsrail basınında
başyazar olsaydı, ne yazacaktı? 

www.ozturkler.com
3 Mayıs yaklaşırken, İstanbul’un pek çok

yerinde “Türkçülük bayramı” pankartları
asılmıştı. Pankartın altında yukarıdaki web
adresi yeralıyordu. “Öztürkler” birbirinin
bayramını kutlarken, haberdar olmayan
“öztürklere” de, adres bildirmekteydi: “Biz
buradayız!”

Derken Aydınlık dergisinin 19 Mayıs 2002
tarihli 774. sayısının 9. sayfasında, elbette
sayfanın tamamında, gene “ozturkler” ilanı.
Bir adres daha bildirilmiş oluyor böylece:
“Aynı zamanda buradayız!”

Peki bu “Öztürkler” kimlermiş? Başlarında
Sedat Peker var. Verdikleri davete emekli
general Veli Küçük, Muhittin Fisunoğlu,
müteahhit, bakan eskisi Mehmet Ali Yılmaz,
Reha Oğuz Türkkan, Abdülhaluk Çay,
Haluk Ulusoy, mafyanın eğlence sektöründen
bir sürü isim vs.

Geç bile kaldı bu ilan. MHP milletvekili
adayları, çeşitli ülkücü isimler, “sayın Beyaz”
Zekeriya bey, aklınıza faşist takımından kim
gelirse, hepsi Aydınlık sayfalarında, kendi
evlerinde olduğu kadar rahatlar.

Ne diyordu atalarımız: Hacı hacıyı
Mekke’de, derviş dervişi tekkede... Faşist
faşisti Aydınlıkta...

Sayın Beyaz Vak’ası...

28 Şubat günlerinde, Milli Görüşçülere
karşı devletin islami desteği Amerikan
Halifesi Fethullah Gülen’den gelmişti. Tabii
güller karşılıklı atılmaktaydı: “Hoşgörülü,
sevgi adamı, çağdaş, modernist vs..” Bu
lakırdılar, daha onlarca benzeriyle birlikte
Fethullah Gülen için yazılıyor, söyleniyordu. 

Gülen’e karşı kaset savaşı başlatıldığında,
o günlerin Başbakanı olan Ecevit, hala ne
olduğunu anlamadığı için, “Çok üzüldüm,
inşallah beraat eder”  diyerek “bağımsız
Türk yargısına” mesaj geçmişti.

Fethullah beyden sonra devletin “din
büyüğü” olarak Yaşar Nuri Öztürk Bey
temayüz ettiler. Atatürkçüydü, eşinin başı
açıktı ve hatta kendisi kısa şortla spor bile
yapmaktaydı. Onun yazmadığı gazete, devamlı
konuğu olmadığı TV programı kalmadı. Aman
iftira olmasın, televolelerde bile görünmüş
olabilir. Öyle harika bir adamdı.

Ama kötü kader; bir miktar havalandı.
Hatta “sıyırdı” diyenler de var. “Çıplak
haberci geldi, göreve başladı, bin yılda bir
gelen burada” vs.vs. demeye başladı. Kızağa
çektiler haliyle.

O makamın talibi çokmuş meğer...
İslamcı araştırmacı-yazar İsmail Nacar bir

yandan, Said-i Nursi ile ahbablığı ta, Teşkilat-ı
Mahsusa’da başlamış, MİT tarihçisi, eski
Nurcu, ezelden Atatürkçü Cemal Kutay öbür
yandan.. 

Birini kamuoyu sevimli bulmadı galiba..
Öteki de islamcılığı inandırıcı olmayan bir pir-
i fani..

N’apsın devlet? Sayın Beyaz mucizesi
zuhur edinceye kadar bir tereddüt, bir fetret,
bir endişe...

Sayın Beyaz (Zekeriya) beyin, Hulki
Cevizoğlu’nun engizisyon programına, yüksek
bir yerlerden nuzül etmesiyle memleketin
üzerindeki karanlık bulutlar dağıldı, bir
tasarım harikası olan gözleri sayesinde, 360
dereceyi aynı anda görme kudretine sahip olan
bu yüksek zat, devletin “büyük din büyüğü”
postuna kuruldu. Böylece Atatürkçü ve milli
olmayan herkes o programa “alınmak”
suretiyle, uzun gelen kesildi, kısa kalan
uzatıldı ve milli/islami standartlara uygunluk
sağlandı. 

Misyonerlerin haddi bildirildi, Türkiye’nin
Hıristiyan yurttaşlarının “vatan hainliği”
hakkında fetva verildi, Moon tarikatının
oyunları bozuldu ve “büyük din



fabrika  Haziran 2002 105

çürük yumurta

büyüklerimizin”, parasını Moon tarikatının
ödediği 5 yıldızlı otel odalarında, hard porno
seyrederek sosyoloji ilmi yapmalarının
faydaları ortaya konuldu.

Sayın Beyaz’ın satırının altına son
yatırılan kurban ise, Mevlana’nın Mesnevi’si
oldu. Sayın Beyaz, Mesnevi’deki “edepdışı”
bölümlerin çıkarılması suretiyle, eserin
“normalleştirilmesi” ve öylece basılması
şeklinde fetvayı çaktı.

Hulki Bey bile bu kadar kolay ve içaçıcı
bir formül ummadığı için boş bulunarak,
“sansür mü diyorsunuz?” diye cılız bir sesle
sorduysa da, sosyoloji ilminde daha yakın
zamanlarda aşamalar kaydetmiş sayın Beyaz
aldırmadı. 

O, pornografinin ne olduğunu en iyi
bilendi, Mesnevi’de de, “ondan var”dı. 

Siyasal islamı solun önünü kesmek için
kullanan ve teşvik eden devletimiz; sol
yeterince etkisizleşince ve islamcılar
“zıvanadan çıkınca” başvurduğu 28 Şubat’ta
da, eski usulden şaşmıyordu: Bir siyasi güç
olarak islamı geriletmek, ancak bu çeşit tuhaf
ilişkilerle de, “dini halk için muhafaza
etmek !”...

Sayın Beyaz, Cumhuriyet Devletine
“beyaz” bir eldiven gibi  uymaktadır.

Yani, ölçüyü iyiden iyiye kaçırıncaya
kadar...

Darbeci medya...
“Chavez dönünce darbeci medya gazete

çıkaramadı.” Hürriyet dış haberler
sayfasında, 16 Nisan günü bu başlığı atmış.
Başlık pek ilginç olmakla beraber, haberin
ayrıntıları da pek şaşırtıcı...

“Basın özgürlüğü için aylardır Chavez’e
karşı mücadele veren medya patronları,
cuma günü yaşanan darbeye destek
verdiler.”

Yani, nasıl? Basın özgürlüğü isteyenler,
aynı zamanda askeri darbe istiyorlar.  

Sanırsın Venezüella’nın Aydınlık
dergisinden bahsediliyor. Ama yanlış.
Aydınlıkçılar, sadece darbe ister, özgürlük
istemez. Çünkü özgürlükler büyüyünce, milli
bütünlüğümüzü tehdit edebilirler. Değil mi
ama...

Habere devam ediyoruz:
“...darbe oldu ve ordunun desteğiyle

ülkenin önde gelen işadamlarından Pedro

Carmona, geçici yönetimin başı ilan edildi.”
“Carmona’yı tebrik etmek için

başkanlık sarayına akın edenlerin başında
medya patronları yeraldı. Union Radio’nun
kıdemli başkanlık muhabirlerinden Maria
Lilibeth Da Corte bu durumdan rahatsız:
‘Bu bir medya darbesiydi’ diyor ve
editörlerin darbeyle ilgili tüm olumsuz
ifadelere sansür uyguladıklarını iddia
ediyor.”

(...) “Bir kaynağa göre Globovision
yöneticileri CNN’in Atlanta’daki merkezini
arayarak darbeyle ilgili olumsuz görüntüler
yayınlamamasını istediler.”

Haber böyle.. 
Elbette darbeden ABD’nin haberdar

olduğu biliniyor ve darbeciler “ABD’nin tam
desteği olduğu bilgisi üzerine harekete
geçtiklerini” söylüyorlar. Tam bir “küresel
demokrasi ve özgürlük cephesi”...

Yiyelim, içelim, Türkiye’de yaşadığımıza
şükredelim.

Türkiye medyası, Venezüella medyasına
katiyen benzemez. Darbelere kesin karşıdır.
Darbecilere karşı halkın safında yeralır;
direnişin sözcülüğünü üstlenir; patronları
Kenan Evren’i falan tebrik etmek üzere sıraya
geçmezler. Darbeyle ilgili olumsuz görüntüleri
yayınladıkları gibi, dış basına, darbecilerin
marifetlerini yayınlamaları için yardımcı bile
olurlar. Bu tür yayınlar hakkında sansür
uygulanmasına şiddetle itiraz ederler.

Hürriyet de böyle yapmıştır 12 Eylül’de,
Cumhuriyet de. Merak edenler,
kütüphanelerden o günlerin arşivlerine
baksınlar, ne şanlı direniş abideleri
göreceklerdir. İlhan Selçuk, Uğur Mumcu,
Oktay Akbal dahil...

İşimizi tam yapalım, Chavez’e karşı
gerçekleştirilen darbe için 13 Nisan tarihli
Hürriyet’e de göz atalım:

“Halkı, başkanın askerinden ordu
kurtardı.”

“Saddam’ın arkadaşını devirdiler”
“ABD’nin düşmanlarına yakınlığıyla

tanınan Chavez, 200 yılının Ağustos ayında,
Irak’ın başkenti Bağdat’a giderek Saddam
Hüseyin ile görüşmüştü. Saddam da
misafirini sıcak bir biçimde ağırlamış ve
kendi kullandığı otomobiliyle Bağdat’ı
gezdirmişti.”

“Dünyada Saddam’ın petrol
ambargosuna tek destek veren kişi olan
Venezüella Devlet Başkanı Chavez, kanlı
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olaylar ve ordunun baskısı nedeniyle istifa
etmek zorunda kaldı. Chavez, hem
patronların, hem de işçilerin büyük
tepkisini çekmişti.”

Yazıyı okurken, Ertuğrul Özkök’ün zil
takıp oynadığını görür gibi oluyorsunuz. 

Tabii Hürriyet, üç gün sonra “darbeci
medya”yı haber yapacaktır. 

Acaba Özkök bey, zilleri neresine
saklamıştır?

Korkut Eken
Turnuvasına Hoşgeldiniz

Ali Fevzi Bir. Susurluk camiasından bir
güzel insan. Hakemlere kadın ikram edip,
maçların sonuçlarını etkileyerek bahis işleri
yapıyormuş. 

Delikanlı adam, tabii ki namerde muhtaç
olmadan ekmeğini maçtan çıkaracak, madem
ki Susurluk işleri şimdilik askıda.. Yenicami
önünde mendil açacak değil ya...

Devlet hizmetindeki güzel günler,
uyuşturucu işleri, kumar, cinayet ve
delikanlılık aleminde edinilen itibarlı
yerlerden sonra, “hakemlere kadın
gönderme” işi, alemi bilmeyenlere acaip
gelebilir. Ama acaiplik yok. Mafyalıkta
pezevenklik de vardır, ezelden beri..

Neticede bu vatansever güzel insan, elbette
başka vatanseverlerin kendisine açık tuttuğu
yollardan yurtdışına kaçmışken; Alman haçlı
emperyalizminin eline düştü ve yakalanarak
Türkiye’ye iade edildi. 

Üç güne kalmaz, takipsizlik kararı verirler
ve Türk sporuna hizmet aşkıyla yeniden
kolları sıvar.

Fakat, bu güzide camianın futbolla ilgisi
elbette o kadar değil...

Her mafyozo ve kahraman-ı devlet,
alemdeki kıdem ve itibar durumuna bağlı
olarak, amatör kümeden birinci lige doğru, bir
futbol kulübüne başkanlık yapıyor. Kimisi
“Özsahrayıcedit” klasmanında, kimisi
Beşiktaş’ta, Galatasaray’da, Fenerbahçe’de,
Trabzonspor’da...

Başkahramanlardan Korkut Eken, bir
takdir-i ilahi işte, “iş kazası” neticesinde,
cezaevine girince; madem ki o futbol
kulüplerinin koridorlarında cirit atamayacak;
futbol onun koğuş penceresinin önünde
parende atmaya, “derin devlet” soytarılığına
soyunmaya gelecektir. 

Halı sahada “Korkut Eken Kupası
Turnuvası” düzenlenir. Mehmet Ağar başta
olmak üzere bir dönemin polis şefleri ve
Hasan Kundakçı gibi Özel Harpçi paşa
emeklileri açılışa katılırlar. Bazıları da kupa
törenine. 

Bu arada “Korkut Eken benim babam
gibidir” şeklinde acaip demeçler veren GS’li
Arif; Beşiktaş’ın Alaattin Çakıcı’nın yakını ve
mafya bozuntusu menaceri Sinan Engin,
futbolcusu Ali Eren ve kimi FB’li futbolcular
turnuvada arz-ı endam ederler.

İş orada bitmiyor haliyle. Fatih Terim’in
Avrupa’daki başarısızlıklarından sonra, geriye
dönüşüyle birlikte Galatasaray kulübü Mehmet
Ağar ve saz arkadaşlarının adresi olma
yolunda ilerliyor. 

Futbol sektörü “alemin”, “alem” futbol
sektörünün bir parçası olduğunu, artık
gizlemeye bile çalışmıyor.

RTÜK Yasası ve Özkök
Ertuğrul Özkök, “Eğer” diyor, “RTÜK

yasasından sonra medyada tekelleşme
olursa, gazeteciliği bırakırım.”

Tekelleşme dediği, sayıları 270’i bulan TV
kanallarını, bir grup satınalırsa imiş. Tekel
denilen kavrama, bu kadar aptalca bir tanım
getirdiğine bakarak zekasından şüphe
etmeyiniz. O da biliyor, tekelleşmenin kanal
sayısıyla bir ilgisinin olmadığını. Ancak
Hürriyet okuru nasıl olsa bilmez, sallarım,
yutarlar diye düşünüyor.

Cumhurbaşkanı, kültürünü Hürriyet
gazetesinden edinmediği için, kriterin
“izlenme oranları” olduğunu düşünmüş ve
yasayı Anayasa Mahkemesine göndermiş
bulunuyor.

Tekelleşme için RTÜK yasasının
çıkmasına gerek yok; zaten üç grup arasında
piyasa paylaşılmış durumda. İkincisi, bu
gruplar arasında, medyanın bir uyuşturucu, bir
kirletici, bir hafıza silici olarak; sermayenin
ideolojik hegemonyasını sürdürmek üzere
ortak “değerleri” var. Birbirleriyle “gerçek”
için değil; sadece başka alanlardaki yatırımları
üzerinden rekabet ediyorlar.

Ertuğrul Özkök ve benzerleri
“gazeteciliği” bırakamazlar. Çünkü zaten
gazetecilikle; yani haberle ve gerçekle
ilişkileri yoktur. Tekelcilik, halkın öğrenme
hakkının reddi olarak uzun süredir medyada
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hüküm sürüyor.
Ertuğrul Özkök, “azgın azınlığın” sözcüsü

ve ideoloğu olarak, halkın zihnini kirletme
çabalarına, bir süre daha devam etmeye kararlı
görünüyor.

Adres Değişikliklerini
Lütfen Bildiriniz...

Herkes düşündüğünü ifade edebilsin;
düşüncelerini gerçekleştirmek için
örgütlenebilsin; düşünceleri doğrultusunda
eyleme geçebilsin, faaliyette bulunabilsin...
Biz bunu istiyoruz.

İstiyoruz ki, yasaklar nedeniyle kimse
kendisini olduğundan başka bir adreste de
göstermek zorunda kalmasın. Şeriatçı
“Atatürkçü”, darbeci “demokrat”, komünist
“toplumcu” veya “sosyaldemokrat” kimliği
çıkartmasın..

Demokratikleşme ile, hak ve özgürlükleri
genişleterek; yani devlet biraz daha geri
itilerek bütün bunlar yapılabilir.

Buraya kadar olanını zaten herkes ezbere
biliyor.

Bir de tuhaf bir durum var. Arkadaşımız
marksizmi, komünizmi, sosyal demokrasiyi,
milliyetçiliği vs. biliyor. Bu işlerin hocası. Bir
dönem Türkiye’de marksist düşüncenin
gelişimine ciddi ve saygıdeğer katkılarda da
bulunmuş. Bu yüzden kimsenin kendisine
saygısızlık etmek aklından bile geçmez. Ama
bakın neler söylüyor:

Soru: “Devlet sosyalistlerle barıştı mı?”
Cevap: “Tabii ki. Zaten devlet

sosyalistlere eziyet olsun diye özel bir çaba
sarfetmemiştir. Yasalar gereği, başına bir
bela geleceği düşüncesiyle hapse atmıştır.”

Soru: “Haklı mıydı yani?”
Cevap: “Haklıdır tabii, sosyalistleri

hapse atarak kendisini savunmuştur. Böyle
durumlarda özel olarak kızılmaz zaten
devlete. Şimdi bakıyorum ve rejimin
kendisini savunduğunu açıkça
görebiliyorum. Devletin kendisini
savunmak mecburiyeti hissetmeyeceği bir
sosyalizm yapmalıyız. Devrimci iddiaları
olmayan bir sosyalizm yapmalıyız.
Demokrasi içinde devrim olmaz.”

80. yaşına bastığı gün (14.4.2002) de
Sadun Aren Hoca’ya sorulanlar bunlar,
cevapları da bunlar.

Hoca böyle düşünüyor olabilir. Düşünsün.
Söylesin de. İsterse bu görüşler etrafında
partileşsin, siyaset yapsın. Ama bu görüşlerin,
hele hele devleti, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den
arındıran, bugünkü rejimi  “demokrasi” diye
etiketleyen sözlerin sosyalizmle ne ilgisi var?
Hoca adresi çoktan değiştirmiş, ama
konuşurken adres vermiyor. Hala eski
evindeymiş gibi, hala marksist, hala
sosyalistmiş gibi konuşmaya devam ediyor.

Sadun Aren Hocamızın şimdi oturduğu
mahallenin muhtarı, bir zahmet gidip kaydını
yapsın. Artık Murat Karayalçın bey mi olur,
Domates Deniz bey mi, yoksa o mahalledeki
sayısız muhtardan bir başkası mı?

Ne bileyim, herkes için kolaylık olur. 

Bir Kaç İhbar da Biz
Yapalım

Devletten kaçmaz. 
“Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde bölücü

örgüt militanlarının kod isimlerini taşıdıkları
gerekçesiyle 23 çocuğun nüfus kaydının
düzeltilmesi için Cumhuriyet Savcılığı
tarafından açılan davayı mahkeme reddetti.”

Bakınız, devletin güvenlik güçleri ihaneti
tesbit etmiş, devletin savcısı olaya el koymuş.
“Bölücü örgüt militanlarının kod isimlerini”
çocuklarına isim diye koyan hainler derdest,
ama kendi adı da “bölücü örgüt militanlarının
kod isimlerine” benzeyen Hakim Şirvan
Ertekin, savcının talebini reddetmiş,
düzeltmeye gerek olmadığı kararını vermiş. 

Tabii Adalet Bakanımız uyumuyor. O
Hakim hanım için bir kaç müfettiş şimdi
çalışmalara başlamıştır.

Ben, haddim olmayarak, “yıkıcı örgüt
militanlarının isimlerini” çocuklarına isim
olarak koyan bazı hainlerin çocuklarına
koydukları isimlerin düzeltilmesi için devlete
yardımcı olmak istiyorum.

Mustafa: Mustafa Suphi’nin adı diye tercih
ediliyor.

Suphi: O da öyle.
Deniz: Hem Deniz Gezmiş’ten dolayı,

hem TKP’nin işkencede öldürülen İstanbul
Sekreterinin “kod” adı olduğu için bu ismi
çocuğuna koyan çok. Kızlara bile koyuyorlar,
sayın amirim!

Sinan: Sinan Cemgil’den dolayı, bütün
erkek çocuklarda bu isim.
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Mahir: Daha fazlası oluyor ve çocuğuna
“Çayan” adını bile veriyorlar. Nüfus müdürleri
uyuyor mu?

Boran: İşte hem erkek, kız çocuklarına
konulan yıkıcı bir isim daha.

Bilen: İsmail Bilen’den dolayı koyuyorlar
bu ismi de. Üstelik Bilen isimli haytaların yaşı
yirmiyi geçti. Neredeyse kendileri kendilerine
“kod” isim koyacak yaşa geldiler.

Üstüngel: Bilen’in kod adını da koymuşlar,
cesarete bakınız.

Ulaş: Şüphesiz, Ulaş Bardakçı’dan ilham
alıyorlar bu ismi koyarken.

Yağcı ve Sargın adlarına raslayamadım.

Acaba onlar “yıkıcı”dan sayılmıyor mu?
Yıkmadılar mı yani, hiçbir şeyi? Şaşılacak iş!

Şaban: Bunu da koymuşlar, kimin adıdır
bilmiyorum, ama devletimiz gene de bir
araştırmalı. Nereden ne çıkacağı belli olmaz
değil mi?

Eylem: Bu ismin bizzat kendisi yıkıcı. Bu
adı koyanların, kesin kendi kod adları vardır.

Devletimiz, güvenlik güçlerimiz, sayın
savcılarımız bu konuya da el atmalıdır, fazla
gecikmeden.

Nedir o, sadece Berivan, Zilan, Rojda,
Zozan ile uğraşılıyor. Memleket Allaha mı
emanet?
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