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I
18 Ekim, TKP MK Sekreteri Ýsmail

BÝLEN’in doðum günü. Yaþasaydý, bu 18
Ekim’de 100. yaþýna girecekti. Türkiye
komünist hareketinin bu seçkin militanýnýn, bu
önder kiþiliðin deðerli hatýrasýný saygýyla se-
lamlýyoruz. 

TÝP Genel Baþkaný Behice Boran’ýn
aramýzdan ayrýlýþýnýn üzerinden 15. yýl geçti. 10
Ekim 1987’de kaybettiðimiz Boran’ý, Türkiye
Komünist hareketinin bu önemli teorisyen,
örgütçü ve siyasetçisini kendisinin bir sözüyle
anýyoruz: “Sosyalist doðulmaz, sosyalist ya-
þanýr.”

II
Ýsrail Filistin’deki katliam ve soykýrýmýný

sürdürüyor. ABD ayný savaþýn bir baþka aþa-
masýna, Irak’ýn iþgaline hazýrlanýyor. Bütün
dünyada savaþý ve ABD’yi protesto etmek; bu
amaçla gösteri ve yürüyüþ yapmak serbest.
Amerika ve Ýsrail dahil. Türkiye ve Arap ülke-
leri hariç. 

Önceki sayýmýzda Filistin sorunu ve siyo-
nizm üzerine yazdýklarýmýzla ilgili olarak çok
geniþ bir coðrafyadan, yoðun tepkiler aldýk.
“Elinize saðlýk” mesajlarýna teþekkür ediyoruz.
Eleþtirileri Sinan Derviþoðlu cevaplandýrýyor:
“Arap Milliyetçiliði ve Anti-Semitizm”.

Filistin’deki geliþmeler ve ABD’nin Irak’a
yönelik iþgal hazýrlýklarý üzerine S.Z. Tombak
yazdý. Hüsnü Mahalli konuþtu. Cenk Salma-
ner,kardeþ partilerin yayýn organlarýndan çevir-
di.

“Barýþ Platformu”nun açýklamasý platfor-
ma katýlan çevrelerin yayýn organlarýnda birlik-
te yayýmlanýyor.

Orhan Gökdemir, “Avrupa Ýdeolojisi”
baþlýklý yazýsýyla uzun süredir sürdürdüðü
tartýþmaya yeni bir halka daha ekliyor. 53.
sayýda yayýnlanan yazýsýnda yaptýðýmýz önemli
bir yanlýþlýk var. Yeni yazýyla birlikte düzelti-
yor, hem Orhan’dan hem okuyucularýndan özür
diliyoruz.

III
Seçimler yaklaþýyor ve bu sayý bayilerdey-

ken geçip gitmiþ olacak. 
Seçim üzerine deðerlendirmeyi Doðan Va-

rol yazdý. KOMÜNÝST PARTÝSÝ
GÝRÝÞÝMÝ’nin seçimlerdeki tutumu, Varol’un
yazýsýnýn sonunda açýklanýyor. Giriþim
komünistlere, bileþenlerine yönelttiði eleþtiri-
lerle birlikte, DEHAP’a oy vermeyi öneriyor.

IV
Zeynel Abidin Kýzýlyaprak, “Bir Kürdün

‘Daldan Dala’ Denemesi”ni yazdý.Üstelik de
iki aylýk peryoda uygun olarak ve zamanýnda
yazdý. Gecikmemiz kendisine haksýzlýk oldu,
ama yazý bu tür sorunlardan zarar görmeyecek
bir yazý. Derginin mutfaðýnda olanlar bilir, bazý
yazýlar vardýr, yazarýndan sonra ve herkesten
önce okuduðunuz için, acaba haksýzlýk oluyor
mu, diye mahçup olursunuz. Yani, biz böyle
mahçubiyetler duyuyoruz. Ýster inanýn, ister
inanmayýn. Z.A. Kýzýlyaprak’ýn yazýlarý, o
yazýlardan.  

V
Cengiz Özdemir’in “Klasikleri Neden

Okumalý?” baþlýklý yazýsýnýn iki kusuru var.
Birisi “Neden daha uzun deðil?”; ikincisi “Ya-
zarý neden daha sýk yazmýyor?”. Okuyunca, bi-
zim Cengiz’e duyduðumuz asabi hisleri siz de
duyacaksýnýz.

Tuncay Ateþoðlu’nun kýsa mektubuna
S.Z.Tombak uzun bir yazýyla cevap vermeyi
denedi: “Fabrika nereye gidiyor?vs. vs. vs.”

Bir de “FANTOM” yazýsý var. 
Ameliyattan yeni çýkmýþtý, “açýlýn, ben dok-

torum” diyen birisi geldi, yazýlarýn bazýlarýný
geri çevirmemizin hastaya iyi gelmeyeceðini
söyledi. Bu sayý böyle oldu.

Þüphesiz “Memleket Hali” var, “Çürük
Yumurta” var.

VI
“Ameliyat” mevzusu da þöyledir:
Yazarýmýz S.Z. Tombak Aðustos baþýnda

açýk kalp ameliyatý oldu. Kalbini besleyen da-
marlardan üçünü deðiþtirdiler. Nekahat döne-
minin çoðunu yazarak, büroda ve “Barýþ Plat-
formu” toplantýlarýnda geçirdi. Saðlýðý hergün
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biraz daha iyiye gidiyor.
Sevda’nýn haberini de verelim.
Yazarýmýz, “sahibimiz” ve sorumlu

müdürümüz, haliyle her þeyimiz Sevda’nýn da
“mitral darlýk” sorunu olduðu teþhis edildi.
Ancak doktorlarý, acil müdehalenin gerekmedi-
ðini söylediler. Durumu iyidir.

Bir de “trombosit” sorunu olan yazarýmýz
var, ama adýnýn burada geçmesinden hoþlana-
caðýný sanmýyoruz.

“Hassas kalpler” bülteni bu kadar. 

VII
Gene adres deðiþtirdik. Eski adresten 30

metre uzaða taþýndýk. Yeni adres: As-
malýmescit, 19/9 Tünel/Beyoðlu. Artýk hafta
sonlarý da, akþamlarý da büroyu kullanabili-
yoruz.

Telefon numarasý deðiþmedi.
Bir sonraki sayýda buluþmak üzere...
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ABD, Irak’ý iþgale hazýrlanýyor.
Hazýrlanýlan þeyin füzelerle ve hava kuvvetle-

riyle vurma; saray darbesi; suikast; Saddam karþýtý
bir ayaklanma deðil; belki bütün bu faaliyet türleri-
ni içine alan ve kara harekatýyla asýl gerçekleþmesi
tamamlanacak olan bir iþgal olduðunu anlamak ge-
rekir.

ABD’nin Irak’ý vurma ve iþgal niyetinin gerek-
çesi nedir?

Bu gerekçenin ne olduðu; harekatýn hangi ulus-
lararasý meþruiyet ve kapsamda olacaðý
bakýmýndan önemlidir. Eðer gerekçe, harekatý ulus-
lararasý hukuk bakýmýndan meþrulaþtýrýcý ise; ope-
rasyona BM’in yasal kurumlarý onay verecektir. En
azýndan böyle bir onaydan sonra uluslararasý top-
lumdan yükselecek itiraz sesleri azalacak ve Iraklý
sivillerin bu harekattan gördükleri zarara karþý;
böyle bir onay ve destek sözkonusu olmadýðý halde
Filistin’de gerçekleþen Ýsrail vahþeti ve soykýrýmýna
karþý olduðu gibi, uluslararasý kamuoyunda derin
ve utanç verici bir sessizlik hakim olacaktýr. Elbet-
te BM onayý, ABD’nin yanýnda savaþa katýlacak
ülkelerin olmasýný; hatta bu ülkelerin sayýsýnýn ço-
ðalmasýný saðlayabilecektir. Aynen 1991’deki Bi-
rinci Körfez Savaþý’nda olduðu gibi. Aslýnda bu sa-
vaþa “Birinci” sýfatýný yakýþtýrmayý gerektiren bir
durum henüz gerçekleþmemiþ olduðu halde; Türki-
ye basýný da dahil, batýlý basýn sanki ikincisi olmuþ
veya olmaktaymýþ gibi, Körfez savaþýna “birinci”
sýfatýný eklemiþlerdir.

ABD’nin gerekçesi nedir?
ABD yönetimi, baþlangýçta öne sürdüðü

“Irak’ýn sahip olduðu kitle imha silahlarýný ve bu
tarz bir silahlanmanýn alt yapýsýný yoketme” gerek-
çesinden, epeydir vazgeçmiþ görünüyor. ABD
yönetimine göre, Saddam’ýn kitle imha silahlarý
edinme, geliþtirme niyeti vardýr ve Körfez Savaþý
sonunda, bu tip silahlarý sivillere karþý kullanmakta

tereddüt etmediði ve önemli sayýda Kürt asýllý sivil
vatandaþýný kimyasal silahla katlettiði bilinmekte-
dir. Dolayýsýyla, kitle imha silahlarýna sahip olursa
kullanacaktýr. Þu anda bu tip silahlara veya silah
üretme alt yapýsýna sahip olmasa bile Irak vurula-
caktýr. Çünkü Saddam’ýn kiþiliði bu silahlarý edin-
meye ve kullanmaya müsaittir. Irak vurulacak ve
Saddam öldürülecek veya yakalanarak “Uluslara-
rasý Savaþ suçlarý Mahkemesi”nde yargýlanacaktýr.

Irak’ta kuþku duyulan her yeri denetlemiþ ve
kitle imha silahlarýnýn varlýðýna veya üretildiðine
dair herhangi bir kanýt bulamamýþ BM Silah denet-
çileri Heyeti,  ABD’nin Irak’ý vurma hazýrlýðý nede-
niyle daha önce Irak’ý terketmiþtir. Heyetin yeniden
Irak’a dönmesi yönündeki BM kararý Irak ta-
rafýndan kabul edilmiþtir. ABD, BM’lerin silah de-
netçilerinin Irak’a “kayýtsýz þartsýz” dönmesi
hakkýndaki kararýný yeterince sert bulmamýþ ve
ayný konuda, BM’nin daha sert bir karar almasý için
baskýlarýný sürdürürken; diðer yandan silah denetçi-
leri heyetinin Irak’a gitmesini de bir süre için erte-
letmiþtir.

Sonuçta þu ana kadar Irak’ýn elinde bu tür si-
lahlarýn olduðuna veya üretim kapasitesi bulundu-
ðuna dair hiçbir kanýt BM ve üye devletlerin önüne
konulabilmiþ deðildir.

Diðer taraftan Saddam bir suikastle öldürülse
de ABD açýsýndan operasyondan vazgeçilmesi
sözkonusu deðildir. Tersinden bir örnekse Usame
bin Ladin ve Afganistan operasyonu iliþkisidir.
ABD Afganistan’ý neden iþgal etti? Usame bin La-
din orada olduðu ve Taliban Ladin’e ve örgütüne
destek verdiði için. Ülke iþgal edildi. Ne Taliban li-
deri Ömer yakalandý, ne Usame bin Ladin.. Ýþgalin
birinci yýldönümü geride kaldý ve bir yýl önce in-
sanlýðýn bir numaralý düþmaný ilan edilmiþ Usame
bin Ladin gündemde bile deðil. Emperyalist propa-
ganda makinasý Ladin’in yerine Saddam’ý çoktan

Afganistan, Filistin, Irak...

Emperyalizm Savaþý
Geniþletiyor

S.Z. Tombak
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koydu bile. Bugün insanlýðýn bir numaralý düþmaný
olarak Saddam gösteriliyor. Ancak bin Ladin gibi,
Saddam da asli hedef deðildir ve ABD yönetimi
bunu gizlemiyor.

Sebep? Çünkü ABD, Irak’taki rejimi deðiþtir-
meyi istemektedir. 

Bir devletin meþru devlet baþkanýna suikast
düzenlenmesinin uluslararasý hukuka uygun ol-
madýðý bir yana; rejim ihracý da, uluslararasý hukuk
açýsýndan kabul edilebilir bir durum deðildir. Soru-
nun hukuki boyutu bir yana, asýl önemli olan siya-
sal yanýdýr. ABD Irak rejimini demokratik olmadýðý
için deðiþtirecekse, Ortadoðu’daki ve Asya’daki
bütün müttefiklerinin rejimleri Irak’tan daha de-
mokratik deðildir. Kaldý ki, ABD’nin dünyanýn her-
hangi bir yerinde “demokratik” bir rejim peþinde
olduðunu düþünmek, sadece bilgisizlik deðil; ayný
zamanda gerçek bir saflýktýr. ABD tarih boyunca
Latin Amerika’da sosyalist, ilerici, baðýmsýzlýkçý
herhangi bir rejime asla razý olmamýþ, suikast, dar-
be ve iþgallerle, meþru yönetimleri devirme yoluna
gitmiþtir. Küba devlet baþkaný Fidel Kastro’ya
sayýsýz suikast düzenleyen; Þili darbesini tezgahla-
yan ve Brezilya’da bugünlerde yapýlan seçimlerden
solun galip gelmemesi için tehditler savuran; daha
yakýn zamanda Venezuella’da darbecilere destek
ve yol veren ABD’nin; Türkiye’deki ve Yunanis-
tan’daki faþist darbelerin mimarý, destekçisi ve suç
ortaðý olan ABD’nin, Irak’ta demokrasi aradýðýna
kimsenin inanmasý mümkün deðildir.

ABD’nin rejim deðiþikliðinden kastettiði,
mevcut rejimin yýkýlarak,yerine “Batýcý”, “Ameri-
kancý” bir rejimin kurulmasýdýr. Örneðin Afganis-
tan’da oluþan bugünkü hükümetin oluþum biçimi
de, yönetim anlayýþý içinde radikal islami düþünce-
nin iþgal ettiði yer de, herhangi bir demokratiklik
yakýþtýrmasýna hiç uygun deðildir. Ancak bugünün
Afganistan’ýnda ABD çýkarlarýna olabilecek en uy-
gun hükümettir. ABD çýkarlarýna tamamen baðlý
bir rejimin, kendisini nasýl þekillendirmiþ olduðu ve
halkýn talep ve iradesiyle iliþkisinin ne olduðu
ABD’yi ilgilendirmez. Ancak Aðustos 2002’nin ilk
iki haftasý boyunca geliþen Suudi Arabistan-ABD
gerginliðinin de, en Amerikancý yönetimlerle bile
bir çatýþma zemininin bulunduðuna iþaret etmesi
bakýmýndan dikkatle izlenmesi ve anlaþýlmasý gere-
kir.

ABD’nin, batýnýn ve özellikle ABD’nin çýkar-
larýna uygun bir yönetimi oluþturma niyetinin geri-
sinde; bütün Ortadoðu’da, Kafkaslarda ve Asya iç-
lerinde bir yeniden düzenleme niyeti vardýr. Ancak
bu niyetin özellikle Ortadoðu’daki kýsmý bir baþka
düzenleme projesiyle tam olarak örtüþmektedir.

ORTADOÐU’DA
BÖLGESEL DÜZENLEME VE PETROL

Esasen Ýsrail’in neden dünyanýn baþka herhan-
gi bir yerinde deðil de, bugün bulunduðu yerde ku-
rulduðuna; bölgenin emperyalizm açýsýndan sahip
olduðu önemle bu soru arasýnda dolaysýz bir bað
kurmadan verilecek hiçbir cevap, ABD’nin Orta-
doðu’da yapmak niyetinde olduðu düzenlemeyi
açýklayamaz. Tevrat merkezli efsaneler, aþþaðýlýk
siyonist yalan ve propagandalar, iþin sadece deko-
rudur.

Siyonist önderler, Ýsrail’in kurulmasýný destek-
ler ve gerçekleþmesini saðlar iseler; bu devletin em-
peryalist çýkarlarýn korunmasý ve geliþtirilmesi için
vereceði hizmeti, neredeyse bütün emperyalist dev-
letlere pazarlamýþlardýr. Pazarlama Ýngiltere ile baþ-
lamýþtýr. Diðer taraftan Alman Ýmparatoru II. Wil-
helm nezdinde de sürdürülmüþ ve Birinci Dünya
Savaþý boyunca Ýngiltere ile ortak adýmlar
atýlmýþtýr. Ýngiltere ile birlikte Osmanlý/Türk ordu-
suna karþý hem Filistin’de, hem Çanakkale’de sa-
vaþan siyonist Yahudi çetelerinin; Yahudilerin
yüzlerce yýl, dünyanýn hiçbir yerinde olmadýðý ka-
dar problemsiz yaþadýðý Osmanlý Devletine ve
Türk halkýna ihanet ve düþmanlýðýný; bugün Türki-
ye’deki Ýsrail unsurlarý ve siyonistlerin at oynata-
caklarý zemini Cumhuriyetin kuruluþundan beri
hazýrlayan kemalistler örtmektedir. Kudüs’e siyo-
nist ihanet çetelerinin Ýngiliz iþgal birlikleriyle bir-
likte girmesiyle övünen bugünkü Ýsrail Devletinin
bir diðer övünç kaynaðý ise Gelibolu’da Ýngiliz or-
dusu saflarýnda Türk askerine karþý savaþan “Siyon
Katýrcý Birliði”dir. (Ayrýntýlý bilgi ve belge için Ta-
rih ve Düþünce Dergisinin Haziran 2002 tarihli
2002/6. sayýsýna bakýlabilir.)

Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda ise Siyonizmin
baþ destekçiliði rolünü ABD Ýngiltere’nin üzerin-
den almýþtýr. ABD emperyalizminin siyonizme des-
teðinin gerisinde de, ne Nazi soykýrýmý, ne Eski
Ahit’e hürmet ve baðlýlýk vardýr. ABD de aynen
Ýngiltere gibi, siyonizmin kendisine sunduðu Orta-
doðu’daki çýkarlarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi-
ne iliþkin hizmetle ilgilidir. Ortadoðu bir enerji kay-
naðý olarak petrolün keþfinden itibaren emperya-
lizm için vazgeçilmez bir önem taþýmýþ ve uluslara-
rasý gerilim ve çatýþmalarýn konusu olmuþtur. Ýngil-
tere’nin de ABD’nin de, Fransa ve Almanya’nýn da
bölgeye ilgisi petrol üzerinde kontrole sahip olma
ve baþka kuvvetlerin kontrolünü önleme
amacýndan kaynaklanýr. Bu dün de böyle olmuþtur,
bugün de böyledir ve 21. yüzyýl boyunca da, eðer
petrolün yerini alabilecek özelliklere sahip bir ener-
ji kaynaðý bulunmazsa veya bulunur da sistem bu
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deðiþime izin vermezse; petrol rezervleri tükenin-
ceye kadar bölge petrolden kaynaklanan önemini
koruyacaktýr. Dolayýsýyla emperyalizm açýsýndan
Ýsrail’in vazgeçilmezliði de devam edecektir. 

Irak’ýn en az 115 milyar varil petrol rezervi ol-
duðu biliniyor. Irak Suudi Arabistan’dan sonra en
büyük petrol rezervine sahip olan ülke. Irak’ýn pet-
rol üretimine getirilen sýnýrlamadan bugüne kadar
Suudi Arabistan ve Kuveyt yararlandý. Ancak pet-
rolü çýkaran ve satan, petrol üreticisi ülkeler gibi
görünse de; petrolü çýkaran, ayrýþtýran ve dünya pi-
yasalarýnda satanlar, aðýrlýkla Amerikan petrol þir-
ketleridir. Dolayýsýyla ABD’nin Ortadoðu petrolle-
ri üzerinde bu biçimde de bir kontrolü vardýr.

Petrol, bugünün dünyasýnda kullanýlan en
büyük enerji kaynaðýdýr. Petrol kaynaklarý üzerin-
deki denetim bakýmýndan emperyalistler arasýnda
rekabet yaþanmaktadýr. Ancak bununla birlikte de-
netimi elinde bulunduranýn, fiyatlarý da denetleme
imkaný olduðu açýktýr. Burada anlatýlmak istenenin
açýklýk kazanmasý bakýmýndan bir örnek vermek
yararlý olacaktýr. 1970’lerin baþýnda, 1946’dan bu
yana krizsiz iþleyen birikim modelinin týkanmaya
baþladýðýnýn somut iþaretleri ABD ekonomisinde
gözlemlenmeye baþlar. Buna karþýlýk Japonya ve
Almanya sadece dünyada deðil; ABD pazarýnda bi-
le Amerikan ekonomisiyle rekabet etmeye baþ-
lamýþlardýr. 1973’te Ýsrail ile Arap ülkeleri arasýnda
baþlatýlan ve 6 günde Araplarýn yenilgisiyle sonuç-
lanan savaþýn en somut sonuçlarýndan birisi petrol
fiyatlarýnýn olaðanüstü týrmanmasýdýr. Petrol fiyat-
larýný denetim altýna almak üzere kurulan “Enerji
Ajansý”nda ABD’nin rolü fiyatlarýn düþürülmesi
deðil; düþürülmemesi yönünde olmuþtur. Böylece
petrolü olmayan ve ihtiyacýný ithal yoluyla karþýla-
yan Japonya ve Almanya ekonomilerinin büyüme
hýzý yavaþlatýlmýþtýr. 

Saddam Hüseyin yönetimi, Japonya ve
günümüzde dünyanýn en hýzlý büyüyen ekonomisi
durumundaki Çin Halk Cumhuriyeti ile 45 milyar
varillik bir petrol satýþ anlaþmasý imzalamýþtýr. Bu
miktar ABD’nin sahip olduðu toplam rezerv ci-
varýndadýr. ABD, en önemli rakiplerinin enerji ihti-
yaçlarýný uzun vadeli olarak problemsiz bizimde
çözmüþ olmalarýndan mutluluk duyacak deðildir.

Bir diðer denetleme alaný ise, petro-dolarlardýr.
Ortadoðu’daki gerici Arap rejimlerinin petrol gelir-
leri, baþta silahlanma olmak üzere, aðýrlýkla Ameri-
kan ekonomisine bir talep olarak yönelmektedir.
Suudi Arabistan dünyada silahlanmaya ayýrdýðý
kaynak bakýmýndan ilk beþ-altý ülkeden birisidir.
Suudi ordusu, bütün bu pahalý oyuncaklarla bir res-
mi geçit ordusudur. 

Ancak bu rejimlerin sahip olduklarý petrol ge-

lirlerinin çok daha büyük bir bölümü ABD piyasa-
larýna yatýrýlmýþ fonlar durumundadýr. ABD emper-
yalizmi bu fonlarý kendi büyümesi için kullanýrken;
ayný zamanda dünya çapýnda sermaye hareketleri-
ne de müdahale edebilme imkanýna sahip olmak-
tadýr. 

Son olarak Suudi Arabistan-ABD gerginliðine
gözatalým. Washington Post gazetesi, Amerikan
Savunma Bakanlýðý Pentagon’a çalýþan Rand Co-
operation’ýn Amerikan yönetimine Temmuz baþ-
larýnda verdiði bir birifingi haber yaptý. Habere
göre birifingde Suudi Arabistan’ýn ABD’nin
baþlýca düþmanlarýndan olduðu, terörizmi destekle-
diði, dolayýsýyla beklemeksizin bir ültimatom veril-
mesi, petrol alanlarýnýn derhal denetim altýna
alýnmasý ve ABD’deki mali varlýklarýna el konul-
masý önerilmiþtir. Birifingcilere göre Suudiler
“planlayanýndan finansörüne, subayýndan eri-
ne, ideoloðundan propagandistine kadar terör
zincirinin her düzeyinde etkin”di ve Suudi Ara-
bistan ABD’nin Ortadoðu’daki en tehlikeli ortaðý
ve” þer odaðý” idi. Gazeteye göre bu iddialara Dr.
Henry Kissinger “Suudi Arabistan bizim dostu-
muzdur” diyerek karþý çýktý. Bu haberden bir süre
sonra Suudilerin ABD’deki mali varlýklarýna el ko-
nulacaðý endiþesiyle Amerikan piyasalarýndaki
yatýrýmlarýný çektikleri; çekilen miktarýn 200 ile
400 milyar dolar arasýnda deðiþtiði haberleri
yayýnlanmaya baþlandý. Suudi ailesi yatýrýmlarýný
çekmediðini, tersine çoðaltmayý sürdürdüðünü
açýklamak zorunda kaldý. 

Bütün bu geliþmelerin gerisinde, bir yandan
ABD ve Ýsrail’in bölgeye iliþkin projeleri var; diðer
yandan da Kral Fahd’ýn yerine geçmesi beklenen
Prens Abdullah’a karþý tavýr alýþ var. Petrol þirketle-
ri Exxon-Mobil ve Shell baþta olmak üzere, elleri-
ni bütünüyle kraliyet ailesi içindeki iktidar mücade-
lesine sokmuþ durumdalar. Þirketler, Suudi Arabis-
tan ile ABD arasýndaki iliþkilerin yeniden tarif edil-
mesini, petrol gelirlerinden aldýklarý payýn art-
masýný ve kraliyet ailesinden þirketlerin taleplerine
direnenlerin yönetim yerlerinden uzaklaþtýrýlmasýný
istiyorlar. Bunlarýn baþýnda da Vahabi inancýný bi-
raz fazla ciddiye alan prens Abdullah geliyor. Diðer
taraftan Suudi yönetimi Usame bin Ladin’den kuv-
vetle esinlenen islamcý muhalefetle ABD talepleri
arasýnda sýkýþmýþ durumda. Alttan gelen basýncýn
þiddeti nedeniyle üslerini ABD’ye kullandýrmaya-
caðýný açýklamýþ ve mevcut Amerikan birlikleri Ka-
tar’daki yeni üsse taþýnmýþken, ABD’nin baskýlarý
karþýsýnda tutumunu görüntüde dahi olsa sürdüre-
medi ve yukarýda iþaret edilen basýnç ve tehditler-
den sonra Eylül ayý ortalarýnda, BM onayý ile olur-
sa üsleri açabileceðini ifade etmeye baþladý. Belki



de tesadüfen üstüste gelen üç ölüm, bu geliþmeler
karþýsýnda tesadüfi görünme þansýný kaybediyor.
Temmuz ayýnýn son haftasýnda, Kraliyet ailesinden
bir prens kalp krizinden; bir diðeri onun cenazesine
gelirken trafik kazasýnda ve bir diðeri de çölde su-
suzluktan öldüler. Elbette 4 binin üzerinde “prensi”
bulunan bir aile içinde üç kiþinin ölümünün bir
önemi yoktur. Taraflar haberleþmelerinde posta
güvercini deðil, prens cesedi kullanmayý israf say-
mayabilirler. 

Suudi ailesi, iktidarýný bütünüyle ABD’ye
borçlu durumdadýr ve bu asalak, siyasi ve ahlaki
planda bütünüyle çürümüþ ailenin üyeleri, kendi ki-
þisel gelirlerini nerede deðerlendireceklerine bile
karar verme iktidarýnda deðillerdir. Bütün bu çare-
sizliðe raðmen,  Suudi yönetiminin de bölgedeki
yeniden þekillendirme stratejisinin hedeflerinden
olduðu kesindir.

Ve son olarak þu nokta çok önemlidir: Ameri-
kan’ýn bugünkü yönetiminin en üst  yöneticileri, si-
yasi kariyerlerinin öncesinde, büyük petrol þirketle-
rinin üst düzey yöneticiliklerinde kariyer
yapmýþlardýr: Bush, Cheney, Rumsfeld, Wolfo-
witz..

“ÝSRAÝL’ÝN GÜVENLÝÐÝ” MESELESÝ

Irak’ýn iþgali ve ezilmesi, Ýsrail’in “güvenlik”
ihtiyaçlarý arasýndadýr.

Ýsrail 11 Eylül’den çok kýsa bir süre sonra, bir
provokasyon zinciri yaratarak Filistin’de yeni bir
soykýrým dalgasý inþa etti. Mart sonunda baþlayan
ve Nisan’da týrmanan ve o günden bugüne þidde-
tinden hemen hiçbir þey kaybetmeyen siyonist
soykýrým faaliyeti, Amerikan yönetiminin suç or-
taklýðýný da onlarca yeni örnekle kanýtladý. 

Ýsrail, BM kararlarýný uygulamayý pervasýzca
reddeden ve bu konuda büyük bir rekora sahip olan
bir iþgal kuvvetidir.

Ýsrail sadece Ortadoðu’da deðil; bütün dünya-
daki en büyük nükleer, biyolojik ve kimyasal, kitle
imha silahlarý stoku sahibi ülkeler arasýnda en önde
gelenlerdendir.

Ýsrail bu silahlarý kullanmakta tereddüt etmeye-
ceðini; her türlü hukuk tanýmaz tutumuyla defalar-
ca ortaya koymuþtur. Bu silahlarý sivillerin üzerin-
de kullanmamýþsa; konvansiyonel silahlarla zaten
istediði katliamlarý yapabildiði içindir.

Bütün bunlar, ABD yönetimi için, “Ýsrail’in
güvenlik ihtiyacý” çerçevesinde problem olmak-
tan çýkmakta ve Filistin’de katliamlar düzenleyen
Ýsrail’e, ayný dönemde kriz yaþadýðý için Türki-
ye’ye ÝMF ve Dünya Bankasý üzerinden borç ola-
rak verilen kaynaklardan çok daha fazlasý hibe ola-

rak verilmektedir. ABD’nin soykýrýma desteði sa-
dece mali, askeri ve istihbarat alanlarýnda deðil;
ayný zamanda ve çok daha güçlü olarak BM baþta
olmak üzere, uluslararasý zeminlerde gerçekleþ-
mektedir. 

Ýsrail’in “terörist” olduðunu iddia ettiði kiþile-
rin ailelerinin evlerini yýkmasý ve kendilerini göçe
zorlamasý problem deðildir.

Ýsrail’in terörist olduðunu iddia ettiði kiþilerin
evlerine füze ile saldýrmasý ve kadýnlarý, çocuklarý
öldürmesi, sivillere karþý terörist bir faaliyet olarak
tanýmlanmamaktadýr.

Ýsrail’in ateþkes için “iki terörsüz hafta” istedi-
ði yalaný siyonist ve siyonizmden etkilenen batýlý
basýnda çok tekrarlandý. Aðustos ortasýndan itiba-
ren 6 hafta boyunca bir tek canlý bomba olayý ya-
þanmadýðý halde, Ýsrail ayný 6 hafta boyunca 72 Fi-
listinliyi katletti ve ateþkes için bir tek adým atmadý.
6 haftanýn sonunda bir bahaneyle Arafat’ýn karar-
gahý yerlebir edildi ve Gazze’de bir katliam gerçek-
leþtirildi. Katil Þaron alçaðý Arafat’ý çöle býrakma
projeleri yapýyor.

Bütün bunlar, baþta ABD olmak üzere, batýlý
hükümetler nezdinde herhangi bir tepkiye yo-
laçmýyor; aksine “Ýsrail’in güvenlik ihtiyacý” ile
gözler yumuluyor, kulaklar týkanýyor.

Acaba Ýsrail’in güvenliði denilen þey nedir?
Tel-Aviv Üniversitesi’nde tarih profesörü, Ýþçi

Partisi milletvekili ve Barak Hükümeti’nin hem
Ýçiþleri, bir ara hem de Dýþiþleri Bakaný, Camp-Da-
vid ve Taba’da Filistinle yürütülen görüþmelerde
Ýsrail heyeti mensubu Shlomo Ben-Ami’nin; “Poli-
tique Ýnternationale”deki röportajýndan yararlana-
rak bu soruya cevap arayalým:

1. “Þimdi gayet iyi görüyoruz ki, onlara (Fi-
listinliler) istedikleri bütün topraklarý býraksak
bile, barýþý elde edemeyeceðiz.

- Size göre, ‘bütün topraklar’, Arafat’ýn bakýþ
açýsýndan bütün Ýsrail devleti mi olacaktýr?

- Hiç þüphesiz, kýsmen. Ama Arafat
açýsýndan, toprak yeterli deðil. Sýðýnmacýlarýn
geri dönüþ haklarýnýn tanýnmasý da var. Oysa
bu hakkýn Ýsrail tarafýndan tanýnmasý kabul
edilebilir deðildir.

Aslýnda Arafat sýðýnmacýlarýn geri dönüþle-
rinden vazgeçmek suretiyledir ki, Ýsrail devleti-
nin varolma hakkýný tanýmýþ olurdu. Bundan
vazgeçmemesi Ýsrail’i tanýmama tutumunda di-
rettiðini göstermektedir. Gerçek problem bura-
dadýr: Ýsrail’i bu hakký tanýmaya zorlamak, Ya-
hudi devletinin temellerini budamak ve onu
haksýz ve doðrulanabilinemez bir oluþum gibi
göstermektir. Bu, Yahudi halkýnýn bir devlete
sahip olma hakkýný inkar etmektir. Tüm dini
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sýfatlarýmýzýn yadsýnmasý, Ýsrail halký ile
Tapýnak tepesi, ya da bütünlüðü içinde Kudüs
gibi, dini bir anlamla yüklü mekanlar arasýnda-
ki apaçýk baðýn reddedilmesi; bütün bunlar
ayný doðrultudaki tavýrlardýr.” (Ýdea politika
Dergisi, Bahar 2002, sayý 14, s.42 ve devamý)

Ben-Ami siyonist devletin solcu partisinden.
Röportajcýnýn kendisiyle ayný görüþleri paylaþtýðýný
gizlemeyen tutumu ve siyonistlerin artýk
kanýksadýðýmýz tiksinti verici yalancýlýðý bir yana;
Ýsrail devleti denilen oluþumun etnik temizlik üze-
rine kurulduðunu ve siyonist silahlý çetelerin göçe
zorladýðý Araplarýn kendi topraklarýna dönmeleri
hakkýnýn kabulü halinde Ýsrail devletinin varolama-
yacaðýný söylüyor. Ýsrail’in etnik temizlik temelin-
de varoluþunu sürdürebileceðini itiraf ediyor ve Ya-
hudi halkýnýn devlet kurma, Kudüs ve benzeri
bölgelere el koyma hakkýnýn, Yahudi dininden te-
varüs edildiðini anlatýyor.

Tam da bu gerekçelerle, Ýsrail diye bir devletin
meþruiyeti yoktur. Yahudi halkýnýn devlet kurma
deðil; Yahudilerin bulunduklarý ülkelerde asimile
olma imkaný vardýr.

Ancak Ben-Ami’nin söyledikleri, Þaron gibiler
tarafýndan çok daha kaba bir dille dile getirildiði
halde, bu yaklaþýmlar Ýsrail’in varolma hakký adýna
hoþgörüyle karþýlanýyor. 

2. “Sað (Ýsrail saðý), önceden Arap-
Müslüman alemin tamamý ile bir uzlaþma sað-
lamaksýzýn, Filistinlilerle ve hatta komþu Arap
ülkeleriyle bir anlaþmaya varmanýn sözkonusu
olmadýðýný her zaman ileri sürmüþtür.” (...)
“Sað, öncelikle bölgenin tümüyle istikrara ka-
vuþturulmasý gerektiðini düþünüyor. Ancak o
zaman, Ýsrail’in güvenliði güvenceye alýndýktan
sonradýr ki, Filistinlilere bir takým ödünler veri-
lebilecektir.” (a.g.y)

“Öncelikle bölgenin tümüyle istikrara kavuþtu-
rulmasý”, her þeyi açýklayan þifre bu ibarededir.
Ýsrail’in kendisini güvende hissetmesi ve böylece
Filistinlilere “bir takým ödünler” vermeyi uygun
görmesi için bölgenin tümüyle istikrara kavuþturul-
masý zorunlu görülüyor. Bölgenin tümü denilince
iþin içine Mýsýr, Irak, Suriye, Suudi Arabistan,
Lübnan giriyor. Ürdün tamamen, Mýsýr kýsmen is-
tikrara kavuþmuþ görünse de; Mýsýr’ýn adý, Suudi
krallýðý gibi, zaman zaman “þer” potansiyeli olan
ülkeler arasýnda geçiyor. Ancak þu anda öncelik
Irak’tadýr. Sonra, bölgeyi biraz geniþletmek gereki-
yor. Ýran listenin Irak’tan sonraki ülkesidir. Türkiye
hakkýnda da Mýsýr gibi, “yapýlandýrýlmýþ” ama, an-
ti-siyonist potansiyeli olan bir ülke deðerlendiril-
mesi yapýldýðýndan kimsenin þüphesi olmamalýdýr.
Türkiye sonradan kývýrýlsa da, Baþbakan’ýnýn

aðzýndan, Ýsrail için “soykýrým yapýyor” cümlesi
kullanýlmýþ bir ülkedir.

Milliyet’in Washington temsilcisi Yasemir
Çongar, ABD’nin savaþtan vazgeçmesi için Sad-
dam Hüseyin’in “Samsa” olmasý gerektiðini
söylüyor. (7 Ekim 2002) Gregor Samsa, Kafka’nýn
ünlü metamorfoz hikayesinin kahramanýdýr. Bir sa-
bah uyandýðýnda bir hamam böceðine dönüþmüþ
olduðunu farkeder. Çongar benzetmesine farklý bir
içerik yüklemeye çalýþsa da, derdini açýklýkla an-
latmýþ oluyor: Ortadoðu’daki bütün siyasi aktörler,
öncelikle de Saddam, siyonizm ve emperyalizm
önünde bütün itirazlarýný geri çekmiþ, her dayatma-
ya boyun eðmiþ hale gelirlerse; hamamböcekleþir-
lerse, savaþ olmayacaktýr. Ýstenen teslim olmak de-
ðil; ruhlarý, kalpleri de ve zihinleri de teslim etmek-
tir.

Bunu iki ayrý merkez istiyor da, istekleri
çakýþýyor deðil. Baþka deyiþle ABD’nin ve Ýsrail’in
siyasal amaçlarý çakýþmýþ deðil. Ortadoðu halklarý
ve bu arada Türkiye için, ABD Ýsrail’dir; Ýsrail
ABD’dir. Aralarýndaki farklýlýk alanlarý, hiç bir
çözümlemenin sonuçlarýný deðiþtirecek kadar
önemli deðildir. Sözkonusu olan çakýþma deðil, tek
bir planýn uygulanmasýdýr.

SAVAÞ KAPIDA

ABD yönetimi Irak’a saldýrý için hazýrlýklarýný
ilerletiyor. Hazýrlýklarýn bir kýsmý askeridir,
yýðýnaðýn yapýlmaya baþlandýðýna dair bilgiler
basýnda yoðunlaþýyor. Ýkinci bir alan uluslararasý
meþruiyet arayýþýdýr. Bu amaçla BM örgütü zorlan-
maktadýr. Ancak Güvenlik Konseyinden ABD’yi
destekleyen bir kararýn çýkmasý ihtimali yok gibidir
ve Genel Kurulda da ABD’nin müdahale fikrini
destekleyecek bir çoðunluðun oluþturulmasý çok
zor görünüyor.

NATO üyeleri arasýnda da savaþa karþý tutum
açýklayanlar var.

Diðer taraftan Irak’ýn komþularýndan Suudi
Arabistan, BAE, Kuveyt ve Ürdün’ün ABD’nin is-
teklerine direnme þansý çok sýnýrlýdýr.

Türkiye’nin direnci ise yönetim düzeyinde
ABD karþýtlýðýnýn güçlenmesinden veya Sad-
dam’la geliþen dostluk iliþkilerinden dolayý deðil-
dir. Gerçekte ne Amerikan düþmanlýðý var, ne Sad-
dam dostluðu. Problem bir müdahalenin hazýrlýðý
olarak Kuzey Irak’ta ABD eliyle oluþturulmuþ
Kürdistan Federe Devleti yapýsýnýn Türkiye’yi
yönetenlerde yarattýðý endiþedir. Endiþe bu oluþu-
mun, gelecekte baðýmsýz bir devlete doðru geliþ-
mesi; ve Musul/Kerkük petrollerinin sahibi olmasý;
dolayýsýyla zenginleþmesi ve güçlenmesidir.
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Batý’nýn desteðini arkasýna almýþ, baðýmsýz ve pet-
rol zengini bir “Kürdistan” devleti, proje olarak bi-
le hem Türkiye’yi, hem Ýran’ý yönetenlerin uykusu-
nu kaçýracaktýr. ABD’nin Irak iþgaliyle hedefledik-
lerinden birisinin Ýran’ýn uykusunu kaçýrmak oldu-
ðu, zaten ilan edilmiþ durumdadýr. Kuzey Irak’taki
“Kürt oluþumu”na tekrar döneceðiz.

Savaþ hazýrlýðýnýn bir farklý boyutu da Ameri-
kan iç siyasetidir. Bu çerçevede Bush yönetimine
ciddi eleþtiri ve itirazlarýn gelmekte olduðu bilini-
yor. Bu itirazlarýn özlü bir ifadesi olarak eski baþ-
kanlardan Jimmy Carter’ýn ulusal güvenlik
danýþmaný Brzezinski’nin New York Times gazete-
sinde yayýnlanan bir yazýsýndan bir kaç bölümü bir-
likte okuyalým:

“Amerika’ya yönelik nefretin esas itkisinin,
Amerika’nýn Ortadoðu’yla ilgili konumu oldu-
ðu aþikar. Arap siyasi hissiyatýnýn, bölgenin,
Fransýz ve Ýngiliz sömürgeciliði ile karþý karþýya
kalmýþ olmasý, Ýsrail’in varlýðýný engellemeye
yönelik Arap çabasýnýn yenilgiye uðramasý,
Amerika’nýn Ýsrail’e ve bu devletin Filistinli-
ler’e karþý tutumuna verdiði destek, ayný za-
manda da, Amerikan gücünün bölgeye doðru-
dan enjekte edilmesi ile þekillendiði gerçeði
gözardý edilemez.”

(...)”Amerika açýsýndan potansiyel risk, gay-
risiyasi biçimde tanýmladýðý terörizmle sa-
vaþýnýn baþka yönlere sürüklenmesi, baþka
amaçlara yöneltilmesi. Bunun sonuçlarý tehlike-
li olur. Eðer Amerika, Avrupa’daki ve Asya’da-
ki anahtar nitelikli demokratik müttefikleri ta-
rafýndan, terörizmin daha geniþ ve daha derin
boyutlarýný gözden kaçýrmasý nedeniyle  ahlaki
yönden duyarsýz ve siyasi yönden naif olarak
algýlanmaya baþlarsa - ve, etnik ve ulusal özlem-
lerin hoþgörüsüz biçimde bastýrýlmasýna göz yu-
man  bir ülke olarak görülürse- Amerikan poli-
tikalarýna verilen global destek  mutlaka geriler.
Amerika’nýn geniþ ölçüde demokratik bir anti-
terörist koalisyonu birarada tutma yeteneði cid-
di zarar görür. Irak’a yönelik bir askeri giriþime
uluslararasý destek saðlanmasý olasýlýðý kesinlik-
le azalýr.

Böylesine izole edilmiþ bir Amerika, kera-
meti kendinden menkul müttefiklerince yapýlan
her zorbalýðýn faturasýný Amerika’ya çýkarma
kararlýlýðýndaki kindar teröristlerce daha da
fazla tehdit edilecektir.” (Brzezinski diyor ki, Ya-
semin Çongar, Milliyet, 2.9.2002)

Benzeri eleþtiri ve itirazlarýn baþka “önemli”
isimler tarafýndan da dile getirildiði görülmekle bir-
likte, Bush yönetimi kendi tercihlerinde ýsrarlýdýr.
Siyonist Ýsrail’le tam bir ortaklýk halinde hareket

edilmektedir ve bir koalisyon imkanýnýn aran-
masýna gerek görülmeden saldýrý hazýrlýklarý
yürütülmektedir. 

ABD’nin savaþ politikalarýna kesin bir dille
karþý çýkan Almanya, Fransa gibi emperyalistlerin,
bölgedeki çýkarlarýný korumak için aldýklarý karþý
çýkma pozisyonunu, savaþýn gerçeklik kazanmasý
halinde deðiþtirmeyeceklerini düþünmek saflýk
olur. Yönetim düzeyinde, sürecin bütünüyle
dýþýnda kalmaktansa, yeni pazarlýklara giriþmeyi ve
müdahalenin somutlaþmasýyla birlikte onun bir
parçasý haline gelmeyi uygun bulacaklarý öngörüle-
bilir. Avrupa’da yükselen savaþ karþýtý eylem dal-
gasýnýn dikkate deðer boyutlar kazanmýþ olmasýna
raðmen, yöneliþin bu yönde olmasý beklenmelidir.
ABD’nin iþgal operasyonuna hazýrlandýðý Ortado-
ðu bölgesi, dünya petrol rezervlerinin %65’ine sa-
hiptir. Irak bölgenin ikinci büyük rezervi üzerinde
oturuyor. Almanya’nýn, Fransa’nýn, Japonya’nýn,
Rusya’nýn ve baþka irili ufaklý devletin; kendi baþ-
larýna veya içinde bulunduklarý bloklar üzerinden
müdahil olmak yerine, ABD ile Ýngiltere’nin Orta-
doðu’da yapmayý planladýðý düzenlemeleri seyret-
meleri beklenemez. ABD ve Ýngiltere’ye karþý sa-
vaþmayacaklarsa; onlarýn yanýnda savaþacaklar ve-
ya iþleri zorlaþtýrmama karþýlýðýnda ganimet üzerin-
deki paylarýnýn ne olacaðýna dair pazarlýklarý daha
önce tamamlayacaklardýr.

Ýsrail’in sürdürdüðü vahþi soykýrýma karþý diþe
dokunur bir tepki vermeyen; göstermelik giriþimle-
ri de Þaron’un aþaðýlayýcý reddediþiyle karþýlaþan
Avrupa Birliði’nin lokomotifleri; özellikle Alman-
ya, Irak’a müdahaleye karþý aslanlar gibi tepki ve-
riyor. Baþbakan seçim kampanyasýný savaþ
karþýtlýðý üzerine kuruyor ve kabine üyelerinden bi-
risi Bush’u “Hitler”e benzetiyor. Irak üzerindeki
pazarlýðýn pek ateþli bir tarzda yapýldýðý görülüyor. 

Halbuki “insani” bir karþý çýkýþsa; Ýsrail’e karþý
da ayný þiddette tepki verilebilirdi. 

Ortadoðu üzerinde petrol, barut ve kan koku-
su... Savaþ kapýda...

Bütün dünyada komünistler, ilericiler, anti-em-
peryalistler, savaþ karþýtlarý; 

emperyalist savaþlarda birbirine kýrdýrýlanlar;
en çok acýyý çekenler; savaþtan hiçbir kazancý ol-
mayanlar;

anneler, babalar, eþler, kardeþler, çocuklar; sa-
vaþta çocuklarýný, eþlerini ve babalarýný kaybedebi-
lecek olanlar...

Kendi hükümetlerini savaþa katýlmasýn, destek
vermesin, savaþa karþý çýksýn diye; yýðýn eylemle-
riyle uyarýyor, zorluyor.

Türkiye’de bu amaçla oluþturulmuþ platform-
lar zayýf; bileþenlerinin savaþla ilgili hassasiyetleri
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eksik; eylem kapasitesi düþüktür. Bunda devletin
baskýcý, yýðýn eylemlerine karþý yasaklayýcý ve
ölçüsüz þiddet uygulamaya hevesli olmasýnýn payý
vardýr. Ancak asýl pay; “barýþ güçleri” diye tanýmla-
nabilecek güçlerin, gerçekte bir güç olmamalarýnýn
veya savaþa karþý bir güç olmaktan uzak bulunma-
larýnýndýr. 

Savaþ karþýtlýðý, Saadet Partisi için AKP’yi
köþeye sýkýþtýrmanýn; DSPve YTPiçin ABD ile pa-
zarlýðýn malzemesidir. Bir parça da Almanya’da ol-
du, burada neden olmasýn þeklindeki oy avcýlýðýdýr.
Sol siyasi partiler için, seçim kampanyasýnda,
görüþ açýklanmasý gereken aktüel bir konu ve pro-
paganda unsuru gibi görünüyor. Savaþa karþý, “se-
çimlerde iþbirliði yapýlmamýþ” baþka güçlerle ortak
yýðýn eylemleri fikrinin, ilgili herkese “fantazi” ge-
leceðinin farkýnda olacak kadar, solcu bir geçmiþi-
miz mevcuttur.

IRAK SENARYOLARI, TÜRKÝYE VE
ÝSRAÝL

Savaþtan sonra Irak ne olacak? Eðer ABD ve
ortaklarý savaþý baþlatýr ve kendi açýlarýndan zafer-
le sonuçlandýrýrlarsa ne olacaktýr?

Birincisi Irak topraklarý üzerinde “Batý yanlýsý
bir rejim” kurulacaktýr.

ABD birinci madde konusunda nettir. Ancak
ondan ötesi biraz karýþýktýr. Medyada hergün bir
baþka senaryo ve “yeni Irak” projeleri uçuþuyor.
Sünni Araplar Ürdün’e baðlanýyor. Güneyin Þii
Araplarý ayný, Kuzey’in Kürt aðýrlýklý nüfusu ayrý
merkezi olmayan federatif unsurlar oluyor. Irak’ýn
toprak bütünlüðü korunuyor ve zayýf bir federas-
yon, görece güçlü bir merkez oluþturuluyor. Irak’ýn
idari yapýsý korunuyor. Birleþtirilmiþ illerle bölgeler
oluþturuluyor ve federal bölgeler, nüfuslarýna göre
petrol gelirlerini paylaþýyor vs.vs.vs.

Ancak hiçbir senaryonun Irak’ýn kendi
özgünlüklerini veya bölge ülkelerinin endiþelerini
bir kenara býrakarak uygulanmasý mümkün deðil.
ABD’nin de, bir baþkasýnýn da böyle bir gücü yok.
Askeri bir zafar kazanýlabilir. Saddam rejimi yýkýla-
bilir. Ama yeni bir Irak inþa etmek için, Irak’lý un-
surlarýn, bu unsurlar arasýndaki iliþkilerin ve bölge
ülkelerinin yaklaþýmlarýnýn dikkate alýnmasý zorun-
lu.

Irak senaryolarýnýn tümünde, üzerinde en çok
tartýþma yürütülen ve gerginlik yaratan konu, Ku-
zey’deki Kürdistan oluþumu.

Sadece Türkiye, Ýran, Irak ve Suriye deðil;
bütün Arap devletleri, bugün baðýmsýz olarak kuru-
lacak veya gelecekte baðýmsýz bir devlete dönüþe-
cek þekilde tasarlanmýþ bir Kürdistan devletine

karþý çýkacaklardýr. 
Türkiye, Ýran ve daha az olmakla birlikte Suri-

ye’nin endiþelerinin nedeni, kurulacak Kürt devle-
tinin, kendi Kürt nüfuslarý üzerinde yaratacaðý et-
kiyle ilgilidir. Ancak bu üç ülke için de endiþenin
sadece bununla sýnýrlý olmamasý gerekir. 

Araplar için Irak topraðý Arap topraðýdýr. Bu
topraklar üzerinde Arap olmayan bir siyasi oluþu-
mun devletleþmesi istenecek bir durum deðildir.

Ancak asýl endiþe kaynaðý, ABD eliyle kurul-
muþ; zayýflýðý ve çevresindeki devletlerden gelen
tehdit nedeniyle baþýndan itibaren ABD’nin hi-
maye ve desteðine muhtaç; bundan dolayý
ABD’ye bulunduðu bölge itibariyle bir hizmet
sunmasý gereken ve güçlenmesi halinde komþu-
larýndan talepleri olabilecek bir devlet... Ýsrail
projesine ne kadar benziyor deðil mi?..Üstelik
dünyanýn uzak köþelerinden toplanmasý gere-
ken bir nüfustan deðil; binlerce yýldýr ayný coð-
rafyada yaþayan bir nüfustan ve ayakta kalmasý
için Musul/Kerkük petrollerinin gelirinin tahsis
edileceði, dolayýsýyla zenginleþmesi gecikmeye-
cek bir devletten sözediyoruz.

Bölgede yeni bir Ýsrail endiþesinin oluþmasý
þaþýrtýcý olmaz.

Bu projeksiyon, kimilerine fantazi gibi gelebi-
lir.

Fantazi yaný olmayan bir endiþe sebebi var.
Bölgede Arap olmayan bir devletin kurulmasý fik-
rinin en önemli destekçisi Ýsrail ve ABD’deki Ýsra-
il lobisidir.

Türkiye’yi yönetenlerin son günlerde telaþlý
görüntüler vermeleri ve Kuzey Irak’a müdahaleden
yoðun olarak sözedilmeye baþlanmasý; Baþba-
kan’ýn ve kimi emekli generallerin Kuzey Irak’ta
“çizginin aþýldýðý” þeklindeki beyanatlarý; Türki-
ye’nin ABD’nin Irak operasyonuyla ilgili olarak
yarattýðý en önemli yýðýnaða saldýrabileceði þeklin-
deki senaryolar ne anlama geliyor? Genelkurmay
baþkaný ordunun yüksek komuta kademesiyle bir-
likte bölgeye gitti ve bütün birlikleri denetledi.
Kuvvet kaydýrmalarý yapýlýyor ve bu kaydýrmalarýn
bir kýsmýnýn Kuzey Irak’a yapýlmýþ olduðu kesin-
dir. “Bir mülteci akýný” ihtimaline karþý görüntüsü
altýnda sýnýra yakýn bölgelerde Kýzýlay’dan Saðlýk
Bakanlýðý’na, Maliye Bakanlýðýndan Tarým ba-
kanlýðýna kadar bütün bakanlýk teþkilatlarý seferber-
lik görev yerlerinde organize olmaya çalýþýyor.

Türkiye’nin ABD’ye karþý savaþmasý ihtimali
elbette yoktur.

Türkiye’nin ABD’nin yýðýnaklarýný daðýtmasý
da beklenmemelidir.

Bu patýrtý yapýlacak; kimi tavizler elde edile-
cektir. Bu tavizlerin Kürt federe devletinin zayýf bir
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yapýlanmada tutulmasý; kendi parasý, bayraðý, ordu-
su gibi unsurlarýn olmamasý, güçlü bir merkezi
yönetim; Türkmenlerin rolünün büyütülmesi;
Türkiye’nin bölgede fiili varlýðýnýn meþru-
laþtýrýlmasý ve kalýcýlaþmasý; Musul ve Kerkük pet-
rolünün Kürtlere verilmemesi; dahasý Kuzey
Irak’ýn Türkiye’nin nüfuz bölgesi olarak þekillen-
mesi vb. olmasý muhtemeldir.

Ancak Türkiye için bütün bunlarýn da “rahat-
latýcý” olmasý zordur. Kendi Kürt nüfusunun temel
insani, demokratik, kültürel haklarýný Cumhuriyet’in
kuruluþundan 80 sene sonra, AB üyeliði hatýrýna ve
kullanýlmamasý için her türlü tedbiri alarak ve son
derece dar sýnýrlar içinde kabul etmiþ; son on beþ
yýlda yaþanan trajediden demokratikleþme yönünde
hiçbir ders ve açýlým çýkaramamýþ; özel savaþ suç-
larýnýn üzerine yatmýþ; Türkiye’nin bütünündeki ya-
sakçý, anti/demokratik, baskýcý, özgürlüklerden kor-
ku üzerine kurulmuþ düzeni deðiþtirmeye niyetsiz
yönetici sýnýfý; þimdi çok berbat bir coðrafyada, yeni
ve oldukça büyük bir Kürt nüfusla hangi biçimlerde
geliþirse geliþsin güçlü bir iliþkiler toplamýný yaþa-
mak durumunda kalacaktýr. Üstelik bu iliþki “Orta-
doðu’ya hoþ geldiniz” iliþkisidir. 

Bölgede birbirinin rakibi olarak yaþamýþ, sýk sýk
savaþmýþ; mevcut Kürt parlamentosunu ilkellikleri
nedeniyle yürütememiþ ve kapatmayý tercih etmiþ
Barzani ve Talabani, þu anda ABD’nin patronajýnda
parlamentoyu açmýþ ve bir anayasa taslaðý oluþtur-
muþ durumdalar. Ordulaþma var. Mali bir sistem
oluþturulmaya çalýþýlýyor vs. Bu iki unsurun dýþýnda
“CÝA Peþmergeleri” denilen 5 bin civarýnda silahlý
unsurdan oluþan güç ve KADEK var. 

Çeþitli Kürt çevreleri ve bu arada KADEK
için, Kuzey Irak’ta adý “Kürdistan” olan, bugün fe-
dere statüsünde de olsa bir devletleþmenin ortaya
çýkmasý,  önemli ve deðerli bir geliþme olarak
görülecektir. Bu geliþmenin ABD emperyalizminin
saldýrgan politikalarýnýn bir icabý ve bir yan ürünü
olmasý; kendileri açýsýndan ortaya çýkan sonucun
önemini azaltmamaktadýr. Ve Türkiye’nin bu olu-
þuma siyasi ve diplomatik müdahalesi karþýsýnda
Barzani ve Talabani “uyumlu bir görüntü” verme-
ye büyük önem verseler de; iþ askeri müdahaleye
gelirse savaþacaklarýný defalarca dile getirmiþlerdir.
KADEK’in son günlerdeki açýklamalarý da bu
yönde ifadeler içermektedir.

Yeni ve aðýr problemlerin gündeme geldiði

açýktýr.
Türkiye’yi yönetenler, siyasal sorunlarý

özgürleþtirici yollardan çözmeye asla yatkýn ol-
madýlar. Özgürlükler ve demokratikleþtirici
açýlýmlar Türkiye’nin hakim sýnýflarýna hep tehdit
göründü. Bu onlarýn sýnýf kimliðidir. Bu kimlik 80
yýldýr Türkiye toplumunu darbeden darbeye, kriz-
den krize, trajediden trajediye sürükledi. 80 yýldýr
Sevr endiþesini bile zihinlerinden silemediler. Bu
yüzden 80 yýl sonra bile Sevr hayaleti karþýlarýna
çýkmaya devam ediyor.

80 yýl boyunca, özgür, demokratik, müreffeh,
bölgeleri arasýnda ekonomik uçurumlar bulunma-
yan, adaletli bir Türkiye yaratamayan; ama bu ara-
da Kürt nüfusu zora dayalý, ýrkçý bir asimilasyona
tabi tutmak isteyen Türkiye hakim sýnýflarý, bu asi-
milasyon hedefine de ulaþamadýlar. Ne asimile ede-
bildiler; ne kardeþçe, eþitlik ve özgürlük temelinde
bir hayat inþa etmeyi denediler. Böyle bir çözüm
arayýþlarýný da, bu tür arayýþlardan yana olanlarý da
ezmeyi temel politika yaptýlar. Ne oldu? Cumhuri-
yet tarihi Pirus zaferleriyle dolu...

Þimdi Sevr hayaleti, burjuva milliyetçiliðinin
en pespaye temsilcileri eliyle; Perinçeklerin, Bah-
çelilerin aðzýndan, yeniden üstümüzde dolaþmaya
baþladý.

Bu hayalet sýnýr ötesi askeri harekatlarla deðil;
sýnýrlar içinde, demokratikleþmenin önündeki en-
geller kaldýrýlarak yokedilebilir.

Bunu onbeþ yýldýr yazýyoruz, bir kere daha
yazmýþ olalým.

Emperyalizmin dünyanýn hiçbir yerinde ve ta-
rihin hiçbir anýnda, ezilenlere özgürlük ve kurtuluþ
getirmediðini; ondan, tabiatý gereði böyle bir þeyin
beklenemeyeceðini;

Emperyalistlerden veya sömürgecilerden kur-
tuluþ ve özgürlük bekleyen önderliklerin, kendi
halklarýna çok aðýr bedeller ödettiklerini; tarihin
bunun sayýsýz örneðiyle dolu olduðunu;

Mücadele tarihi boyunca öðrenilmiþ dersleri
unutanlarýn; ayný dersleri çýkarabilmek için, her de-
fasýnda daha aðýr bedellerle yüzyüze geleceðini;

Ýsrail’in dostluðundan ezilenlerin sadece zarar
görebileceðini; Ýsrail’in hiçkimse için hayýrlý bir
model oluþturamayacaðýný;

ABD emperyalizminin “demokratik uygarlýk”
için savaþmadýðýný...

Ve benzerlerini, defalarca yazdýðýmýz gibi...
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Geçtiðimiz sayýlarda Arap-Ýsrail çatýþ-
masýna ve Ortadoðu sorununa iliþkin
yazdýðýmýz yazýlara ciddi tepkiler geldi. Türki-
ye Solu'nun bir kýsmýndan, Arap Solu'ndan ve
ilerici Arap aydýnlarýndan olumlu tepkiler
alýrken, sol hareketimizin baþka kesimlerinden,
yurt dýþýndaki yahudi marksistlerden ciddi eleþ-
tiriler aldýk. Mektupla  ve e-mail ile gelen bu
eleþtiriler, genel olarak Arap milliyetçiliðine
prim verdiðimizi, anti-semitik bir çizgiye
kaydýðýmýzý, Ortadoðu'ya iliþkin tespit ve he-
deflerimizde gerçekçi olmadýðýmýzý iddia et-
mektedir. Bu yazýmýzda, söz konusu eleþtiri ve
iddialarý tek tek ele alarak tezlerimizin daha iyi
anlaþýlmasýný amaçlýyoruz.

Eleþtiri 1: Yaser Arafat, burjuva bir liderdir
ve komünistler olarak ona bu kadar kayýtsýz
þartsýz destek saðlamak doðru deðildir.

Yaser Arafat'ýn bir sosyalist olmadýðý doð-
rudur. Baþkanlýðýný yaptýðý ve FKÖ'nün ana
gövdesini oluþturan El Fetih örgütünün sol bir
söylemi olmakla birlikte, bizim gözümüzde Fi-
listin Solu'nun ana temsilcileri Hawatme'nin
önderliðindeki Demokratik Cephe (FDHKC)
ve þimdi emekliye ayrýlmýþ olan George Hab-
baþ'ýn kurduðu Halk Cephesi (FHKC) dir. Buna
karþýlýk, sosyalist olmayan bir ulusal hareketi
komünistler belli koþullar altýnda geçmiþte de
desteklemiþtir; bugün de desteklemeye devam
edecektir. Asýl sorun, bu koþullarý iyi tanýmla-
mak, ve bunlarýn takibinde kararlý ve titiz ol-
maktýr. Nedir bu ilke ve koþullar ?

1) Emperyalizme karþý kararlý bir çizgi iz-
lemek, mücadeleye zarar verecek taviz ve uz-
laþmalardan uzak durmak

2) Ulusal hareket içindeki sol'la ve
komünistlerle iþbirliði yapmak

3) Emekçi halkýn demokratik ve sosyal
haklarýný vermek

Sosyalist olmayan bir hareketin, bu ilkeler ko-
nusunda ne denli tutarlý olabileceði kuþku
götürebilir; ancak bunlara baðlý ve sadýk
kalýndýðý süre boyunca  iþbirliðinin sürmesi
doðru ve gereklidir. Bu ilkelerin terkedildiði
noktada komünistlerin de desteði kaçýnýlmaz
biçimde sona erecektir.

Ortadoðu'daki Arap milliyetçi ve radikal
hareketleriyle komünistlerin iliþkisi adýna geç-
miþte ciddi ilkesizlikler ortaya çýkmýþ, bunlarýn
hemen hepsi SSCB'nin izlediði "reelpolitik"
çizgi etrafýnda gerçekleþmiþtir. Kendi
komünistlerini tutuklayan ve baský uygulayan
Irak'a, ya da iþçilerin haklarýný ortadan kaldýran
Mýsýr'a saðlanan  Sovyet desteði, (hatta geçmiþ-
te M.Suphi'leri katletmiþ kemalist yönetimle
kurulan iliþki de bu çizginin en gerideki
uzantýsý olarak görülmelidir) günlük politik
çýkarlar ve "gerçekçilik"  adýna devrimci ilke-
lerden verilen tavizlerin ürünüdür. Sonuçta ise
kaybeden komünist hareket ve bizzat Sovyetler
Birliði olmuþtur.

"Gerçekçilik" adýna bu tür bir çizgiyi empo-
ze edecek bir gücün olmadýðý günümüzde, Ya-
ser Arafat'ýn konumunu bu ilkeler ýþýðýnda ince-
lersek, sýradan bir kaypak burjuva önderlikten
oldukça farklý bir resimle karþý karþýya olduðu-
muzu anlarýz. Birincisi Arafat, emperyalizmin
kendisine dayatýðý bütün "barýþ görüsmesi"
süreçlerine girmiþ, ancak Filistin halkýný Ýsra-
il'Ýn merhametine mahkum edecek tüm
çözümleri kararlýlýkla reddetmiþtir. Bu yüzden-
dir ki, baþta Bush yönetimi olmak üzere tüm
emperyalist-siyonist camia, kendisini "istenme-
yen adam" ilan etmiþ ve (beyhude yere) onun
dýþýnda Filistin'I temsil edecek liderler
arayýþýna girmiþtir. Baþka bir deyiþle Batý, En-
ver Sedat gibi döneklere gösterdiði güleryüzü
Yaser Arafat'a göstermemekte, onu hala uzlaþ-
maya yanaþmayan bir baþbelasý olarak görmeye
devam etmektedir. Öte yandan Arafat, Filistin
Solu ile dostça iliþkiler içindedir ve yönetim so-
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rumluluklarýný onlarla paylaþmaktadýr. Son ola-
rak baþta emekçiler olmak üzere tüm Filistinli-
lerle kaynaþmýþ bir liderdir, ve kendini kendi
halkýndan saklýyan, kendi halkýna karþý sa-
rayýnda bir polis ordusuyla korunarak yaþayan
diðer bazý Arap diktatörlerinden ve emirlerin-
den tümüyle farklý bir lider konumundadýr. El-
bette ki Filistin Özerk Yönetimi döneminde
Arafat'ýn önderliði arkasýnda belli yozlaþma
alametleri gözükmüþ, kimi yolsuzluklar, ya da
Filistin Polisi'nin sorguda iþkenceyle muhalif
Filistinlileri öldürmesi gibi olumsuzluklar uç
vermiþtir. Bunlarý geçmiþ sayýlarýnda Fabrika
eleþtirmiþtir, ve bu tür çarpýklýklarý ortaya
çýktýðý ölçüde eleþtirmeye devam edecektir. An-
cak son Ýsrail harekatý esnasýnda Arafat olumlu
bir profil sergilemiþ; emperyalizm karþýsýnda
geri adým atmamýþ, ölüme çok yaklaþtýðý halde
kararlý duruþunu bozmamýþ, iþçisinden es-
nafýna, Hamas'ýndan FHKC'sine kadar milyon-
larca Filistinli'nin etrafýnda kenetlendiði bir li-
der, siyonist vahþet karþýsýnda bir direniþ sem-
bolü olmayý bilmiþtir. Tam böyle bir noktada
"O zaten bir burjuva, sosyalistler niye onu des-
teklesin ki ? " türü bir çýkýþ, siyonizmin Dünya
Solu'na attýðý ucuz bir olta, pek zavallýca bir
manevradýr. Kendine "sosyalist" diyen herkes,
bu tür ucuzluklara kanmayacak kadar akýllý ol-
malýdýr.

Eleþtiri 2: "Ýsrail'in yýkýlmasý fikrini artýk
Kaddafi bile savunmuyor. Ýsrail'in yýkýlmasý ge-
rektiðini savunmak, gerçekçi bir hedef mi ?"

Hayýr, gerçekçi bir hedef deðil. Týpký
"Amerikan emperyalizminin yýkýlmasý" hedefi
gibi; týpký "Avrupa'nýn emekçiler tarafýndan
yönetilen sosyalist bir kýta" olmasý hedefi gibi.
Bunlarýn hiçbiri kýsa vadede hayata geçmesi
beklenecek "gerçekçi" hedefler deðildir; ancak
bunlarýn hepsi "DOÐRU VE HAKLI" hedefler-
dir ! Daha önceki yazýmýzda belirttik: Siyoniz-
min Ortadoðu'da yenilmesi, sadece Filistin
halkýnýn , hatta tüm Arap halklarýnýn mücadele-
sinin ötesinde , dünya çapýnda verilmesi gerek-
li bir mücadelenin sonucu olarak görülmelidir.
Sosyalist Blok'un, emperyalizm karþýsýndan
büyük bir güç oluþturduðu dönemde dahi, siyo-
nizm geriletilebilmiþ deðildi (1980'lerdeki
Lübnan Harekatý ve Beyrut'un iþgali, Brejnev
baþtayken gerçekleþmiþti). Ancak emperyaliz-
min dünya çapýnda geriletilebilmesi ile
düþünülebilecek bir hedef olan "siyonizmin
yýkýlýþý" hedefine, SSCB'nin daðýldýðý

günümüzde, eskisinden çok daha uzaðýz. Filis-
tin önderliðinin þu anda kabul ettiði "Ýsrail ile
barýþ içinde yaþayan baðýmsýz Filistin devleti"
tezi,  mevcut statükonun zorladýðý bir gerçekçi-
lik olarak algýlanmaktadýr; ve bizim için de dip-
lomatik meþruiyet açýsýndan geçerli ve þu ko-
þullarda doðru bir yaklaþýmdýr.
Ancak  her nedense (!) bu "gerçekçi" hedef bir
türlü "gerçek" olamamakta, yakýnlaþtýkça uzak-
laþan bir serap gibi, patlayan bombalarýn tozu
dumaný arasýnda kaybolup gitmektedir. O
açýdan, mütemadi olarak "gerçekçiliði" salýk
verme yerine, barýþ þansýnýn nasýl sürekli eli-
mizden kaçtýðýný somut olarak incelemek gere-
kir. Son 5 senelik dönemde, Ortadoðu'da barýþ
ihtimali artmakta ve iyimserlik yayýlmakta iken
süreci birdenbire tersine çeviren belli baþlý ge-
liþmeler þunlardýr:

1) Ýzak Rabin'in öldürülmesi
2) Þaron'un Mescid-ül Aksa'yý ziyareti ve
ertesinde gerçekleþen katliam
3) Mayýs 2002 iþgali
Diðerleri kadar sarsýcý olmasa da, geçtimiz

aylarda Gazze'de HAMAS askeri liderinin evi-
ne atýlan füze dahi bu çerçevede deðerlendirile-
bilir. Bu olay için, akla "barýþ þansý nerde vardý
? " sorusu gelirse hatýrlatalým: 9 çocuðun
öldüðü bu alçakça saldýrý, tam da Arafat'ýn HA-
MAS'ý intihar saldýrýlarýný durdurma konusunda
ikna ederek stratejik bir insiyatif yakalamaya
çalýþtýðý güne denk geldi, ve muhtemelen bu
saldýrý olmasaydý, Filistin Yönetimi görüþmele-
re yeniden baþlayabilmek için "intihar
saldýrýlarýný durdurma" kararýný dünya kamu-
oyuna açýklayacaktý. Þu anda ise, hep beraber
çok daha büyük intihar saldýrýlarýna
hazýrlandýklarýný duyuyoruz ve umutla bekliyo-
ruz.

Baþa dönelim: Madrid görüþmeleriyle baþ-
layan barýþ sürecinde Ýzak Rabin, Araplar dahil
herkese umut veren bir profil sergiledi. Rabin
elbette ki bir "ilerici" veya "ýlýmlý" politikacý
deðildi. Aksine, siyonistler için efsane olan bir
savaþ kahramaný ve "þahinler" olarak bilinen
çizginin temsilcisiydi. Ancak, siyonist
ikiyüzlülüðün sembolü olan "ýlýmlý" Þimon Pe-
res'in aksine, tutarlý ve açýk bir kimliðe sahipti
ve Araplar da, bir düþman olarak dahi ona saygý
duyuyorlardý. Rabin, (muhtemelen) Ýsrail'in
1949'dan beri içine girdiði "sonu olmayan bir
savaþ süreci"nin Ýsrail açýsýndan dahi ne denli
yýkýcý ve yozlaþtýrýcý olduðunu görmüþ, ekono-
miden bilime kadar herþeyin savaþa (do-
layýsýyla dýþ yardýma) endekslendiði bir Ýsrail
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yerine; kendi güvenliðini garanti altýna aldýktan
sonra "normal" bir hayat yaþýyan, gerek kendi
iç kaynaklarýný, gerekse komþularýyla iliþkileri-
ni geliþtiren bir Ýsrail hedeflemiþti. Bunda ne
kadar samimi ve kararlý olduðunu saptamamýzý
saðlayacak somut verilerden yoksunuz; ancak
yüzlerce sayfa doküman veya röportajdan çok
daha ikna edici tek bir veriye sahibiz: Suikast
sonucu öldürülmesi. Ýsrail gibi güvenliðin ner-
deyse bir hezeyan halini aldýðý bir toplumda,
baþbakanýn öldürülmesi ve katilin  "fanatik bir
yahudi" çýkmasý, hiçbir inandýrýcýlýðý olmayan
kof bir senaryodur. Bu iþin içinde herhangi bir
Arap parmaðý olmasý durumunda, anýnda
bölgesel bir savaþýn çýkacaðýný çocuklar bile
tahmin eder. "Araplar deðilse kim ?" sorarsak,
en basit bir akýl yürütmenin dahi bizi götürece-
ði nokta, bu suikastin, Ýsrail devleti içinde belli
odaklarýn bilgisi (ve dolayýsýyla onayý) dýþýnda
yapýlmasýnýn mümkün olmadýðýdýr. Baþka bir
deyiþle, Rabin'in oldukça cesur olan hedefleri,
temsil ettiði devletin bütünü tarafýndan benim-
senmemiþ, tehlikeli bulunmuþ, ve sonuçta ken-
disine karþý (bu tür durumlarda en klasik çözüm
olan) "Kennedy yöntemi" uygulanmýþtýr. 

Þimdi soralým: Bir "savaþ kahramaný" ola-
rak algýlanan kendi baþbakanýný öldürmekten
çekinmeyen bir devlet karþýsýnda,  hangi "barýþ
planý"nýn þansý olabilir ? Bu sorunun cevabýný,
Rabin'in ölümünden birkaç sene sonra Ariel Þa-
ron verecektir. Ehud Barak'ýn baþbakanlýðý
döneminde çatýþmalar yer yer sürerken
görüþmeler de sürüyor; ve çatýþma kontrol
altýna alýnabilir gözüküyordu. Þaron'un Mes-
cid-ül Aksa'yý  ziyareti  olaylarý çýðrýndan çýka-
ran temel bir "kýrýlma noktasý"dýr. Oldukça ger-
gin bir ortamda, kendisinin Filistinliler ta-
rafýndan ne denli nefret edilen bir politikacý ol-
duðunu bile bile, neredeyse þov yaparcasýna
Mescid-ül Aksa'ya gitmiþ, Filistinlileri tahrik
için elinden geleni yapmýþ, bunlarý yaparken de
oraya ciddi bir askeri güç yýðmýþtýr. Kendisine
karþý tepki baþlayýnca da, oraya getirdiði askeri
birlikler olaylarý yatýþtýrmak yerine tam tersine
týrmandýrmýþ; elinde çaký bile olmayan insan-
larýn üzerine lastik mermi, göz yaþartýcý bomba
..vs gibi caydýrýcý araçlar dahi kullanmaya ge-
rek duymadan direkt olarak hakiki mermiyle
ateþ açmýþtýr.  Sonuç çok sayýda ölü, ve çöpe
gitmiþ bir diðer barýþ þansýdýr.

Bütün bunlar çok açýk bir gerçeðe iþaret et-
mektedir: Ýsrail'le 50 yýldýr yaþanan sürecin ta-
rihi, en "gerçekçi" barýþ planýný dahi bir hayal
haline getirmek için siyonizmin kurduðu komp-

lolarýn tarihidir. Bütün bu süreç boyunca Filis-
tinlilerden yana atýlmýþ bütün adýmlar
(FKÖ'nün BM'ye kabulundan, ayrý bir Filistin
devleti fikrinin benimsenmesine kadar) hepsi
silahlý mücadelenin, Ýsrail'e vurulan darbelerin,
Ýsrail konusunda llüzyon beslemeyen bir strate-
jik kararlýlýðýn ürünüdür. Varolan durumda,
Ýsrail'in yýkýlmasý gerçekçi bir hedef deðildir;
ancak "barýþ" içinde bir arada yaþamanýn da
bundan daha gerçekçi olmadýðý aþikardýr. Nihai
hedef doðrultusunda tek çýkýþ yolu, Filistinlile-
rin siyonist barbarlýða karþý savaþýp, onu belli
noktalarda (dünya kamuoyunun desteðiyle) ge-
ri püskürtüp mevzilerini saðlamlaþtýrmalarýdýr.
Ýsrail var oldukça, Filistinliler için tek olasý ya-
þam biçimi, ancak "uzun ve kanlý" bir barýþ ola-
bilir.

Eleþtiri 3: Fabrika dergisi, Arap Ýsrail
çatýþmasýnda, sürekli Araplar lehine ve Ýsrail
aleyhine yaptýðý vurgularla antisemitizme kapý
açmakta, ona zemin hazýrlamaktadýr.

Bu noktada, bir gerçeðin bir kez daha altýný
çizmek istiyoruz: Siyonizm, antisemitizmin
ikiz kardeþidir; ve bu iki gericilik birbirlerini
karþýlýklý besleyerek, birbirleri için birer varo-
luþ sebebi ve zemini yaratarak  dürüst insanlarý
kültürel ve siyasi bir kýskaç içine almaktadýr.
Bu anlamda siyonizm, 2000 yýllýk bir gericilik
olan antisemitizm karþýsýnda , onunla ayný
düzlemde yer alan, ve en az onun kadar gerici
bir cevap olmuþtur. Aradaki parallelik çok net-
tir: Antisemitiklerin hedefi, yahudileri toplu-
mun dýþýna itmek, toplumsal yaþamý yahudiler-
den arýndýrmaktýr.  Siyonizmin hedefi de
aynýdýr: Yahudileri içinde yaþadýklarý toplum-
dan kopararak ayrý  bir "yahudi devleti"'nin
yurttaþý (ve askeri !) haline getirmek. Her ikisi
de nefretle beslenir. Antisemitizm, yahudileri
bir bütün olarak, aralarýndaki sýnýfsal ayrýmlarý
göz ardý ederek, "tefeci yahudi"yle özdeþleþtiri-
ken, siyonizm de yahudilerin hiçbir toplumda
huzura kavuþamayacaðý fikrini güçlendirmek
için "goy" lara (yahudi olmayanlara) karþý (ge-
ne her türlü sýnýfsal ve siyasi ayrýmý göz ardý
ederek) güvensizliði ve nefreti körükler. Ýkisi
de yaný noktada buluþur ve birbirine destek ve-
rir: Yahudileri içinde bulunduklarý toplumlar-
dan koparmak.

Bu aktardýðýmýz yaklaþýmýn bir fantezi, ya
da soyut bir beyin jimnastiði olmadýðýný kavra-
mak için, geçtiðimiz Fabrika sayýlarýnda
basýlan Ebu Firas'ýn yazýsýna göz atmak yeterli
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olacaktýr. O yazýda Ebu Firas, 2. Dünya Savaþý
arifesinde Nazilerle Siyonistler arasýndaki
utanç verici iþbirliðine deðinmekte; yahudilerin
Alman toplumunun eþit ve özgür bireyleri ol-
masý, ve hristiyanýyla ve yahudisiyle tüm Al-
manyanýn faþizmin çizmesinden kurtulmasý
için mücadele veren komünist, sosyaldemokrat
ve liberal yahudilerin aksine, siyonistlerin nasýl
yahudileri Almanya dýþýna çekmek için uð-
raþtýðýný, ve bu konuda kendileriyle týpatýp ayný
amacý taþýyan Nazilerin nasýl onlara yardým et-
tiðini ibretle ortaya koyuyordu. Bu senaryo,
günümüzde de kendini yeniden üretmektedir.
Daha geçtiðimiz aylarda, Fransa'da baþkanlýk
seçiminin ilk turlarýnda faþist Le Pen öne çýkar
çýkmaz, Ýsrail baþbakaný Þaron, tüm Fransýz ya-
hudilerine "Fransa'yý terketme ve Ýsrail'e yer-
leþme" çaðrýsýnda bulundu. Bu çaðrý gerçekleþ-
seydi, buna Þaron'dan sonra en çok sevinecek
ikinci kiþi muhakkak ki Le Pen olacaktý. 

Ezilen kesimlerin, gördükleri baskýya tepki
olarak "ayrý bir coðrafi mekanda birleþme ve
diðerlerinden kopma" türünden yakalaþýmlara
yönelmesi tarihte her zaman gerici sonuçlar do-
ðurmuþtur; ve siyonizm bu konuda tek deðildir.
Amerika'daki  "Siyah Müslümanlar" hareketi
de, Elijah Muhammed'in önderliðinde "ayrý si-
yah nuüfus bölgelerinde bir araya gelme ve be-
yazlardan kopma" türünden yaklaþýmlara
yönelmiþ, bir tür siyah þovenizmi , beyaz
düþmanlýðý ve zenci faþizminden baþka bir þey
olmayan bu yaklaþým, zencileri kendi toplumsal
hayatlarýndan defetmek isteyen beyaz ýrkçýlarýn
ve en çok da  FBI'ýn hayýr duasýný almýþtýr.  Eli-
jah Muhammed'in , devrimci siyah önder Mal-
colm X'e karþý düzenlediði suikastte FBI'dan
açýk yardým aldýðý bugün bilinmektedir.

O halde resim nettir: Siyonizm, yalnýzca Fi-
listin halkýna karþý uyguladýðý vahþet do-
layýsýyla deðil, ayný zamanda yahudi meselesi-
ne yaklaþýmý ve bu konuda diðer ýrkçýlýklarla
gösterdiði parallelik dolayýsýyla, dünya yahudi-
lerinin utancýdýr. Týpký nazizmin Alman halký
için, bir utanç olduðu gibi. Ancak nazizme
karþý, tüm Almanlarýn Hitler'le özdeþleþmesini
engelleyecek ölçüde mücadele eden ciddi bir
Direniþ Cephesi varken, bugün dünya yahudile-
ri arasýnda Ýsrail'e ve siyonizme karþý tavýr ko-
yan ve onu reddeden kesimler oldukça zayýftýr.
Deðerli düþünür Noam Chomsky, marksist ta-
rihçi Eric Hobsbawn, eski Avusturya baþbakaný
Bruno Kreisky gibi onurlu isimler dýþýnda ciddi
bir muhalefet veya direniþ cephesinden bahset-
mek  mümkün deðildir. Antisemitizm fobisi, ya

da baþka bir deyiþle Holocaust'un anýlarý henüz
canlýyken, yeni bir yahudi düþmanlýðý fur-
yasýnýn baþlama ihtimali, dünya yahudileri üze-
rinde  büyük bir baský yaratmakta; bu baský on-
larý Ýsrail'Ýn cinayetleri konusunda utanç verici
bir sessizliðe itmektedir. Bu sessizliðin meyva-
larýný da toplayan, elbette ki Ýsrail'I yöneten ka-
tillerdir.

Sorun tam burada baþlamaktadýr. Anti-siyo-
nizmin bir anti-semitizm olarak algýlanmasýný
kolaylaþtýran unsur, yalnýzca siyonist propagan-
danýn çarpýtmalarý deðil, ayný zamanda anti-si-
yonist yahudi kimliðinin teþhis edilemeyecek
kadar zayýf ve silik olmasýdýr. Frasnýz Direniþi
esnasýnda komünist direniþçi Jean Pierre Tim-
baud, yakalanýp idam mangasýnýn karþýsýna
çýkarýldýðýnda Nazilerin suratýna þu solganý
haykýrabilmiþtir:  "Yaþasýn Alman Komünist
Partisi !" Mesaj açýktýr: "Sizler katilsiniz. An-
cak sizin gibi olmayan Almanlarýn da var oldu-
ðunu biliyoruz ve onlarý kendi kardeþlerimiz
kadar seviyoruz". Anti-nazizmin sýð bir Alman
düþmanlýðýna indirgenmesini imkansýz kýlan,
tamý tamýna bu ve benzeri yiðit haykýrýþlar ol-
muþtur.  Ancak bugün Filistin Direniþçilerine
bu güveni ve dayanýþma duygusunu verecek
hiçbir yahudi örgütü maalesef yoktur. Ýsrail'de-
ki muhalefetin bileþenlerinin önemli bir
kýsmýnýn (örneðin "Þimdi Barýþ" hareketinin)
olumlu olmakla birlikte siyonizmi ve Ýsrail'Ýn
temel poltikalarýný tartýþmadýðýna daha önce de-
ðinmiþtik. Dolayýsýyla, Ýsrail'e karþý çýkarken
herhangi bir yahudi kesimini (Ortadoðu'da veya
dünyada) yanýna alamamak, Filistin Direniþi-
nin, en azýndan Batý'da, antisemitizmle damga-
lanmasýný kolaylaþtýrmaktadýr.

Bu noktada sosyalist yaklaþýmýn misyonu
ortaya çýkmaktadýr. Bugün gerek Arap, gerekse
Türk sosyalistleri, Filistin konusunda islamcý
örgütlerle ittifak halindedir. Bu, içinde bulun-
duðumuz durumda doðru ve yerindedir. Ancak
Filistin ve Ýsrail sorununa yaklaþýmda "Ýslamýn
egemenliði" yaklaþýmýný bir sosyalistin benim-
semesi söz konusu olamaz. Dolayýsýyla, bu sa-
vaþta sosyalistler sýð ve þoven bir  Arap miliyet-
çiliðinin veya islamcý gericiliðin yedek gücü ol-
mak gibi bir kaderden kaçmak istiyorlarsa, bir
yandan mücadelenin içinde aktif olarak yer al-
mak (ki bu yapýlmaktadýr) , öte yandan farklý
bir yaklaþýmýn ve katkýnýn taþýyýcýsý olmak du-
rumundadýr. O da "ikinci cepheyi açmak"týr.

Ýsrail'in, nasýl uluslararasý siyonizmin
gücünün yalnýzca "su üstünde görünen kýsmý"
olduðuna deðinmiþtik. Ve þunu da eklemiþtik.
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Bugün Filistin halkýnýn askeri-politik planda
verdiði kahramanca mücadele, anti-siyonist
mücadelenin merkezinde olmakla birlikte,
dünya çapýnda da bir dizi yan mücadele ile des-
teklenmelidir. Ýþte bu yan mücadelelerin en
önemlilerinden biri, gerek Ortadoðu'da, gerekse
dünyada yahudiler arasýnda antisiyonist eðilimi
güçlendirmektir. Ýsrail'Ýn yumuþak karný bura-
dadýr.

Bir düþünelim: Ýsrail ordusu yýllardýr 10
aylýk bebekleri, 9 yaþýnda çocuklarý, yaþlý
kadýnlarý, hasta ve özürlüleri alçakça katlet-
mekte; ancak sonuçta kendi varoluþu ve meþru-
iyeti bu cinayetlerden zerre kadar etkilenme-
mektedir. Dürüst insanlarýn içini parçalayan,
neredeyse boðazýmýzý bir düðüm gibi týkayan
bu vahþet, Batýlý emperyalist medya tarafýndan
gerektiði þekilde sumen altý edilip dünya kamu-
oyuna rahatlýkla yuttrulabilmektedir (intihar
eylemlerini körükleyen de bir anlamda bu
týkanýklýtýr). Dolayýsýyla Ýsrail, önümüzdeki
dönemde de yüzlerce Filistinli çocuðu pekala
öldürebilir ve muhtemelen de öldürecektir. An-
cak, Ýsrail devletinin politikalarý yüzünden ya
da devtet tarafýndan bir tek Ýsrail vatandaþý
öldürülürse, bu tüm yapýyý sarsacaktýr. Hitler,
iþgal altýndaki ülkelerdeki halký katlederken,
kendi muhaliflerini de toplama kamplarýnda tu-
tuyordu. Bugün Ýsrail'in böyle bir lüksü yoktur.
Baþka bir deyiþle, Filistin halkýný katlederken,
muhalif Ýsrail'lileri deðil toplama kampýna at-
mak, onlardan birinin devlet tarafýndan herhan-
gi bir þiddet eylemine maruz kýlma dahi, Ýsrail
için sonun baþlangýcý olacaktýr. Ýsrail toplumu-
nun nasýl bir "dehþet dengesi" üzerinde oturdu-
ðunu daha önce belirttik. Bu "denge", ancak
(sanal ve zorlama da olsa) muazzam bir da-
yanýþma duygusu ile varlýðýný sürdürebilir. 3-5
marjinalin ötesinde, toplumsal veya siyasal bir
kesimin sürekli maðdur pozisyonda olmasý, bu
duyguyu ortadan kaldýracak; toplumu ayakta
tutan baðlarý da büyük ölçüde zedeleyecektir.
Kendi (musevi) vatandaþlarýna tek  tek deðer

veren, vermek zorunda olan bir devlet, sistema-
tik dýþlama ve baský politikalarýna yöneldiði
takdirde, çöküþ kaçýnýlmaz olacaktýr.

Bu noktada, Ýsrail içinde ve dünyada,
anti-siyonist bir yahudi muhalefet yaratmanýn
önemi ortaya çýkmaktadýr. Bu doðrultuda har-
canacak çabalar baþlangýçta oldukça nankör,
verimsiz, ve kýsýr gözükebilir; ancak gerek Or-
tadoðu sorununun, gerekse onunla (Ýsrail üze-
rinden ) baðlantýlý olan Yahudi sorununun
saðlýklý çözümü için gerekli olan kilit olgular-
dan biri de budur. Burada söz konusu olan
yalnýzca Filistinlilerin mücadelesini ferahlat-
mak ve ona lojistik destek saðlamak gibi dar bir
bakýþ açýsýnýn ötesinde, yahudileri de siyonizm
kamburundan kurtararak gerçek anlamda
özgürleþmelerinin yolunu açmaktýr. 

Bu görev, ancak sosyalist bir yaklaþýmla
mümkündür. Yahudi ilericileriyle eleþtirel bir
diyalog kurarak, yaþadýklarý illüzyonu ortaya
koyma iþi, ne Hamas'la, ne Ýslami Cihat'la, ne
de BAAS milliyetçiliðiyle yapýlamaz. Do-
layýsýyla baþta Arap sosyalistleri olmak üzere,
tüm dünya sosyalistleri, temasta olduklarý ya-
hudi kesimlerde anti -siyonist bit bilinçlilik ya-
ratmak göreviyle karlý karþýyadýr.

Bu baþarýldýðý takdirde, yalnýzca Filistnliler
belli kazanýmlarý daha az kan ve gözyaþýyla el-
de etmekle kalmayacak; ayný zamanda
yüzyýllar boyu feodalitenin, kapitalizmin, ve fa-
þizmin  kurbaný olmuþ bir topluluðun, yahudile-
rin, dünya çapýnda baþka bir gericilik olan siyo-
nizmin piyonu ve payandasý olmasý þeklindeki
çirkin paradoks sona erecektir. Ýçinden Marx'I,
Freud'u ve Mendelson'u çýkarmýþ; ticarette, sa-
natta, ciddi bir birikimi temsil eden bir etnik ke-
simin,  siyonist vahþet tarafýndan kirletilen kim-
liðini yeniden kazanmasý ; týpký Vietnam sa-
vaþýna "hayýr" diyen "güzel" Amerikalýlar, Hit-
ler'e karþý savaþan "güzel" Almanlar gibi , güzel
ve onurlu yahudilerin insanlýk nezdinde yeni-
den öne çýkmasý, ancak bu þekilde mümkün
olacaktýr.
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Ýsmail Bilen, Nazým Hikmet ile birlikte...
(Fotoðraf: TÜSTAV Arþivi)

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreteri

Ýsmail Bilen’i 
100. yaþýnda saygýyla anýyoruz.

(18 Ekim 1902 - 2002)



Z.T: Önce Filistin’le ilgili son geliþmelerle
baþlayalým isterseniz. 

H.M: Maalesef  genel olarak baktýðýmýzda, ne-
dense özellikle son iki aydan bu yana, Filistin soru-
nu Türk medyasýnda gündemden düþtü. Özellikle
Türkiye’de Baþbakan Ecevit’in Ýsrail’i soykýrým
yapmakla suçlamasýndan kaynaklanan Ameri-
ka’daki Yahudi lobilerinin geliþtirdiði tepkiden do-
layý, göze çarpar bir þekilde Türk medyasýnda Ýsra-
il aleyhinde haberler giderek azaldý ve sonunda da
kesildi. Çok radikal bir olay olmadýðý zaman - ki bu
intihar eylemi olmadýðý sürece - haber olmuyor.
Dýþiþleri bakaný Þükrü Sina Gürel ve Baþbakan
Ecevit’in açýklamalarýnda da vardý. Bu son krizi de
oraya baðlamalýyýz. Çünkü sayýn Ecevit’in, anti-
Ýsrail  ve ayný zamanda Amerikanýn Irak operasyo-
nuna karþý olan tavrý bazýlarýný rahatsýz etmiþti. Do-
layýsýyla iç ve dýþ güçler  böyle bir komplo yaparak
bu hükümetten kurtulmak istediler. Sanýyorum
Bahçeli ve Ecevit bunun farkýna vardýlar, do-
layýsýyla bu olay gerçekleþmedi þimdiye kadar. Bi-
zim konumuzun dýþýnda, dolayýsýyla Filistin’de çok
fazla deðiþen bir þey yok. Tam tersi çok ciddi, teh-
likeli bir süreç baþlatýldý. Bu süreçte Bush’un
açýklamalarý, Arafat’tan kurtulma giriþimleri ve Fi-
listin halkýnýn baþýna Amerikan yanlýsý birilerinin
getirilmesi süreci baþlatýldý. Maalesef  birçok Arap
ülkesinin yöneticisi bu komploya önayak oldu. Ta-
bi bu süreç baþlatýlýrken Ýsrail’de tüm Filistin top-
raklarýna yönelik iþgalini daha da geniþletti. Filistin
halkýna yönelik tutuklama, iþkence, baský, öldürme
yöntemlerini en yoðun bir þekilde devam ettirdi.
Ama maalesef bunlarýn hiçbiri Türkiye’de haber
deðeri taþýmýyor. Çok ciddi bir süreç var tabi Ame-
rikalýlar tek kutuplu bir dünyanýn ona saðladýðý
avantajý kullanarak küstahlýðýnýn doruðunda oldu-
ðundan dolayý, baþta Ortadoðu olmak üzere tüm
dünyayý, çýkarý demeyeceðim çünkü çýkar kelimesi
çok haksýzca olur, kendi aptalca ve insafsýzca se-
naryolarýna uygun bir hale getirdi. Çünkü Ameri-
kan çýkarlarý her zaman saðlam olmak zorundadýr.
Hiçbir zaman tehlikeye düþmemiþtir Amerikan

çýkarlarý. Ama bu da yetmiyor Amerikan yönetimi-
ne, Amerika’yý yöneten güç merkezleri, tekeller bi-
raz kovboyluktan gelen küstahlýkla, ben istediðimi
yaparým astýðýmý asar, kestiðimi keserim þeklinde
bir tavýr içinde. Ýþte bu yüzden Ýsrail’e yönelik des-
tek, alabildiðine sürüyor, inanýlmasý güç boyutlar-
da. Buna paralel olarak Irak gündeme getirildi tek-
rar. 

Z.T: Kissinger’ýn bir sözü var: “Ýsrail ile ilgili
her þey ABD’nin bir iç meselesidir” diye. 

H.M: Ya keþke öyle olsa yani ABD’nin iç me-
selesidir dediðiniz zaman, Amerikanýn iç meselesi,
Amerikanýn çýkarýdýr. Amerikanýn çýkarý bugün Or-
tadoðu’da ve dünyada olanlarý gerektirmiyor. Keþ-
ke öyle olsa, Amerikanýn çýkarlarý tehlikede deðil ki
Amerika bugün Ortadoðu’ya yaptýðýný yapsýn. On-
dan dolayý ben o vurguyu yapýyorum. Yan iþin için-
de biraz sosyolojik boyut aramak lazým. Ne yaptý ki
Arap halklarý? Filistin’i bir kenara býrakalým, Ame-
rikanýn çýkarlarýna ne zarar verdi? Arap ülkeleri için
söylüyorum. Usame Bin Ladin ve 11 Eylül olayýný
ayýrarak söylüyorum. Þimdi baktýðýnýzda öyle de-
ðil. Ýsrail hiçbir zaman tehdit altýnda deðil, Ameri-
kalýlar kendileri açýkladýlar geçen hafta, Ýsrail’de
400 tane nükleer baþlýk var diye. Fransa ve Ýngilte-
re’den daha fazla önemlidir. Þimdi 400 tane nükle-
er baþlýðý olan bir ülkenin hiçbir zaman tehdit
altýnda olmayacaðýný bütün herkes bilir.  Do-
layýsýyla Amerikanýn bugün Suudi Arabistan’a,
Mýsýr’a, Lübnan’a, Ürdün’e çullanmasýnýn bir an-
lamý yok. Eðer öyle düþünülüyorsa ama olay öyle
deðil. 20. yy. da Osmanlý’nýn çöküþü süreci baþ-
latýlmasý, Ortadoðu’nun þekillendirilmesi, Sykes-
Pickott anlaþmasý  süreci nasýl stratejik bir boyut bir
Ortadoðu boyutu getirdiyse bence þu anda yapýlan
da 21. yy’a yönelik yani 100 yýllýk bir planýn hesap-
larý yapýlýyor diye düþünüyorum. Yani yalnýz Ce-
nin’e girmek 5000 tane insaný öldürmek, ya da Fi-
listin halkýný sindirmek olarak deðil, olayý ben daha
çok þu boyutta görüyorum. Ýnsanlara, özellikle de
Ortadoðulu insanlara, artýk Türkiye de iþin içinde-
dir tabi, yani siz bir halt yapamazsýnýz teslim olun
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deniliyor. Ruhunuzu, beyninizi, her þeyinizi bana
vereceksiniz durumudur. Çünkü siz ruhunuzu tes-
lim ettiðiniz zaman, geleceðe yönelik umutlarýnýzý
yok ettiðiniz zaman birey olarak, hiçbir anlamýnýz
yoktur. Býrakýn toplum olarak. Amerika bunu
yapýyor, biz Ortadoðu’da bunu görüyoruz açýkçasý.
Ben çeþitli ülkelere gidip sokaklarda insanlarla
yaptýðým sohbetler sýrasýnda bu söylediklerimin iz-
lerini görüyorum. Amaç da o, yani þimdi Irak’ý vu-
racaðým diyor. 

Z.T: Buradan Irak’a geçelim. Irak bizi vurma-
dan  biz vuracaðýz diyor Amerika. Peki Irak ne ile
vuracak? Irak niye bu kadar önemli oldu Amerika
için?

H.M: Amerika’nýn Irak’a yönelik operasyonu-
nun gerekçelerinin hiçbirinde hukuku býrakýn,
mantýðý da býrakýn, yani hiçbir þey bulamýyorsunuz.

Z.T: Bir gerçeklik kýrýntýsý bulamýyorsunuz. 
H.M: Hiçbir þey yok. Irak, BM kararlarýna uy-

sun diyor. Yüzde yüz uydu. Bunu ben söylemiyo-
rum BM Denetleme Kurulu Baþkaný söylüyor.
Yüzde yüz uydu. 2. Kimyasal silahlarýný hepsini
imha etsin. Appartheid   raporunda var 1998 rapo-
runda, yüzde yüz imha ettik diyor. Kaldý ki bunu
býrak çünkü Appartheid’in raporu çok önemli deðil,
kitle imha silahlarýnýn malzemesi dahil olmak üze-
re, batý kaynaklýdýr. Yani Amerika, Ýngiltere, Fran-
sa, Almanya kaynaklýdýr. Dolayýsýyla imha edilen
miktar, gönderilen miktarla eþittir. 

Z.T: Kontrol edilebilir yani.
H.M: Hayýr kendileri söylüyor yine raporda

var. Atýyorum kimyasal, biyolojik anlamýnda söyle-
diðimde toplam diyelim ki bin ton Fransa, Ýngiltere
ve Almanya Amerika gönderdiði bin ton imha edil-
miþtir. Bu raporda da gösteriliyor zaten. Bu bir, iki
Sovyetler yýkýldýktan sonra ki Irak’ýn vuruluþuna
eþittir. 1990’da Sovyetler Birliði çöküyor, 1991’de
Irak vuruluyor. Batý vermediðine göre böyle bir
olanaðý kim verecek? Üç: zaten ambargo var. Has-
tanede kullanýlan þeyi bile yasaklýyorlar. Narkoz bi-
le kullanamýyor. Yasak çünkü narkozdan kimyasal
silah üretilebiliyor. Yani 100 milyon ton narkoz it-
hal edersen bundan bir gram kimyasal silah ürete-
bilirsin. Böyle bir ambargo var. Þimdi bütün bunlar
varken, ambargo, bilgiler varken, çýkýyor diyor ki
Amerikan tarafý, 20 yýl sonra Irak’ýn kitle imha si-
lahý üretebileceðini söylüyor. Bu kadar alçakça bir
þey olamaz, biz aptal yerine koymak ve bize olma-
yan bir gerçeðe inandýrmak zorunda býrakýyorlar. 

Z.T: Þimdi Ortadoðu’da kitle imha silahý diye
bir þey söz konusu deðil. Bunu Amerikalýlar da bi-
zim kadar biliyorlar. Amerika’yý tehdit eden her-
hangi bir fiziki tehdit de yok. Ama gene de Ameri-
ka’nýn bu ýsrarýnda sizin de söylediðiniz gibi, Orta-

doðu’yu yeniden þekillendirmek, düzenlemek fik-
rinin arkasýnda bir tehdit mi görüyor Amerika ? 

H.M: Tehdit görülmüyor aslýnda, Amerika hiç-
bir þey görmüyor.  Amerika bence 21. yüz yýlda
bütün bölgeyi yeniden þekillendirmek istiyor. Be-
nim bu baþta anlattýðým tek güç olma küstahlýðýný
sonuna kadar kullanmak istiyor. Sýkýntý buradan
kaynaklanýyor. Amerikalýlarýn kafasýnda iki senar-
yo var. Ýstikrarlý bir Irak kendilerine göre demokra-
tik bir Irak, Irak’a demokrasiyi getireceðiz. Volfo-
witz’in Ankara’dan yaptýðý açýklamayý söylüyo-
rum. Ortadoðu’yu yeniden þekillendirmek üzerine
kurulu bir strateji. Þimdi bu çok aptalca bir yak-
laþým, yani emperyalist bir ülke olarak Ameri-
ka’nýn, Ortadoðu’ya barýþý getirmek istemesi, bu
deneyimini Ýsrail ile olan iliþkilerinde görmek
mümkündür. Dolayýsýyla bu inanýlmasý çok güç bir
senaryo. Eðer demokrasi istiyorsa Irak’tan önce
Mýsýr’da veya kendi iþbirlikçisi diðer Arap ülkele-
rinde deneyebilir. Kendi iþbirlikçisi olan yönetimle-
rin hiçbirinin demokratik olmadýðýný, tümüyle fa-
þist diktatörlükler olduðunu þu ya da bu biçimde ve
yüzde yüz destek gördüðünü herkes biliyor. Do-
layýsýyla bu kabul edilebilir bir senaryo deðil. Ýkin-
ci senaryo, karmaþýk bir Irak, karmaþýk bir Ortado-
ðu ve dolayýsýyla karmaþýk bir bölge yaratmak.
Çünkü Irak, Afganistan gibi deðil, Irak’la Afganis-
tan’ý karþýlaþtýranlar var. Herkes kendine göre bir
sürü senaryo yazmýþtý yok iþte enerji yollarý, strate-
jik bölge,  Amerika-Rusya çatýþmasý, hepsinin ap-
talca olduðunu sonradan gördüler. Çünkü Afganis-
tan uluslar arasý stratejik saflarda zerre kadar deðe-
ri olmayan bir toprak parçasýdýr. Amerika’nýn ne iç
ne de dýþ söyleminde Afganistan’ýn adý bile geçmi-
yor. Usame Bin Ladin unutuldu, Taliban unutuldu.
Irak öyle deðil. Yani Irak ile ilgili olabilecek genel
senaryonun her detayý çok önemlidir. Ýnanýlmasý
güç karmaþýk halkalarla geliþir. Örnek vermek ge-
rekirse en çok tartýþýlan konu Kürt sorunudur. 20.
Yüzyýlda Sevr’de ve Sevr öncesi senaryolarda göz
ardý edilen ve bugün yaþanan birçok sorunlarýn ne-
denidir bu. Ayrý bir parantez içine koyuyorum bu-
nu. Belki 21. Yüzyýlda tersini yapýp Kürt Devle-
ti’nin herhangi bir varlýðýný, ismi ne olursa olsun,
saðlamlaþtýrmak ve denklemi ters çevirmek
inanýlmasý güç bir kargaþa yaratýr. Nasýl bir kargaþa
olur. Öncelikli olarak Ýran karýþýr. Amaç da o zaten
eðer Amerika, Ýran’la hesaplaþmayý önümüzdeki
beþ-on yýl içinde Ýran’ý eski konuma getiremezse o
zaman Ýran’ý parçalamak senaryolarýndan bahsedi-
liyor. 

Z.T: Rumsfeld “Saddam devrildiði gün, Ha-
maney’in uykusu kaçacak” demiþti. 

H.M: Çok güzel. Kuzey Irak’ta Amerikan

18 Kasým 2002 fabrika

Hüsnü Mahalli Röportajý



þemsiyesi altýnda herhangi bir Kürt varlýðý öncelik-
le Ýran’a yönelik bir hamlenin ön adýmýdýr. Do-
layýsýyla oradaki Kürtlerin ayaklandýrýlmasý ve on-
larý siyasal ve güvenlik açýsýndan belli bir olgunlu-
ða getirdiðiniz andan itibaren Ýran parçalanmaya
baþlamýþ demektir. Çünkü ona paralel olarak Ku-
zey Batý Ýran içerisinde 10-12 milyon Azeri’nin
ayaklandýrýlmasý demektir bu. Çünkü buna yönelik
Ýran’ýn içinde  gizliden gizliye bir çalýþma var. Bize
gelen bilgilerden Ýran’lýlarýn içinden gelen bilgiler-
den aktarýyorum. Dolayýsýyla Kürtleri ayaklanmýþ,
Azeri bölgesi ayaklanmýþ güneyinde de Arabistan’ý
ayaklanmýþ bir Ýran’ýn stratejik dengeler açýsýndan
neleri beraberinde getireceðini hep birlikte görebi-
liriz. Eðer parçalanýrsa hedef o, Ýran’ýn kuzeyini
Azerbaycan’a katacaksýnýz, orada 20 milyon nüfus-
lu bir Azerbaycan Cumhuriyeti kuracaksýnýz. 20
milyon nüfuslu bir Azerbaycan cumhuriyetinin
Kafkaslarda ne anlama gelebileceðini þimdiden
herkes tahmin edebilir. Hele Kafkaslar ve Hazar
bölgelerinin paylaþýmýnýn þu anda bile gündemde
olduðu dengeler içinde en azýndan neler olabilece-
ðini þimdiden görebiliriz. Ortadoðu’ya
döndüðümüzde Kürt Devletinin, devletçiðinin ya
da herhangi bir varlýðýnýn olmasý Türkiye’yi yüzde
yüz kontrol altýnda tutmak demektir. Amerika “Ya
bizden yana olacaksýnýz ya da sizin de baþýnýza ayný
þeyi getiririm” diyecektir. Amerikan yanlýsý bir
Türkiye’nin önümüzdeki 50 yýllýk stratejisi Ýsrail ile
birlikte olabilir ancak. Ýþte böyle bir Türkiye’nin uf-
ku, Ortadoðu’ya yönelik olan ufkunun neleri geti-
rebileceðini hep beraber tahmin edebiliriz. Tersi
olursa o zaman Türkiye için ayný þeyin olmasý de-
mektir. Türkiye’nin parçalanmasý demektir. Her-
halde Türkiye böyle bir riski göze almayacaktýr.
Zaten Amerika ile stratejik iþbirliði anlaþmalarý var.
Þimdi bu kendi baþýna yetmiyor yani bir Kürt me-
selesi ile Amerikalýlar bunu çözmeyecekler. Irak’ýn
parçalanmasý ya da kargaþaya sürüklenmesi, coðra-
fi anlamda parçalanmasa bile, bir Kürt, Arap,
Türkmen, Asuri kökenlilerin de ötesinde bir de
mezhep çatýþmasý çýkacaktýr. Yani Irak’da yaþayan
Kürtlerin yarýsý Þiidir. Dolayýsýyla güneyde bir Þii
ayaklanmasýnýn Ýran’ý güçlendireceði söyleniyor.
Aslýnda ben tam tersini düþünüyorum böyle bir du-
rumda çünkü Irak’da kurulmasý muhtemel Ameri-
kan destekli bir Þii devleti Ýran’ý sarsar. Çünkü ide-
olojik bir tartýþma vardýr Araplarla Ýranlýlar
arasýnda. Yani Þiilik ne çýkýþlýdýr ? Arap patentli mi-
dir Ýran patentli midir ? Dolayýsýyla ideolojik olarak
Ýran’ýn bütünlüðünü sarsar. Ýran, ideolojik ola-
rak,devrim ihracý anlamýnda sarsýlýr bu durumdan.
Çünkü Þiiliðin çýkýþ noktasý Necef’tir Kerbeladýr.
Dolayýsýyla Amerikan destekli bir Þiilik Ýran’ýn

Körfez bölgesindeki etkinliðini azaltýr. Çünkü Þii-
ler içinde etnik bir Arap- Fars  çatýþmasý çýkacaktýr.
Nitekim þu anda bile Lübnan’daki Hizbullah içeri-
sinde su yüzüne çýkmayan böyle bir çatýþma var.
Nasrallah ile Fadallah arasýnda. Çünkü Fadallah
Arap Þiiliðin egemen olmasýný istiyor, Nasrallah ise
Ýran Þiiliðinin bunlar tabi þu an tartýþtýðýmýz konu
deðil. 

Bu bir boyutu, dolayýsýyla Körfez’de bu-
nun yansýmalarýný göreceksiniz. Bahreyn nüfusu-
nun önemli bir çoðunluðu Þii, Katar’da, Birleþik
Arap Emirlikleri’nde çoðunluk Þii. Þiilerin de bir
kýsmý Farýsidir, yani Ýran kökenlidir. Diðer kýsmý da
Arap Þiidir. Dolayýsýyla çok detayýna girmeden
bunlarý anlatýyorum ki neler olabileceðini görebil-
me anlamýnda. Þimdi bütün bunlarýn hem coðrafi,
etnik, mezhepsel, stratejik olarak bu tür olasýlýklar
göz önünde bulundurularak Irak’da neler olabilece-
ðini çok net olarak görebiliriz. 

Z.T: Savaþ tehditlerinin gerçekleþme ihtimali-
ni nasýl görüyorsunuz?

H.M: Amerikalýlarýn 21. yüzyýla yönelik
çalýþmalarýnýn henüz bittiðini sanmýyorum. Yani 11
Eylül sonrasý Amerikan sistemi içindeki bütün ku-
rumlarýn çok ciddi bir þekilde, her þeyi gözden ge-
çirdikleri konusunda bilgiler var. Aklýnýza gelen her
þeyi. Yani Amerikan toplumunun iç dinamikleri
açýsýndan da durum böyle görünüyor. Bunlarý da
önümüzdeki 3-5 yýl içerisinde Amerikan filmlerin-
de bile görebileceðiz. Geçmiþe göre çok farklý þey-
ler görebileceðiz diye düþünüyorum. Dolayýsýyla
demin o çok genel olarak çizdiðim 21. yüzyýl stra-
tejisi uygulamak istiyorlarsa savaþ olacaktýr. Savaþý
da ben öyle çok fazla uzakta deðil, Aralýk orta-
larýnda olacaðýný tahmin ediyorum. Çünkü bölge-
deki yapýlanmayý Amerikan açýsýndan bakarsak
öyle hesaplanýyor. Çünkü önümüzdeki yýlýn Þubat
ayýnda Ýsrail’de seçimler var. Dolayýsýyla ona yakýn
bir tarihte operasyon gerçekleþir. 

Z.T: Kasýmda da Amerika’da seçimler var… 
H.M: Kasýmda ara seçimler var. Amerikan se-

çimleri deðil, zaten yýlbaþýndan sonra da öbür se-
çimlerin kampanyasý var. Amerika’da seçim kam-
panyasý bir yýl önce baþlýyor biliyorsunuz. Do-
layýsýyla Aralýk sonu Ocak baþý gibi bu iþin
çözülmesi gerekiyor. Amerikanýn açýsýndan bakar-
sak. Öyle bir strateji yoksa kýsa vadede en azýndan
bir stratejinin olgunlaþmasý, kaleme alýnmasý, za-
man kazanma süreci içinde Amerikalýlar þu anda
Saddam’ýn varlýðýndan ne kadar yararlanabiliyor-
larsa bu yararlanmayý devam ettirmek ister. Çünkü
Saddam þu an onlar için herhangi bir risk taþýmýyor.
Tam tersi yararlanýyor çünkü Türkiye’yi korkutu-
yor. Geliyor baský yapýyor, diyor ki Türkiye’ye, vu-
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racaðýz Irak’ý sen de bana üslerini vereceksin, des-
tek vereceksin yoksa ÝMF ve Dünya Bankasýndan
bir kuruþ kredi alamazsýn. Öte yandan Suriye’yi
korkutuyor, körfez ülkelerini korkutuyor. Nitekim
bugün Katar, Kuveyt, Birleþik Arap Emirlikleri
mutlak bir biçimde Amerika’ya topraðýný, üslerini
açmýþlardýr. 

Z.T: 35.000 kiþilik bir Amerikan birliði…
H.M: Bence ona gerek yok. O biraz medyaya

yönelik bir propaganda gibi geliyor bana. Eðer
Amerika, Saddam’dan kararlý bir þekilde kurtul-
mak isterse kurtulur. Yani 35.000 askere de gerek
yok 15.000 askere de. Bütün mesele Kuzeydeki
Kürtlerin durumu; bunu becerdiði zaman bu iþ bit-
miþtir. Irak ordusu güçlüdür, Irak Afganistan deðil-
dir, dayanýr, bunlarý kastetmiyorum. Yani Türki-
ye’den kalkacak 200 uçak, Körfez ülkelerinden
kalkacak 200 uçak yine körfez ülkelerinden 100 ta-
ne Cruise füzesi fýrlatýlsa ne Saddam kalýr ne de
Saddam’ýn sülalesi. Ama tabi Kuzey’de ayaklanma
þart, Kuzey’de yapacaðýnýz ayaklanma Irak ordusu-
nun merkezden, yani Baðdat’tan daðýtýlmasý de-
mektir. O ordu daðýtýldýðý zaman darbe yapma
olasýlýðý daha fazla güçlenir. 

Z.T: Türkiye açýsýndan þöyle bir sorun yok
mu? Eðer Kuzey’de Kürtler ayaklanýr ve sonuç
alýrsa Türkmenlerin o bölgede þu anda devlete doð-
ru giden bir oluþumu saðlamlaþtýrmak ve daha ile-
riye götürmek konusunda hiçbir problemleri kal-
maz. Çünkü zafer kazanmýþ bir güç olarak hak-
larýný da isterler. Belki bu Türkiye’nin savaþa sokul-
masý konusunda Amerika’nýn ikna edici bir kart
olarak Türkiye’nin önüne konduðu görüþündeyim.
Eðer siz saðlamazsanýz ben bu iþi Kürtlere yaptýra-
caðým diye…

H.M: Hayýr bence bu olayýn baþka bir boyutu
var. Yani daha önce Rumsfeld sonra da Volfo-
witz’in görüþmelerinde sayýn Ecevit’in ve sayýn
Genelkurmay Baþkaný’nýn basýna yaptýðý açýkla-
malara bakýlýrsa, Türkiye’nin iki endiþesi var. Bi-
rincisi Kürt devletinin kurulmasý, ikincisi o bölge-
deki Türkmenlerin riske edilmesi. Þimdi Ameri-
kalýlarýn dayanaklarý çok farklý. Bu konuda onlarýn
söylemlerine bakýyoruz; diyorlar ki size garanti ve-
riyoruz Kürt devleti olmayacak. Türkmenleri ise
güvence altýna alacaðýz. Ama siz buna raðmen
Amerika gibi dost ve müttefik bir ülkenin sözlerine
güvenmiyorsanýz ordunuzu sokun siz garanti edin
diyorlar. Þimdi müthiþ bir oyun var burada; siz ora-
ya ordunuzu soktuðunuz zaman orada bir taraf ola-
caksýnýz. Yani demin anlattýðým hayal ürünü olsa
bile bütün senaryolarda taraf olacaksýnýz. Do-
layýsýyla sizin bundan sonra Irak üzerine yapýlan
bütün pazarlýklarda Amerika ile birlikte taraf ol-

manýz gerekecektir. Çünkü siz NATO ülkesisiniz,
Amerika ile ikili anlaþmalar var. Yani tek baþýnýza
bunu yapmaya kalkýþamazsýnýz. Bunu çok somut
ve net olarak rahmetli Özal yapmaya çalýþtý, yapa-
madý. Yani Torumtay’a emir verip ordunu sok de-
diðinde Torumtay, “hayýr sokamam” dedi. Nitekim
yine Özal, bunun altyapýsýný oluþturmak için Barza-
ni ve Talabani’yi buraya getirerek onlarla anlaþma
yapmýþtý. Sonunda bu konfederasyon tartýþmasý
çýktý, yapmak istemiþti bunu Özal ama sonuçta en
büyük Amerika olduðu için Amerika’nýn dediði ol-
muþtu. Þimdi Türk ordusunun oraya sokulmasýnýn
Amerikalýlar açýsýndan iki anlamý var. Bir: savaþtan
sonra karýþýk bir Irak olacaksa, yani dengeyi saðla-
yamazsa kýsa vadede, Türkiye taraf olmuþ ola-
caktýr. Bu da Türkiye-Irak arasýnda 30 yýl savaþ ola-
cak demektir. Türkiye’nin Arap dünyasýyla iliþkile-
rinin tümüyle yok olmasý demektir. Dolayýsýyla
Türkiye, Ýsrail ile birlikte Amerika’nýn üçgeninde
yönetimler anlamýnda olmayabilir ama halklar
gözünde yüzyýl sürebilecek müthiþ bir düþmanlýk
oluþabilir. Bu, yeni yeni silebildiðiniz eski
alýþkanlýklarý yeniden körüklemek ve yüzyýl sürey-
le yeniden gündeme getirmek demektir. Þimdi
böyle bir risk var. Ýkinci bir risk Türk ordusunun
oraya girmesi Türkiye’nin artýk bir Ortadoðu ülke-
si olmasý anlamýna gelir. Yani artýk Avrupa ile
tümüyle baðýnýn kopmasý demektir, Avrupa ha-
yatýnýn sona ermesi demektir. Türkiye, deyim ye-
rindeyse,  Ortadoðu bataklýðýna çýkýlmasý zor bir
adýmý atmýþ olacaktýr. 

Z.T: Bugün büyük basýna bakýlýrsa Irak Ope-
rasyonunun Türkiye’ye maliyeti 52 milyar dolar ile
72 milyar dolar olacak. Bunu 150 milyon dolar ola-
rak teleffuz edenler de var. Ekonomik durum ise
hakikaten sallantýda ve ÝMF’den gelen paralar da
son dilim kredi ile bitiyor. Türkiye’nin dýþarýdan bir
kaynaða ihtiyacý var biz de bu kaynaðý bu þekilde
bulabiliriz diyerek Türk halkýný ve kamuoyunu bu
þekilde ikna etmeye çalýþýyorlar. Mevcut hükümeti
iptal etmek konusunda belirli güçlükler çektikleri
açýk, tam da bu esnada Yeni Oluþum ortaya çýktý.
Amerikan Savunma Bakan Yardýmcýsý geldiði za-
man önce Ýstanbul’da TÜSÝAD ile Kemal Derviþ
ve Yeni Oluþumcularla görüþtü. Sonra Afganistan’a
gitti geldi ve en sonunda Genelkurmay ile ve Baþ-
bakanla görüþtü. Bir þekilde Türkiye’yi savaþa gir-
me konusunda ikna etme, eðer mevcut yönetim ik-
na olmaz ise baþka bir yönetim oluþturmak gibi bir
çaba içinde olduðunu düþünüyorum. 

H.M: Tabi bütün bunlarýn içinde  bir takým ger-
çekler var. Volfowitz gelip de Sayýn Derviþ’le,
Sayýn Koç ile bir sürü adamla daha Ankara
görüþmelerini yapmadan yemek yemesinin baþka



bir açýklamasý olamaz. Yani illa bir komplonun
içinde olmak anlamýna gelmiyor, sonuçta Derviþ
Dünya Bankasý tarafýndan gönderilen bir kiþi. Bu-
nu ister kabul edin, isterseniz etmeyin, madem ki
ÝMF ve Dünya Bankasýna muhtaçsanýz onun þart-
larýný tartýþmaksýzýn kabul etmek zorundasýnýz.
Þimdi buna vesayet mi, sömürgecilik mi, baðlan-
mak mý, uþaklýk mý belgisini siz belirlersiniz.
Dünyanýn her tarafýnda borç alan borç verenin þart-
larýný kabul etmek zorundadýr. Bireysel anlamda da
bankadan gidip kredi alýyorsunuz adam size yüz ta-
ne hesap soruyor. Bu da buna benziyor devletlerin
insanlarýn, bireylerden farký yok. Bunun ötesinde
herkes bilir ki IMF’nin vereceði 5 kuruþ mutlaka
Amerikan iþleyiþine baðlýdýr. Fox Televizyonunda
Dick Morris çýktý söyledi “reformlar adý altýnda
satýn aldýk biz Türkiye’yi” dedi. Bunlar artýk gizle-
necek þeyler deðil. Dolayýsýyla ilk baþta an-
lattýðýmýz gibi Türkiye’de olup biten her þey, Orta-
doðu’da, bölgede var olan, olabilecek bütün senar-
yolarla baðlantýlý geliþiyor. Çünkü Türkiye rastgele
bir ülke deðil. Afganistan örneðine bakalým: Afga-
nistan olayýndan sonra kim hatýrladý Afganistan’ý?
O kadar kýytýrýk bir yerdir. Türkiye, Venezüela,
Burkina Fasso, Tanganika deðil. O anlamda Türki-
ye’de olup biten her þey, mutlak olarak kullanýyo-
rum bu kelimeyi, dýþ boyutludur. Yüzde yüz dýþ bo-
yutludur, bakýn yüzde beþ, yüzde on, yüzde doksan
dokuz da demiyorum, yüzde yüz dýþ boyutludur.
Onlar Türkiye’yi yüzde yüz kontrol etmek istiyor-
lar, oltadaki balýk olarak görmek istiyorlar, kaç-
masýna izin vermek istemiyorlar. Hem kendi hiz-
metlerinde görmek istiyorlar, 50 yýldýr da böyle
alýþtýrmýþlar çünkü. Dolayýsýyla buradaki insanlar-
da bu gerçeði psikolojik olarak kabul etmek, pozis-
yonunda hissediyorlar kendilerini. Ama nereye ka-
dar bu böyle devam eder bunu bilemiyoruz tabi.
Çünkü Türkiye gibi çok hýzlý geliþen bölgesi çok
sýcak olan bir ülkede insanlarýn, sivil toplumlarýn
olgunlaþma, gerçekleri görerek karþý koyma azmi
yükseldikçe Amerikanýn bu planlarýný duvara tosla-
yabilir. Nitekim bundan önce de birkaç kere tos-
lamýþtýr. Ama son aþamada maalesef onlarýn istedi-
ði þekilde geliþiyor, bu da tabi Amerikanýn Türkiye
üzerindeki hesaplarýný daha katý bir þekilde uygula-
masýna neden oluyor. Hele hele bugün 210-220
milyar dolar bir dýþ borcu olan Türkiye’nin þansýnýn
çok fazla olmadýðýný herkes biliyor maalesef.

Z.T: Türkiye’ye tekrar döneriz. Ýsrail Filistin
topraklarýný Mart sonunda yeniden iþgal ettiði za-
man Arap ülkelerinde halk sokaklara dökülmek is-
tedi ve hükümetler sokaða çýkma yasaklarý koydu,
gösteri yasaklarý koydu. Irak üzerine bir operasyon
olursa Arap halkýnýn tepkisi nasýl olur? Yine sokak-

lara dökülürler mi?
H.M: Arap halkýnýn tepkisi doruða çýkar.

Çünkü Filistin olaylarýndan dolayý Arap halklarýnýn
hepsinde Amerika’ya karþý müthiþ bir öfke var.
Bütün Arap ülkelerinde yapýlan araþtýrmada en
düþük öfke Kuveyt’te çýktý: Kuveyt halkýnýn yüzde
64’ü Amerika’dan nefret ediyor. Filistin halkýna
yönelik baský ve zulüm 50 yýla dayanan uzun bir
geçmiþe sahip olduðu için öfke biraz daha düþük
olabilir. Ama Irak’a yönelik bir operasyon, Türki-
ye’nin olasý müdahalesi ve onun beraberinde geti-
receði için Arap halklarýnýn tepkisi çok büyük ola-
caktýr. Yani radikal gruplarýn bombalamalarý, petrol
yataklarýnýn havaya uçurulmasý olmak üzere her
þey olabilir. 

Z.T: Peki hükümetlerin bunun karþýsýndaki tu-
tumu engelleyici olursa…

H.M: Hükümetler gider. Yani hükümetler çok
zorlanýr, zaten þu anda çok zor durumdalar, Mýsýr
ve Suudi Arabistan hükümetleri çok zor durumda-
lar. Bunlar dýþa fazla yansýmýyor. Ama içten içe
müthiþ bir kaynama var, her an her þey olabilir Or-
tadoðu’da. 3-4 yýl içinde Arap aleminde çok ciddi
deðiþiklikler yaþanabileceðini tahmin ediyorum.

Z.T: Böyle bir operasyon öncesinde Irak
halkýnýn ruh hali nedir?

H.M: Irak halkýnýn ruh halini konuþabilmek
için sadece bugünden bakmamak lazým oraya. Irak
biliyorsunuz 25 yýldýr savaþan bir ülke. Ben  bun-
dan 2-3 yýl önce Irak’da bir hastaneye gittik, hasta-
nede bir kadýn doðum uzmaný ile konuþtuk. Dedi ki
bizim en büyük sýkýntýmýz beslenmemiz, ilacýmýz
þu bu deðil: doðum yapan kadýnlarýmýzýn sütlerinin
kesilmesidir. Þimdi bakýn ne kadar önemli bir de-
tay. Dýþarýdan bakarak diyorsunuz ki orada baský
var, sefalet, açlýk, þu var bu var. Denilenlerin hepsi
doðru. Doðum yapan Irak kadýnlarýnýn yüzde
99’unun sütü kesiliyor, yaþanan o ortamdan dolayý,
sürekli siren sesleri, bombalar, terör çocuðuna süt
veremiyor. Bu önümüzdeki kuþaðý etkileyecek de-
mek ki; 10, 20, 30 yýl sonra bu çocuk yetiþkin bir
insan haline geldiðinde; fizyolojik olarak, insani
olarak annesinden süt almayan bir bebeklik geçir-
miþ olacak.

Z.T: Baðýþýklýk sistemi kurulmamýþ bir ku-
þak…

H.M: Hiçbir þeyi yok, bakýn böyle bir toplum
oluþacak. Irak’da iki kuþak yok olmuþ oluyor. Do-
layýsýyla ben hep o boyutuyla ilgileniyorum. Sos-
yolojik ve psikolojik boyutuyla ilgileniyorum. Bir
apartmaný bombalarsýnýz ben onu ertesi gün ya-
parým hiçbir anlamý yok. Ama siz benim insani de-
ðerlerimi, yani baðýþýklýk sistemimi, patolojik ola-
rak iç mekanizmamý, yani anne sütü emmeyen bir
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çocuðun atýyorum, ben doktor deðilim; ciðerleri
daha küçük oluyormuþ. Þimdi ciðeri küçük olan bir
çocuk, ne olur? Ciðeri küçük bir çocuk, bir insan
bir kilometre koþar, normal insan ise beþ kilometre
koþar. Bakýn neler çýkacak bunu yüzlerce örnekle
çoðaltabilirim.

Z.T: bir de BM’in UNESCO’nun raporunda
galiba 560.000 çocuðun doðumdan sonra kötü bes-
lenmeden dolayý…

H.M: Bir yaþýna gelmeden, hayýr onlarý an-
latmýyorum. Yan siz Irak hastanelerine gitseniz ina-
namazsýnýz. Irak hastanelerinde bardak yok. Eski-
den Türkiye’de plastik sürahiler vardý ve o sürahi-
ler, en azýndan 10 yýllýk sürahiler, mikrop yuvasýdýr.
Onlarla su içiliyor çarþaflar yýkanmýyor, çünkü te-
mizlik malzemesi ithal etmek yasak. Artýk beyaz
deðil gri olmuþ. Deterjansýz yýkandýðý için gri ol-
muþ çarþaflar. 

Z.T: Kimyasal silah yapýlýr diye ithal edilmesi
yasak temizlik malzemelerinin…

H.M: Anlatýlacak gibi deðil yani, Ortaçað’da
yaþýyormuþsunuz gibi geliyor. Fransýz devrimini
anlatan filmlerde gördüðünüz o hastaneler vardýr
ya onlar bile daha iyidir. Ýnanýlmasý güç bir durum
var orada, anlatýlacak gibi deðil hiçbir þey. Þimdi
dolayýsýyla Amerika için bu daha önemlidir bence.
Saddam diktatörse, Kral Fahd daha mý demokrat,
Katar emiri ya da Hüsnü Mübarek daha mý demok-
rat? Fas kralý daha mý demokrat; bugün Ameri-
kanýn uþaklýðýný yapanlar… 

Z.T: Ürdün kralý.. 
H.M: Hepsi için geçerli, dolayýsýyla “dik-

tatörlük” gerekçesiyle Saddam’a yapýlanlar an-
lamsýz. Saddam’ý deðiþtirmeye yönelik bir askeri
eylem bence Amerikalýlar açýsýndan çok büyük bir
anlam taþýmýyor olmalý. 

Z.T: Türkiye’ye tekrar dönelim. Filistin konu-
sunda bizim medyanýn tutumu sizin anlattýðýnýz gi-
bi oldu. Fakat Türk halkýnýn genel olarak Ýsrail’e
karþý bir tepkisi oldu. Stadyumlara kadar yansýdý bu
iþ, Revivo dolayýsýyla, Ýsrail’e, Fenerbahçe-Beþik-
taþ maçýnda gördüm. Genel olarak bir tepki vardý
ama bu eylemli  sokak hareketlerine dönüþmedi.
Bir þekilde onu kontrol ettiler. Irak konusunda bir
operasyon olursa, nasýl görüyorsunuz Türkiye’deki
durumu? 

H.M: Medya çok önemli Türkiye’de, Filistin
olayýnda olduðu gibi, konuþmanýn baþýnda da onu
belirttim. Türkiye’de hýzla bir anti-Ýsrail havasý
yayýldý. Türkiye’nin her tarafýna yayýldý,
saðcýsýndan, solcusuna, gericisinden, ilericisine
müthiþ geliþiyordu her tarafta. Toplantýlarla, konfe-
ranslarla, sempozyumlarla, televizyon program-
larýyla çok ciddi bir hava oluþtu Ýsrail’e karþý. Tabii

bu onlarý tedirgin etti. Birileri emir verdi, yazmayýn
çizmeyin dedi, bir anda býçak gibi kesildi bütün ha-
berler. Þimdi Irak olayýnda da ayný þey oldu. Hele
hele Türk ordusu oraya girmek zorunda kalýrsa,
orada bir Kürt devleti kurulursa, ya da Amerika
Türkiye’deki üsleri çok daha fazla kullanmaya
çalýþýrsa iþtahý kabartarak, uyutarak Türk halkýnýn
savaþa razý edilmesi mümkündür. Yani bence med-
ya belirler her þeyi,Türk halkýnýn operasyona karþý
bir tavýr alabileceðini ben maalesef sanmýyorum.
Belki alýþkanlýklardan, Türk halký devletini çok
sevdiði için, devlet baba istediðini sever, istediðini
keser diye düþündüðü için. Osmanlý tarihinde de
Türk halký devlete karþý hiçbir zaman karþý gelme-
miþ ayaklanmamýþ. 

Z.T: Ordu öyle deðil ama… Celali ayaklanma-
larý yüz yýl sürmüþ neredeyse ve bugüne kadar gel-
miþ devrilen bir sürü padiþah var. 

H.M: Patrona Halil ayaklanmalarýný saymýyo-
rum tabi, devrilen padiþahlar kendi aralarýnda da
birbirlerini kesmiþlerdir. Celali ayaklanmasý ya da
Anadolu Aleviliði gibi konulara girmiyorum. Halk
ayaklanmasý anlamýnda yok. 

ADEM DEMÝRBÝLEK: Yaþadýðýmýz ekono-
mik sýkýntýlar Irak’a girersek bitecek gibi bir hava
var kamu oyunda.

H.M: 150 milyar dolar dediðinizde herkes gi-
relim diyecek tabi Irak’a.

Z.T: Çok yaygýn bir psikoloji olduðunu söyle-
yebilirim. Sokaktaki insanla temaslarýmýzda böyle
bir beklentisi var. 

H.M: Neticede Kerkük petrollerini alýrýz diye
de bir beklenti var. 

Z.T: Bir de o var tabii..
H.M: Amerika þimdiye kadar kime petrol ver-

miþ? 
A.D: Böyle bir planda býrakýlýyor, Kuzey Irak

Türkiye’nin kontrolünde olsun deniliyor. Buna rað-
men Federasyon olabilir, Kuzey Federasyonu ola-
bilir. Türkiye’ye raðmen Kürtlerin yönetimde oldu-
ðu bir Federasyon olabilir mi? Amerikalýlar bunu
Türkiye’ye raðmen yapabilir mi?

H.M: Yaparlar, Amerika bunu yapar. Çünkü o
raðmen kelimesini siz çok keskin ve katý olarak
kullanýyorsunuz ondan dolayý, onlar öyle
görmüyor, yani “raðmen” görmüyorlar, çünkü
Türkiye’yi her zaman Türkiye ile birlikte alýyorlar. 

A.D: Peki o zaman Türkiye’nin egemenliðini
nasýl açýklayacaklar?

H.M: Ýþte sýkýntý orada, þimdi hem hükümetin
hem genelkurmayýn açýklamalarýna baktýðýnýzda,
dikkatle baktýðýnýzda sýkýntýnýn orada olduðunu
görürsünüz. Bu sýkýntý çok ciddi bir biçimde ya-
þanýyor, Türkiye Baþbakanýnýn ve  Genelkurmay’ýn
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açýklamalarýnýn detaylarýna baktýðýnýzda bu
sýkýntýyý görürsünüz. Yani sonuçta Türk ordusuna
Amerikan yandaþýdýr diyen çok ahmakça düþünür.
Ya da Ecevit Amerikan’ýn uþaðýdýr diyemezsiniz,
çok aptalca bir þeydir o. Ya da Amerika iptal etmek
ister onlarý ama sonuçta Ecevit’i, ordusu, çeþitli ku-
rumlarý bu ülkeyi yönetiyor. Amerika onlarý ister
yanýnda. Türkiye yetmiþ milyonluk, tarihi, coðraf-
yasý, kültürü, geçmiþi olan bir ülke.Dolayýsýyla Ge-
nelkurmay’ýn bu konuda çok sýkýntýlý olduðunu
düþünüyorum, çok tedirginler, çünkü onlar riski
çok iyi görüyorlar. Amerika sana dese Kürt Devle-
tinden mi korkuyorsun sok askerini... Sok askerini
dediði yer 370 km. 370 km alaný kontrol etmek için
500.000 asker sokman gerekir. Yarým milyon aske-
rin günlük harcamasý 50.000.000 dolar, bir helikop-
terin uçmasý 10.000.000 dolar, bir F-16’ýn inip
kalkmasý 40.000.000 dolar. Onlar öyle bakar bu
olaya. Yarým milyon askere günde bir þiþe su ver-
sen günde 500.000 þiþe su demektir, bir kutu kon-
serve versen 500.000 konserve demektir. Yani
bakýn biz çok global olarak tartýþtýðýmýz meseleleri.
Onlar ince ince, detaylandýrarak ve hesaplayarak
tartýþýyorlar. Ýþin içerisindeler yani, çünkü sonuçta
devlet istihbaratý var, gizli danýþmanlarý var, rakam-
lar var. 

Z.T: Bir de tabi bu vaatlerin gerçekleþme
olasýlýðý göz önüne alýndýðýnda.

H.M: Onu da biliyorlar tabi. 1991’de de ayný
þey söylendi savaþa girin 20 milyar dolar vereceðiz
dendi. Vermediler, kongrenin tasarrufu dediler 4
milyar dolar verdiler. Yani dolayýsýyla Amerikalýlar
dýþ politikada her zaman kalleþtirler. 

A.D: Ordu Kuzey Irak’a girip bir gün kalýp
sonra geri dönecek gibi de deðil, tam bir bataklýk
durumu var yani. 

H.M: Piknik yapmaya gitmiyorsun ki oranýn
bir de coðrafyasý var. Oralarý bilir misiniz,  her ta-
rafý daðdýr bölgenin. Buradan Ýzmit’e gitmiyorsun
ki. Öyle bir þey deðil yani. Coðrafi anlamda
çöküntülü bir yer bir görseniz, daðlar vadiler, nehir-
ler… 

Z.T: Yýllardýr orada savaþan Kürtler..
H.M: 50 yýl Irak baþ edemedi onlarla, yalnýz

Irak deðil, Mýsýr ordusu girdi, Suriye ordusu girdi.
Arap ordularý da baþ edemedi. 

Z.T: Yavuz Sultan Selim de baktý baþa
çýkamýyor, özerklik verdi geçti gitti. 

H.M: Baþka türlü olmaz, yapamazsýnýz. Orasý
öyle enteresan bir coðrafyadýr. 

Z.T: Bir Arnavutluk öyledir. Osmanlý Balkan-
larý fethederken Arnavutlarla iþ uzayýnca özerklik
verdi.

H.M: Kaldý ki durum þimdi çok farklý. Kürtler

çok güçlendiler. Yani eskiden Kürtlerde çok fazla
güçlü deðildi. Ama þimdi her türlü silahlarý var.
Türk ordusuyla savaþa girebilecek kadar güçlendi
Barzani ve Talabani. Oraya giren bir Türk ordusu 5
yýl içinde 50 - 100 bin civarýnda bir zayiyat verir. 

Z.T: Sonuçta meydan muharebesi yapmaya-
caksýnýz, gerilla ile savaþacaksýnýz. 

H.M: Ýþin bir de dýþ boyutu var: o zaman sýrf
Türklere gýcýklýk olsun diye Suriye destek verecek
Barzani’ye, Ýran destek verecek Talabani’ye, iþin
içine Ýsrail girer, Ruslar girer. Dolayýsýyla Türk or-
dusu bunu bildiði için çok tedirgin. 

Z.T: Bir de Türkiye’de yabancý bankalarýn ra-
hatlýðý ve rolü eskisi gibi deðil. Ýsterlerse bir gün
dolar iki milyon liraya çýkar, borsa yerle bir edilir.
Çünkü Türkiye ekonomisi…

H.M: Ya kardeþim ona gerek yok; ÝMF stand-
by anlaþmasýný iptal ettim desin. Býrakýn banka, pa-
ra dolar alsýn almasýn, iþte burada 810 tane yabancý
banka var, HSBC ve Deustche Bank’ýn neler çevir-
diðini biliyoruz. Düyun-u Umumiye’ye adým adým
gidildiðini de biliyoruz. Ama onlarýn hiçbirinin
önemi yok benim için, çünkü iþin psikolojik bir bo-
yutu var. Maalesef Türk toplumu böyle bir hale ge-
tirildi. Yani þimdi Kahkonen stand-by anlaþmasýný
iptal ettik dese sen dolarý gör yarýn 5.000.000 TLmi
deðil mi? Þimdi bunu bildikleri için karþý taraf pa-
zarlýðý öyle yapýyor seninle. Bir risk alýrsýn, Ecevit
çýkar der ki, hayýr kardeþim biz ÝMF falan dinlemi-
yoruz. Diyebilmesi için Türk halkýnýn kenetlenme-
si lazým, o riski göze almasý lazým, fedakarlýk yap-
masý lazým. Türkiye’nin bu gücü var aslýnda, fakat
yapamýyor. Bugün çýksa dese ki her Türk vatan-
daþýna, bu ülkeyi kurtarmak için herkes 1.000 dolar
verecek, herkes verir. Bu ülkeyi kurtarma an-
lamýnda söylüyorum. Herkesin 1000 dolarý vardýr.
Ben bile veririm bir yabancý olarak. Çünkü bu ülke
büyük bir ülke. Bugün Türkiye, herkesin merakla
baktýðý özellikle Ortadoðu’da ilgiyle izlediði bir
ülke. Herkes Türkiye’ye gýpta ile bakýyor, herkes
Türkiye’yi önemsiyor. Türk milli takýmý üçüncülük
maçýný kazandýðý zaman kýyamet koptu Arap ülke-
lerinde. Herkes bayram ediyor, yani Türkiye’nin
zaferi, psikolojik zaferi, herkesi tatmin ediyor. Bu
batýlýlara karþý, bu emperyalizme karþý bir zafer gi-
bi görülüyor Arap ülkelerinde. Bunlar boþ þeyler
deðil. 

Z.T: Türkiye bunun çok da farkýnda deðil. 
H.M: Deðil maalesef, çünkü bu kargaþadan

dolayý, oturup da sakin sakin düþünemiyor. Çünkü
gerçekten Türkiye’nin baþý belada.

Z.T: Bir karar altýna doðru sürükleniyor Türki-
ye.. 

H.M: Kolay mý? Amerika gelmiþ þunu yapa-
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caksýn diyor. Yok de bakayým nasýl yok diyeceksin?
Maalesef  yapamýyorsun, yani bu günkü koþullarda
yapamýyorsun. Adam öyle bir baðlamýþ ki seni içe-
riden baðlamýþ, dýþarýdan, saðdan, soldan baðlamýþ.
Her tarafýnda tonlarca bela var. 

Z.T: Emperyalizm artýk Türkiye için dýþsal bir
olgu deðil, içeride son derece önemli üsleri var. 

H.M: Ama Türkiye önemli bir ülke. Emperya-
lizmin Türkiye’ye verdiði önem bundan kaynak-
lanýyor. Açýn haritayý bakýn dünyada Türkiye ilk
sýrada gelir önem bakýmýndan. Türkiye çok önemli
bir ülke. Biz hep kendi aramýzda konuþuruz, yani
Türkiye’de gazetecilik yapan biri dünya uzmanýdýr,
eðer ciddi gazetecilik yapýyorsa. Sizin Türkiye’yi
anlayabilmeniz için bir kere Türk-Arap iliþkilerini
bilmeniz gerekiyor. Osmanlý Tarihini bilmek zo-
rundasýnýz, Türk-Ýran ve Türk-Rus iliþkilerini bil-
meniz gerekir. AB-Türkiye, ABD-Türkiye iliþkile-
rini, Türk-Ermeni meselesini ve Türk-Yunan iliþki-
lerini bileceksiniz, Balkan savaþlarýný bileceksiniz
Osmanlýlarýn Kosova’ya Ýslamý 1600’lü yýllarda
götürdüðünü ve Avrupa’lýlarýn bundan intikam al-
mak için Bosna’da iki milyon insaný katlettiðini bi-
leceksiniz. Hepsini bilmek zorundasýnýz. Onun için
önemli Türkiye, bugün Avrupa’da, Kafkaslarda,
Orta Asya’da geliþen her süreç Türkiye ile bað-
lantýlýdýr. Yüzde yüz baðlantýlýdýr, þu veya bu bi-
çimde ama mutlaka baðlantýlýdýr. Þimdi ben de em-
peryalistlerin yerinde olsam ben de böylesine
önemli bir ülkeyi rahat býrakmazdým. Türkiye’de
yüzde yüz ulusal çýkarlarýna, stratejisine baðlý
baðýmsýzlýkçý bir hareket ortaya çýksa neler olur... 

Z.T: Demin Türkiye’de halkýn devlete karþý bir
ayaklanma geleneði yok dediniz. Bu Osmanlý
dönemindeki ayrý bir þey ama modern zamanlarda
devlete karþý pozisyon alan bir sol gelenek yok ya
da çok cýlýz. Mesela Filistin konusunda yaptýðýmýz
toplantýda gördük; gelmeye bile tenezül etmediler.
Hepsi parti kurmakla meþgul. Türkiye solu bu der-
si yapmýþtýr ve çok da iyi öðrenmiþtir. 1960’larýn
sonunda Filistin’e giden militanlar vardý ve bütün
Türkiye solu da Filistin davasýný kendi davasý gibi
görüyordu. Bu ders unutulmuþ, býrakýn Ýsrail devle-
tinin bugün yaptýklarýný hatýrlamayý. Sol hareketle-
rin, sol aydýnlarýn Türkiye’de Filistin konusunda,
Ortadoðu meselesi ve Irak konusunda fikirlerini
gözlemlediðinizde ne görüyorsunuz ?

H.M: Osmanlý da meþhur bir laf vardýr hafýza-
i beþer nisyan ile maluldür diye, sol aydýnlar kendi
tarihlerini unuttular. Kendi mücadele tarihlerini
unuttular, kendi mücadele tarihini hatýrlamayan bir

hareket hiçbir yere gidemez. Yani kendi tarihinizi
yeniden deðerlendirebilirsiniz, hatalarýnýzý görebi-
lirsiniz. Bunu yapmanýz gerekiyor. Türkiye’deki
sol aydýnlar son yüzyýllýk tarihlerine baktýklarýnda
aslýnda iç dengelerin bölgesel-uluslar arasý denge-
lerle ne kadar iç içe olduðunu görebilirler. Yani bu-
nu net olarak Mustafa Suphi olayýnda bile görebi-
lirler. Devlet güçlerinin Suphi’leri Karadeniz’de
nasýl boðdurduðundan yola çýkarak 1950’li yýllarda
Türkiye’nin NATO’ya nasýl sokulduðunu Aziz Ne-
sin ve Behice Boran gibi aydýnlarýn bunu nasýl en-
gellemeye çalýþtýklarýný sýrf bu iki örneðe bakarak
net olarak görebilirler. Dolayýsýyla Türkiye’nin ne-
den çok önemli bir ülke olduðunu tartýþýrken sol
aydýnlarý bu önemin dýþýnda býrakmak aptalca bir
þey olurdu. Türkiye’de sol hareket süper bile olsa,
tek baþýna kaldýðý sürece bir yere gidemez. Türki-
ye’de 1970’li yýllarýn ortalarýnda ve sonlarýnda
1980 öncesinde DÝSK’in, o zamanki DÝSK’in ve
Maden-Ýþ’in güçlü olmasý ve uluslar arasý düzeyde
saygýnlýðý olmasýnýn nedeninin altýnda Türkiye iþçi
sýnýfýnýn, sendikalarýnýn ve sol aydýnlarýnýn bölge-
deki bütün sendikalarla, örgütlerle ve aydýn örgütle-
riyle iliþkilenmesinden kaynaklanýyor. Yani bir
DÝSK delegesi bölgesel ve uluslar arasý Dünya
Sendikalar Federasyonu ve benzeri örgütlerde tavýr
koyduðunda arkasýnda 20 tane Arap ülkesi sendi-
kasýnýn desteðini gördüðünde, Sovyetler Birliði’ni
gördüðünde, Bulgaristan’ý gördüðünde daha farklý
bir güven duyar kendine ve daha güçlü hisseder
kendini. Þimdi Türkiye’de  bunu bilmeyen bir sol-
cu bence solculuk yapmasýn. Yani Irak halkýnýn du-
yarlýlýðýna en üst düzeyde katýlýmda bulunmuyorsa,
düzenlenecek bir operasyona karþý çýkmýyorsa bu
operasyonu kendisine yapýlmýþ bir operasyon ola-
rak algýlamýyorsa Türkiye’deki sol hareket çok
kýsýr döngüler içerisinde, makaleler düzeyinde, der-
giler düzeyinde ve 5 kiþilik partiler düzeyinde
tartýþmalar devam eder gider. Belki de çok küstah-
ça bir yaklaþým oldu ama böyle olmasý gerekir.
Çünkü hatalarýn bir an önce görülmesi gerekir.
Eðer bu yapýlmazsa yalnýz Türkiye deðil, bakýn çok
ciddi söylüyorum bütün bölge inanýlmasý güç kötü
koþullara doðru gidiyor. Bunun önünün bir an önce
alýnmasý gerekiyor, insanlarýn aydýnlatýlmasý gere-
kiyor, insanlarýn gerçekleri bilmesi gerekiyor.
Ýnsanlarýn, halklarýn, bireylerin bu gerçeklere sahip
çýkma alýþkanlýðý yaratýlmalýdýr, güçlendirilmelidir.
Bunlar yapýlmazsa hiçbir þey olmaz, biz konuþu-
ruz, siz konuþursunuz, Araplar konuþur, Kürtler ko-
nuþur ama hiçbir yere gidilmez.
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Son günlerde ABD'nin Irak'a olasý operasyonu
sýkça konuþulur hale gelmeye baþladý. ABD, Irak'ý
tek baþýna mý vuracak, Avrupa'nýn ve bölge ülkele-
rinin desteðini alacak mý, askeri operasyon ne za-
man baþlayacak, baba Bush oðul Bush'a kýzdý,
Bush kongrenin onayýný almadan operasyona giri-
þebilirmiþ vs. Bölgede savaþ tehlikesi artýk çok cid-
di bir biçimde hissedilir hale gelmeye baþladý. Ge-
çenlerde ABD baþkaný Bush'un açýklamalarý bir
hayli ilginçti. Bush, "Eylemsizlik en kötü eylem-
dir," diyerek operasyon konusunda ne kadar kararlý
olduklarýný bir kez daha vurguluyordu. ABD baþ-
kanýnýn bu açýklamasý kararlýlýðýn ötesinde bir baþ-
ka anlam da taþýyordu. Henüz Ýngiltere dýþýnda AB
ülkelerinden  Irak'a operasyon konusunda açýk des-
tek alabilmiþ deðil. Bush, her ne kadar Almanya'da-
ki seçimleri bekliyor gözükse de bu operasyon için
"oyalanma ve kararsýzlýðýn" kendileri için ne kadar
kabul edilemez olduðunun mesajýný veriyordu.

Birinci ve ikinci körfez savaþýnýn ardýndan

bölgede saðladýðý üstünlüðü göreceli olarak kay-
beden ABD, bu üstünlüðü yeniden tesis etmeye
çalýþýyor. SSCB ve doðu blokunun çözülüþünden
sonra baskýcý politikalarýn yumuþayacaðý yönünde
bir kanaat oluþtu. Ancak çok geçmeden durumun
böyle olmadýðý ortaya çýktý. Ýdealize edilen serbest
pazar ekonomisine dayanan "Yeni dünya düze-
ni"nin askeri müdahalelerle kurulacaðý ortaya
çýktý. Bu doðrultuda emperyalizmin çýkarlarýný ha-
kim kýlacak politikalara hýz verildi. 

Emperyalizmin çýkarlarý için"güvenlik ve teh-
dit" tezleri yeniden geliþtirilmeye baþlandý. Mede-
niyetler çatýþmasý, radikal Ýslam ve yeni düzene
ters düþen rejimler vb, hepsi bu kapsamda üretil-
meye baþlandý. Bu nedenle emperyalizmin askeri
müdahalelerine uygun koþullar her zaman ya-
ratýlmýþ oldu ve gündemde tutuldu. Emperyaliz-
min "güvenlik" politikalarý hep üst seviyede tutul-
du. Bunun anlamý açýktý. Bu politikalara direnenler
hizaya çekilecek yada ortadan kaldýrýlacaktý.
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Barýþ Platformu Açýklamasý:

Bölgesel Savaþ Tehlikesi Yükseliyor

ABD'nin Irak'a saldýrmaya hazýrlandýðý, bölge-
sel  bir savaþýn baþlamak üzere olduðu bu günlerde
Barýþ Platformu kuruldu. Ýsrail'in Filistin'i iþgalinin
hemen ertesinde baþlatýlan giriþim ve çalýþmalarýn
sonucunda Barýþ Platformu Fabrika, Ýþçi Mücadele-
si, Devrimci Sosyalist Yön, Sosyalist Emek Hare-
keti ve Sosyalist Demokrasi Partisi'nin inisiyatifiy-
le kuruldu. 

Platform amacýný, emperyalizmin
yayýlmacýlýk ve saldýrganlýðýna karþý mücadele et-
mek, özellikle emperyalizmin bölgemizdeki hege-
monyasýný pekiþtirme ve arttýrma çabalarýna karþý
bölge halklarýnýn dayanýþma ve barýþ mücadelesi-
ni desteklemek ve güçlendirmek olarak ortaya ko-
yuyor. Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýnýn ardýndan
kapitalist merkezlerin ilan ettiði, sözde dünya
barýþýný kuracak olan "Yeni Dünya Düzeni" baþta
bölgemiz olmak üzere dünyanýn her yerine daha
fazla savaþ, silahlanma, yayýlmacý arzular,
çatýþma, kan, açlýk ve yoksulluk taþýdý. Balkanlar,

Ortadoðu, Kafkasya, Afrika, Asya'nýn deðiþik
bölgeleri, Latin ve Orta Amerika bunun savaþla ve
kanla bezenmiþ kanýtlarýný sunuyor. Türkiye'de bu
çatýþma bölgelerinin ortasýnda ve emperyalist kuv-
vetlerle birlikte bundan payýný alýyor. Kapitalizm
krize girdikçe, bundan çýkýþý karlý silah endüstri-
sinde, dünya kaynaklarýna hakim olma, hakimiye-
tini sürdürme ve paylaþmada, yani savaþta daha
fazla buluyor. Platform, emperyalist kapitalizmin
kaçýnýlmaz olarak yarattýðý bu dünyaya karþý barýþ
giriþimlerini, bunlarýn maddi kaynaklarýný ve top-
lumsal kuvvetlerini gözeterek oluþturmak hede-
fiyle yola çýkýyor. 

Platform giriþimi, Ýsrail'in Filistin'i iþgaline
karþý Haziran ayýnda bir panel düzenlemiþti. Plat-
form þu anda çalýþmalarýnýn merkezine ABD'nin
Irak'a olasý saldýrýsýna karþý mücadeleyi almýþ du-
rumda. Platform bunun için Ekim ayýnda bölge
halklarýnýn temsilcilerinin katýlacaðý bir barýþ sem-
pozyumu düzenleme çalýþmalarýný yürütüyor.

Barýþ Platformu Kuruldu



ABD'nin, Venezüella'daki darbe giriþimi, Irak'a
müdahalesi ve Saddam rejimini devirmek isteme-
si ya da Arafatsýz bir Filistin istemesi bu baðlamda
deðerlendirilebilir.

ABD'nin siyasal gücünün dünyanýn özellikle
kilit alanlarýnda; Ortadoðu-Körfez bölgesi, Latin
Amerika, Asya ve Avrupa'da görece gerilediði, öte
yandan Balkanlarda nüfuzunun arttýðý gözleniyor.
Öyle ki, ABD'nin ekonomik çýkarlarý çokuluslu
þirketler ve bankalar aracýlýðýyla dünyaya
yayýlýrken bu yayýlmayý destekleyen kukla rejim-
lerin yavaþ yavaþ zayýfladýklarý gözleniyor. Bu
kukla rejimlerin zayýflamasý emperyalist denetim-
lerin zorlandýðýný ortaya çýkarýyor. ABD ekonomi-
sinin hýzla bir gerileme dönemine girdiði biliniyor.
Ekonomideki bu belirgin durgunluk sonucunda ki-
mi büyük þirketler ya yolsuzluklarla çalkalandý ya-
da birer birer iflas etmeye baþladý. ABD'nin güç
kaybýnýn bir baþka iþareti de özellikle Asya ve
AB'deki dýþ ticaret açýðý oldu. ABD mallarý eski-
den olduðu gibi özellikle Avrupa'da raðbet görme-
meye baþladý. AB ülkeleri Amerikan þirketlerinden
daha yüksek fiyatlarla özelleþtirme ihalelerini al-
maya baþladý. 

Ekonomik açýdan gerileme evresinde olan
ABD, siyasal açýdan da çok çetin sýnavlardan geç-
ti/geçiyor. Arjantin ekonomisinin çökmesi ve kitle
hareketlerinin yükselmesi, Venezüella devlet baþ-
kaný Hugo Chavez'i devirme planý, Brezilya'da
ÝMF politikalarýna duyulan tepki ABD'nin görece
güç kaybýnýn iþaretleri olarak ortaya çýkýyor. 

ABD'nin, görece zayýflamýþ olan bu
üstünlüðünü yeniden tesis edebilmek için AB ile
rekabeti þimdilik sýnýrlamýþ olduðu gözlense de
aslýnda 11 Eylül'ün arkasýndan Afganistan'a
saldýrmasý küresel ölçekte görece gerileyen haki-
miyetini yeniden kurmak arzusunda olduðu
açýktýr. Bu saldýrý bir baþka anlamda Avrupa'ya
üstünlüðünü sürdürmek, Ortadoðu ve Kafkasya'da
denetimini tamamen elinde bulundurmak ihti-
yacýnýn ifadesidir. Ne ki AB, bölgede hakimiyeti
tek baþýna ABD'ye býrakma yanlýsý deðil. Ayrýca,
bu hegemonya mücadelesinde þimdilik biraz daha
geride gibi gözükse de Rusya'nýn varlýðý yadsýna-
maz. Ortadoðu ve Kafkaslardaki enerjiye sahip ol-
ma mücadelesi bölgede kýran kýrana bir hegemon-
ya mücadelesine iþaret ediyor. Bu enerji kaynak-
larýný kullanabilmesi Rusya'yý bölgede yeniden be-
lirleyici bir güç haline getirecektir. Rusya, eski
gücünü bir hayli yitirmiþ gözükse de askeri varlýðý
ve coðrafi konumu nedeniyle hala önemli bir güç.

Rusya bu baðlamda bölge ülkeleri ile askeri ve
ekonomik antlaþmalar yapmaktan geri durmuyor.
O nedenle ABD'nin bu durumu kabul etmesi
düþünülemez. Her ne kadar son günlerde ABD ile
Rusya yakýnlaþýyor gözükse de birbirlerine karþý
önlemler almaktan da geri durmuyorlar. ABD'nin
Asya'da izlediði politika Çin'i ilk etapta izole etme
yönündedir. Rusya'nýn bu duruma kayýtsýz kalmasý
durumunda kendi varlýðý da tehlikeye düþecektir.
Bütün bunlar bölgenin yoðun bir çatýþma alanýna
sahip olacaðýný ortaya çýkarýyor. ABD'nin Irak'a
saldýrmasý ve Saddam rejimini devirmek istemesi
bu baðlamda deðerlendirilebilir.

SSCB'nin daðýlma sürecinden sonra özellikle
Türkiye'nin jeo-stratejik konumu giderek daha faz-
la önem kazanmýþ durumda. Türkiye'nin bölge
ülkelerine oranla daha güçlü bir ekonomik ve as-
keri güce sahip ve laik-müslüman bir ülke olmasý
konumunu daha da kuvvetlendiriyor. Emperyaliz-
min bölgedeki bu hegemonya mücadelesi içinde
Türkiye de yayýlmacý bir dýþ siyaset izliyor. Türki-
ye'nin AB üyeliði ve bölgesel güç olma hedefi,
emperyalizmin saldýrgan politikalarýna desteðini
ve uyumunu arttýrýyor. Türkiye bu hedef doðrultu-
sunda Ýsrail ile ayný yataðý paylaþmaktan
kaçýnmýyor. Ordunun modernizasyonu altýnda si-
lahlanma bölge ülkeleri ile düþmanlýðý yükseltiyor. 

ABD'nin Irak'a operasyon hazýrlýðýnda olduðu
bu dönemde Türkiye de bölgede pay alma hesap-
larý yapýyor. Türkiye, bir kara harekatýnda toprak-
larýnýn kullanýlmasý ve hatta Türk askerlerinin de
bu savaþa katýlmasý yönündeki ABD istemine
karþý þimdilik sessiz kalýyor gözükse de bir takým
þartlar öne sürerek ABD'ye sýnýrlarýný açacaðý ve
topraklarýný kullandýracaðý mesajýný veriyor. Ýþte
tüm bu geliþmeler bölgenin bir kan gölüne dönme-
sinin yolunu açýyor. 

ABD'nin Irak'a saldýrmasýnýn Saddam rejimi-
nin despotluðuyla hiçbir ilgisi yoktur. Irak rejimi-
nin politikalarý emperyalizmin bölgedeki politika-
larý ile uyuþmuyor. Irak'ýn bir nevi Arap dünyasýnýn
liderliðine soyunmasý baþta ABD olmak üzere em-
peryalistleri rahatsýz ediyor. ABD, Afganistan iþ-
galinden sonra körfez savaþýnda deviremediði
Saddam rejimini, þimdi devirerek bölgedeki
üstünlüðünü pekiþtirmek istiyor. Bu nedenle, de-
mokratik yönetimler yalanýný bir kez daha yinele-
yerek saldýrýya meþruiyet kazandýrmaya çalýþýyor.

Kuþkusuz bu durum bölgede bazý ra-
hatsýzlýklarý da ön plana çýkarýyor. Suudi Arabis-
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Bölgesel Savaþ Tehlikesi Yükseliyor



tan, Suriye vd. Irak'tan sonra sýranýn kendilerine
geleceðini düþünüyorlar. Böyle olunca da savaþýn
Irak'la sýnýrlý kalmayacaðý ve daha da yayýlacaðý
kesindir. Daha en baþta ABD'nin Irak'a saldýrmasý
durumunda bölge tam bir ateþ çemberine dönecek.
Bu emperyalist savaþa bir çok bölge ülkesinin de
dolaylý yada dolaysýz dahil olmasý durumunda sa-
vaþýn yayýlma olasýlýðý yüksek gözüküyor. Bu du-
rum bir bölgesel savaþ riskini yükseltiyor. 

Türkiye'nin içine girdiði bu seçim ortamý
bölgedeki bütün bu geliþmeleri bir þal gibi örtüyor.
Seçim ortamýnýn getirdiði atmosferle de ister iste-
mez seçimlere kilitleniliyor. Tabii bu anlaþýlabilir
bir durum. Ancak burjuva partilerinin, ABD'nin
Irak'a müdahalesini örtmeye çalýþtýklarý þu günler-
de sosyalistlerin, ABD'nin Irak'a saldýrýsýný ve
bölgedeki savaþ  tehlikesinin hem bölgede hem de
ülkemizde yaratacaðý tahribatlarý daha yüksek bir
sesle dile getirmeleri gerekmektedir. "Musul ve
Kerkük Türkiye halklarýnýn ilgi alaný içinde" deðil-
dir. Artýk savaþýn kapýda olduðu görülüyor. Emper-
yalizmin ve iþbirlikçilerinin çýkarlarý doðrultusun-

da geliþecek olan bu savaþýn bütün yükünü yine
emekçiler ve yoksullar çekecek. Aðýr faturalar her
zaman olduðu gibi yine bu kesimlere çýkacak.
Yüzlerce yoksul emekçi çocuðu bu savaþta ölecek.
Türkiye, hiçbir þekilde ABD'nin Irak'a müdahale-
sine destek vermemeli ve Ýncirlik üssü dahil top-
raklarýný ve hava sahasýnýn kullanýlmasýna izin ver-
memelidir. Türk ordusu Kuzey Irak'taki varlýðýna
derhal son vermelidir.Barýþ Platformu olarak biz-
ler, ABD'nin Irak'a müdahalesine karþý çýkarken,
Türkiyeli emekçileri ve sosyalistleri emperyaliz-
min ve onlarýn iþbirlikçi hükümetlerinin saldýrgan
politikalarýna karþý çýkmaya ve bölge halklarý ile
dayanýþmaya çaðýrýyoruz. Ancak bu birliktelik ve
kararlýlýk emperyalizmin bölgedeki saldýrgan poli-
tikalarýný geriletebilir.

ABD'nin Irak iþgaline hayýr!
Kahrolsun ABD emperyalizmi!
Ya barbarlýk ya sosyalizm!
Yaþasýn emekçilerin ve halklarýn bölgesel da-
yanýþmasý!
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Türkiye Komünist Hareketi’nin
seçkin önderlerinden

Türkiye Ýþçi Partisi Genel Baþkaný
Behice Boran’ý

ölümünün 15. yýlýnda saygýyla anýyoruz.
(1 Mayýs 1910 - 10 Ekim 1987)
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Milletvekili genel seçimleri yaklaþýyor. 
Yaklaþýk 35 yýldýr “normal”in ne olduðunu

unutmuþ Türkiye, yaþadýðý/bildiði krizlerin en
aðýrýndan geçiyor; ekonomik, sosyal ve siyasal
olarak “geçmiþte olduðu gibi” yaþama imkanýný
bütünüyle kaybetmiþ görünüyor. Emekçi sýnýflar,
bir bütün olarak iþsizlik, yoksulluk ve açlýðýn pen-
çesinde boðuluyor. Yüksek öðrenimli, iyi eðitilmiþ
geniþ bir çalýþanlar kesimi, son krizle birlikte bu
hayatý paylaþmaya baþladý ve bu ülkedeki gelece-
ðine dair umutlarýný kaybetti. 

Gelir daðýlýmýndaki aþýrý bozulma, krizin ezdi-
ði yýðýnlarda kör bir öfkeyi biriktiriyor; ama ayný
zamanda bir özenti, kabullenme, dahasý
sömürücülerine hayranlýk yaygýnlaþýyor. Zihinleri
milliyetçilik ve dinle kirletilmiþ yoksul kala-
balýklar; devlet terörü ve tekelci medyanýn propa-
gandasýyla beslenen anti-komünist, sola düþman
deðerler dünyasý içinde; saðcý, sermayeci siyaset-
lerin etki alanýnda debeleniyorlar. Örgütsüzlük ve
umutsuzluk, dayanýþma alýþkanlýklarýný
zayýflatýyor; derin bir çürümeyi, lumpenleþmeyi ve
yönsüzlüðü geliþtiriyor. 

Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, öfkeli ve ürkek; tepki-
li ve kaypak; kendisi için sýnýf olma niteliðini uzun
bir süreç içinde kaybetmiþ; sendikacý hainleriyle
barýþýk; faþist düþmanlarýnýn kitle desteði olarak;
düzenin her türlü milliyetçi manüplasyonla sefer-
ber etmekte güçlük çekmediði kara kalabalýklar
oluþturuyor. Ýþçiler, emekçiler, kent yoksullarý ve
yoksul köylülük krizin faturasýný sýrtlamakla
kalmýyor; çocuklarýný, ABD emperyalizminin
“bölgesel gücü” olmaya kararlý yöneticilerinin  “en
önemli ihraç malý”  olarak görmesine de tepki ve-
remiyor.

Amerikan emperyalizminin ve siyonizmin or-
taðý olarak, bir komþumuzun iþgali hazýrlýðýna
karýþmýþ bulunmaktayýz. Filistin’de siyonizmin
döktüðü kan, emperyalizmin ve gerici Arap rejim-

lerinin olduðu kadar, Türkiye’yi yönetenlerin de
ellerindedir. Ýncirlik’ten kalkan uçaklarýn iþlediði
cinayetlerde, parmak izlerimiz elbette görünüyor.
Bizimkileri daha fazla cinayetten alýkoyan, sadece
henüz tükenmemiþ pazarlýk imkanlarý.. Avrupa
Birliði üyeliði yolunda çok kritik bir eþik olduðu
söylenen Aralýk Zirvesi öncesinde, hükümetin
yarýsýnýn yaptýðýný öbür yarýsý bozuyor; devlet, AB
uyum yasalarýnýn çýkarýlmýþ olmasýnýn hiçbir an-
lamý olmadýðýna hepimizi ikna etmek için ter
döküyor.

Bu arada, milletvekili genel seçimleri için oy
verme gününe yaklaþýyoruz.

Mevcut hükümetin ortaklarý da, parlamento-
nun bugünkü bileþimi de krizi taþýma gücünü kay-
betti. Son iki yýlda devlet kurumlarýnda “sosyal
patlama”, “Arjantinleþme” uzmanlarý çoðaldý. Ka-
zandaki basýnç yükseliþi, devlette endiþe biriktiri-
yor. Neredeyse 20 güne indirilmiþ meydan miting-
leri ve “sandýktaki tatmin” ile buharýn birazý dýþarý
alýnacak. Sistem diðer yandan, halkýn sýrtýna yeni
faturalar, yeni acýlar yükleyecek yeni bir hüküme-
te, yeni bir parlamentoya ihtiyaç duyuyor. Halkýn
öfkesi “sandýktaki intikam” ile biraz olsun
yatýþýrken; ayný zamanda yeni hýrsýzlar, yeni za-
limler, yeni gözboyayýcýlar halkýn “onayý” ile iþ-
baþý yapacaklar.

Devlet, seçim sonuçlarýný güvenceye almak
için, 1983 model uygulamalar deniyor. Bu model
1983 seçimlerinde de ters tepmiþti ama olsun...
Onlar gene de %10 barajýyla yetinmiyor, TCK 312
barajý baþta olmak üzere yeni barajlar koyuyorlar.
Bunun da yetmeyeceðini ve seçim kampanya-
larýnýn valilerin, emniyet müdürlerinin ve “karakol
bekçilerinin” çizdiði fiili barajlara da toslayacaðýný
biliyoruz. Krizleri derin, dengeleri fevkalade has-
sastýr. AB hatýrýna yaptýklarý bütün makyajlarýn ak-
masý pahasýna, 12 Eylül’ün kurduðu ve Kürt savaþý
esnasýnda geliþtirilen faþist rejimin yerli yerinde

Seçimler:

Kaypak Bir Öfke
Ürkek Bir Tepki

Doðan VAROL



durduðunun görülmesi pahasýna, hukukla oynu-
yorlar; tehdit saydýklarýný engellemeye çalýþýyorlar.
Sandýktan, mümkün olanýn kendileri için en tercih
edilmeyeni çýkacaktýr.

Seçmen ne AB ile, ne savaþla ilgili görünüyor. 
Ama anketlerin tamamý “düzmece” deðilse,

mevcut parlamentodaki tasfiye 12 Eylül’ün, “ilga”
ettiði parlamentoda yapabildiði tasfiyeden daha
þiddetli olacak. Bir önceki seçimde Meclise girmiþ
bütün partiler, meclisten kovuluyor. Eðer bu ger-
çekleþirse; Demirel’den sonra Ecevit’in de, Erba-
kan’ýn da, bu üçü kadar yaþlý Tansu Çiller ve Me-
sut Yýlmaz’ýn da siyasi tasfiyesinin mutluluðunu
yaþayacaðýz.

Tepki sadece hükümete deðil; parlamento-
daki partilerin tümüne; ancak parlemanter
mekanizmaya deðildir; yerine konulanlara
bakýlýrsa, tasfiye edilen partilerin zihniyetine
yönelmiþ bir tepki bile deðildir.

Her seçimden sonra, büyük basýnýn akýldane
köþe yazarlarý þöyle söylerler: “Türk halkýnýn eþsiz
saðduyusu, gene tecelli etti.” Ortada halka ait bir
saðduyunun; bir özgür iradenin bulunmadýðý orta-
dayken; kendi siyasi ve toplumsal örgütlenmeleri-
ni geliþtiremediði veya koruyamadýðý için, öðren-
meyen, deneyim biriktirmeyen ve hatýrlamayan bir
toplumun seçiminin neresi eþsizdir acaba? Demi-
rel’e ve Ecevit’e 35-40 sene oy vermiþ; Tansu Çil-
ler’i seçmiþ, Özal’ýn bir dizi devrim yaptýðýna hala
inanan; Baykal’ýn siyasetçi diye ortalýkta dolaþ-
masýna son verememiþ bir tercihler toplamýndan
sözediyoruz.

Bu defa da, halkýn öfkesinin, tasfiye ka-
rarlýlýðýnýn büyüklüðüne bakýlarak bu seçimlerin
“büyük bir önem kazandýðý” hayaline kapýlma-
mak gerekir. Seçimlerin önemi artýk pek azdýr. 

Çünkü ülke yönetiminde seçimle oluþan ku-
rumlarýn ve özellikle parlamentonun önemi pek
azdýr.

Çünkü parlamentonun oluþumunda; siyasi
partilerin politika üretmelerinde; meclisin iþleyi-
þinde; iktidar/muhalefet iliþkilerinde vb. halkýn
katýlýmýnýn hiçbir kanalý yoktur. Oy vermek, yega-
ne katýlým imkanýdýr. Ve tepkiye dönüþtüðü anda
bile oy vermek bir “onay”, bir toplumsal rýza
mekanizmasýndan baþka bir þey deðildir.

Gene de seçimlerin “büyük bir önemi” olma-
masý, hiçbir önemi olmadýðý anlamýna gelmez. Se-
çimler her zaman siyaset yapmak; yýðýnlar içinde
siyasi çalýþma yürütmek için bir imkandýr. Yeter ki,
solun, sosyalist hareketin, bugünkü siyasi etkisizli-
ðini unutup, seçimler öncesinde yersiz heyecanla-
ra kapýlmayalým; “seçimlerde sosyalist tutumun
kazandýðý önem” üzerine tesbitler yapmaya giriþ-

meyelim.
Seçimde ne yapacaðýz? Seçimlere katýlan “so-

la” iliþkin deðerlendirmelerimizi nelerdir?

AYAÐIMIZI GERÇEÐE BASIYORUZ...

1. Seçimlere saðcý ve solcu; merkez sað ve
merkez sol partiler katýlmýyor. Türkiye’de solcu,
sosyal demokrat, merkez, liberal vs. partiler yok.
Düzen partilerinin tümü, aþýrý milliyetçi, faþist ve
faþist kýrmasý; içinde tarikatlarýn cirit attýðý (Mo-
on’dan Fethullahçýlýða, Nurculuk’tan Nakþibendi-
liðe..) islamcý partilerdir. Hepsi Amerikancýdýr. Sa-
dece Genç Parti Amerikancý olmayabilir, çünkü
Genel Baþkaný ABD’de aranýyor. Hepsi “kendisi-
ninki” hariç ifade özgürlüðüne karþýdýr. Aslýnda
hepsi Türkiye’deki “demokrasiyi” bile geniþ bul-
makta; seçimlere katýlan kimi partilerin aslýnda re-
jim için “tehlikeli” olduðunu düþünmektedir. Hep-
si ÝMF programýna razý; ama ayný zamanda ÝMF
programýna karþýdýrlar. Razý olduklarý þey, yeni
kredilerin alýnmasý; karþý olduklarý þey, kamu kay-
naklarýný yandaþ asalaklarla birlikte yaðmalama
iþine getirilen kýsýtlamalardýr. ABD’nin Irak’ý iþga-
line hiçbirisi karþý deðildir. Çünkü hiçbirisi Ýncirlik
üssünden kalkan ABD ve Ýngltere uçaklarýnýn
yýllardýr bu ülkeyi bombalamasýna itiraz etmemiþ-
tir. Hiçbiri MGK’ya karþý deðildir. Hiçbirisi iþken-
ceye karþý deðildir. Ýþkenceden þikayet edilmesine
ve iþkencenin ortaya çýkmasýna ve “Kahraman
Türk polisinin ve jandarmasýnýn”, “münferit” uy-
gulamalardan dolayý töhmet altýnda kalmasýna
karþýdýrlar. Bu liste uzatýlabilir.

Bugün, Türkiye seçmenin ezici çoðunluðunun
tercihlerini belirleyen motifler ve deðerler sistemi;
ancak bu partilerden birine kýzýp öbürüne oy ver-
meye uygundur. Bu durum 1980 sonrasý yaratýlan
baský, þiddet, bayaðýlýk, açgözlülük, irrasyonalizm
vs. ortamýnýn ürünüdür. Devletin þiddet
aygýtlarýnýn ve propaganda mekanizmalarýnýn
yanýsýra, tekelci medya, siyasi partiler, üniversite-
ler, din kurumu vb. Türkiye’yi tam bir koordinas-
yon halinde iþbirliði yaparak bu hale getirmiþler-
dir.  Kýsa sürede ve kendiliðinden ve zahmetsizce
seçmen tercihlerinin emekten, özgürlükten, uy-
garlýktan, rasyonal düþünme ve davranmadan vs.
yana deðiþeceðini ummak doðru deðildir. Ancak
halkýn zihniyet deðiþiminin önündeki engellere
karþý ciddi bir savaþýmla gelecek kazanýlabilir. 

Seçim platformu bu bakýmdan bir imkandýr.
2. Seçim dönemi boyunca, Irak’ýn ABD ta-

rafýndan iþgaline karþý çýkmak; “Savaþa Hayýr”
propagandasýný seçim döneminin asli motifi haline
getirmek gerekir. Bu amaca yaklaþýldýðý ölçüde,
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ýrkçý, yayýlmacý bir milliyetçiliðin; “Kerkük”ü
alalým” maceracýlýðýnýn; ABD ve Ýsrail’in bölgede-
ki stratejik ortaðý ve “Bölge Gücü” olmaya çalýþan
TSK üst yönetimi ve MGK’nýn Türkiye toplumu
üzerindeki aðýrlýðý hafifleyecek ve gücünü sýnýrla-
manýn önü açýlacaktýr. Ayný zamanda Filistin ve
Irak’ta siyonist ve emperyalist katillerin
soykýrýmýna maruz kalan “müslümanlar”ýn acýlarý
karþýsýnda, Türkiye’deki siyasal islamcýlarýn
umursamazlýðý da gözle görülür hale gelecektir.

Bu yöndeki çabalar, ABD emperyalizminin ve
siyonizmin Türkiye’deki mevzilerinin zayýflamasý
anlamýna gelecektir. Türkiye halkýnýn zihninde
kardeþ Arap, Kürt ve Acem halklarý hakkýnda
önyargýlar  oluþturmaya çalýþan emperyalist ve si-
yonist propagandanýn Türkiye’deki taþeronlarý et-
kisizleþecek; Filistin ve Irak halklarýnýn yaþadýðý
trajedinin, gözle görülür hale gelmesi mümkün
olabilecektir.

3 Kasým seçimlerini önemli kýlan, savaþ tehdi-
dinin yakýn bir tehdit halini aldýðý sýrada,Türkiye
halkýnýn siyasi mesajlara, herzamankinden daha
duyarlý hale gelmiþ olmasýdýr. 

3. Seçimler, solun, sosyalist hareketin yükseliþ
halinde olduðu ve bu yükseliþi seçim platformun-
da büyüterek parlamentoya taþýrmaya çalýþtýðý bir
konjonktürde gerçekleþmiyor. Aksine sol/sosyalist
hareket hem fikri planda toplum üzerindeki hege-
monyasýný çoktan kaybetmiþ, döküntü fikirlerle
günü geçirmeye çalýþmakta; hem de zayýflýðýný aþ-
mak için giriþtiði kombinezonlar ve yeni ba-
þarýsýzlýklarla inandýrýcýlýðýný daha da yitirmekte-
dir.

Gerçek durum böyleyken; hayallere
kapýlmanýn; sosyalist solun seçimlerle alacaðý oy-
la siyasal sistemin etkin bir aktörü düzeyine yükse-
lebileceði umutlarý yaymanýn bir dizi zararlý sonu-
cu olacaktýr. Bunlardan birincisi,  bütün umut ve
hayalleri “yüksek oy oranýna”, hatta “baraj geçme-
ye” kurulmuþ pek çok sosyalistin, 18 Nisan seçim-
lerinde ÖDP’nin aldýðý 250 bin oyu anlamlandýra-
mamasý; dolayýsýyla iþaret ettiði imkanlarý göreme-
mesi ve üstelik derin bir moral bozukluðuna
sürüklenmesi gibi; yeni bir hayal kýrýklýðýna
sürüklenmesi olacaktýr. 

Ýkincisi ise, alýnan oylarla avunmanýn veya oy
düzeyinde yaþanan bir baþarýsýzlýðý her þey haline
getirmenin, sosyalist solun asýl sorunlarýný görme-
sini ve kavramasýný engellemesidir.

Gene de burada iþaret ettiðimiz zaaflý bakýþýn
sola hakim olacaðýndan kuþkumuz yok. Seçimler-
den sonra yeni parçalanmalar, yeni iç tartýþmalar
kimseyi þaþýrtmamalýdýr.

4. Adýný “TKP” olarak deðiþtirmiþ bir par-

ti seçimlere katýlmakla birlikte, bu seçimlerde
KOMÜNÝST PARTÝSÝ  yoktur. Bu partinin se-
çimlerde alacaðý sonuç, Türkiye komünist ha-
reketini deðil, kendilerini ilgilendirir. Bizim tu-
tumumuz, sýrf kendi kendilerine yakýþtýrdýklarý
addan dolayý bu partinin oylarýnýn artmasý için
çaba harcamak deðil; tersine, bu parti yönetici-
lerini kendi tutumlarýnýn sonuçlarýyla baþbaþa
býrakmaktýr.

Her partiye olduðu gibi, bu partiye de dile-
yen, herhangi bir nedenle oy verebilir. Ancak
bu partiye kendisine ait olan hiçbir þey için de-
ðil; gerçekte kendisine ait olmayan tek þey için;
Türkiye Komünist Partisi adý için oy verilmesi,
komünist hareketin kadro birikiminin “mizah”
anlayýþýnýn bir tezahürü olmalýdýr. 

5. ÖDP’nin Murat Karayalçýn’ýn SHP’si ile
yürüttüðü seçim ittifaký arayýþlarý son derece
ürküntü verici idi. Karayalçýn Tansu Çiller’in Su-
surluk hükümetinin baþbakan yardýmcýsý olarak,
elbette Fikri Saðlar ile birlikte, boðazýna kadar fa-
ili meçhullere, köy yakmalara, boþaltmalara, ye-
rinde infazlara, sistematik iþkenceye, ifade
özgürlüðünün kayýt altýna alýnmasýna vs.vs.
batmýþ, karanlýk bir kiþiliktir. ÖDP’nin bu giriþimi-
nin baþarýsýz olmasý sevindiricidir. Sema Piþ-
kinsüt’ün partisi ile girilen ittifakýn hangi temel
noktalarda gerçekleþtiðini, ayrýntýsýyla bilmemekle
birlikte; Karayalçýn’ýn SHP’sine kýyasla olumlu
bulduðumuzu belirtelim.

Ancak öteden beri, bütün ilgisini “sosyal de-
mokrat” olarak tarif ettiði düzen güçlerine yoðun-
laþtýrdýðý ve sosyalist soldan uzaklaþtýðý için eleþ-
tirdiðimiz ÖDP’nin, gene sol içi bir gerilim nede-
niyle DEHAP ittifakýndan uzaklaþmasýný olumlu
bulmuyoruz. Elbette DEHAP çatýsý altýnda seçime
giren SDP içinden, ÖDP’ye ayný rekabetçi an-
layýþla yaklaþanlarýn varlýðýndan da kuþkumuz
yok. Kimse seçim sonuçlarýndan, kendisine öteki
sola karþý tarihsel üstünlükler saðlayabileceðini
ummamalýdýr. Seçimlerin böyle bir gücü olma-
masý bir yana; parlamenter mekanizmalarýn “haki-
ki sol” ile “ötekileri” ayýrabileceðini ve “hakiki”
olanýn önünü açabileceðini düþünmek; sadece,
1965 seçimlerinden bu yana hiçbir parlamentarist
baþarýsý olmayan Türkiye sosyalistlerindeki “par-
lamentarist kabiliyetlere” iþaret eder.

6. Karayalçýnla ittifak arayan; onunla ol-
mayýnca Saadet Partisi ve ANAP’la görüþen ve
bunu “Türk partilerinin hepsi aynýdýr, yok bir-
birlerinden farklarý” gibi reklam cümleleriyle
izah eden bir diðer parti de,  Murat Bozlak’ýn Ge-
nel Baþkaný olduðu HADEP’tir. Önemli olan, HA-
DEP’in, birbirinden farký olmayan bu partilerle
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kendi arasýnda  bir fark görmemesi ve bu devlet
partileriyle, temsilcisi olmaya soyunduðu deðerle-
ri bir kenarda býrakarak ittifak aramasýdýr. Bu tutu-
mun “tutulacak yaný” elbette yoktur. Diðer taraftan
HADEP de içinde olmak üzere Kürt siyasetinin
her rengi, dünyadaki bütün komünist ve ilerici
güçlerin aksine, ABD’nin Irak’ý iþgali operasyonu-
na destek açýklamalarý yapmýþtýr. Ve yapmaya de-
vam edenler vardýr. Anti-emperyalist tutum alma-
da bile bu kadar tereddüt yaþanacaksa; emperyalist
saldýrganlýðýn ortaya çýkarabileceði “imkanlardan”
medet umulacaksa ve binyýllardýr birlikte ya-
þanmýþ Irak’ýn Arap halkýnýn baþýna gelecekler
umursanmayacaksa; bu kadar bedel neden öden-
di? 

Kürt siyasetinde bütün dikkatini AB ve
ABD’ye çevirme durumu yeni deðildir ve tehlike-
li bir yöneliþi ifade etmektedir. Üstelik tehlikelerin
çoðu yaþanmýþ, gerçekleþmiþ tehlikelerdir. Emper-
yalizmin dünyanýn hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir
anýnda ezilen ve sömürülenlere; özgürlük ve eþit-
lik isteyenlere, özgürlüklerini kazanmalarýný saðla-
yacak bir katkýsý olmamýþ; aksine emperyalizme
bel baðlayanlar daima aðýr bedeller ödemiþ,
özgürlüklerini elde edemedikleri gibi, onurlarýný
da kaybetmiþlerdir. 

“Her yol denendi ve aðýr bedeller ödendi,
bugün uygun bir konjonktür varsa, bölgede Sad-
dam diktatörünü yýkacaksa; “demokratik uy-
garlýk” nüvesinin ortaya çýkýþýna imkan yaratýla-
caksa; Türkiye’de eþitlikten ve özgürleþmeden ya-
na açýlýmlara imkan verecekse, neden bu açýlýmla-
ra dikkatimizi yoðunlaþtýrmayalým” diyenlerle
sýkça karþýlaþýlýyor. Emperyalistler arasýndaki,
egemenler arasýndaki rekabet ve çeliþkilerin; eþit-
siz geliþmelerin, geliþme hýzýndaki farklýlýklarýn,
ezilenler ve sömürülenler için zaman zaman im-
kanlar yarattýðý bir gerçektir. Ama dikkatini hep
bu çatlaklara, çeliþkilere, rekabetin yaratacaðý si-
yasi açýlýmlara dikmiþ olanlarýn eline hiçbir þey
geçmediði de bir gerçektir. Baþkalarýnýn yarattýðý
imkanlardan yararlanmak için, kendi zeminlerin-
de, kendi potansiyellerini harekete geçirmek; ken-
di hedeflerine yürüyen bir dinamik yaratmýþ ol-
mak gerekir.

Kürt siyaseti, bu düþünceleri, bir halkýn ha-
yatýnda oldukça kýsa sayýlabilecek bir sürede
öðrenmiþ, geliþtirmiþ, yaymýþ ve önderlik düzeyin-
de ihmale uðratmýþtýr. Gücün asýl kaynaðýný yeni-

den hatýrlamak önemlidir. Diðer bir önemli unsur
da, Türkiye toplumunda HADEP’in kendisine mu-
hatap arayacaðý, uzattýðý elin tutulmasýný bekleye-
ceði zeminin neresi olduðunu hatýrlamasýdýr. HA-
DEP’in uzattýðý kardeþlik elini tutacak olan sosya-
list harekettir. Bu elele veriþ hem HADEP için,
hem sosyalist sol için geliþtirici bir yoldur. 

HADEP yöneticileri, gecikmeli ve dolaþmalý
da olsa, kendilerine elini uzatmýþ sosyalist solla
kucaklaþmýþtýr. Bu aþamadan sonra ABD’nin Irak
iþgali projelerine destek veren her hangi bir açýkla-
mayý da iþitmedik. Demek bu ittifak daha ilk
adýmda olumlu bir sonuç vermiþtir. 

Eklenmesi gereken son bir nokta ise, bu elele
veriþin, özellikle HADEP için, seçim kampan-
yasýyla sýnýrlý olmamasý ve önceki EMEK, BA-
RIÞ, ÖZGÜRLÜK BLOKU gibi, oy sayýmý bit-
meden sona ermemesidir. Birlikte hareket etmenin
yolu, elbette ayný parti çatýsý altýnda durmak deðil-
dir. 

HADEP, EMEP ve SDP’nin DEHAP çatýsý
altýnda seçimlere katýldýðý biliniyor. Bu  bloku,
“Anti Kapitalist Parti Ön Giriþimi”, DSÝP, Ger-
çek, Ýþçi Mücadelesi, Sosyalist Emek Hareketi
Parti Giriþimi, Devrimci Sosyalist Yön, Top-
lumsal Özgürlük Platformu ve Ürün Sosyalist
Dergi gibi parti, grup ve çevrelerin desteklediðini
biliyoruz.

7. KOMÜNÝST PARTÝSÝ GÝRÝÞÝMÝ her
hangi bir parti veya ittifak içinde yeralmýyor. Kam-
panyalarý içinde aktif örgütleyici, propagandacý
olarak sorumluluk üstlenmiyor. Fabrika’nýn daha
önceki EMEK, BARIÞ, ÖZGÜRLÜK BLO-
KU’na yaptýðý türden, salon toplantýlarý düzenle-
yerek destek verme tarzýnda bir paralel kampanya
da yürütülmeyecek. Siyasetlerini, programlarýný ve
hedeflerini birlikte belirlemediðimiz herhangi bir
oluþumla destek iliþkimiz olamaz. Baþkalarýnýn,
oluþturulmasýna katýlmadýðýmýz siyasetlerinin
dýþardan destekçisi olmamýz düþünülemez. Kim-
senin kefili de deðiliz.

K.P. Giriþimi kendi siyasal çalýþmalarýný seçim
döneminde de sürdürecektir.

Komünistlere, seçim günü DEHAP adaylarýna
oy vermelerini öneriyoruz. Bu önerinin, yukarýda
dile getirilmiþ eleþtiriler ve güvensizlikler nedeniy-
le; “DEHAP içindekilere raðmen DEHAP’a !..”
þeklinde anlaþýlmasýný umuyoruz.
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Devrim nedir? 
Kapaðýnda orak çekiç deseni olan bir yayýnýn,

bu soruyu 54. sayýsýnda sormasý, okuyucuya acaip
gelebilir. Ama bu soruya verilen cevaplarýn bir hay-
li kafa karýþtýrýcý olduðunu da, bu iþlerin erbabý za-
ten kabul edecektir. 

“Engels (‘Tarihte Zorun Rolü’nde) bunu, Al-
manya’yla iliþkili olarak ve Bismarck’ýn birliði
kurma hareketini ‘devrimci’ diye alarak Marksist
þemaya uyarlamaya çalýþmýþtý -bu, onun ve
Marx’ýn devrim terimini ne denli esnek bir biçim-
de kullandýklarýna da bir örnektir; diðeri, Ýngiliz
baskýsýnýn (sömürgeci iþgal kastediliyor. z.t.) Hint
köy yapýsýný bozmasýna Marx’ýn ‘Asya tarihindeki’
ilk ‘toplumsal devrim’ demesidir (‘The British Ru-
le in Ýndia’, 10 Haziran 1853). Geçtiðimiz yüzyýlýn
ikinci yarýsýndaki Marksist incelemelerde gözalýcý
bir biçimde geliþtirilmiþ olmasýna karþýn, ‘burjuva
devrimi’ kavramý hakkýnda sayýsýz sorun ortaya
çýkmýþtýr. Ýngiliz örneðinde, sýnýflar ve sýnýflarýn
temsil ettiði ekonomik sistemler arasýndaki bir ihti-
lafý karþý çýkýlamayacak bir biçimde kanýtlamak ha-
la mümkün deðildir. Marksist veya ona yakýn bir
yaklaþýmýn daha yaygýn olarak kabul edildiði 1789
Fransýz devrimi bile büyük ölçüde tartýþmalý olma-
ya devam etmektedir. Yine de, Marx’ýn varsayýmý,
her þeyden çok konunun tümüne yönelik
araþtýrmayý güdüleyici bir etki yapmýþtýr.”(Marksist
Düþünce Sözlüðü, Devrim mad. s.137, Ýletiþim
Yayýnlarý, 2. baský 2001, Ýstanbul)

Bu paragrafta örneklenenlerden ibaret bir kar-
maþýklýktan sözetmiyoruz elbette... Lenin’e görey-
se “Devrim, ancak kitlelerin ayaklanmaya hazýr ol-
malarý ve buna ek olarak da üst sýnýflarýn eski düzen
altýnda iþleri yürütme gücünden yoksun olmalarý
halinde ortaya çýkar; bunlar, sýnýflarýn ve partilerin
iradelerinden baðýmsýz nesnel koþullardýr.” (a.g.e.
s.138)

Toplumsal devrim, siyasal devrim; devrimin
nesnel koþullarý, devrimin öznel unsuru; devrim
stratejileri, devrimde ittifaklar sorunu; asgari ve

azami programlar, geçiþ talepleri...Özellikle
1970’lerde Türkiye solunun tartýþma konularý için-
de bu baþlýklar en önde gelenlerdendi ve kimse
kimsenin devrimini beðenmezdi. Bu satýrlarýn ya-
zarý, o zamanlar TÝP üyesi olduðu için, forumlarda
kürsüye veya yüksekçe bir yere çýkýp konuþtuðun-
da, yanýndakine “Kim bu herif?” diye soranlara, bi-
lenler þöyle fýsýldardý: “TÝP’li...Reformist..”
Çünkü TÝP kendi adýyla seçimlere katýlýrdý ve solun
çoðunluðu, en baþta da Devrimci Yol, derginin ka-
paðýna “Seçimleri Boykot Edelim” yazar, sonra
hep birlikte CHP’nin seçim kampanyasýný
yürütürlerdi. Haliyle “devrimci”liðe halel gelmez-
di.

Özetle, 12 Eylül öncesi sol basýnýn arþivi
gözden geçirilirse görülebilir ki, binlerce sayfalýk
teorik üretime ve polemiðe raðmen, “Devrim ne-
dir?” sorusuna, herkesi tatmin edecek bir cevap ve-
rilebilmiþ deðildir. Yakýn zamanda bu literatüre
yapýlmýþ mühim bir katký üzerine tartýþtýðýmýzý
hatýrlamaktayým: “Milliyetçilik, Yurtseverlik, En-
ternasyonalizm ve Fantom zor durumda” (Fab-
rika, s.52, Nisan 2002). Demek, katkýda bulun-
manýn sonu yok. 

“MAJESTELERÝNÝN KOMÜNÝST
PARTÝSÝ” MEVZUU

Önce Mehmet Kuzulugil’in katkýsýný hatýrla-
yalým ve oradan, literatüre en son yapýlmýþ katkýya
geçelim. Ama her iki katkýya geçebilmek için de,
“dilin çürük diþe gitmesi” durumu mu var soru-
suyla ilgilenelim.

Sip partisi’nin Genel Baþkaný televizyona
çýkýyor: “Majestelerinin Komünist Partisi olma-
yacaðýz.” Açýklama bu. 

Ayný partinin Genel Sekreteri, parti yayýnýnda-
ki köþesinde tekrarlýyor: “Özetle, majestelerinin
komünist partisi olmayacaðýz.” (6 Eylül 2002 ta-
rihli 83. sayý)

Neredeyse bütün sol yayýnlarý gözden geçiriyo-
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rum; bir-iki örnekte “sahte TKP, resmi TKP” gibi
sýfatlara rasladým, ama “majestelerinin komünist
partisi” kalýbýný kullanan bir sol yayýn yok. Olabi-
lir, demek ki, Sip partisi üst yönetiminin “majeste-
lerinin komünist partisi olmayalým aman..” diye
bir endiþeleri varmýþ, onu ifade ediyorlar.

Halbuki ne gerek var? Kemal Okuyan “majes-
telerinin” partisi olmanýn þartlarýný yazmýþ:

“TKPolsun ama Sovyetler Birliði’ne küfret-
sin.” (...) “TKP olsun, ama geçmiþe küfretsin.”
(a.g.y.)

Majesteleri böyle bir “TKP” istemekteymiþ.
Okuyan ise, Sip partisinin “Sovyetler Birliðine ve
geçmiþe” asla küfretmediðini ve küfretmeyeceðini
söylüyor. Nasýl olsa unutmak isteyen unutuyor; si-
neye çekmek isteyen çekiyor: 

“Türkiye Komünist Partisi’ne, Sovyetler
Birliði, yýllarca Sovyetler Birliðiyle barýþýk bir
Türkiye için para verdi. Türkiye Komünist Par-
tisi eðer 1980’e gelindiðinde bir devrim yapa-
madýysa, bu Sovyet güdümünden kurtula-
madýðýndan oldu. Sovyetler Birliði sosyalist bir
ülke idi... Ama Sovyet sosyalizmi zaten bu
yüzden yýkýldý. Türkiye’de, Yunanistan’da, baþ-
ka yerlerde, Þili’de devrim yapmak yerine dev-
rim yapmamak için bir takým asalak hýyarlarý
besledi. Türkçesi budur ama biz devrim yapa-
caðýz. Biz Rusya’dan para da almýyoruz.” (Sip
partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Kuzulugil’in 18 Ocak 2002’de Kanal 7 Televizyo-
nunda, Ýskele Sancak programýnda ettiði lakýrdýlar.)

Kuzulugil bey, hem Sovyetler Birliðine, hem
de geçmiþe, acaba baþka nasýl küfredebilirdi? Daha
vahimi, Sip Partisi, bu konuþmaya yönelik tepkile-
re karþý yaptýðý yazýlý açýklamada, Kuzulugil’in
söylediklerini “yanlýþ” bulmadýðýný, ama “eksik”
bulduðunu söylemiþti. 

Sip partisi ile “majesteleri” arasýndaki iliþkiye
daha sonra yeniden döneriz. Þimdi Kuzulugil beyin
sözlerinin “Devrim nedir?” sorusuyla iliþkisini ele
alalým.

Kuzulugil’de;
1) Devrim yapabilecekken, yapmamasý

karþýlýðýnda Sovyetler Birliði’nden para alan
bir TKP tasavvuru mevcuttur. Hatta Yunanis-
tan Komünist Partisi ve Þili Komünist Partisi
de, belki de devrim yapmakla tehdit ederek,
SB’den para almýþlardýr.

2) “Sovyet güdümü” diye, bizim daha önce-
leri hep anti-komünistlerin diline ait olduðunu
düþünerek iðrendiðimiz bir kavram, meðer
“gerçek” bir iliþkiyi tarif etmekteymiþ. Sovyet-
ler bir partiyi “güdüyorsa”; o parti, mesela
1980’e gelindiðinde, devrim yapamýyormuþ.

3) Artýk, “doðal olarak” bütün partiler dev-
rim yapabilir. Çünkü Sovyetler Birliði artýk
yok. Bu yüzden “devrim yapma tehdidine”
karþý, “önleyici nakit ödeme yapmasý” mümkün
deðil. Demek “devrimler çaðý” açýlmak üzere...

Sip yýllarca “gelenek” savundu, dergisini bile
çýkardý. Sovyet deneyiminin doðrusuna, yanlýþýna
gürültülü bir hürmet gösterdi. Sonuçta ortaya çýkan
“esere” bakýnýz. Demek ki dolduruþ baþka, anla-
mak baþka...

Kuzulugil bey, nihayetinde Sip partisinde bir
“MK üyesi”dir. “MK üyesi dediðin nedir ki, on-
lardan çok var.” diyerek O’nun literatüre yaptýðý
katký küçümsenecekse; parti adýna altýna imza
atýlmýþ, fevkalade enternasyonalist bir baþka
katkýdan sözetmenin yeni gelmiþ demektir.

“Komünist partilerden Putin’e kýnama

Rusya Federasyonu Adalet Bakanlýðý’nýn
Putin tarafýndan çýkarýlan yeni siyasi partiler
yasasýna dayanarak, Rusya Komünist Ýþçi Par-
tisi-Devrimci Komünist Parti’nin kuruluþ baþ-
vurusunu reddetmesi, uluslararasý komünist
hareket tarafýndan protesto ediliyor. Aralarýnda
Türkiye Komünist Partisi’nin de (Sip partisi
oluyor, z.t.) bulunduðu, 44 komünist partinin
hazýrladýðý, Putin’e yazýlan ve bu olayý kýnayan
mektuba diðer partilerden de destek geliyor.
Mektupta kuruluþ baþvurusunun reddine temel
teþkil eden partinin adýndaki ‘devrim’
sözcüðüne dikkat çekiliyor. Sözcüðün ifade edil-
diði gibi toplumsal ve siyasi iliþkilerin þiddet yo-
luyla deðiþtirilmesi anlamýna gelmediði, bilimde
ve insan eylemlerinde nitel olarak yeni bir evre-
ye atlanmasý demek olduðu belirtiliyor. Ayrýca
devrim sözcüðüne karþý geliþtirilen bu tavrýn
halkýn hafýzasýna, ulusal ve toplumsal kurtuluþ
için verdikleri mücadeleye, Fransýz ve Ekim
Devrimleri’ne açýk bir saldýrý olduðu vurgu-
lanýyor.” (Sip partisi yayýný, 13 Aðustos 2002, s.84)

“Ýnternet enternasyonalizmi” böyle oluyor.
Hiçbir toplumsal mücadele dalgasýný birlikte
örgütleme ve birlikte yönetme çabasý içinde olma-
yan; bu amaçla hiç biraraya gelmemiþ partiler
arasýnda “bir tuþa basarak” metinler imzalanýyor ve
birbirinin “mühim” günlerine mesajlar gönderili-
yor. Bu türden “haberler” yayýnlamaya ihtiyacý
olanlar da, ihtiyacýný görmüþ oluyor. “44 par-
ti...Üstelik baþkalarý da imzalýyor...”

Neyi imzalýyorlar acaba? 
Kendi burjuva parlamentosunda, komünist

temsilcilerin etkinliðini parlamenter yollardan aþa-
mayýnca, parlamento binasýný topa tutan ve bu de-
mokrasi gösterisi yaný da ihmal edilmemiþ demok-
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ratik eylemi için, dünyanýn bütün “demokratik re-
jimlerinden” hoþgörü ve destek görmüþ Rusya’nýn
yeni burjuvazisinin, selefinden daha da “sýký” tem-
silcisine, Putin’e, yukarýdaki mektubu gönderenler;
gönderilen metin gerçekten de yukarýdaki zavallý
metin ise, “majestelerine” asla devrim yapmaya-
caklarýný bildiriyorlar. Teker teker ve hep birlik-
te..Putin’in “Alman Ýdeolojisi”ni ve devamýný unut-
mamýþ olmasý ihtimaline karþý; sadece ulusal coð-
rafyada deðil; kýta çapýndaki devrimci bir yükseli-
þe, ortak bir önderlik yaratmayý düþünmediklerini
böylece açýklamýþ oluyorlar.

“Program Sorunu” üzerine kitap yayýnlamýþ;
kitabýnda II. TÝP Programýnýn devrim anlayýþýný
eleþtirirken, bu programýn gerçekte herhangi bir
devrim öngörmediðini söyleyen ve bizce de haklý
olan Haluk Yurtsever acaba yukarýdaki “devrim”
anlayýþýna ne diyor? Kitabýn yeni bir baskýsýnda
belki merakýmýzý gidermeyi deneyecektir.

Ben de, “..bilimde ve insan eylemlerinde ni-
tel olarak yeni bir evreye atlama”yý amaçlayan
ve  devrim kelimesinin esasen devrim anlamýna
gelmediðini savunan bir partinin yöneticisi olsam,
“Majestelerinin komünist partisi olmayacaðýz”
lafý, benim de dilime dolanýrdý, sanýrým.

Neden “Sip üyelerinden” deðil de Haluk Yurt-
sever’den itiraz umuyorum? 

Cevabý biliyorsunuz: “Fantom, ormanda on
kaplan gücündedir.” Bu kabulle birlikte ormanda
yaþayabiliyorsunuz. 9 kaplandan fazla kaplan yan-
yana gelmiyorsunuz. “Kemal’in vardýr bir bildi-
ði..” diyerek, sakin ve sýnýrlarý bilinen üyelik/yöne-
ticilik hayatýnýzý sürdürüyorsunuz. Bilmiyorum,
belki de  “Altý üstü komünist olmanýn bir ölçüsü,
Marksist-Leninist teorinin iyi bilinen bir bahsi,
benim de baþkalarýný sýkça eleþtirdiðim bir ko-
nu... Rahatýmý bozmaya deðmez..” de deniliyor-
dur. 

MAJESTELERÝ SADECE DEVRÝM
BAHSÝYLE ÝLGÝLENMEZ!

Majestelerine göre Türkiye’de komünist olabi-
lirsin. Ancak 1) Ýhtilalci olmayacaksýn. “Komünist
sözcüðünün mutlaka ‘ihtilalcilik’ anlamýný
çaðrýþtýrmasý þart olmadýðý gibi...” (Prof. Dr.
Bülent Tanör, Türkiye’de Demokratikleþme Pers-
pektifleri, TÜSÝAD yayýný, s.50). Nasýl, Prof.
Tanör’ün cümlesi kulaða tanýdýk geliyor, deðil mi?

2) Enternasyonalist deðil; milli olacaksýn. Atti-
la Ýlhan’a göre, “Moskova komünisti” deðil, “An-
kara komünisti” olacaksýn. 

Milli komünist veya Ankara Komünisti nasýl
olunur?

Mesela, TKP’nin kurucu Genel Baþkaný Mus-
tafa Suphi ve 14 yoldaþýnýn katlediliþi hakkýnda þu
deðerlendirmeyi yaparak:

“Türkiye burjuva siyasetinin ‘tekelci’ ka-
rakterinin oluþmasýna en büyük katkýyý yapan
kiþinin Mustafa Kemal olduðunu düþünmek
için çok nedenimiz var. Kurtuluþ Savaþý büyük
ölçüde bu tekelcilik sayesinde kazanýlýyor. 1920-
21 kavþaðýnda Ankara ‘kurtuluþçu platform’
üzerinde hegemonyasýný tesis etmekle kalmýyor,
reel ve potansiyel her türlü rakibini tasfiye edi-
yor. Mümkünse fizik olarak...

Bu baþarýldýðý ölçüde Türk ulusal kurtuluþ
hareketi, bütün dünyaya Anadolu’da bir devlet
olarak varlýðýný sürdüreceðini kabul ettirmiþ de
oluyor. Emperyalizm Osmanlý ülkesini toptan
sömürgeleþtirme ve vekaletini alma projesini ta-
dil ederek, Ýmparatorluk topraklarýnda bir
Türkiye ülkesini kabul etmek zorunda kalýyor.
Kuþkusuz siyaset tekelinin kurulmamýþ olmasý
halinde emperyalizmin paylaþým projelerinde
maksimum çýkar elde etme arayýþýný sürdürür,
bu anlamda Sevres’in yol göstericiliðine sadýk
kalýrdý. Oysa 1920-21 kavþaðýndan sonra Ana-
dolu’ya sürülmüþ Yunan ordusu emperyalist
aðabeyleri tarafýndan sahipsiz ve desteksiz
býrakýlýverdi.

Özetle Türk burjuva devriminin ve ulusal
kurtuluþ savaþý önderliðinin ‘siyaset tekeli’ ilke-
sinde mutlak anlamda gerçekçi ve politik bir
anlam bulunmaktadýr. Hareket sapkýnca siyasal
baský meraklýsý olduðu için, demokrasi
düþmanlýðýný kutsal kitap saydýðýndan deðil, bir
ulusal devlet kuruluþuna ulaþmanýn tek yönte-
mi olarak siyaseti çok sokaklý karakterden
uzaklaþtýrmayý ve kendi dar patikasýnda tekleþ-
tirmeyi seçmiþtir.” (Aydemir Güler, Atatürk ve
Sýnýf, Gelenek Dergisi, sy.68, s.21 Ekim 2001)

Aydemir Güler’e göre, 1) Kemalizm, reel veya
potansiyel, siyasi rakiplerini; bu arada Mustafa
Suphi ve yoldaþlarýný, öldürerek tasfiye etmiþ; an-
cak bu sayede emperyalizm Sevres projesinden
vazgeçmiþ, Yunan ordusunun arkasýndaki desteðini
çekmiþtir. 

Mustafa Kemal ve arkadaþlarýnýn takdiriyle,
milli bir dava uðruna bir miktar komünistin kaný
dökülmüþ ve vatan kurtulmuþtur. “Eh olacak o ka-
dar!..”

Mustafa Suphi ve yoldaþlarýnýn katledilme-
si üzerine, Türkiye’de kaleme alýnmýþ hiçbir ke-
malistin yazýsýnda, Mustafa Suphilerin
öldürülmesi böyle açýkça ve herhangi bir mah-
çubiyet duygusundan uzak, savunulmamýþtýr.
Ve bu yaþýma geldim, Kurtuluþ Savaþý hakkýnda bu
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kadar kara cahil pek az yazý okudum.
2) Kimse M. Kemal ve arkadaþlarýna “siyasal

baský meraklýsý, sapkýn” demiyor. Gene bu kadro-
nun demokrasi düþmanlýðýný da bir “inanç” sorunu
olarak görmüyor. Kemalist kadro, iktidara taþýdýðý
sýnýfýn programýný uyguluyor. Burjuva sýnýfýn ulus-
lararasý siyasal birikimini devralmýþ olarak bunu
yapýyor. Burjuvazi, özellikle geç burjuva devrimle-
rinin yürütücüleri, iþin baþýndan itibaren anti-
komünist, gerici, baskýcý bir karaktere sahiptir.
Türkiye burjuva devriminin bir aþamasýna önderlik
eden kadronun siyasal analizini yaparken, marksist-
ler gibi sýnýf kimliklerini ele almak yerine, sapkýnlýk
ve inançlýlýk gibi ölçütler kullanan ve elbette
yazýsýnýn baþýna “Atatürk ve Sýnýf” baþlýðýný koyan;
“milli komünistliðe giriþ” dersinden geçmiþtir. 

Artýk 28 Þubat kuyrukçuluðuna þaþýrmazsýnýz.
Veya, “Askerler emperyalizmin Türkiye’ye

dönük hesaplarýndan gerçekten rahatsýzdýr.
Ama bu yeni bir þey deðildir. Bu Cumhuriyet’in
baþýndan beri böyledir...” sözlerine de
þaþýrmazsýnýz. (A. Güler, Gelenek, Haziran 2001,
sayý 64, sf:28)

Gene de, hiç deðilse Aydýnlýkçý takýmýndan ve
Atilla Ýlhan gibi tescilli “nasyonal sosyalistlerden”
kendilerini ayýrmalarýný umarsýnýz.

“..Kemalist hareket Türkiye’yi bir sýnýf
mücadeleleri birimi haline getirebilecek tek yo-
lun da adýydý.” (A. Güler, Sol, sayý 109, s.29)

Yýllarca “sosyalist devrim” tezini, “ideolojik
arýlýlýk” adýna savunmuþ bir takýmýn geldiði yere

bakýnýz: Menþevik aþamacýlýk ve kuyrukçuluk an-
layýþýnýn en net formülasyonlarýndan birisidir,
kýsacýk bir cümlede yapýlan. Önce ulusal kurtuluþ;
bu esnada sýnýf mücadelesinin ertelenmesi ve ke-
malizmin desteklenmesi...Bu pozisyon,  “Ýki Tak-
tik”te Lenin’in eleþtirdiði menþevik görüþle ayný ve
Lenin’in savunduðu görüþle taban tabana zýt... Ve
Ulusal Kurtuluþ Savaþý’na, TÜRKÝYE
KOMÜNÝST PARTÝSÝ’nin yaklaþýmýnýn tam
karþýsýndadýr...

TKP tarihi boyunca bütün sað eðilimler,
TKP’yi, Mustafa Suphi ve yoldaþlarýný; ulusal kur-
tuluþ mücadelesi esnasýnda “sosyal kurtuluþ”
mücadelesini ertelemediði; ulusal kurtuluþ müca-
delesini sosyal kurtuluþ mücadelesiyle birlikte ele
aldýðý için eleþtirmiþlerdir. Bilal Þen de, yakýn za-
manda TKP tarihini bu yönde ve saðdan eleþtirmiþ-
ti. Ama en saðdan eleþtiriler bile, “komünist edep”
sýnýrlarý içinde dile getirilmiþ; “Tek yol Kemalist
hareket” düzeyinde bir hezeyaný kimse kaleme al-
mamýþtý. 

“Majestelerinin Komünist Partisi olmaya-
cak”larmýþ!

Sip partisi önderlerinin temel konulardaki fikir-
leri ortada. Bunlar komünist fikirler; bu üsluplar
komünist üsluplar deðildir. 

Kemal Okuyan’ýn bütün seçim kampanyasý
boyunca, “bizi yoldan çýkaramazsýnýz” yazýlarý ka-
leme almasý boþuna deðil.

Ben yazmasaydým da, “Onlar ne yaptýðýný bi-
liyor.”
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Þimdi aslýnda, daldan dala atlayýp kimi konular-
da muhabbet etmek isterken aklýmda ilk olarak Fab-
rika okurlarýna 'KARSAZ'ý anlatmak vardý. Bu, yani
KARSAZ, "Yekîtiya Karsazên Kurd"un, Türkçesiy-
le "Kürt Ýþverenler Birliði"nin kýsaltýlmýþ adý oluyor.
Avrupa'da kuruldu 2001 yýlýnda. Merkezi Alman-
ya'da, Frankfurt'ta. Bir de aylýk yayýn organý var, pek
düzenli çýkmayan: "Dengê KARSAZ" (KAR-
SAZ'ýn Sesi). Yalnýzca iki sayýsý elime geçti ve
üçüncü (ve sonraki) sayýsýnýn çýkýp çýkmadýðýný bil-
miyorum.

Dengê KARSAZ'dan öðreniyoruz ki, Türkçesiy-
le "Kürt Ýþverenler Birliði"nin kuruluþuna 12-13
Ocak 2001 tarihinde Paris'te toplanan "II. Kürt Eko-
nomi Kongresi"nde karar verilmiþ. Yine bu kongre-
de, "Et Sektörü Komisyonu", "Kuru Gýda ve Ýçecek
Sektörü Komisyonu", "Ýnþaat Sektörü Komisyonu"
gibi komisyonlar kurulmuþ. Yine yazýlardan öðreni-
yoruz ki, KARSAZ'ýn amacý "diasporadaki Kürt iþ-
verenleri" arasýnda dayanýþma saðlamaktýr. Dergide
bolca reklam da var; Sahipleri Kürt olan, Avrupa'da-
ki kimi þirketlerin ya da ürünlerin reklamý. Mesela
"Keko" marka bira, "Ararat" marka çay, "Zelal" soda-
larý… Reklam sloganlarý henüz pek albenili deðil.
Örneðin Romanya'daki bir konfeksiyon þirketinin
reklam spotu "Li xwe kirin hunere" þeklinde: "Giyin-
mek sanattýr"… Reklamý yapýlan þirket ya da ürün lo-
golarýnda yeþil-sarý-kýrmýzý renklerin kullanýlmasýna
özen gösterilmiþ. Hollanda'daki "Avaþin Holding" de
bunlardan biri. Sloganý "Holdinga Kurdan, ya Herî
Mezîn li Ewrupa": Avrupa'daki en büyük Kürt hol-
dingiymiþ. Çoðu reklam gibi bunun da spotu Kürtçe
baþlýyor, Türkçe devam ediyor: "Gýdadan emlaka ad-
resiniz". Tabii reklamlarýn bitimi, yani adres bölümle-
ri, ne Kürdi ne de Türki: Avrupa adresleri… Derginin
arka kapaktaki kocaman sloganý pek iddialý: "Kürt
ekonomisi KARSAZ ile büyüyor"...

Buraya kadarý -en azýndan benim için- pek il-
ginç deðil. Ýlginç olan, "Kürt Ýþverenler Birliði"nin
"Kürdistan Ýþçi Partisi" taraftarlarýnca kurulduðu yo-
lundaki yaygýn söylenti… (Bu arada: KARSAZ'ýn
Frankfurt'taki merkezi 21 Kasým 2001 günü Alman
polislerince basýlmýþ, "PKK ile iliþkili olduðu" ge-

rekçesiyle aramalar yapýlmýþ.)
Tabii ben iþin 'sosyolojik' yanýndayým: Ýþçi parti-

lilerin iþveren birliði kurmasý, 'sosyolojik' olarak, ba-
na pek ilginç geldi…

Þayet tartýþabilseydim, yani "uyum yasalarý"na
raðmen "Kürt" gibi "öcü" konulardaki yasaklar hâlâ
devam ediyor olmasaydý, bu ilginçliði sorgulardým:
Acaba savaþlar bir benzeþme de yaratýyor mu; raki-
be benzeþmeyi?.. Malum, M. Kemal de -örneðin-
resmi bir komünist parti kurdurmuþtu. Hani "Bu
memlekete komünizm lazýmsa onu da biz getiri-
riz"in bir baþka versiyonu mu, falan diye tartýþmak
isterdim ve buradan tek particilik özlemine geçer,
bunun çoðulculuðu nasýl da -suni olarak- örttüðünü
anlatmak isterdim. 

Olmuyor… Yalnýzca yasalar bakýmýndan deðil,
en azýndan "iþçi"-"iþveren" yan yanalýðýnýn
formülasyon düzeyinde deðiþmiþ olmasýndan da do-
layý: Ýkincisi yerli yerinde duruyor ama birincisi ye-
ni isimde yok artýk, biliyorsunuz…

***
Yerim ve yenim dar olmasaydý, ikinci muhabbet

konuma tam da bu "isim deðiþikliði" babýndan baþ-
lardým. 

Biliyorsunuz, olay salt PKK'nin KADEK ol-
masýndan, yani bir isim deðiþikliðinden ibaret deðil.
Uzun bir zamandýr (kimilerine göre "Ýmralý süre-
ci"nden bu yana, bana göre 1993'ten bu yana) bir
"deðiþim/dönüþüm" yaþanýyor. Dolayýsýyla "isim de-
ðiþikliði" yalnýzca bir sembol. (Tabii bu, "sembol"de
tartýþýlacak hiçbir þey yok anlamýna da gelmiyor:
Örneðin niçin "Kongre"?.. Hem, kongrelerin bir ik-
tidar programý olabilir mi?.. Yukarýdan aþaðýya
mýydý, yoksa tersi miydi kongrelerin ortaya çýkýþý?..)

Ýþte bu baptan baþlayýnca, benim 'sosyolojik' ola-
rak ilgimi çok çeken bir þeyi tartýþýrdým: Sözü edilen
hareketin "deðiþim/dönüþüm"ünün (ki, milat olarak
"Ýmralý tarihi"ni veriyorlar) ardýndan, bu harekete
muhalif/rakip olan Kürt yapýlanmalarý þöyle
baðýrdýlar: "Ýþte!.. Bizim günümüz geldi!.. Artýk
Kürtler uzlaþmacý, reformist vs vs haline gelmiþ olan
bu harakete yüz vermez ve akýn akýn bize gelirler…
Yaþasýn!.." Ama… olmadý…
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Evet; olmadý… Hatta, bu beklenti sahiplerinin
tümünün bildiði bir sýrrý açýða vurmak pahasýna be-
lirtmeliyim ki, kimi yerlerde tersi oldu…

Buyurun size 'sosyolojik' bir sorunsal… Misal;
yeni isimli hareket birçok þeyden ve bu arada
baðýmsýzlýk, federasyon vb'den vazgeçtiðini
söylüyor, öte yanda ise yýllarýn baðýmsýzlýkçýlarý ve
federasyoncularý var ve bu vazgeçiþ sonrasý Kürtler
pek de oralý olmuyor; ayrýlýp baðýmsýzlýkçý, federas-
yoncu vs olalým demiyorlar. (Diyenler hiç yok deðil;
ayrýlanlar da var, fakat pek marjinal.) 

Þimdi, eðer rahat tartýþma ortamý olsaydý, bu
'sosyolojik' soruna iliþkin þu meraklarýmý -en azýndan
kendimle, fakat sesli biçimde- tartýþýrdým:

- Acaba 'model'ler üzerinden bir ayrýþma sa-
hici deðil miydi?..

- Acaba Kürtler OHAL yorgunu mu ve aca-
ba "aman bir þeyler olsun da, ne olursa olsun" nok-
tasýnda mý?

- Acaba tümüyle düþmanlýk üzerine kurulu,
"o güçsüzleþsin ki biz güçlenelim" tarzý bir politi-
kasýzlýk yerine, doðru ya da yanlýþ politika(lar) üre-
tenler mi daha "ayaðý yere basar" gözüküyor?..

Demem o ki, imkâným olsaydý bunlarý ve sonuç
olarak da bir þeye siyah ya da beyaz keskinliðiyle
bakmanýn yanýltýcý olabileceðini tartýþýrdým.

(Mesela, güncel olmasý ve þu siyah-beyaz mev-
zuunun siyaha çalar kýsmý bakýmýndan, KADEK'in
"Kuzey Irak" politikasýný da tartýþmak isterdim; orayý
adýyla, "Güney Kürdistan" olarak anarak… Bilen bi-
lir: Güney Kürtleri birçok bakýmdan altýn çaðlarýný
yaþýyorlar, bir dizi soruna raðmen… Þimdi, þu
günlerde, ABD'nin Irak'a haçlý seferi düzenleme ni-
yetinin, bir baþka deyiþle pazularýný güçlendirmek
amacýyla hazýrdaki kum torbasýna yönelme isteðinin
depreþtiði þu günlerde,  ÝP gibi dezenformasyon de-
halarý haricinde herkes ve en baþta Güney Kürtleri,
olasý bir "Irak savaþý"yla bir "fýrsat"ýn deðil, bir belir-
sizliðin baþlayacaðýný anlýyor. Yani þu meþhur Dim-
yat-pirinç mevzuu. "Tecrübe, yenilmiþ kazýklarýn bi-
leþkesidir" özdeyiþini hiç unutmayan/unutmalarýna
fýrsat býrakýlmayan Güney Kürtleri bu yüzden "elim-
de hýyar" diyene avuçlarýnda tuzla koþmuyorlar bu
kez. Bu, ayrý… Diðer yanda ise KADEK'in Güney'e
iliþkin tutumu var: Güney Kürtlerini endiþelendiren
bir tutum… Güney önderlikleri elbette pirüpak de-
ðil, ama KADEK'in "Bizsiz Güney düzenlemesi ola-
maz"larý politikada düzden okursak, akýllara -bilerek
ya da bilmeyerek ortaya çýkan- Türk resmi politi-
kasýnýn kimi iþlerini kolaylaþtýrma entrikalarý gelebi-
liyor. Dahasý, kimi komploseverler, "Son 'uyum ya-
salarý'nýn diyeti orada mý ödenecek?" diye de sorabi-
liyor… "Akýllara böyle þeyler gelmemesinin bir tek
yolunun Kürt'ün Kürt'ten yana olmasýdýr" diyenler

az deðil; umut edilen, yan belirlerken -tüm
farklýlýklara raðmen- böyle bir temel eksenin seçil-
mesi. Ne var ki kimi 'çözümleme'ler bu noktada pek
flu…)

***
Onu yazma, bunu yazma; ne kaldý geriye?..
En iyisi ben size bir festival anlatayým.
Aðustos baþlarý… Adýyaman'ýn daðlýk bölgesin-

de bir Kürt-Alevi beldesi: Bulam… Aslýnda köydü;
belde olmuþ. Bu arada adý da deðiþtirilmiþ; Gürpýnar
mý, Yeþilpýnar mý, ne ise… (Yalnýz ben deðil, galiba
Bulamlýlar da pek hatýrlamýyor yeni adý, çünkü Çe-
likhan ve Adýyaman'a yolcu taþýyan minibüslerinin
üzerinde hâlâ 'Bulam' yazýlý.) Orada hatýrlý bir dede-
nin mezarý var; türbe gibi. Ýþte bu aðustosun baþ-
larýnda, beldenin baðýmsýz belediye baþkaný (Barýþ
Partisi'nden seçilmiþ, istifa etmiþ), modernize ettiði
Zerban Dede'nin türbesini açýlýþýnýn da yapýldýðý bir
festival düzenledi: "Birinci Zerban Kültür Festivali".

Dikkatinizi "birinci" ibaresine çekmek isterim…
Adýyaman'dan ve beldenin baðlý olduðu Çelik-

han ilçesinden birçok kiþi gelmiþ. Bulamlýlarýn ilgisi
daha büyük tabii… Bulam dýþýndan gelenlerin  çoðu
seçim sathý mailinin heyecanýyla orada: Birilerini
görmek, yeni aday dedikodularýný almak için iyi bir
fýrsat…  CHP ile HADEP arasýnda salýndýðý söyle-
nen belediye baþkaný aðustos sýcaðýnda siyah takým
elbisesi ve özenle burulmuþ kalýn býyýðýyla telaþlý te-
laþlý koþturuyor. HADEP'lilere ilgi büyük. HADEP
il baþkaný tereddütsüz protokol bölümüne alýnýyor.
Protokol dediðim, Bulamlýlarýn -bulurlarsa- oturduk-
larý kahvenin tahta iskemlesiyle okulun tahta sýralarý
yerine belediye personelinin kullandýðý biraz daha
rahat meþin sandalyeler… Beldeyi kucaklayan dað-
dan fýþkýran buz gibi soðuk suyun aktýðý derenin
yanýndaki meydana tahtadan bir platform konulmuþ.
Þarkýlar, türküler, skeçler oradan seslendiriliyor.
Genç-yaþlý tüm Bulamlýlarýn gözleri pýrýl pýrýl; çok
sevinçliler. Türkçe þarkýlara pek raðbet yok; ne za-
man ki bir Kürtçe türkü baþlýyor ya da davulun sesi
duyuluyor, iþte o zaman her izleyici bölümü birer go-
vend (halay) alanýna dönüþüyor… 

Beldeye giriþte, iki yerde kontrol var. Biri belde-
nin giriþine yakýn yerde, diðeri festival meydanýna
girmek için geçilmesi gereken köprü üzerinde. As-
kerler ve korucular yan yana yapýyor kontrolleri. Ko-
rucular ayrýca tören meydanýnda da dolaþýyorlar. Ka-
laþnikoflarýný bir güvenlik görevlisi gibi deðil, bir
yük sýrtlamýþcasýna taþýyan, çoðu yaþlý, býyýklarý
sýcaktan mý, üzüntüden mi, utançtan mý bilinmez
sarkmýþ korucular… ("Niye böyle düþünceliler?" di-
ye soruyorum, festivale birlikte gittiðimiz bir avuka-
ta. "Son bir yýldýr yeni bir uygulama baþlatýldý" diyor:
"En ufak bir gevþekliklerinde, disiplin suçu iþledik-
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lerinde, hemen görevlerine son veriliyor… Yerlerine
yeni kadro da alýnmýyor… Koruculuðu böyle mi tas-
fiye etmeyi düþünüyorlar, sorusu geliyor bazen
aklýma…")

Evet; 'Zerban Kültür Festivali'nin birincisi kut-
lanýyor. Öncesi yok; birinci…

"Halkýn önündeki engellerden birazý
kaldýrýldýðýnda, halk cývýl cývýl oluyor" diyor, konuk-
lardan biri, yanýndakine… 

Bir özgüven kokusu sinmiþ tüm tören alanýna,
tüm gençlere, kadýnlara… Yaþlý erkekler geleneksel
tedirginliklerini eksik etmiyorlar gözbebeklerinden
ama, onlar da en iyi elbiselerini giyip gelmiþ…
Üstümüzdeki daðdan arada bir serin esinti geliyor,
tören alanýndakileri sarmalýyor.  Bulamlýlar sevinçli,
özgüvenli; ama hâlâ ortada garip bir bulanýklýk var.
Biri, "çok iyi oldu bu Kürtçe kurs serbestliði falan"
diyor; "ama seçimlerde Kürtçe konuþulamaya-
cakmýþ; öyle mi?.." 

'Resmi zevat'tan iþtirak eden yok festivale…
Mesaj falan da yok o cenahtan… Hadi kaymakam ta
Çelikhan'dan kalkýp gelemedi; fakat en azýndan
düzlükte kurulu Bulam askeri karakolunun komu-
tanýnýn katýlacaðý umulmuþ; olmamýþ. 

Daðdan sevindirici esinti, düzden soru iþaretli
yeller esiyor…

***
Niye kimse dert etmedi, anlamýþ deðilim… 28

Aralýk 1988 tarihli Resmi Gazete'de bir yönetmelik
yayýmlandý (aslýnda benim de "yayýmlanmýþ" de-
mem lazým, çünkü ben de epey sonra öðrendim/oku-
dum). Yönetmeliðin tam adý "Sabotajlara Karþý Ko-
ruma Yönetmeliði". Dönemin bakanlar kurulunca
hazýrlanan bu yönetmelik, yönetmeliðin sözleriyle,
"milli, ekonomik, güvenlik gibi açýlardan önemli te-
sislere yapýlabilecek sabotajlara karþý koruma konu-
sunda alýnmasý gereken tedbirler ile bu tedbirlerin
uygulama þekillerini göstermek amacýyla" yürürlüðe
konmuþ.

Yönetmeliðin "Sabotajlarla Ýlgili Genel Bilgiler"
bölümünde sabotajlar hakkýnda bilgiler veriliyor, sa-
botaj hedefleri ve sabotaj þekilleri anlatýlýyor ve son-
ra, "Sabotaj Yapabilecek Kiþiler" baþlýklý 5. madde-
de, kimlerin sabotaj yapabileceði sýralanýyor. Bu
maddenin (j) fýkrasýnda sabotajcýlar  arasýnda þunlar
da anýlýyor:

"Memleket içindeki yerli yabancýlar (Türk teba-
alý) ve yabancý ýrktan olanlar."

Þimdi "yabancý ýrktan olanlar"ý anladýk; peki
"memleket içindeki yerli yabancýlar" kim?.. Parantez
içinde özellikle belirtilmiþ, "yerli yabancýlar"ýn
"Türk tebaalý" -Türk vatandaþý- olduklarý…

"Yerli yabancýlar"… Harika bir taným deðil mi!
Tam Türkiyelik!

Kim giriyor bu "yerli yabancýlar" tanýmý içine?..
Ermeniler?.. Rumlar?.. Kürtler?.. Hepsi?.. Büyük bir
ihtimalle 'Türk vatandaþý' gayri Müslimler an-
latýlýyor. 

Tabii sorun bu tanýma kimlerin girip girmediði
deðil. Sorun, bir devletin kendi vatandaþlarýndan bir
kýsmýný açýkça "yerli yabancýlar" olarak adlandýrabil-
mesi; bu, Türk olmayana açýk bir önyargýyý -resmen-
ilan ediyor. Kaldý ki, bu önyargý kapsamýna Kürtlerin
girmediðinin garantisi var mý?

'Garanti' nedir? 
Bir ülkenin anayasasýndaki, temel yasalarýndaki

hükümler 'garanti' sayýlabilir mi?.. Hukuksal olarak,
evet; öyle olmalý…

Peki hâlâ bu ülkenin anayasasýnýn "deðiþtirile-
mez, deðiþtirilmesi teklif dahi edilemez" hükümleri
arasýnda "devleti, ülkesi ve MÝLLETÝYLE
bölünmez bir bütün…" ibaresi yok mu? "Millet"i
"bölünmez bir bütün" olarak belirlediðiniz zaman,
ardýný örneðin "Vatandaþlýk Kanunu" getiriyor:
"Türkiye cumhuriyeti devletine vatandaþlýk baðý ile
baðlý olan herkes Türk'tür…" Dikkat buyurun;
"Türkiye cumhuriyeti devletine vatandaþlýk baðý ile
baðlý olan herkes Türk vatandaþýdýr" deðil, "…baðlý
olan herkes Türk'tür…" Bu kadar; bu devletin vatan-
daþýysanýz, yalnýzca Türk oluyorsunuz, o kadar…
Ardýný "partiler, ülkede bir azýnlýk olduðunu ileri
süremez" vb diyen Siyasal Partiler Yasasý vs getir-
mez mi?..

Þimdi bunlarýn ardýna-önüne "Avrupa Birliði
süreci" gelirse ne olur? Þöyle olur: Kývýrttýðýn yere
kadar kývýr…

Þöyle olur: "Vatandaþlarýn günlük hayatta ko-
nuþtuklarý geleneksel ya da mahalli diller" serbest
olur, adýyla-sanýyla Kürtçe deðil!..

Yani ne þiþ yansýn ne kebap… Nereye kadar?
Bu kriz, bu gerilim tutumu, nereye kadar 'idare' eder? 

Hiçbir geliþmeyi, hiçbir adýmý küçümsememek,
ama zihniyetteki temel kalkýþ (daha doðrusu kalkýþa-
mama) noktasýný da gözden kaçýrmamak lazým. 

Eminim son "uyum paketi"ni hazýrlayan teknis-
yenler, Kürt sorunuyla ilgili bölümlerle ilgili olarak
yaptýklarý kulaðý tersten gösterme manevralarýyla
pek övünmüþlerdir. Týpký  Diyarbakýrlý Hasan anek-
dotundaki gibi…

Diyarbakýrlý Hasan askere gidecekmiþ…
Köyünde, bostanýna uzanmýþ, askerde olabilecekleri
hayal ediyor: "Kumandan beni çaðýrýr… 'Oðlum Ha-
san, sana bir soru soracaðým, bilirsen aferin' der, ben
de 'sor kumandaným!' derim… Kumandan, 'Dýþý ye-
þildir, içi kýrmýzý… Ýçinde çekirdekler vardýr… Ye-
nir… Nedir?' der. Ben de hemen 'karpuz!' derim…"
Hasan böyle tatlý tatlý hayal etmiþ, hayalindeki
yanýtýyla da pek gururlanmýþ ve kendi kendine
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mýrýldanmýþ: "La ez çý þeytanêm!.." ("Yahu ben de
amma þeytaným"; ya da "Ben ne kurnaz adamým!")

Þeytanlýkla iþi götürmeye çalýþanlar yalnýzca
resmi görevliler mi?..

Þu son yýllarda birçok panel, sempozyum vs iz-
ledim, doðrudan ya da dolaylý Kürt sorunuyla ilgili
olan. Hakikaten hayran kalýyorum o toplantýlardaki
þeytani performansa. Sorunun kendisini olduðu gibi
ortaya koymamak için ne terler dökülüyor, aman ya-
rabbi… Mesela biri çýkýyor, "Buldum, buldum!" di-
yor, "… en iyisi Fransýz modeli!.." Diðeri, Kürtler-
den söz etmeksizin Kürt sorunu üzerine konuþmanýn
hatta 'çözüm'ler bulmanýn baþka -gözyaþartýcý dere-
cede ince dokunmuþ- örneklerini sýralýyor. Hatta bu
iþ, yani Kürtlere 'hak vermek'sizin Kürt sorununu
'çözme' iþi, son yýllarýn bence en gözde mesleði.
Özellikle akademisyenler çok tutkulu sarýlýyor bu
yeni mesleðe. Yani ne diyeyim, bravo yani, sizi gidi
þeytanlar sizi…

Þaka bir yana, þeytan(lar)ýn elinin deðdiði her
yerden soru iþaretinin çengellerine hapsolmuþ iç ka-
rartýcý yeller esiyor ve bir festival coþkusunda bile
hissedebiliyorsunuz bu esintileri…

***
Artýk Bulam'dan Ankara'ya dönebiliriz… Anka-

ra'da, malum, seçim havasý var… Ve yine Ankara'da,
durumu Aðrý Daðý'na çýkan iki Kürt'e biraz benzeyen
HADEP de var. 

"Aðrý Daðý'na çýkan iki Kürt", bir fýkra. Anla-
talým:

Ýki Kürt, Türk olmaya karar vermiþ. Fakat nasýl
Türk olunur, bilmiyorlar. "Bilse bilse öðretmen bilir"
demiþler. Gidip sormuþlar. Öðretmen, kafa bulacak
ya, "Türk olmanýz için Aðrý Daðý'nýn tepesine çýkýp,
orada üç defa 'Ben Türküm' diye baðýrmanýz lazým"
demiþ… Bizimkiler kararlý ya; tutmuþlar Aðrý
Daðý'nýn yolunu… Günler sonra, zirveye yak-
laþmýþlar. Biri önde… Öndeki, son bir hamleyle zir-
veye çýkmýþ ve hemen baðýrmýþ: "Ben Türk'üm, ben
Türk'üm, ben Türk'üm!.." Rahatlamýþ, "Oh be, niha-
yet Türk oldum" demiþ… Bu arada azýcýk geride ka-
lan, seslenmiþ zirvedekine: "Lan elini uzat da çýkma-
ma yardým et." Zirvedeki þöyle bir bakmýþ arka-
daþýna, terslemiþ: "Git iþine be Allahýn Kürdü!.."

HADEP neyiyle benziyor bu fýkraya?.. Israrla
'Türkiye partisi' olmaya çalýþmakla mý? Bu çabasý
esnasýnda kimi 'öðretmen'lerin onu iþletmeye
çalýþmasýyla mý? Yoksa kendi dile getirdikleri
dýþýndaki Kürdi talepleri "git iþine…" diyerek tersle-
mesiyle mi?.. 

Bunu ve fýkralarý-anekdotlarý geçelim… 
Ankara'da HADEP var ve anlaþýldýðý kadarýyla

Ankara'da -en azýndan bu dönem- HADEP'i parla-
mentoya sokmama tezgâhý da var…

Bir zamanlar bize derlerdi, "sizi gidi 12 Eylül
öncesi özlemcileri sizi" diye. Anlaþýldýðý kadarýyla
þimdi egemenler 12 Eylül öncesini özlüyor, siyasal
konumlanma bakýmýndan.

Evet; rejim, 12 Eylül öncesine dönmek istiyor:
AP ve CHP gibi iki büyük partinin olacaðý, parla-
mento atraksiyonlarýnýn iki temel parti inisiyatifinde
yürütüleceði bir düzenek… Tabii yeni AP ve yeni
CHP 'hakkaten yeni' olacak; saðlarýna-sollarýna daha
bir kapalý, daha bir efendi…

Bu düzeneði oturtma sancýlarý yaþanýyor Anka-
ra'da ve bu sancýlar ortasýnda baþka bir sancý istenmi-
yor: Parlamentoda HADEP istenmiyor…

Ýþte þimdi -yine- siyah beyaz ayrýmýyla, yani ra-
hatlýkla yanýtlayamayacaðýmýz yeni bir soruyla yüz
yüzeyiz, HADEP açýsýndan: Bu istememezliði
kýrmanýn yollarý mý mübahtýr, yoksa önemi pek kal-
mamýþ parlamentoyu önemsemeden kendi baþýna
yürümesi mi?.. Bana ikincisi iyi gibi görünüyor, an-
cak ortada 'kazanýmlarý ete kemiðe büründürme'
özleminin var olduðunun da farkýndayým… SP,
ANAP gibi partilerle ittifak arayýþlarýný büyük bir
üzüntüyle izliyorum, ancak bu çabalarý da -katýlma-
sam da- anlayabiliyorum… 

Ortalýk þeytanlýk, kontrþeytanlýk, misilþeytanlýk
kaynýyor…

Neyse, yorumu býrakýp realiteye bakalým…
HADEP, þu anda, Ankara'da, evde kalma korku-

suna kapýlmýþ gelin adayý gibi; bir damat arýyor, her-
hangi bir damat. Yalnýz bir þartý var: Resmi nikâh!..
Muhataplarý, aslýnda HADEP'e -oy anlamýnda-
muhtaç. Ancak HADEP'le resmi nikâh yapmaktan
çekiniyorlar, "iþi imam nikâhýyla bitiririz" diyorlar.
Yani HADEP bir miktar ("eli yüzü düzgün") kadro-
yu o partiden aday gösterecek ve seçmenleri gidip o
partiye oy verecek… Oyu filan olmayan Murat Ka-
rayalçýn'ýn SHP'si bile imam nikâhý dayatýyor HA-
DEP'e… 

Ne olur?.. Ankara toz-duman… Ýki ayda neler
olabileceðini kimse kestiremiyor. Temennim, sonun-
da mecburiyetten de olsa, HADEP'in kendi kimli-
ðiyle -barajý filan önemsemeksizin- seçime girme-
si… Keþke geliþim, mecburiyete kalmaksýzýn, ilke-
lerin 'reel politika'nýn yerini almasý þeklinde tecelli et-
seydi… Keþke HADEP ittifak arayýþýna girdiðinde
gözünün önünde -atlayamayacaðý- güçlü bir Türk
emekçi hareketi olabilseydi…

***
Daldan dala atlamayý denerken aklýmýzda daha

çok þey vardý aslýnda. Misal; Kürtlerle AB iliþkisi…
Artýk bir baþka Fabrika sayýsýna kaldý.

Tabii bir de þu var: Þayet þimdiye kadarkiler ne
dala ne de atlamaya benzemediyse siz bunlarý -yine-
bir Kürt'ün çalakalem iç dökmesi sayýn…
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Paþabahçe Þiþe Cam Fabrikasý'nýn ka-
panýþ süreciyle ilgili fakat tüm detaylara giril-
miþ  bir  öykü deðil bu. Ama bir çok yerde ya-
þananlara benzerlik, yaþanacaklara örnek teþ-
kil ediyor. Detaylara girilirse bir kitap oluþur,
kronolojik olmaya çalýþtýk.           

"Saðcýsý-solcusu, iktisatçýsý -esnafý -
rantçýsý her kesim farklý açýklamalara ihtiyaç
duyabilir. Talep gelirse ayrýntýlara gireriz. Biz
þimdilik sendikal pratik açýsýndan özetleye-
lim" dedi 15 yýllýk Þiþe Cam iþçisi:

Burada bazý isimlerin geçmesi sorunun kiþi
bazýnda algýlandýðýnýn düþünülmesine neden

olmasýn. Yaþananlar özelinden giderek bir zih-
niyetin anlaþýlmasýna çalýþýyoruz yoksa Ali de-
ðil de Veli olur fark etmez.

Sonun baþlangýcý:
1988 yýlýnýn Ekim ayýnda þube seçimleri

yapýldý. Seçimleri, Kristal-Ýþ Genel Baþkaný
Ýbrahim Eren ve iþyeri Baþ Temsilcisi Ziya Ka-
radeniz'in desteklediði muhalif grup, o  tarihte
yaklaþýk 3500 kiþinin çalýþtýðý Paþabahçe Þiþe
Cam'da  1470 oya karþýlýk yaklaþýk 1480 oyla
kazandý. Ayný yýlýn Kasým ayýnda yapýlan Þube
Kongresinde Ahmet Okuyan Þube Baþ-
kanlýðýna getirildi. Bu sýrada 1980'den beri top-
lusözleþmesiz geçen bir süre, önceki yönetimin
hazýrladýðý taslakla %230 zamla geçiliyordu.  

1989 yýlýnýn Þubat ayýnda Kuarsit Servisi
kapatýldý. Burada çalýþanlarýn tamamýna yakýný
(19 kiþi) tazminatlarý ödenerek iþten çýkarýldý.
Böylece Paþabahçe'yi kapatmaya kadar götüren
tensikatlarýn yolu açýlmýþ oldu.

Ayný yýl 1 Ocak'ta baþlayan toplu sözleþme
görüþmeleri 'uyuþmazlýkla' sonuçlandý ve grev
kararý alýndý.  Greve çýkýlacaðý günün arifesinde
yapýlan toplantýda Genel Baþkan Ýbrahim Eren
"greve çýkarsak Bakanlar kurulu erteleyecek ve
iþverene tensikat olanaðý yaratacaðýz, sözleþ-
meyi imzalamamýz uzun vadeli çýkarlarýmýz
açýsýndan gereklidir" dedi. Uzun tartýþmalarýn
ve yoðun protestolarýn ardýndan diðer iki vardi-
yanýn katýlýmý saðlanmadan grev oylamasýna
gidildi. Az sayýda iþçi (yaklaþýk 800 kiþi) oy
kullandý ve 'greve hayýr' sonucu çýktý.

Böylece 'grev maddeleri' dediðimiz, 1 yýllýk
sözleþme ve 40 saatlik çalýþma haftasý maddele-
ri geri çekilerek sözleþme imzalandý.  Bu arada
Kýrklareli Þubesi grev tarihleri üç gün önce ol-
duðu için sözleþmeye kadar üç günlük grev
yaptý.

1990 yýlýnýn baþlarýnda þubede yapýlan bir
toplantýda Ahmet Okuyan, iþverenin 205 kiþilik
bir tensikat listesi hazýrladýðýný ve kendilerine
vermek istediklerini, listeyi kendisinin
gördüðünü fakat reddederek almadýðýný söyle-
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di! Bu konu 1991-1992 sözleþmesine kadar bir
daha gündeme gelmedi.

1991-1992 sözleþme dönemine gelene ka-
dar ki süreçlerde, sözleþme taslaðý iþçilerin yo-
ðun katýlýmýyla önce servislerde tartýþýlýr çýkan
sonuçlar seçilen servis temsilcileri kanalýyla
servisler arasý toplantýya getirilir, buradaki
tartýþmalardan sonra fabrika taslaðý
hazýrlanýrdý. Daha sonra ayný süreci yaþayan di-
ðer fabrikalarýn temsilcileriyle bir araya gelinir,
Toplu Sözleþme Dairesi'nde çalýþan uzman-
larýnda katýlýmýyla taslaða son þekli verilerek
toplu sözleþme metni çýkarýlýrdý. Ayrýca bu top-
lantýda toplu sözleþme komiteleri belirlenirdi. 

Sendika yönetimlerinden nispeten baðýmsýz
olan bu komiteler sözleþme dönemince görev

yapardý. Komitelerin sözleþme görüþmelerini
izleme ve gerekirse (pratikte çok fazla gerçek-
leþmese de)  müdahale etme yetkileri vardý. Da-
ha önemlisi 

Komiteler aracýlýðýyla tüm çalýþanlarýn
sözleþme sürecine katýlýmý canlý ve sýcak tutula-
biliyordu. 1993-1994 sözleþmesinden itibaren,
komiteler, özellikle Paþabahçe'de cýlýz kalan
tepkiler sonrasýnda devreden çýkarýldý.

1991-1992 sözleþmesine 'her an büyük ten-
sikatlar olabileceði' beklentisiyle baþlandý.

Ýþten çýkarmalarý caydýrýcý olacaðý düþünülen
'ihbar tazminatlarýnýn 24 haftaya kadar
artýrýlmasý' en önemli uyuþmazlýk maddesi ola-
rak taslakta yer almýþtý. Ayrýca çalýþma haf-
tasýnýn 40 saate indirilmesi, yeni istihdam yara-
tacaðý düþüncesiyle ikinci bir uyuþmazlýk mad-
desiydi.

Yasal görüþme döneminin ardýndan ücret-
lerde ve uyuþmazlýk maddelerinde anlaþma
saðlanamayýp 14 Mayýs'ta greve çýkýldý. Ayný
gün çeþitli gazetelerde yayýnlanan iþveren
açýklamalarý bütün çalýþanlarý þaþkýna çevirmiþ-
ti. Bu açýklamada, uyuþmazlýk maddesi olarak
gördüðümüz çalýþma saatlerinin düþürülmesine
deðinilmeyip taslakta 19.000 TL/Saat olarak
yer alan ücret talebini 10.000 TL/Saat, 24 hafta
olarak yer alan  ihbar tazminatý talebini ise 14
hafta olarak belirtiyordu. Sendikacýlara sorul-

duðunda bu açýklamalarý yalanlýyor, talepleri-
mizin aynen devam ettiðini söylüyor ama gaze-
telere telefon edip kendilerine iletilen bilginin
doðruluðu araþtýrýlmaya çalýþýldýðýnda  ortadan
kayboluyorlardý.

Grevin otuz sekizinci gününde iþveren fab-
rikanýn ilan panolarýna saat ücretlerine 6700 TL
zam önerdiðini (greve çýkýldýðýnda 6300 TL)
ihbar tazminatlarýný ise 10 haftaya çýkardýðýný
bildiren ilanlar asýyordu. Bu duyurulara sendi-
ka yöneticilerimizin tepkisi çok sert (!) olmuþtu
öyle ki kalabalýk bir yürüyüþle iþvereni protes-
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to etmeyi bile ihmal etmemiþlerdi.
Bir sonraki gün olan otuz dokuzuncu gün

ise Kristal-Ýþ Genel Baþkaný, Baþkan
Yardýmcýsý ve Þube Baþkaný iþçileri fabrikanýn
karþýsýndaki parkta topluyor ve sözlü olarak 'iþ
güvencesi' alýndýðýný, bu konuda iþverenin sa-
mimiyetine güvendiklerini, diðer maddeleri iþ-
verenin açýkladýðý gibi kabul edip etmediðimizi
soruyorlardý. Kabul edersek toplu sözleþme
farklarýna mahsuben ertesi gün 1'er Milyon TL
avans ödeneceðini söylerlerken bu sýrada te-
sadüfen avanslarý taþýyan para arabasý iþyerine
giriyordu. Ve yine 'demokratik' bir oylamayla
grevin bitirilmesi kabul edildi. 

Bütün bu geliþmelerden sonra muhalefet
iyice güçlenmiþ ayný yýl yapýlacak þube seçim-
lerini kazanmasý
neredeyse kesin-
leþmiþti. Fakat iþ
baþý yapýldýktan 40
gün sonra beklen-
medik bir þey ol-
muþtu! Ýþveren
yaklaþýk 600 kiþi-
nin evine, iþ akitle-
rinin tazminatlarý
ödenerek fesh edil-
diðini belirten
mektuplar gönder-
miþti. Bu geliþme
üzerine sendika
yöneticilerimiz,
öncelikle Þube
Baþkaný Ahmet Okuyan kendi deyimiyle 'kelle-
yi koltuða alýp' þalterlerin indirilmesini ve üre-
timin tümden durdurulmasýný saðlamýþtý.

21 gün süren fabrikayý iþgal eyleminden
'zaferle' çýkýlmýþ, yine Ahmet Okuyan'ýn deyi-
miyle 'kimsenin burnu bile kanamadan' iþten
atýlanlarýn iþe geri alýnmalarý saðlanmýþtý. Bu
olaydan sonra iþçilerin gözünde 'kahraman' ha-
line gelen Okuyan direniþten hemen 1 hafta
sonra yapýlan Þube seçimlerini büyük farkla ka-
zanmýþtý.

Bu direniþin çok uzun bir öyküsü çýkarýla-
bilir fakat þu kadarýný belirteyim; direniþ
sýrasýnda bir kýsmý bankaya yatýrýlan tazminat-
larýný alanlardan, bir kýsmý ise tazminatsýz
atýlýrým korkusuyla iþten ayrýlmak istediðini
sendikaya bildirenlerden oluþan 450 kiþi iþten
ayrýlmýþtý. Direniþten bir ay kadar sonra asker-
liðini yapmamýþ 70'e yakýn iþçinin atýlmasýyla
bu rakam 520'yi bulmuþtu. Sonuçta iþveren he-

men hemen istediði sayýda iþçiden kurtulmuþ,
sendika yönetimi ise seçimleri kazanarak iste-
diðini elde etmiþti. Direniþten sonraya kalan
miras ise baskýcý bir sendikal anlayýþýn yerleþ-
mesi oldu

Sonrasý:
1991 direniþinden sonra Topkapý'dan onun

üzerinde iþçi çýkarýldý. Kristal-Ýþ tüm iþyerlerin-
de eylem kararý aldý. Onlar bizi yeterince des-
teklemedi diyerek uyulmadý. Ýnþaat iþlerinin
dýþýnda da taþeron kullanýmý baþladý. Otomatik-
lerin gelmesiyle, bölgenin en eski atelyeleri
olan dekor atelyeleri iniþe geçti.

1993-1994 sözleþmesi arifesinde yine önce-

kine benzer sýkýntýlar yaþanýyordu. Fakat fabri-
ka þartlarýnda büyük deðiþimler oluþmuþ, sendi-
kal politikalar artýk tek aðýzdan belirlenip uygu-
lanýr olmuþtu. Çatlak sesler ise en aðýr eleþtri-
lerle, zaman zaman da fiili saldýrýlarla susturul-
maya çalýþýlýyordu. Bu þartlarda baþlanan
sözleþme görüþmelerinde þube yönetimi politi-
kasýný ' bizim için önemli olan iþ güvencesidir,
parayý önemsemiyoruz' diye belirlemiþti. Bu
nedenle Paþabahçe diðer Þiþe Cam fabrika-
larýndan ayrýlarak tek bir fabrika olarak sözleþ-
me yaptý, diðerleri enflasyon oranýnda zam
aldýlar. Bu dönemden sonra da iþveren sözleþ-
meleri gruplandýrmaya baþladý.

1993 Baharýnda  2300 çalýþanýyla sözleþme
%10 ile imzalanýyor (Sigorta artýþlarý bu zammý
götürüyordu.) ve Ahmet Okuyan ' Ýþ güvencesi
karþýlýðýnda iþverene 150 Milyon $ býraktýk ' di-
yordu. 
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1994 Aðustos'unda bu defa 600 kiþinin faz-
lalýðýndan bahsedilmeye baþlandý. Bunlar taz-
minatlarýnýn üzerine bir miktar para ile teþvik
edileceklerdi. Bu sýrada Ahmet Okuyan sendi-
kada 'Sanmayýnki 91'deki gibi bir direniþ olur,
kimse kendisini güvencede hissetmesin, bu sayý
600 deðil 1600'de olabilir. Bu teklifi iyi deðer-
lendirin' diyordu. Yaklaþýk 700 kiþi istifasýný
yazdýrdý. Ahmet Okuyan'ýn çevresinden insan-
lar istifalarýný geri alabildi. 583 kiþi teklifi de-
ðerlendirmiþ oldu. 1996'da Ahmet Okuyan Ge-
nel Baþkan Yardýmcýsý, Gencali Özdemir Þube
Baþkaný oldu.

1995-1996 ve 1997-1998 sözleþmeleri
emekliliði gelenlerin ve yaklaþanlarýn tasfiye

edilmesiyle hafif geçiþtirildi. Çözülme bir kere
baþlamýþ olduðundan ince ayarlar kolay-
laþmýþtý. Bu sýralar çalýþan sayýsý 1400'ün
altýnda idi. 1997'de Mersin, 1999'da Eskiþehir
fabrikalarý açýldý. (Kristal-Ýþ, Eskiþehir'i Çim-
Se Ýþ'e býrakarak cam iþçisine karþý farklý bir
mevzi açýlmasýna neden  oldu.)

1998 sonuna doðru iþten çýkarma söylenti-
leri yeniden yayýlmaya baþladý. Emekliliði ge-
len 70-80 kiþi tasfiye edildi. Ekim-Kasým ay-

larýnda 100-150 kiþilik gruplar halinde bir aylýk
ücretsiz izinler baþladý.  1999 sözleþmesine baþ-
larken 500 kiþilik fazlalýk gündeme geliyor ve
'geri kalanlarýn iþ güvencesi - emekliliðine bir
iki yýl kalanlarý  teþvik' formülasyonuyla tasfi-
yelerle  çalýþan sayýsýnda 900'ün altý bulunuyor-
du. Bu arada yatay geçiþlerden söz edilmeye
baþlanýp Mersin'e 27, Kýrklareli'ne 3, Eskiþe-
hir'e 1 kiþi transfer oluyordu. 
2000- 2001 ise sýfýr zamla(!) geçildi.

Kapatýlma sürecinde, iþverenin önerilerini
kamuoyu önüne getirerek, yýllardýr psikolojik
olarak hýrpalanmýþ, çalýþma þevki kalmamýþ
olan çalýþanlarý önceki dönemlerdeki yöntemle-
riyle iþten ayrýlmaya ikna etmek zor deðildi. Bu
durumda iþçiler niye bir direniþe zorlandý? 

Bunun nedeni 'Direniþ' olgusunun kitleler
açýsýndan deðerini düþürmek, sendikacýlara ma-
nevra olanaðý saðlamak  olmasýn?

Sonuç:
Þiþe Cam'ýn yönetim politikalarý, ekonomik

tercihleri ve bunlarýn bölge ve ülke açýsýndan
deðerlendirilmesi ayrý bir yazý konusu. Öyle ya,
Paþabahçe kapatýlýrken Rusya'da fabrika
açýlýyor niye? Venedik'in Murano kentinde Ve-
nedikli camcýlarýn geleneksel sanatlarýný ve
kültürlerini yaþattýklarý turistik amaçlý örnekten
esinlenerek ele alýnan Cam-Köy Projesinin ma-
ket ve planlarý 1988'den itibaren müdürlerin
odalarýnda görülebiliyordu... Bizi ilgilendiren
sendikacýlarýn bunlardan ne kadar haberdar ol-
duðu ve nasýl deðerlendirdikleri. 

Ayrýca iþveren  bütün bu tensikatlarý zarar
ettiði gerekçesiyle öne sürmüþtü. Zarar ediyor
diye satýlan Ýstanbul Porselen bu gün 'Porland'
markasýyla ihya olmuþ durumda. Ýþ Bankasý
Genel Müdürü Ersin Özince, Þiþe Cam'ý Aria'ya
ortak etti, kasadan çýkan para 110 Miyon $. Þi-
þe Cam  Ýsviçre ve Fransa'ya ihracatýný doðru-
dan yapmak yerine,eski genel müdür Þahap
Kocatopçu'nun oðlu Mehmet Kocatopçu'nun
oðlunun firmasýna yaptýrýyor, Almanya'ya ise
eski yönetim kurulu baþkaný Cahit Kocaömer'in
oðlu Yavuz Kocaömer'in firmasý üzerinden. Þi-
þe Cam'ýn TIR filosu var ama taþýmacýlýk eski
genel müdür Adnan Çaðlayan'ýn oðlu Mustafa
Çaðlayan'ýn nakliyat firmasýna yaptýrýlýyor... 

".. Fabrika ve fabrikanýn etrafýnda iþçi ma-
hallelerinden oluþan, iþçilerin iþlerine yürüye-
rek gidip geldiði, iþ dýþýnda zamanlarýný beraber
geçirdiði iþçi semtlerinin son örneklerden birini
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oluþturuyordu Paþabahçe. Bu özellikleri Paþa-
bahçe'de sendikal mücadelenin uzun soluklu ve
yaratýcý olmasýnda büyük paya sahipti. Sadece
fabrikadaki hayatýn deðil bütün gündelik ha-
yatýn paylaþýlýyor olmasý Paþabahçe'de güçlü
bir sendikal gelenek yaratmýþ DÝSK'in kurulu-
þunu tetikleyen oluþumlara neden olmuþtu..."
Bunlarý ben söylemiyorum, liberal bir gazete-
den okuduklarým.  

Fakat  2001 yýlýnda Kýrklareli, Topkapý,
Çayýrova, Mersin ve bütün Þiþe Cam fabrikalarý
greve çýkarken, Paþabahçe grev kararý aldý,
grev pankartýný da astý ama girdi içerde çalýþtý.
Þiþe Cam'da ücretler ortalama üzerinden belir-
leniyor, dolayýsýyla Paþabahçe'nin zamsýz
çalýþmasý diðer fabrika çalýþanlarýný da etkili-
yor. Son iki yýlda zamsýz çalýþýlmasýnýn gerek-
çesi iþ güvencesi idi, sonucu görüyoruz. Bu
dönemde iþçiler açýsýndan kiþi baþýna 10 Milyar

zarar var. Ýþveren açýsýndan ise, Paþabahçe iþçi-
sinin zam almamasýnýn ortalama
ücretlere yansýyýp diðer fabrika-
larýn ücretlerini etkilemesiyle, iþ-
çi baþýna 16 Milyar kârý var. Bu
durum diðer fabrikalara transfer
olacaklarýn yaþamlarýný iyi etkile-
meyecek. Haklý olarak büyük hu-
sumetler var. Bu duruma rýza
gösterir hale nasýl gelindiðini yu-
karýda anlatabildiðimi sanýyo-
rum.

Bölgede varolan Tekel, Deri Kundura fabri-
kalarý, Belediye iþçileri ile dayanýþmanýn cýlýz
kalmasýný polis barikatlarýyla açýklamak, geç-
miþte  kurulan iliþkilerdeki yanlýþlarý gizlemesi
bakýmýndan biraz kolaycýlýk olur. Bunlar ve bu
arkadaþlarýn yaþadýklarý da ayrý ele alýnmalý.
Fakat ayný sorunlarý yaþayan insanlar da-
yanýþma gösterememiþ oldular. Sendikalar,
çalýþanlarýn sorunlarýný örgütlü olarak topluma
yansýtmaya çalýþmak yerine onlarýn tepkilerini

pasifize edip dizginlemeye çalýþan yapýlar du-
rumuna gelmektedir. Bu diðer fabrikalarla olan
iliþkilere de yansýmakta.

Sendika yönetimleri seçilirken yapýlan
çalýþmalarda, doðru durum ve geçmiþ  deðer-
lendirmelerinden ziyade hemþehricilik ve kýsa
vadeli ücret hesaplarýnýn etkili olduðunu
gördük. Son direniþte, Ahmet Okuyan'ýn mahal-
lesinden (!) fabrikaya yürüyen kitleye 'Yönetim
gitsin bacalar tütsün' diye slogan attýrýlýyordu.
Yani bu adamýn böyle bir gücü var da bunu kul-
lanmýyor mu diye düþünüyor insan. 

Direniþ sýrasýnda sendikanýn fabrika
kapýsýna astýðý duyuruda geçen,  iki yýllýk mað-
duriyet giderilmeden sorunun çözülemeyeceði
ve tek muhatabýn sendika olduðuna dair ifade-
ler pek kimsenin dikkatini çekmiyor ama sonu-
cu gösteriyordu.  Yani fabrikanýn kapanmasý
mühim deðil yeterki karþýlýðýný verin diyorlar.

Bir de partiler, demokratik ve
sivil kuruluþlardan gelen destek,
moral motivasyon açýsýndan
çok önemliydi fakat 1991 dire-
niþinde bir arkadaþýn ziyarete
gelen bir gruba söyledikleri da-
ha önemli: "..saðolun ama bura-
da kendinizi polise hýrpalatmak-
tansa önce gidip Tekel, Kundu-
ra, Belediyecileri falan örgütle-
yin.."  Parti veya sendika
büyüklerinin 'kapattýrmaya-

caðýz' söylemleri ise komik.

Sonuçta sendikalarýn bu biçimiyle, iþveren
için çalýþanlarý, üretim sürecini ve verimliliðini
kontrol etmek açýsýndan  vazgeçilemez bir yapý
olduðunun örneðini anlatmaktadýr bu süreç.
Ayrýca halkýn tepkilerini çeþitli araçlarla
ölçmek ve denetlemek, sivil-resmi- robot polisi
kitle gösterilerine karþý sadece stadyumlarda
eðitmek yerine iþçi sýnýfý karþýsýnda da deneyim
biriktidirler. Gerçi bunu Netaþ'tan beri yapýyor-
lar ama Beykoz'un bir iþçi semti olmasý
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bakýmýndan durum biraz farklýydý.

Ben Paþabahçe'nin tamamen kapatýlacaðýný
düþünmüyorum. Bir kere 'Paþabahçe' bir dünya
markasý, Þiþe Cam bundan vaz geçemez. Ýþve-
renin iþçilerin tamamýný gözden çýkardýðýný da
sanmýyorum Paþabahçe iþçisinin üretim
tecrübesine ihtiyacý var. Normal þartlar altýnda

halledemeyeceði bir toplu transfer olayýný bu
sürecin sonunda gereksindiði kadarýyla sað-
lamýþ durumda. Þimdilik bölgeyi temizlemeyi,
uygun insanlarý ve yaklaþýmlarý sabýrla kullana-
rak saðladýlar ve onlarda kendilerince bir des-
tan yazdý o kadar. Bu da bir ustalýk iþi. Bizim de
bu tecrübeleri ve ustalýklarý iyi görmek gibi bir
iþimiz var. Ýþe yarar umarým.
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"Türkiye'ye ne yapacaðýz?" 19.yüzyýlýn orta-
larýnda Marx, "Doðu Sorunu" üzerine yazýlarýnda
soruna böyle iþaret etmiþti. Avrupa 19. yüzyýl bo-
yunca Türkiye'yi ne yapacaðýný düþündü. Sonunda
onu bölüþmeye karar verip, imparatorluk toprak-
larýný didiklemeye baþladýðýnda, Türkiye sorunu-
nun artýk ortadan kalktýðýný düþünüyordu. Ama 21.
yüzyýlýn baþýnda soru tarihe meydan okurcasýna
canlýlýðýný korumaktadýr; Batý, Türkiye'yi ne yapa-
cak? Yeterince terbiye edip, onu "uygar kollarý" ile
saracak mý, yoksa, Asya'nýn ve Afrika'nýn o yoksul
halklarýndan biri olmasýna izin mi verecek? Þimdi,
sorunun her iki tarafça da böyle algýlandýðýndan
kuþku yoktur ve uygarlýðýn kollarýnýn niyeti bir ta-
rafa, Türkiye yönetenlerinin týpký 19. yüzyýlýn baþ-
larýndaki muadilleri gibi Avrupa'nýn kollarýna atla-
ma niyeti apaçýk ortadadýr. Yine de, Doðudaki Av-
rupalý için bu durumda muhtemel bir tecavüz giri-
þimi ihtimali vardýr ve kafalarý karýþtýran da budur.

Ancak, her iki taraf da Türkiye'nin iki
yüzyýldýr Batýlý olma programý ile yaþadýðýný unu-
tuyor. Osmanlý Ýmparatorluðu Batýlý olma çabasý
uðruna acýlar içinde kývranarak yok olurken Batý,
yerine kurulan Cumhuriyetin yöneticilerini de ça-
renin Batýlý olmada yattýðýna inandýrmýþtý. Þimdi
"Milliyetçi Batýcýlýk" programýnýn da iflas ettiði bir
zamanda o soru hala ortadýr: Batý Türkiye'ye ne
yapacak?

Marx, "Türkiye'yi ne yapacaðýz?" diye sordu-
ðunda genel olarak Avrupa ideolojisinin, bu soru-
yu Türkiye için olumluk içeren bir þekilde sorma
olanaðý yoktu; çünkü Türkiye hakkýnda bilgisi
yoktu. Buna Marx da dahildir: "Batý Avrupa ve
Amerika halkýnýn, Türkiye olaylarý konusunda

doðruya yakýn bir yargýya varmalarý olanaðý ancak
son zamanlarda doðmuþtur. Yunan isyanýna kadar
Türkiye niyet ve amaç ne olursa olsun, bir terra in-
cognita (bilinmeyen toprak) idi ve hal arasýndaki
alelade bilgiler, tarihsel gerçeklerden çok, Arap
usulü gece eðlentilerine dayanmaktaydý."(1) Bu-
dur, "Türkiye'yi ne yapacaðýz" sorusunun Avrupa
ideolojisindeki karþýlýðý Türkiye'yi nasýl ortadan
kaldýracaðýzdýr. Bunun bu anlama geldiði Marks'ýn
kendi sorusuna verdiði yanýttan da bellidir: "Türki-
ye'nin ilerleme yoluna engeller koymanýn dýþýnda
bir rolü yoktur...Gerçek þu ki çarelerine
bakýlmalýdýr."(2) Yine de daha soðuk kanlý olduðu
yerler var ve soðukkanlý olduðu yerde deðerlendir-
mesi daha "akla yakýn" ve daha gerçekçidir:
"Ýstanbul, Batý ile Doðu arasýna kurulmuþ altýn bir
köprüdür. Batý uygarlýðý, bu köprüden geçmeksi-
zin dünyanýn çevresini güneþ gibi dolaþamaz; bu
köprüyü de Rusya ile mücadele etmeksizin geçe-
mez."(3) Evet, Marks'ýn dediði gibi bu köprüyü
"sultan" sadece devrim için emanet tutmaktadýr ve
"altýn köprü"nün aradan geçen 150 yýla raðmen
hala devrime yazgýlý olduðu açýktýr. Devrim ihti-
yacý var ve kuþkusuz þimdi Marks'ý bir parça daha
düzeltmemiz ve ilerletmemiz gerekiyor. Evet dev-
rim: Avrupa'yla mý, yoksa Avrupa'ya karþý mý?
Þimdi asýl soru budur.

Öyleyse dilimizin ucuna gelen bir soruyu daha
not edelim: Batýnýn bu en köklü eleþtirmeninin
Doðuya bu kadar "içerden" ve bu kadar ihtiraslý
bakmasýný saðlayan Avrupa ideolojisi nedir? Kuþ-
kusuz gerisinde, geliþme yeteneði olan tek ulus ve
onun devrimci burjuva sýnýfý inancý var. Bu, Avru-
pa'dýr. Ne yazýk, böyle olduðu için örneðin Alman
burjuvazisi ile proletaryasý karþý karþýya gelir ve
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bundan "geliþme" doðar. Almanya'da yalnýzca Al-
manlar deðil sýnýflar vardýr. Ama Doðu, Avrupa
ideolojisi için bir bütündür ve onun için adý, Türki-
ye'nin sýnýfsal yapýsý ya da Mýsýr'daki sermayenin
Kýpti ve Arap felahlara karþý tutumu deðil, "Doðu
sorunu"dur. Anlamý þu: Doðuda geliþme olmaz.
Doðu, bu nedenle bir bütün olarak Batý için sorun-
dur ve bu sorunu çözmeye muktedir tek güç
Batýdýr. Marksizm, Mark için de geçerliyse, bunu
sýkýntýya düþmeden çýkarabiliyoruz.

19. yüzyýlda, henüz ateþi sönmemiþken
Marks'ý heyecanlandýrmýþ olmasýný anlayabiliriz;
ancak çýplak bir iktisadi hýrs dýþýnda devrim, bur-
juva sýnýfý için artýk hatýrlanmak istenmeyen eski
bir anýdýr ve biz soruyu baþka türlü sormak ve baþ-
ka türlü yanýtlar bulmak olanaðýna sahibiz. Zaman,
heyecaný her zaman yatýþtýrýr ve "nesnellik"  genel-
likle zamanýn çocuðudur.

Zaman iþini görmüþtür ve þimdi daha nesneliz;
Avrupa ideolojisinin uzaðýnda, eski sorularý yeni-
den soruyoruz ve yeni yanýtlar bulmayý umuyoruz.
Ýlki þudur: Burjuva düzen geçekten devrimci miy-
di? 

Yeni toplum modeli ya da daha az bilinen
adýyla Seküler Yeni Düzen (Novus Ordo Secle-
rum), kuþkusuz burjuva karakterdeydi; bunu ayný
zamanda düzenin iki görünümü olduðu anlamýnda
kullanýyorum. Yeni Düzenle birlikte otorite dünye-
vileþmiþ, ancak dinsel-mistik kabuk olduðu gibi
kalmýþtý. Bu ikili bir karaktere tekabül ediyordu:
bir yanda yerleþik dine karþý radikal bir duruþ ama
öte yandan burjuva karakterli bir dinsel yeniden
kuruluþ. Bu konum, eski dinlere karþý konum-
lanmýþ Hýristiyanlýðýn tersine yeni sýnýfa, hem ev-
rensel kültürün bütününe sahiplenme þansý veri-
yor, hem de savunma konumunda olan dinsel oto-
riteye karþý onu silahlandýrýyordu. Bu yüzden eski
orijinal dine geri dönüþ sloganýnýn hem Röne-
sans'ta ve hem de Aydýnlanmada sýkça duyulmasý
þaþýrtýcý olmamalýdýr. Burjuva sýnýfý bir kurum ola-
rak dine karþý deðildi, ona yalnýzca sýnýrlarý daha
esnek bir din gerekiyordu.

Ancak bütün devrimci görünümüne raðmen
burjuva hareket böyle bir din oluþturmaya te-
þebbüs edememiþtir ve bu onda sapkýn bir eðilim
olarak kalmýþtýr. Sapkýnlýk, Frenkçesiyle heretik-
lik, din açýsýndan kabul edilmez bir þey olarak
görünmesine raðmen bir kopuþa iþaret etmiyor.
Heretikler, içinden türediði dinin halesindedir. Bu
yüzden, Heretik eðilimlerine karþýn Batý düþünce-

si de Hýristiyan karakterini korudu. Batý Hýristi-
yanlýðý, Avrupa düþüncesinin, giderek ona karþý
ama ayný zamanda ondan hareketle oluþmuþ olan
akýlcý düþüncenin esas oluþturucusudur. Hýristi-
yanlýk, Batý tarihinin bir ucundan diðerine, hareke-
te geçirdiði bu uygarlýðýn kalbinde yer almaktadýr.
Çünkü birinin zýddýnda düþünmek, onun ekseni
içinde kalmaktýr. Bir Avrupalý tanrýsýz olsa da, ha-
la kökleri Hýristiyan geleneði içinde olan bir eti-
kanýn, psiþik tutumlarýn eseridir.(4) Braudel, bu
sürekliliðin Rönesans'la Orta Çað arasýnda da va-
rolduðunu, Rönesans'ýn Orta Çað felsefesinin
zýddý olmadýðýný belirtir.(5) Týpký yeni sýnýfýn
yaptýðý gibi Rönesans, Orta Çaðdan fikirler
alanýndan çok hayatýn kendisi düzleminde uzak-
laþmýþtýr. Düþüncesi deðil, eylemi radikaldir.

Siyasal radikalizm her zaman ideolojik bir ra-
dikalizmin arkasýndan gelmez ve orantýsýzlýklarýn
her zaman mümkün olabildiðini gözlemleyebiliriz.
Yeni sýnýf, genellikle siyasal olarak radikaldi ama
ideoloji alanýnda bulanýk ve eski olandan ayrýlmasý
her zaman mümkün olmayan bir durumdaydý. Ye-
ni aydýnlar, kilisenin içinde ve Hýristiyan'dý; yeni-
likleri ise bunun yanýnda sapkýn düþünceler de
taþýmasýndan kaynaklanýyordu. Sapkýn düþünceler
ise elbette Doðu kaynaklýydý ve yeni geliþen Batý
düþüncesi henüz Doðuya arkasýný dönmeyi
aklýndan bile geçirmiyordu. 

Doðu ise, büyük ölçüde Mýsýr demekti ve
Batýda bütün burjuva siyasal eðilimlerin Mýsýr'dan
etkilenmiþ olmasý anlaþýlabilir bir durumdu. 19.
yüzyýlýn baþýnda, yeni düzen ile eski düzen yeni-
den karþý karþýya geldiðinde mücadelenin büyük
ölçüde Mýsýr üzerinden yürütülmüþ olmasýný da
böyle anlamalýyýz. Simgeler önemlidir ve bu
Batýda, Mýsýr ile Yunanistan üzerinden yürütülen
mücadelenin eski ile yeni arasýndaki mücadeleyi
simgelediðini doðruluyor.

Bir tarafýnda bir burjuva süngüsü olan Napol-
yon vardýr; Mýsýr'ý ihya etme hareketi baþarýsýz
olup, hem Napolyon hem Mýsýr gerilemeye baþ-
ladýðýnda Batýda antik Yunanistan için de kapý ara-
lanmaya baþlamýþtý. Napolyon, bir imparatordu
ama ayaklarý daima Aydýnlanma çaðýnýn içindeydi;
Mýsýr hayranýdýr. Kaybetmesinin tarihsel nedenleri
var; Burjuva sýnýfýnýn ve Avrupa'nýn devrimci ide-
allerinden vazgeçmesi ile Mýsýr'dan antik Yunanis-
tan'a geçiþ arasýnda bir paralellik düþünülmelidir
ve bunun þaþýrtýcý sonuçlarý olacaðýný belirtmeli-
yiz. Batý için Mýsýr'a vurgu devrimci bir döneme
iþaret ediyorsa, Yunanistan'a yapýlan vurgu siyasal
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gericiliðin iþaretidir.

Yeni Seküler Düzen'in anlamý budur; renkleri-
ni ve silahlarýný Doðudan edinmekle birlikte, geliþ-
tikçe kendi içine dönen ve sonunda kendini bütün
borçlarýnýn dýþýnda Hýristiyan ve Hint-Avrupalý
olarak tanýmlayan bir kültür. Bugün hala din ve ýrk
düþüncesinin þekillendirdiði bu kültür böylece
kendi sýnýrlýlýklarýný da ortaya koymuþ olur.
Marks'ýn "Doðu sorunu"ndaki  sýnýrý Avrupa ide-
olojinin sýnýrýdýr.

Burjuva kültürünün sýnýrlarýný bir ýrk düþünce-
sinin çizmesi de kendi tarihiyle uyumludur.
Batýnýn Doðuya arkasýný dönmesi ve kendi coðraf-
yasýný dünyanýn geri kalanýnýn, ayný anlama gel-
mek üzere Doðunun karþýsýna koymaya baþla-
masýna genel bir Avrupa ýrkçýlýðý eþlik etti. Her ye-
relleþme eðilimi ister istemez ýrkçýlýða kayma eði-
limini içinde barýndýrýr; Öte yandan her ýrk tanýmý
ayný zamanda bir tarih tanýmýdýr ve Avrupa tarihi
hiç olmazsa aydýnlanmadan sonra ancak bu ýrk
tanýmý ile anlaþýlabilir. Aydýnlanmadan bu yana
Avrupa ýrkçýlýðýnýn ve tarihinin kodu eski Yunanis-
tan'dýr ve eski Yunanistan, Batý tarafýndan kendi
ýrklarýnýn üstünlüðünü ispat etmek üzere büyük
ölçüde yeniden kurgulanmýþ bir efsaneden ibaret-
tir. Bu kurgunun temelinde Ari ýrka Ari bir baba
imal etme ihtiyacý var ve Avrupa, kendi dünya
görüþünü dünyanýn bütün tarihsel baðlantýlarýný
tahrip ederek kurabilmiþtir. 

Avrupa ideolojisi Hýristiyan ve Ari'dir; öyley-
se onu ancak bu deðerlerinden yola çýkarak bir kýta
olarak tanýmlayabiliriz. Eðer bunlar deðilse, Avru-
pa'yý bir baðýmsýz kýta olarak adlandýrmamýz ola-
naksýzdýr. Burada, düþünülmesi gereken þudur;
anakaralar üzerinden yapýlan coðrafi ayrýmlar her
zaman ve her koþulda uygun ifade araçlarý olma-
yabilir. Bu açýdan örneðin Amerika coðrafi
sýnýrlarý itibariyle bir kýta ise bu ölçülere Avrupa'yý
sýðdýrmamýz mümkün deðildir. Avrupa, Asya'nýn
bir uzantýsý konumundadýr ve sýnýrýn tarihsel-
kültürel tanýmlamalardan kaynaklandýðý açýktýr.
Ancak, kültürel açýdan Avrupa'yý da içeren bir kýta
tanýmlanacaksa buna Avrupa'dan çok Akdeniz'in
uygun olduðu biliniyor. Akdeniz, tarihsel ve
kültürel açýdan tam bir kýtadýr ve dünya tarihi için-
deki yeri kuþkusuz Avrupa'dan, belki dünyanýn
bütün geri kalanýndan daha önemlidir. Akdeniz, bir
yandan Mýsýr'ý Fenike'yi, öte yandan eski Yunanis-
tan'ý, Anadolu uygarlýklarýný ve Mezopotamya'yý
içine alýr. Avrupa'nýn yakýnýnda ve Avrupa'dan
önce gelen bütün uygarlýklar hemen hemen Akde-

niz çýkýþlýdýr. Bir iç deniz olan Akdeniz, burada her
zaman halklarýn ellerinden tutmuþtur.

Braudel, coðrafya ile uygarlýklar arasýndaki
baðlantýyý þöyle kurar: "Hazýr avantajlara bakar-
sak, her uygarlýk insan tarafýndan erkenden ele ge-
çirilmiþ dolaysýz ayrýcalýklarýn çocuðu olacaktýr.
Örneðin zamanlarýn baþýnda, Eski Dünya'nýn nehir
uygarlýklarý, Sarý Nehir (Çin uygarlýðý), Fýrat Ve
Dicle (Sümer, Babil, Asur), Nil (Mýsýr uygarlýðý)
boyunca yeþermiþlerdir. Ayný þekilde, denizin ço-
cuðu olan talassokratik uygarlýklar yeþermiþlerdir:
Fenike, Eski Yunan, Roma (eðer Mýsýr Nil'in ar-
maðanýysa, bunlar da Akdeniz'in armaðanýdýrlar);
Baltýk ve Kuzey Denizi üzerinde merkezlenen Ku-
zey Avrupa uygarlýklarý; tabii Atlantiðin kendini ve
çevresindeki uygarlýklarý da unutmamak gere-
kir."(6) Demek ki coðrafya deðiþik tarihlerde deði-
þik "ýrklarýn" elinden tutar; ama bu ýrklar arasýnda-
ki alýþveriþleri de varsayar. Bütün bunlarýn, en so-
nunda bir insanlýk tarihi haline gelmesi, uy-
garlýklarýn miraslarýný bütün insanlýða býrakma-
larýndandýr. Yunanistan, Mýsýr'ýn ve Samilerin biri-
kimini devralýr; Roma ise Yunanistan'ýn. 

Dahasý bu gün, Akdeniz, geliþmiþ Batý ile
Üçüncü Dünya adý verilen geri kalmýþ kesimin en
uzun ve en sýk iliþkide bulunduðu bölge olma özel-
liðini hala sürdürmektedir. Akdeniz, Doðu ile Batý
arasýnda hem doðal hem de kültürel bir sýnýrdýr;
geçmiþte olduðu gibi gelecekte de "uygarlýklar sa-
vaþý"nýn bu sýnýrda yapýlacaðý kuþkusuzdur. Kuþku
götürmeyen baþka bir þey de bunun bir kültürler
savaþý olacaðýdýr. Sýnýr ya Batýya doðru çekilecek
ya da Doðuya doðru geniþleyecektir. 

Ancak, Avrupa ile bu kadar sýk iliþkilendiril-
mesine raðmen fiili durumu açýsýndan Akdeniz
henüz ve hala Doðudur. Türkiye, bu doðulu Akde-
niz'de Osmanlý'dan miras kalan rolünü sürdürmek-
tedir; bir yandan Doðuya ait bir güç olarak Batý
için bir tehdittir. Öte yandan Doðuya ait ama Batý
ile kaynaþma kabiliyetine haiz tek güçtür. Öyleyse
Akdeniz'in kaderi, bir kez daha Türkiye toprak-
larýndan çizilecektir. Bununla birlikte, uygarlýk ta-
rihi açýsýndan Akdeniz'in eski görünümünde ol-
madýðý akýlda tutulmalýdýr. Akdeniz'in kaderi Do-
ðunun kaderine baðlýdýr. Doðu makus talihini yen-
meden Akdeniz makus talihini yenemez.

Akdeniz bir sýnýrdýr ve sýnýrda renklerin birbi-
rine daha yakýn olmasý da akla yakýndýr. Do-
layýsýyla Avrupa ideolojisinin Akdeniz tarihi bo-
yunca daha geçirken olmasý da bizi þaþýrtma-
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malýdýr.

Avrupa düþüncesi bir efsane ile baþlar. Büyük
bir olasýlýkla bir Sami dokusu üzerine dokunmuþ
bir Yunan efsanesi: Sarý bir boða kýlýðýna bürünen
Zeus tarafýndan aldatýlýp kaçýrýlan ve sayýsýz kýz
kardeþi(aralarýnda Asia da vardýr) olan, Okeanos
kýzlarýndan tanrýça Europa, kendisini baþtan çýka-
ran tanrýnýn çocuðunu doðurmak için, yaþadýðý As-
ya topraklarýndan, hayvanýnýn sýrtýnda Girit
adasýna uçurulur. Hatta kaçýrýlýþýndan bir gece
önce gördüðü düþün bir kehanet olduðuna inanýlýr;
"iki toprak onun uðruna çekiþmektedir: Asya top-
raklarý ile karþýsýndaki topraklar"(7) Bu efsane Av-
rupa tarafýndan benimsenmiþtir ve temelindeki
akýl yaklaþýk olarak þudur: "Yunanistan, kurmuþ
olduðu Avrupa'dan baþka bir yere ait olamaz."(8)
Yunanistan, sonradan Avrupa'ya ait kýlýndýðý için
bugün anlaþýlmaz bir þey olarak görünmeye de-
vam etmektedir. Dolayýsýyla Marks'ýn sorusu ye-
rindedir: asýl olan Yunan dehasýný açýklamaktýr,
çünkü Dünya üzerinde "kendi kendinin babasý
olan" tek deha Yunan dehasýdýr! 

Bu baðlantýnýn doðru olup olmamasý bir yana,
artýk Yunanistan ile Avrupa arasýnda bir baðýn
varlýðý yadsýnamaz. Çünkü Avrupa düþüncesi uzun
yýllardýr bu bað iddiasýndan beslenmektedir ve bu
baðý tartýþmak artýk Avrupa'yý tartýþmaktýr.

Avrupa, Akdeniz'i hep kendi denizi olarak
gördü; ancak Mare nastrum, Ýslam'ýn ve çok daha
sonra ve daha kesin olarak  Türklerin saldýrýlarý ile
bir hülya olarak kaldý. Batýnýn, Ýslam ve giderek
Türk fobisinin kökeninde Akdeniz'in bu güçlere
kaybedilmiþ olmasýnýn rolü büyüktür. Akdeniz'i
ele geçiren Türkler, ilerleyerek Avrupa kapýlarýna
dayanmýþ ve bu korku uzun yýllar Avrupa'yý felç
etmiþtir. Ta ki Ýnebahtý savaþýna kadar. Ýnebahtý'nýn
Avrupa için bir dönüm noktasý olduðu üzerinde bir
fikir birliði var: "Ýnebahtý zaferinin Akdeniz
kýyýsýndaki Hýristiyan halklarýn yüreðine su serpti-
ðine hiç kuþku yok. Bu zafer bitmek bilmeyen bir
korkular döneminin sonunu belirliyor: Türkler ye-
nilmez deðildir. Genel çizgileriyle, yüzyýlýn sonun-
dan itibaren ve özellikle de 1606'daki Avusturya-
Osmanlý barýþýyla Türk tehdidi yok olmaya yüz tu-
tacaktýr. Gene de, Ýkinci Viyana Kuþatmasý'nýn 17.
yüzyýl sonunda(1683) gerçekleþtiðini unutma-
yalým."(9) Demek ki korku, azalmasýna raðmen,
Ýnebahtý'nýn ardýndan da sürmüþtür. Ne zamana ka-
dar? Avrupa'nýn, hem Asya'yý hem de Afrika'yý
yendiðini düþündüðü bir zaman aralýðý var ve kýta
ýrkçýlýðýnýn geliþiminin de bu zaman aralýðýna denk

düþtüðünü belirtelim.

Þimdilik korkuyu ve adresini saptamýþ oluyo-
ruz. Batýnýn Roma takýntýsýný da böyle mi anla-
malýyýz? Akdeniz'i bir Hýristiyan Mare nastrum'u
haline getiren Roma'dýr. Ancak, Roma imparator-
luðu Osmanlý saldýrýlarý karþýsýnda dayanamamýþ
ve Akdeniz'le birlikte kendi varlýðýný da Os-
manlýlara teslim etmiþtir. Bununla birlikte Roma
Ýmparatorluðu'nun varlýðýný sürdürdüðü savý
Batýda hep oldu. Örneðin Fransýz Devriminin
ardýndan Fransa'nýn Nova Roma'yý ihya ettiðine
inanýlýyordu. Bir takýntýdýr: Rusya da ayný iddiayý
inatla uzun yýllar sürdürmüþtü. Avrupa'daki son
kutsal Roma-Germen Ýmparatoru ise bundan vaz-
geçip Avusturya Ýmparatoru adýný almak için
1806'ya kadar direnmiþti. Ancak bu direnci Napol-
yon'un saldýrýlarý karþýsýnda yýkýlabildi. Napolyon,
Batýnýn Roma imparatorluðu düþünü yýkarken
sanýlanýn tersine yerine baþka bir imparatorluk in-
þa etmeyi düþünüyordu. Yapmaya çalýþýrken yýktý. 

Fatih Mehmet ile Napolyon Bonapart, her iki-
si de Roma Ýmparatorluðu'nun mezar kazýcýlarýdýr.
Fatih Ýstanbul'u alarak Nova Roma'yý da içeren bir
Ýmparatorluk kurmayý düþlüyordu. Çünkü Ýmpara-
torluk Nova Roma demekti ve imparator olmak
için orayý fethetmek ve mirasý devralmak gereki-
yordu. Napolyon ise Büyük Ýskender olma hülyasý
peþindeydi ve bunun için kalabalýk ve uçsuz bu-
caksýz Doðuya ihtiyacý vardý. Doðunun kapýsý
Mýsýr'dý ve Mýsýr seferini, Ýngiltere'yi vurma pratik
ihtiyacýnýn yanýnda ve ötesinde bu tür çýlgýnca
düþüncelerle baþlatmýþtý. Ancak hiç olmazsa Mýsýr
açýsýndan Napolyon'un romantik düþleri Ýngilte-
re'nin Pazar ihtiyacý karþýsýnda direnemeyecekti.  

Napolyon Mýsýr'da güç koþullarda savaþý
sürdürürken, Fransa'ya yönelik Rus tehdidi nede-
niyle hýzla Paris'e döndü. 1799'da bir darbeyle ik-
tidarý ele geçirdi ve Mýsýr'ý ele geçirememiþ ol-
masýna raðmen imparatorluðunu ilan etti. Bunu
gerçekleþtirmek için Avrupa'ya savaþý yaydý, ancak
ordusu Rusya seferinde yok oldu. 1814'te Rus or-
dusu Paris'e girdi ve Napolyon tahtan çekildi. Ýkti-
darý yeniden ele geçirmeyi becermesine raðmen
onu elinde ancak 100 gün tutabilmiþti. Waterloo'da
yenildi ve sürgüne gönderildiði adada 1821 yýlýnda
öldü. Bourbonlar, ikinci kez Fransa'ya döndüler ve
Avrupa'da bir gericilik dönemi (restorasyon) baþ-
ladý. Doðuda reform dönemidir; Osmanlý'da Tanzi-
mat ile Padiþahýn yetkileri daraltýlmaya
çalýþýlýrken, Avrupa eski durumu yeniden ihya et-
menin peþindeydi. Marks'ýn deyiþiyle, Türkiye,
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dünyanýn geri kalan kýsmýndan daha fazla yerinde
sayýyor deðildi. Uygur Avrupa'da gerici taraf, sta-
tus guo ante(varolandan önceki durum) olarak
düþündükleri durumu yeniden kurarken, Türki-
ye'de status guo'nun çok fazla deðiþmiþ olduðu
görülmüþtü.(10) Ancak, tarihsel koþullar her iki
hareketin de baþarýlý olmasý için uygun deðildi.

Bununla birlikte Fatih ve Napolyon, Roma
imparatorluklarýnýn sonunu ilan eden iki kiþilik
olarak tarihte yerlerini aldý. Ýlki, bir yenilenme ha-
reketi olarak Rönesans'ýn baþlamasýnda etkili olur-
ken, diðeri devrimci dalganýn sönmesine ve bir
restorasyon dalgasýnýn yayýlmasýna yol açtý. Ýlkin-
de Mýsýr açýlmýþtý, ikincisinde Mýsýr kapandý.
Batýnýn bütün dönüm noktalarýnda Doðuyu refe-
rans almasý kaçýnýlmazdý.

Batý, Doðunun çocuðudur; bunu inkar etmek
için ancak akýldýþý bir açýklamaya, Batýnýn kendi
kendinin babasý olduðu iddiasýna sýðýnmak gerekir.
Bütün o rasyonallik iddialarýnýn yaný baþýnda Ari
ýrk teorilerinin rahatça at koþturmasý iþte bu irras-
yonal temel nedeniyledir.  

Mýsýr ve Fenike

Kara Atena'nýn yazarý Bernal, Avrupa
ýrkçýlýðýnýn tarihsel baðlarý koparýþýndaki temel
kurguyu þöyle özetler:

"Modellerden biri Yunanistan'ý özünde Avru-
palý ya da Ari saymakta, öteki ise Levantlý olarak,
Mýsýr ve Sami kültür alanýnýn periferisinde
görmektedir. Bu modellere, 'Ari Modeli' ve 'Eski-
çað Modeli' adlarýný veriyorum. Klasik ve Helenis-
tik çaðdaki Yunanlýlar arasýnda genellikle kabul
edilen görüþ 'Eskiçað Modeli' idi. Bu modele göre,
Yunan kültürü, Mýsýrlýlar ve Fenikelilerin M.Ö.
1500 civarýnda yaptýðý kolonileþtirme ve yerli
halký uygarlaþtýrmasý sonucunda ortaya çýkmýþtýr.
Ayrýca, Yunanlýlar Yakýndoðu kültürlerinden çok
büyük ölçülerde alýmlamalar yapmaya daha sonra
da devam etmiþtir."(11) Özeti, antik Yunanlýlarýn
uygarlýðý Mýsýr ve Fenike'den öðrendikleridir ve
dahasý Bernal Yunanlýlarýn da bunu kabul ettikleri-
ni ileri sürmektedir. Ancak Marks'ýn Yunan de-
hasýnýn sýrrýný çözemediði zamanda Ari modeli
yürürlüktedir ve bað büsbütün koparýlmýþtýr. Teo-
rik çalýþmalarýna Yunan felsefesi ile baþlayan
Marx için, geçmiþi hatýrlamak için ipuçlarýný kal-
madýðý anlaþýlýyor.

Ancak, þimdi ipuçlarý var ve bu ipuçlarýný ta-

kip eden Bernal'in önerisi þudur:

"Eðer Ari Modeli'nin yýkýlmasýný ve yerine
Düzeltilmiþ Eskiçað Modeli'nin konmasýný iste-
mekte haklý isem, sadece 'Batý Uygarlýðý'nýn temel
dayanaklarýný yeniden ele almak deðil, ayný za-
manda bütün tarih yazýcýlýðýmýza ya da tarih yaz-
ma felsefemize ýrkçýlýðýn ve 'kýta þovenizminin'
sýzmýþ olduðunu kabul etmek de zorunlu olacaktýr.
Eskiçað Modeli'nde herhangi bir önemli 'iç' kusur
ya da açýklama gücü zaafý yoktu. Dýþ nedenler
yüzünden yýkýlmýþtý. Çünkü 18. ve 19. yüzyýl ro-
mantikleri ve ýrkçýlarý için, Avrupa'nýn sadece tim-
sali olarak deðil, ayný zamanda onun çocukluk
dönemi olarak da görülen Yunanistan'ýn yerli Av-
rupalýlar ile kolonileþtirici Afrikalý ve Samilerin
karýþýmýnýn bir ürünü olmasý, pek tahammül edile-
bilecek bir þey deðildi. Bu nedenle Eskiçað Mode-
li'nin yýkýlmasý ve yerine daha kabul edilebilir bir
þeyin konmasý gerekiyordu."(12) Kuþkusuz, Avru-
pa ýrkçýlýðý, uygarlýðýnýn meþrebine uygun olarak
çok geniþ bir alaný kapsýyordu, ve teþhis etmek ha-
la zordur. Marks'a burada, Sami köklerinin de
yardýmcý olamayacaðýný biliyoruz; bu kanaldan
gelen Yahudiliðe en sert eleþtirilerden birini
yazmýþtýr ve elbette, Yahudilerin tarihsel rollerinin
Avrupa ideoloji tarafýndan silinmiþ olmasýný bir so-
run etmeyeceðini biliyoruz. Yine de, hem Yunanis-
tan, hem de Doðuya bakýþ noktasýnda Avrupa ide-
olojisi içinde kaldýðýný not etmeliyiz; Marksizm,
kendi ayrýmlarýný hiç olmazsa bu noktada yapa-
mamýþtýr.

Öte yandan ilerleme inancýnýn etkisini de
akýlda tutmalýyýz. Avrupa merkezciliðin kurulu-
þunda ilerleme anlayýþýnýn belirleyici bir yeri var
ve bu da geliþimini 19. yüzyýlda tamamlamýþtýr.
"19. ve 20. yüzyýllar ilerleme ve bilim paradigma-
larýnýn egemenliði altýndaydý. Öðrenim alanýnda
þöyle bir inanç vardýr: Disiplinlerin çoðu, 'modern-
liðe' ya da 'gerçek bilime' bir kuantum sýçramasý
yapmýþ, bunun ardýndan da kesintisiz ve kümülatif
bir bilimsel ilerleme gelmiþtir. Eskiçað Doðu Ak-
deniz'ine iliþkin tarih yazýcýlýðýnda bu 'sýçrama-
larýn' 19. yüzyýlda gerçekleþtiði fark edilmiþ ve o
zamandan beri araþtýrmacýlar kendi çalýþmalarýnýn
daha önce yapýlan her þeyden niteliksel olarak da-
ha iyi olduðuna inanma eðilimini taþýmýþtýr. Bu
dönemde doða bilimlerinin kaydettiði gözle
görülür ilerlemeler, o alanda bu inancýn gerçek ol-
duðunu doðruluyordu. Bunun tarih yazýcýlýðýna
taþýrýlmasý ise, o kadar saðlam temellere da-
yanmýyordu. Buna raðmen, Eskiçað Modeli'ni
yýkýp Ari Modeli'ni kuranlar kendilerinin 'bilimsel'
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olduðuna inanýyordu. Bu Alman ve Britanyalý bi-
limcilere göre sirenler ve kentuarlar (Büyülü
müzikleriyle denizcileri ölüme çeken deniz perile-
ri ve yarý insan yarý at þeklindeki yaratýklar) doða
biliminin kabul edilmiþ kurallarýný ne kadar çiðni-
yorsa, Mýsýr kolonileþtirmeleri ve Yunanistan'ýn
uygarlaþtýrýlmasý hakkýndaki hikayeler de 'ýrk bili-
mini' o kadar canavarca çiðniyordu. Böylece hep-
sinin itibarý ayný ölçüde karalanarak bir kenara
atýldý.

Geçmiþ yüz elli yýl boyunca, tarihçiler, doða
bilimlerinde kullanýlan yöntemlere benzer bir
'yöntem' sahibi olduklarýný iddia etmiþtir. Oysa,
çaðdaþ tarihçilerin 'bilim öncesi' tarihçilerden
farký, hiç de o kadar belirgin deðildir. Daha önceki
yazarlarýn en iyileri, ne yaptýklarýný biliyor, akla
yakýnlýk yönünden sýnamalarda bulunuyor ve iç
tutarlýlýk çabasý güdüyordu. Ayrýca, kaynaklarýný
belirtip deðerlendiriyordu. Buna karþýlýk, 19. ve
20. yüzyýlýn 'bilimsel' tarihçileri, formel 'kanýt'
gösterme ya da kesin tarihsel yasalar saptama
yönünden baþarýlý olamamýþtýr. Üstelik, bugün
'çürük yöntembilim' suçlamasý, sadece yetersiz
çalýþmalarý deðil, istenmeyen nitelikteki çalýþma-
larý mahkum etmek için de kullanýlmaktadýr. Bu
suçlama adaletsizdir; çünkü onun karþýsýnda
yöntembilim bakýmýndan saðlam olan baþka
çalýþmalarýn var olduðu yolunda yanýltýcý bir ima-
da bulunmaktadýr."(13) Demek ki, Avrupa ideolo-
jisi için, iki dayanak noktasý daha tespit etmiþ olu-
yoruz: ilerleme ve bilimsellik inancý. Oysa bugün
her iki noktada güven yýkýlmýþtýr ve biz þimdi bun-
larýn bir nesnellikten çok, ideolojik bir sürece te-
kabül ettiðini de biliyoruz. Dine dönüþ ve misti-
sizm þimdi hepsinin önündedir.

Anlama þansý kaldý mý: "Mýsýrlýlarda, týpký
bütün eski uluslarda olduðu gibi, bizim an-
ladýðýmýz anlamda belirli bir yýldan baþlayan kesin
bir süreç hesabý ve tam bir tarih düþüncesi yoktu.
Yalnýzca, kendisini gelmiþ geçmiþ bütün dönemle-
rin hepsinden üstün gören, geçen yüzyýlýn o
sarsýlmaz ilerleme inancý bunu bir tarihsel gerilik
saydý." (14) Oysa, bunlar, bu "gerilikler" Batý
kültürünün ayrýlmaz parçalarýydý.

Bernal'e göre Mýsýr dini ve kültürü, Batýlý tarih
yazýcýlýðýndan silinmiþ olmasýna raðmen, bu din
kendisini neo-Platonculuk ve gnostisizm ve gide-
rek felsefe olarak varlýðýný sürdürdü. (15) Bu
süreç, Mýsýr Bilgelik Tanrýsý Thot'un deðiþtirilmiþ
biçimi olan Hermes Trismegistos aracýlýðýyla
sürdü. Yani batý felsefesi, büyük ölçüde Herme-

tizm içinde geliþti. Hatta giderek modern bilimin
babalarý (Kopernikus, Bruno) Hermesçiliðin sað-
ladýðý entelektüel bir çevre içinde geliþmiþti. Öte
yandan Avrupa tarihinin taþýyýcý motoru olan gizli
örgütler, Gülhaçlýlar, Templieler, Masonlar da bu
entelektüel çevre içinde varolmuþtu. Bu yüzden,
aydýnlanma çaðýnýn hemen bütün önemli kiþilerini
bünyesinde barýndýran masonluðun etkisinde 'iki
katmanlý bir felsefe' doðmuþtu. "Bu, kitleler için
batýl inançlý ve sýnýrlý bir dini, fakat aydýnlanmýþlar
için, saf özgün Mýsýr dinine dönüþü öngörüyor-
du."(16) 

18. yüzyýlýn ortalarýna gelindiðinde, bir dizi
Hýristiyanlýk savunucusu, Mýsýr'ýn zararýna Yuna-
nistan'ýn mevkiini yükseltmek için, ortaya çýkmak-
ta olan 'ilerleme' paradigmasýný ve onun 'daha son-
ra gelen daha iyidir' önyargýsýný kullanýyordu. Bu
düþünce akýmlarý kýsa sürede ýrkçýlýk ve roman-
tizmle birleþti. Irkçýlýk, Avrupalýlarý dünyanýn geri
kalanýnýn karþýsýna koyarken, romantikler, yerelli-
ði savunarak, Avrupa'nýn tarihsel kökleri ile baðýný
koparýyor ve Avrupa merkezli yeni bir tarih imali-
ne yardým ediyordu.

Daha ilginci þuydu: "Kara derililerin köleleþti-
rilmesinden ve ýrkçýlýðýn ortaya çýkmasýndan son-
ra, Avrupalý düþünürler, Afrikalý kara derilileri Av-
rupa uygarlýðýndan mümkün olduðu kadar uzaða
yerleþtirme kaygýsýna kapýldý. Ortaçaðda ve Röne-
sans'ta insanlar Mýsýrlýlarýn renginden emin deðil-
ken, Mýsýr dostu Masonlar onlarý beyaz olarak
görme eðilimindeydi. Bundan sonra, 19. yüzyýl
baþý Helen tutkunlarý, Mýsýrlýlarýn beyazlýðýndan
kuþku duymaya ve uygarlaþmýþ olduklarýný reddet-
meye baþladý. Mýsýr'ýn Afrika ile yakýn iliþkileri ol-
duðu, ancak 19.yüzyýlýn sonunda, Mýsýr felsefi
ününden tümüyle yoksun býrakýldýðý zaman yeni-
den kabul edildi. Kara derililer ile uygarlýk arasýna
konan zorunlu sýnýrýn, her durumda çok belirgin
bir þekilde çizildiði gözden kaçmamalýdýr."(17)
Avrupa ideolojisi, siyahi pop þarkýcýlardan önce,
Afrika'nýn rengini deðiþtirmeye giriþmiþti.

Bu bilimciler için, dünya tarihindeki en büyük
ýrkýn Avrupalý ya da Ari ýrk olduðu tartýþma
götürmezdi. Yalnýz bu ýrk, bütün diðer ýrklarý fet-
hetme ve Asyalýlar ile Afrikalýlar tarafýndan yöne-
tilen statik uygarlýklarýn tersine, ileri, dinamik uy-
garlýklar yaratma yeteneðine sahipti. Doðu için uy-
durulmuþ Asya Tipi Üretim Tarzý böyle doðmuþtu.
Temellerinde doðuya bakýþa sinmiþ olan keskin bir
ýrkçýlýk vardý ve bu teori doðunun kompleksli
aydýnlarý arasýnda da taraftar bulmakta gecikmedi.
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Bu teoriye göre Batýnýn deðiþme ve ilerleme yete-
neði hep vardý ama Doðu bu yetenekten yoksundu.
Bu yüzden geliþememiþ ve geri kalmýþtý. Ve dahasý
geliþmiþ batý tarafýndan bu yüzden sömürülüyor-
du. Tebaa ýrklar, þimdi efendi ýrklar tarafýndan fet-
hediliyordu. 

Batý, Mýsýrla birlikte Fenikelilerin ve Yahudi-
lerin de tarihsel rollerini silmiþti. Ancak, Avrupa
ýrkçýlýðýnýn somut bir biçimi olan Hitlerizmin Ya-
hudilere yönelik zulmü, Yahudilerin rolünün yeni-
den geri verilmesini saðladý. Ýsrail'in ancak 2.
Dünya savaþýndan sonra kurulabilmesi anlamlýdýr.
Öte yandan bu, Mýsýr'ýn rolünün de Yahudiliðe
yüklenerek Yahudiliðin abartýlmasýna yol açtý. Bu
þiþirilmiþ Yahudi rolü, Yahudilerin seçilmiþ bir
halk olduðu efsanesinin yeniden dirilmesine yol
açtý. 

Felsefe ve Mýsýr

Bununla birlikte, felsefe, kendine Mýsýrlý
kökler bulmakta zorlanmadý. Hermesçilik, neo-
Platonculuk ve Gnostisizm onu var eden Mýsýrlý ve
gizemli kökler olmayý sürdürdü. Felsefe, böylece
kendi köklerine gönderme yapýyordu. Ancak Av-
rupa ýrkçýlýðý onu bu köklerinden koparmayý dene-
di. Yunan felsefesi felsefenin gerçek kaynaðý ola-
rak gösterilince de bir anlamda onun kaynaklarý
kurumuþ oldu. Felsefe, bütün modern zamanlar
boyunca da bu gerilimi yaþamayý sürdürdü. O an-
cak sapkýn olduðu zaman adýna yakýþýr bir hal
alýyordu ama bu kez de dünyadan ayaklarý kesili-
yordu. 

Bu yüzden felsefe, Batýlý olmaya karþý hep iç-
ten içe direndi; sonunda temel kavramlarý Doðulu
kalmasýna raðmen, Batýlýlaþtýrma zorlamasý nede-
niyle bað kaybolmuþ gibi göründü. Ama erdemle-
ri, Doðulu rengini hep ele verdi: "Hermesçilik,
neo-Platonculuk ve gnostisizm 'iki katlý' felsefeler
idi. Bir katýnda kitleler için batýl inançlar, öteki
katýnda seçkinler için bilgi ya da gnosis vardý. Ne
var ki, gnosis 'her þeyden önce akli bilgi deðildi...
bu sözcüðü 'sezgi' olarak çevirebiliriz, çünkü gno-
sis insanýn kendi kendini bilmesi gibi sezgisel bir
süreci kapsar. Aydýnlanmýþ azýnlýk, eðitim, ahlaki
ve dinsel çalýþmalar ile Tanrý'ya, yani demiur-
gus'un ötesinde hiçbir þey görmeyen kitleler için
gizli olan Ýlk Neden'e yaklaþabilirdi. Ýç dünyaya
kapanýþ ve seçkincilik, ortodoks Yahudilik ve
Hýristiyanlýða tamamen yabancý olan baþka bir
özellik ile de iliþkiliydi: insanýn fiilen ya da potan-
siyel olarak Tanrýsal olduðu inancý... Ýnsanýn Tanrý

olabileceði düþüncesi, insanlarý, ibadet edenin
yardým, yol göstericilik vb. istemek için dua ettiði
dinden, bu türlü þeyler üzerinde kendisinin dene-
tim sahibi olabileceði büyüye kolayca sevk edebi-
lir."(18) Demek ki, felsefe tarihinde itici güç olan
baðýmsýz kiþilikteki temel dinamik budur.

Yani, her þeyin ölçüsü olarak insan anlayýþý
felsefeye Hermesçiliðin bir armaðanýydý. Felsefe,
kendisine karanlýklar içinden gelen bu armaðaný
çözmeye çalýþtý. Ama bu tam da onun prangasýydý,
insan ölçüsü onu hem var eden hem de sonunu
hazýrlayan temel yýkýcý faktördü. "Ýnsan", hem
onun yeni sýnýfa baðlanmasýna yol açtý, hem de te-
olojinin yerine yeni bir teoloji kurmasýný kolay-
laþtýrdý.

Ortaçað felsefeyi kapatmýþtý, çünkü onun ana
kaynaðý olan Mýsýr kapanmýþtý. Rönesans'ta yeni-
den açýlýþý aslýnda ve gerçekte Hermetizmin yeni-
den açýlýþýna denk düþtü. "Onlar daha çok, putpe-
rest antik çaðý kaldýðý yerden devam ettirmekle il-
giliydiler."(19) "15. yüzyýlýn baþlarýna gelindiðin-
de, Ýtalyan bilimcileri, canlandýrmak istedikleri es-
ki bilgelikte Mýsýr kaynaklý ve Hermesçi Metin-
ler'in ne kadar önemli bir yeri olduðu konusunda
artýk açýk bir fikir sahibi olmuþtu."(20) Hýristi-
yanlýðý aþmak istiyorlardý ve bu açýdan Mýsýr'a
dönüþün bir alternatifi yoktu. Modern felsefenin
tarihinin bu tarihle örtüþtüðü gözden kaçýrýlma-
malýdýr.

Bilim için de bu sürecin yönlendirici olduðunu
söyleyebiliriz. Newton'a kadar bilimciler, Mýsýr ve
Þark bilgeliðini yeniden elde etmek amacýyla de-
neylere yönelmeyi savunuyorlardý.(21) Deney,
simyayý ete kemiðe büründürmek için kaçýnýlmaz
bir yöntemdi, çünkü kaybolmuþ bilgeliðe ulaþ-
manýn baþka bir yolu düþünülemiyordu. Giderek
Aydýnlanma ve onun temel kaynaðý olan Mason-
luk da Mýsýr renklerine boyanmýþtý. Mýsýr, Hýristi-
yanlýk ve ona dayanan politik statükoyu sarsmanýn
biricik yolu olarak görünüyordu. 

Gerisi sadece bir zaman sorunudur: "Türklerin
1680'lerdeki yenilgileri ve Newton fiziðinin genel
kabul görmesi, Avrupa'nýn kendisiyle ilgili
görüþlerinde büyük bir dönüþüm meydana getir-
miþtir. Newton sonrasý dünyada... Montesquieu gi-
bi yazarlar, Þark 'bilgeliði' ile Avrupa'nýn 'doðal fel-
sefesini' birbirinin karþýsýna koymaya baþladý.
Montesquieu bunu 1721 yýlýnda yazmýþtý; yüzyýl
ilerledikçe, Avrupa'nýn ekonomik ve endüstriyel
ilerleme ile birlikte ve diðer kýtalardaki yayýlmasý
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ile Avrupa'nýn üstünlüðü düþüncesi de güç ka-
zandý."(21) 19. yüzyýl, her açýdan bir Avrupa yýlý
olarak baþladý.

Artýk geliþme ve ilerleme þansýna sahip olan
tek bir coðrafya ve tek bir ýrk vardý; Avrupalýlar.
Asya ve Afrika duraðan geliþmeyen toplumlardan
ibaretti.  Asya ve Afrika'da geniþ topraklarýn iþlen-
mesi sulama kanallarýnýn yapýlmasýný ve bu da
merkezi bir otoritenin kurulmasýný gerektiriyordu.
Böylece geliþmeyi engelleyen þark despotluðu do-
ðuyordu. Asya Tipi Üretim Tarzý adý altýnda utan-
maz bir ýrkçý teori böyle imal edildi. ATÜT, siz is-
terseniz Avrupa Tipi Üretim Tarzý da sayabilirisi-
niz, Doðu'da da kendine acentalar bulmakta gecik-
medi. Bütün bunlar, Avrupa'nýn en yeni uygarlýk
olarak kendine bakýþýndan kaynaklanýyordu. Mýsýr
çok gerilerde kalmýþtý ve tarih, Avrupa'nýn konu-
munun da gösterdiði gibi "ilerliyor"du. Bu ilerle-
me anlayýþýnýn tipik sonucu "yeni olan iyidir" ya
da tersine "eski olan kötüdür"dü. Mýsýr'ýn ve doðu-
nun en önemli deðerlerinden biri sayýlan eskiliði,
artýk bir kusur haline gelmiþti.

Avrupa ve Avrupa Türkiyesi

Batý ideolojisi için Afrika silinmiþ ve Anadolu
abartýlmýþ olmak üzere iki atlama tahtasýdýr ve Ke-
malist hareketin bu atlama tahtasýný kullanarak
Batýya sýçramayý düþündüðü bellidir. 

Sýkýntý þuradadýr; Avrupa, bir bütün olarak Yu-
nanistan'ý kültür tarihinin merkezine oturtup,
baðýmsýz Yunanistan'ýn oluþumunu desteklerler-
ken Kemalist yönetim, kendini Avrupa ýrkçýlýðýnýn
bu temel dayanaðý ile bir ölüm kalým mücadelesi
içinde buldu. Batýlýlaþma, bu yüzden bir büyük
kuþkunun içinde doðmuþtur ve 80 yýllýk birlikteli-
ðe damgasýný vuran da her þeyden çok bu kuþku-
dur. Bugün AB ile iliþkilerin de kaçýnýlmaz bir kuþ-
ku perdesi arkasýnda yürümesi bunun iþaretidir.
Genç Türkiye Cumhuriyeti, bu yüzden batýnýn ter-
sine Yunanistan'ýn yüceltilmesine karþý mücadele
etme gereði duymuþ, giderek eski Yunanistan ile
bugünkü Yunanistan arasýnda doðrusal bir iliþki ol-
madýðý yönündeki tezi diri tutmaya çalýþmýþtýr.

Bu tavýr, temelsizliðinin ötesinde bir doðruyu
içinde barýndýrmaktadýr. Yunanistan'la ilgili Batýlý
bakýþ büyük ölçüde bir abartmayý içermekte ve asýl
yaratýcý güç olarak Mýsýrlýlarýn bütün yeteneklerini
Yunanistan'a mal etmeye çalýþmaktadýr.

Elbette, Avrupa ideolojisinde Türklerin de rolü

var: Avrupa'nýn kendini abartmasý Türklerin Avru-
pa'ya yönelik istilasýnýn durdurulmasý ile baþlar.
Bu Avrupa'nýn kendine duyduðu güvenin art-
masýna ve Osmanlýnýn ele geçirilmesi oranýnda
ýrkçýlýðýn geliþmesine yol açmýþtýr.

Osmanlý, aslýnda 19 yüzyýlda deðil gücünün
doruðunda olduðu bir zamanda Avrupa'ya teslim
olmaya baþlar. "Osmanlý Devleti'nin Fransýz
Hükümeti'ne tanýdýðý kapitülasyonlar Fransýz-Os-
manlý iliþkilerini biçimlendirmede daha da önemli
yer tutar. Bab-ý Ali'ye ilk daimi Fransýz temsilcisi
1536'da atandý ve bunu 1543'de ilk kapitülasyonlar
izledi. Fransa'ya bu ilk kapitülasyonlarý veren Ka-
nuni Sultan Süleyman, 'muhteþem ve kudretli
Türk' imajýný da yerleþtirdi."(22) Henüz aþaðýlama
dönemi deðildir ve yerine büyük övgüler var. Bu
dönem buðulu ve hayranlýk uyandýrýcý bir Türk
imajýnýn yürürlükte olduðu yýllardýr ve aþaðýlama
dönemi için 19. yüzyýlýn baþýný beklememiz gerek-
mektedir. Çünkü 19. yüzyýlda artýk Türkler
Batýlýlar ile eþit deðil, barbar ve düþmüþ bir ýrktýr.

Ancak, Avrupa'nýn kendini üstün hissedeceði
yýllar tam bir karmaþa dönemidir. 19. yüzyýlda Av-
rupa ýrkçýlýðý için cephane saðlayan Romantizmin
güçlü olduðu yerler, hala kendi sorunlarý ile uðra-
þan Ýngiltere ve Almanya'dýr. Avrupa ýrkçýlýðý, bir
anlamda Avrupa'nýn zayýf noktalarýnda boy ver-
mektedir. Romantizm, bu yüzden aslýnda bir
yükseliþe deðil, bir düþüþe tekabül ediyordu: "Ýlk
olarak Almanya: 18. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Alman-
ya ulusal kimliðinin en þiddetli bunalýmlarýndan
birini yaþadý. Fransa, Hollanda ve Ýngiltere'nin ter-
sine, Otuz Yýl Savaþlarý'nýn 1648'de sona ermesin-
den sonra, askeri yýkým, politik parçalanma ve
ekonomik gerilik Almanya'da yüz yýldan fazla bir
süre devam etti. Ayný dönemde Fransa'daki
kültürel yükselme öyle bir noktaya eriþti ki, bu
ülke görünüþe göre, tüm Avrupa'yý içine alma ye-
teneðinde bir 'Yeni Roma' olmak üzere idi. Prusya
Kralý Büyük Frederik'inki de dahil olmak üzere,
Alman saraylarýndaki dil ve kültür Fransýz idi; Al-
manya'da yüzyýlýn ilk yarýsýnda yayýmlanan kitap-
lardan çoðu Latince ve Fransýzca idi. Nitekim, 17.
yüzyýlýn ikinci yarýsýna ait filozof ve matematikçi
Leibniz ve daha sonraki dönemlere ait yurtseverler
tarafýndan dile getirilen, Almanya'nýn hiçbir zaman
kültürel ve felsefi söylemlerde kullanýlmaya elve-
riþli bir dil geliþtiremeyeceði yolunda bir korku
vardý; hatta Almanca, týpký Fransa'nýn ilk yönetici-
leri tarafýndan konuþulan Germen Frank dili gibi,
Fransýzca karþýsýnda tamamen ortadan kalkabilir-
di. Alman dili ve Alman halký ölümcül bir tehlike
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içinde görülüyordu. Bunalým karþýsýnda Alman ro-
mantiklerinin gösterdiði en anlamlý tepki, Alman-
larý kendi kültürel köklerine döndürme ve Alman
topraðý ve Alman halkýndan özgün bir Alman uy-
garlýðý yaratma giriþimi olmuþtur."(23) Irkçýlýk hep
bir aþaðýlanmanýn ardýndan geliyordu ve Almanya,
bunu bir saplantý haline getirecek kadar
aþaðýlanmýþtý. Ýngiltere ve Almanya devrimci
Fransa karþýsýnda bir ölüm kalým mücadelesi
yürütüyordu ve faþizmden önce romantizm bu
mücadelenin dili oldu.

Hindistan 19. yüzyýlýn baþýnda mý keþfedildi?
Irk açýsýndan evet: Bir yeni kök gerekiyordu ve
ýrkçýlýk Mýsýr'ýn yerine Hindistan'ý geçirmeyi deni-
yordu. Bu Avrupa'nýn Hint-Avrupa dil kökenlerine
bir gönderme idi. "1830'lara gelindiðinde bu hay-
ranlýk, Hint Avrupa dil ailesi hakkýndaki anlayýþýn,
zamanýn ýrkçý ortamýnda oldukça hýzlý bir þekilde,
bir 'Hint-Avrupa ýrký' ya da 'Ari ýrk' bulunduðu
düþüncesine dönüþmesine neden olmuþtu. Hindis-
tan tutkusu ayný zamanda, Avrupa'nýn egzotik atasý
olarak Mýsýr'ýn yerini bu ülkenin almasý anlamýna
geliyordu. Ne var ki, bu defa atalýk, felsefenin ve
aklýn aktarýmý olarak deðil, romantik bir 'kan' ve
soy aktarýmý olarak görülüyordu."(24) Hindistan'ýn
olmasa bile Sanskritçe'nin açýlýþýnýn bu yýllarda ol-
duðu kesindir.

Ancak, bu silme ve yeniden kurma iþlemi ar-
kasýndaki bütün tahkimata raðmen boþluklar
býrakmaktan kaçýnamýyordu. Çingeneleri ad-
landýrmak için 15. yüzyýlda kullanýlan Cip-
si(Gypsy)-Kýpti adlandýrmasý Mýsýr'ýn henüz be-
yazlatýlmadýðý erken aþamanýn bir iþaretiydi. Batýlý
bu yüzyýlda, gördüðü her esmeri henüz Mýsýrlý
saymaktadýr. Bugün de kullanýlýyor; oysa biliyoruz
ki Hindistan kökenli Çingeneler ile Mýsýrlý Kýptiler
arasýnda esmer olmalarý dýþýnda bir baðlantý bulun-
muyor ama ýrkçý Avrupacýlýðýn iddiasýnýn tersine
Hindistan ile bir baðlantýsý var.(25)

Avrupa'nýn Asya ve Afrika ile savaþýnýn da bu
yýllarda olduðu bellidir. Bunun, Yunanlýlarý,
Türklerden ve Mýsýrlýlardan koruma savaþý olarak
görülmesi ve gösterilmesi bizi þaþýrtmamalýdýr. 19
yüzyýlda Asya Osmanlý ve Afrika ise büyük ölçüde
Mehmet Ali'nin Mýsýr'ýdýr. "...oryantalizmin oluþu-
munda can alýcý olan 1820'lerin baþlýca olayýnýn,
Hýristiyan Yunanlýlarýn Müslüman Türklere ve
Mýsýrlýlara karþý verdiði baðýmsýzlýk savaþý oldu-
ðunun kaydedilmesi önemlidir."(26) Demek ki or-
yantalizmi de bu savaþa borçluyuz biz. 

Osmanlý'nýn bitiþinin yanýnda 19. yüzyýl bir
Afrika devleti olarak Mýsýr'ýn yeniden doðuþuna
tanýklýk ediyordu.  "Mýsýr 16. yüzyýldan itibaren
Türk Ýmparatorluðunun bir parçasý olmuþtur. Ne
var ki, Türkler Mýsýr'ý kendilerinden önceki yöne-
ticiler olan Memlüklüler aracýlýðýyla yönetmeye
devam ettiler. Memlüklüler, büyük ölçüde Kafkas-
ya kökenli köle birlikleriydi ve ordunun en müthiþ
bölümünü oluþturuyorlardý. 13. yüzyýldan beri
Mýsýr'ýn kontrolünü bunlar ellerinde bulunduruyor-
du... Bununla birlikte, 18. yüzyýlýn sonunda ticari
tarým üretimi, ticaret ve imalat sanayii, Mýsýr'ýn
dünya standartlarýna göre zengin sayýlmasýný sað-
layacak bir düzeye yükseldi.

Daha sonra Memlük yönetimi ve Türk metbu-
luðu, Napoleon'un 1798'deki fethiyle ciddi þekilde
zayýfladý. Fetih, geniþ ölçüde Mýsýr toplumundaki
sýnýfsal, dinsel ve etnik farklýlýklarý kurcalayýp
yönlendirerek gerçekleþtirilmiþti. 1808'de Britan-
yalýlar sürüldü ve iktidar Türk kuvvetlerinin Arna-
vut asýllý generali Mehmet Ali'nin eline geçti. Meh-
met Ali Paþa birkaç yýl sonra Memlüklüleri katlet-
tirdi ve genel vali oldu; gerçekte Türklerden he-
men hemen baðýmsýzdý.

Mehmet Ali Paþa, Mýsýr ekonomisinde, toplu-
munda ve devlet yönetiminde bir modernleþme
baþlattý; bu, ancak Rusya'da Büyük Petro'nun ve
Japonya'da Meiji Ýmparatorluðu'nun modernleþme
hareketleri ile kýyaslanabilir. Memlüklerin ve ver-
giye tabi çiftlik sahiplerinin ellerindeki topraklar
istimlak edilerek doðrudan üreticilere
daðýtýldý."(27) "... Kýsa vadede program þaþýrtýcý
bir baþarý saðladý. 1830'larda Mýsýr modern sanayi
kapasitesi bakýmýndan Ýngiltere'den sonra ikinci
geliyordu."(28) Bu geliþme Avrupalýlarý dehþet
içinde býrakmýþtý.

Geliþmenin Avrupa tarafýndan Mýsýr'ýn yeni-
den dirilmesi olarak algýlandýðý kuþkusuzdur. Yu-
nan baðýmsýzlýk savaþý da tam bu yýllarda patlak
verir. Mehmet Ali'nin Mýsýr'ý Yunan ayaklan-
masýna karþý mücadele eden Osmanlý'ya yardým
etmekten kaçýnamayacaktýr. 

Ne var ki, Avrupa'da Yunan hayranlýðý doruk-
larýndadýr. 1827'de Ýngiliz, Fransýz ve Rus filolarý
Navarin'de Osmanlý donanmasýný yok ederek, Yu-
nanistan'ýn baðýmsýzlýðý için yolu açar. Avrupa,
artýk uygar atalarýný tehdit eden barbar Osmanlýya
karþý, daha doðrusu Asya'ya karþý savaþ baþ-
latmýþtýr ve Osmanlý ortodokslarýnýn koruyucusu
rolünü üstlenmiþ olan Rusya, Navarin yenilgisin-
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den iki yýl sonra Edirne'yi alýp Ýstanbul'a doðru
ilerleyecektir. Osmanlý ayný zamanda Afrika'nýn da
aðýr baskýsý altýndadýr ve Avrupa'nýn saldýrýsýna
karþý koyacak gücü kalmamýþtýr: Mýsýr'lý Mehmet
Ali Kütahya'yý almýþ Ýstanbul üzerine yürümekte-
dir. Sultan Mahmut Rusya'dan yardým isteyecek ve
böylece Osmanlý, Ruslarýn himayesi altýna gire-
cektir. Ticari ayrýcalýklar peþinde olan Ýngiltere'nin
devreye girmesi gecikmez. Bir süre sonra, Os-
manlý tamamýyla baðýmlý bir ülke haline gelmiþtir.
Doðuda Batý için yeni bir Pazar açýlýyordu ve bu
ayný zamanda onun büsbütün çöküþü demekti.

Ancak, Osmanlýyý Avrupa için açýk bir Pazar
haline getiren 1838 Ticaret antlaþmasý, sanýlanýn
tersine zaten çökmüþ ve zayýflamýþ Osmanlý'dan
çok, hýzlý bir kalkýnma gerçekleþtiren Mýsýr'ýn so-
nunu getirecekti. Bu anlaþmanýn, hem Osmanlý
hem de Avrupa açýsýndan Mýsýr'ýn durdurulmasý
amacýyla yapýldýðý yönünde yorumlar var; akla
yakýndýr. Çünkü, anlaþmanýn Mýsýr üzerindeki et-
kisi kesin ve öldürücü olmuþtur. Yükseliþ döne-
minde 70 bin iþçi kullanan Mýsýr sanayiinden geri-
ye 1873 yýlýnda, 7 bini metalürjide ve 28 bini teks-
til ve konfeksiyonda çalýþan 35 bin kiþi
kalmýþtýr.(29) Bir süre sonra gelen Ýngiliz iþgalin-
den sonra çöküntü hýzlanacak ve Mýsýr bir kez da-
ha yok edilecektir. 

Yani, Yunan baðýmsýzlýk savaþýnda Avrupa,
karþýsýnda Asya ve Afrika'yý görmüþtür.  Avrupa
ordularý önce Asya'yý ve sonra da asýl tehlike ola-
rak görünen Afrika'yý yok ettiði düþüncesindedir.

Navarin yenilgisinden bir yýl sonra Victor
Hügo Les Orientales (Doðu Þiirleri) adlý kitabýnýn
önsözünde þunlarý yazacaktýr: "Devletlerin kade-
rinde olduðu gibi edebiyatýn geleceðinde de Doðu,
belki de çok geçmeden Batýda rol almaya namzet-
tir. Ünlü Yunan harbi þimdiden Batýnýn bakýþlarýný
o tarafa çevirmesine neden olmuþtur. Ve iþte þimdi
Avrupa'nýn dengesi bozulmak üzeredir, zaten delik
deþik ve çatlaklarla dolu Avrupa statükosu Ýstanbul
yönünde çatýrdamýþtýr. Bütün kýtanýn aðýrlýðý Do-
ðuya doðru kaymaktadýr."(30) Batýnýn kendisi için
yeni bir Doðu tarif etmeye baþlamasý Doðuya karþý
açtýðý savaþla birliktedir.

Navarin yenilgisi ile Doðu bitmiþ ve Avrupa
yüzyýlý açýlmýþtýr. "Gerçekten de Navarin yenilgi-
sinden sonra Avrupa'da Türk mitinin kudret ve ih-
tiþam öðeleriyle iþlenmesine daha az rastlarýz.
Çünkü bundan sonra Avrupa'nýn politik sorunu
kendini Osmanlý Ýmparatorluðu'na karþý korumak

deðil, Osmanlý Ýmparatorluðu'nu Rus ve Mýsýr teh-
didinden korumak olmuþtur. Kavalalý Mehmet Ali
Paþa 1832'de saraya baþkaldýrýnca Bab-ý Ali Ýngil-
tere'den yardým istemiþ, Palmerston parlamentoda
bu yardýmýn verilmesi gereðini savunmuþ fakat
önerisini kabul ettirememiþti. Palmerston, Ýngilte-
re Osmanlýlara yardým etmezse Osmanlý padi-
þahýnýn Rusya'dan yardým isteyeceðinden ve Os-
manlý Ýmparatorluðu'nun üzerinde Rusya'nýn nüfu-
zunun artacaðýndan korkuyordu. Bu korkusu ger-
çekleþti de. Fransa Mehmet Ali Paþa'yý destekle-
yip, Ýngiltere de ilgisiz kalýnca, 2. Mahmut Meh-
met Ali ve oðlu Ýbrahim Paþa'yý ancak Ruslarýn
yardýmýyla yenebildi."(31) Burada, Ýngiltere'nin
Mýsýr'a karþý Osmanlýnýn yanýnda ve Fransa'nýn
Osmanlýya karþý Mýsýr'ýn arkasýnda olmasý önemli-
dir. Fransa, devrimci Fransa Mýsýr'a borcunu unut-
maktan yana deðildir.  

Bugünün tersine, Navarin yenilgisinin Avrupa
tarafýndan bir kýtalararasý savaþ olarak
görüldüðünün  Kemalist yönetim tarafýndan fark
edilmiþ olmasý önemlidir. Mustafa Kemal'in em-
riyle baþlatýlan Türk Tarih Tezi çalýþmasýnda bu
þöyle ifade ediliyor: "Yunan isyaný, eski Yunan
medeniyeti dolayýsýyla Avrupa ilim ve fikir çevre-
sinde ilgi uyandýrdý. Ýngiliz ve Fransýzlarýn Yunan
ihtilaline ilgileri, daha çok zayýflamýþ ve Ruslarýn
eline düþmek ihtimali ortaya çýkmýþ Devleti Os-
maniye yerine, Akdeniz'de Ruslara karþý bir daya-
nak noktasý olmak üzere, bir hýristiyan devlet oluþ-
turmak istemelerindendir. Ruslar da oluþmasýna
engel olamayacaklarý bir devleti kendi taraflarýna
çekmek için kuruluþuna yardým etmek zorunda
kalmýþlar ve bu suretle Yunan istiklaline yardým
konusunda Ýngiltere, Fransa ve Rusya arasýnda bir
yarýþ baþlamýþtýr. Yunanlýlar, altý sene süren müca-
delede Mora'da maðlup edildiler. Fakat bu maðlu-
biyet bütün Avrupa'yý yukarýdaki sebeplerden do-
layý harekete geçirdi. Fransýz, Ýngiliz ve Rus do-
nanmalarý Navarin limanýnda Osmanlý donan-
masýný maðlup ettiler. Bir Fransýz ordusu Mora'yý
iþgal etti. Bir Rus ordusu Edirne'ye kadar ilerledi.
Edirne anlaþmasýyla(1829) Yunanistan'ýn istiklali,
Osmanlý Devleti tarafýndan tanýndý."(32) Avru-
pa'yla birlikte Yunanistan'a karþý verilmiþ ikinci sa-
vaþýn anlamayý kolaylaþtýrdýðý bellidir.

1830'lu yýllar ayný zamanda Batýda, barbar
Doðunun sembolü olan Osmanlý'nýn Avrupa ta-
rafýndan iþgali ve parçalanmasý düþüncesinin de fi-
lizlendiði yýllardýr. Yazar Lamartin, modern Yeni
Roma olan Avrupa'nýn eski Roma topraklarýný iþ-
gal etmesini, "uygarlýðý ve ilerici diniyle"
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yayýlmasýný ve Roma dünyasýný yeniden can-
landýrmasýný talep etmektedir.(33) Bunu sezen Os-
manlý yönetimi, önünde batýlýlaþmaktan baþka ça-
re kalmadýðý düþüncesindedir. Nizam-ý Cedid, Ye-
ni Düzen fikrinin temeli budur. Yeniçeri reformu,
Senet-i Ýttifak bu yýllarda gelmiþtir. Baþlýk devri-
mi(fes), kýyafet devrimi (ceket pantolon), devlet ri-
calinin uzun sakallarýný kesmesi, balolara gidilme-
si, sarayda çatal-býçak kullanýlmasý, mahalle kah-
velerinin azaltýlmaya çalýþýlmasý, Avrupa'ya öðren-
ci gönderilmesi, harbiye ve týbbiye gibi Fransýzca
öðretime önem veren yüksekokullar kurulmasý,
hastaneler açýlmasý ve ilköðretimin zorunlu
kýlýnmasý hemen 1800'lü yýllarýn baþlarýnda hayata
geçirilmeye çalýþýlacaktýr.  Bu yýllar, devletin kur-
tuluþu Avrupalý görünmekte aradýðý yýllardýr. 1838
Ticaret anlaþmasý, bizim Gümrük Birliði anlaþ-
masýnda olduðu gibi pazarý Avrupa'ya açmýþ, an-
cak bir daha kapatmanýn yolunun bulunama-
masýna yol açmýþtý. Bütün bunlar yapýlýrken Avru-
pa'nýn baskýsý da devam ediyordu.  Avrupa'nýn açýk
pazarý haline gelmek, Batýlýlaþma açýsýndan sonu-
cu pek etkilememiþ, Avrupa Osmanlýnýn parçalan-
masý için elinden geleni yapmýþtý. Bunlara karþýn
Osmanlý yaþamýný trajik bir biçimde Mýsýr tehdidi-
ne dayanarak sürdürebilecekti. Türkiye 1838 an-
laþmasýndan sonra gümrük özgürlüðüne ancak bir
daha 1929 yýlýnda kavuþabilecekti. 

Ýþin ilginç yaný, açýk pazar anlaþmasýnýn o
günlerde de kalkýnmanýn tek yolu gibi gösterilmiþ
olmasýdýr. Oysa bu tam tersine çöküþün baþlangýcý
olmuþtur. O gün ve bugün, geliþmeler her iki dev-
let için de benzer bir sonu iþaret etmektedir. Her
ikisi de baskýlarýn artmasý ile sonuçlanmýþtýr. Bir-
kaç on yýl sonra, hem Osmanlý hem de Mýsýr sana-
yii büsbütün yýkýlmýþtýr.

1938 ticaret anlaþmasý ile 1839 Tanzimat Fer-
maný, aslýnda bir imparatorluðun sonunu kendi el-
leriyle ilan etmesidir. Devlet, Mustafa Reþit Paþa
türünden yabancý bir devlete dayanan iþbirlikçiler-
le yönetilmeye baþlanmýþ ve bu giderek bir gele-
nek haline gelmiþtir. Gümrük Birliði anlaþ-
masýndan sonra ayný geleneðin hortladýðýný da
hatýrlatalým.

Bir Kemalist yazar o günleri þöyle deðerlendi-
riyor: "Tanzimat'la, yarý-sömürge ekonomiye
yöneliþin ve uydu Batýcýlýðýn yolu açýlýrken,
'düvel-i muazzama', Türkiye'ye iki 'horoz þekeri'
sunmuþtur: Ýmparatorluðun baðýmsýzlýðý ve toprak
bütünlüðünün devletlerce garanti edilmesi ve Av-
rupa amme hukukundan Osmanlý Devletinin ya-

rarlanmasý... bunun anlamý, eþitsizlik yaratan her
türlü imtiyazýn ve siyasi müdahalelerin son bul-
masý olmak gerekirdi."(34) Ancak bunlar ne
ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasýna yol açmýþ, ne de Os-
manlý toprak bütünlüðünü koruyabilmiþtir. 

Navarin'den sonra Doðunun anlamý Batý için
büsbütün deðiþmiþtir. Doðuyla serbest ticaretin ilk
þartý zayýf bir Doðuydu; Batý bu yüzden, Os-
manlý'ya karþý zayýf haliyle olduðu gibi muhafaza
etmek veya seyirci kalýp yýkýlýþýný beklemek politi-
kalarý arasýnda gidip gelmiþtir. Batýlýlaþma çabasý
ve giriþimlerinin kesin sonucu, Asya'yý temsil eden
Osmanlýnýn gülünçleþmesi ve denklem içindeki
rolünün sýfýrlanmasý anlamýnda yorumlanmýþtýr.
Öte yandan bu yenilgilerle, Osmanlý ve giderek
Türkiye Cumhuriyeti kendi kendine toparlanma
inancýný büsbütün yitirmiþ ve Avrupalýlaþma ya da
Asya'dan onun bir parçasý olma çabasýný sonuna
kadar sürdürmüþtür. Trajedi, bunun bu yolla asla
mümkün olmayacaðýnýn Avrupa tarafýndan bilin-
mesindedir. Osmanlý ve Türkiye, her ikisi açýsýndan
da bunun tek yolu önce kendi baþýna ayaklarý üze-
rine dikilebilmesindedir. Türkiye Cumhuriyeti
bugün hala Viyana bozgunu "sendromu"nu yaþa-
maktadýr.  Bu korku nedeniyle karþýsýna dikilmesi
gereken düþmanýna ricat etmekte ýsrarla onun gibi
olduðunu iddia etmektedir. Oysa, Türkiye As-
ya'dadýr; kaderi Asya'nýn kaderine baðlýdýr.

Bizim için 1830'lu yýllar birkaç açýdan önem-
lidir. Ýlki, Yunanistan'ýn baðýmsýzlýðý bu zaman
aralýðýndadýr. Ýkincisi Mýsýr kalkýþmasý bu zaman
aralýðýnda olmuþtur. Yunanistan kalkýþmasýný, Os-
manlýnýn bitiþi ve bir süre direnen Mýsýr'ýn teslim
alýnýþý izlemiþ ve Avrupa tarafýndan Doðunun, ku-
rumlardan çok kiþilere baðlý yapýsý teþhis edilmiþ-
tir. 1830'lar ayný zamanda þarkiyatçýlýðýn doruðu-
dur. Avrupa, kendisi ve doðu için bir doðu imgesi
imal etmiþ ve bu bütün dünya tarafýndan gerçek
doðu olarak algýlanmaya baþlamýþtýr. "Þarki-
yatçýlýk, Doðuyu Batýnýn kültürel ve ideolojik ku-
rumlarý, bu kurumlarýn yarattýðý sözcükler, imgeler
ve doktrinlerle bezenmiþ bir söylem yoluyla algýla-
maktýr. Bu söylemi kuran ve sürdüren Avrupa'dýr.
Avrupa bu söylem sayesinde 'Doðu hakkýnda
gözlemler yaparak, Doðuya iliþkin görüþleri onay-
layarak, Doðuyu tarif ederek, orada yerleþerek,
kaðýt üzerinde onu üreterek, kýsaca Doðuya ege-
men olarak' sarsýlmaz otoritesini korumuþtur."(35) 

Batýnýn aynalarý

Demek ki Avrupa ideolojisi Doðuyu, ancak
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kendi yarattýðý aynada algýlayabilmektedir. "Doðu,
Batý için nesnel gerçekliði olan bir yer deðil, bir
metindir. Doðuya ancak bu metin üzerinden
ulaþýlabilir, bu metnin dýþýnda bir Doðu yoktur,
çünkü bu metnin dýþýnda Doðuya iliþkin bilgi yok-
tur. Doðuya iliþkin tüm bilgiler için þarkiyatçýlýk
metinlerine baþvurmak gereklidir."(36) Öyleyse,
Batýnýn ciddiye aldýðý doðulular, aslýnda Batýlýdýr;
batýnýn doðulu ajanlarýdýr. 

Batý, ancak kendisine benzeyeni ciddiye alýr.
Bu açýdan batý ajaný olan, Batýnýn doðudaki rehbe-
rinin yerini alan ilk kiþi Osman Hamdi'dir. Bugün
de tablolarýnýn büyük fiyatlarla satýlmasýndan an-
laþýlacaðý gibi þarkiyatçýlýk yürürlüktedir ve fiyatýn
yükselmesi ajan bir doðulu olma ile doðru
orantýlýdýr.

Çalýþma yöntemi bir dergide þöyle anlatýlýyor:
"Osmanlý'nýn Batýlýlaþma sürecinin ilk ve en
önemli simalarýndan biri ressam Osman Ham-
di'ydi. Avrupalý Oryantalist ressamlarýn öðretile-
riyle yetiþen Osman Hamdi, oryantalist sahneleri
fotografik olarak temsil eden bir anlayýþla
çalýþýyordu. 'Sýk sýk fotoðraflarý kopya ediyor, son-
ra da bunlarý renklendiriyordu.' Bazen de bizzat
kendisi Doðulu kýyafetler giyinip fotoðrafýný çekti-
riyor ve bu fotoðrafa bakarak resimler yapýyor-
du."(37) Batý için fotoðrafçýlýk yaptýðý açýktýr.

Böyle çalýþan birinin ahlaken de ajanlaþmýþ ol-
duðunu tahmin edebiliriz: "Osman Hamdi tam bir
Batýlýydý. Yönettiði Sanayi-i Nefise'deki (Güzel
Sanatlar Mektebi) öðretmenliklere, tepkilere rað-
men, Batýlýlarý getiriyordu. Resimleri de fýrtýnalý
tartýþmalara yol açýyordu. Çünkü Osman Hamdi,
geleneðe aykýrý konularý kýþkýrtýcý bir tarzda iþli-
yordu. 'Mihrab' bunlarýn baþýnda gelir. "Gerçek
boyda, doðalcý bir tarzda çizilmiþ', açýk göðsüyle
çekici bir kýz mihraba yerleþtirilmiþ ve ayaklarýnýn
altýna kutsal kitaplar serilmiþti."(38) Yani her du-
rumda Batýnýn doðu imgesine uygun olmak, uy-
gun davranmak  gerekiyordu. Bugün Osman
Hamdi'nin temsilcileri Orhan Pamuk ve Yaþar Ke-
mal'lerdir. Çizdikleri tablo, çektirdikleri fotoðraf-
tan kopyalanmýþ ve batýlýlar için renklendirilmiþtir.

Kemalist Batýcýlýk

Mustafa Kemal, Osmanlýdan miras kalan
Batýcý bir program yürütüyordu. Bu yüzden bayra-
ða güneþ eklerken, Hititlerin Türk kökenine vurgu
yapmaya özen gösterdi. Mustafa Kemal, Hititlerin
Türk olduðunu söylerken aslýnda Türklerin Hitit ol-

masýný arzuluyordu. Çünkü Avrupa ve Batý Hint-
Hitit ve giderek Hint-Avrupa köklerine aþaðý yukarý
100 yýldan bu yana ýrkçýlýða kaçan bir tonda vurgu
yapýyordu. Anadolu dillerinin (Lidyaca, Karyaca,
Likyaca, Luvice, Hititçe) Hint-Hitit çýkýþlý ol-
masýnýn iþlerinin kolaylaþtýracaðýný düþündüler. En
azýndan Anadolu'da çoðu yer adlarý Hint-Hitit
köklerini çaðrýþtýrmaya devam ediyordu. 

Ancak Türkçe, bu coðrafyada Türklerin ege-
menlikleri altýnda olan birçok halkýn Hint Hitit
kökenine karþýlýk (Ermenice, Arnavutça, Slavca,
Farsça, Kürtçe, Yunanca) yabancý bir unsur olarak
görünüyordu. Mustafa Kemal, Batýlý köksüzlüðe
bir kök yaratmak üzere, Burjuva dünyanýn deðer-
ler sistemini de ithal etmeye çalýþtý. Güneþ ve
yýldýz tapýmýna ilgisinin, Mevleviliðe olan eðilimi-
nin bunlardan kaynaklandýðý anlaþýlýyor.

Ancak pragmatik ve teorik derinliði olmayan
Ýttihat ve Terakki hareketi içinden gelen Mustafa
Kemal için bunlarýn fazla teorik göründüðü açýktýr.
Burada, onun Selanik köklerinin önemli olduðunu
teslim etmeliyiz. Selanik, bir yandan masonik
örgütlenmeler (ki burjuva devrimlere rengini bu
örgüt vermiþtir) diðer yandan bu kentte üstlenen
kabalacý-sebatayist hareketin birikimlerini öðren-
miþ olmasý ihtimal dahilindedir. Doðuyu bilmeden
Batýcý olmak yeni modadýr ve hiç olmazsa baþ-
langýçta "doðu" hakkýnda asgari bilginin varoldu-
ðu anlaþýlýyor.

Kemalist hareket, Avrupa ideolojisinin yöneli-
mini sezmiþ ve "Türk Tarih Tezi" ile Avrupa mer-
kezci anlayýþýn karþýna bir Türk merkezci anlayýþla
çýkmaya çalýþmýþtýr. Baþlangýçta çýkýþ noktalarý
doðrudur: Türk Tarih Tezi, Avrupa merkezciliðin
karþýsýna Asya-Afrika eksenli bir tarih teziyle
çýkar. Ancak bu þema içinde Turani halklar yoktur
ve gerçekte Asya-Afrika ekseni içinde Türk unsu-
ru yabancý bir unsurdur. Bütün Dünyayý Türkleþ-
tirme çabasý ise o gün de bu gün de çocuksu bir ça-
ba olarak görünmekten kaçýnamamýþtýr. Avrupa
ýrkçýlýðýnýn bütün kurumlarýyla iyice yerleþtiði bir
zamanda, bu ýrkçýlýðýn olumsuz unsuru olan Türk
imajý, bir daha doðrulamamacasýna yýkýlmýþtýr.
Ancak bu kadarý bile Türk Tarihi Tezi'nde Avru-
pa'nýn coðrafi olarak ayrý bir kýta olmadýðýnýn no-
tunun düþülmesine yeterli olmuþtur.(39) Avrupa,
bir gün bunu öðrenecektir: o yalnýzca Asya'nýn bir
uzantýsýdýr.

Ancak, burjuva düþüncesi genel olarak
ýrkçýlýkla maluldür. Kendisine yer açmak isteyen
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Kemalistler de bundan kaçamamýþ ve genel
Türkleþtirme çabasý içinde Mýsýr ahalisinin beyaz
ýrktan olduðu uydurmacasýný kabul eder
görünmüþtür.(40) 

Dolayýsýyla, Türk Batýlýlaþma programý ayný
ýrkçýlýðýn duvarýna çarpmaktan kaçýnamamýþtýr.
Renan, bu ýrkçýlýk duvarýný net bir biçimde
formüle etmektedir: Uygarlaþmýþ halklar, yani Ari-
ler ve Samiler hiçbir zaman yaban hali
tanýmamýþlardýr, yaban halktan uygarlýða eriþmiþ
olan hiçbir halk yoktur. "Bir Sami ya da Hint-Av-
rupa dili konuþan yaban bir ýrk düþünmek çeliþkili
bir hayaldir."(41) Bu düþüncenin doðal uzantýsý þu-
dur: "Onu idare etmek için o ülkeye yerleþen üstün
bir ýrk tarafýndan, aþaðý bir ýrk ülkesinin fethedil-
mesinde güce gidecek hiçbir þey yoktur."(42) Do-
ðunun fethi böyle baþlamýþtýr ve bundan Batýya
kaçarak kurtulmak mümkün deðildir.

Bu ýrkçý saldýrganlýða raðmen aradan geçen
zamanda Avrupa'nýn gücünün Akdeniz'i bir iç de-
niz haline getirmeye yetmediði görülmüþtür. Mýsýr,
bugün Batýya siyasi yakýnlýðý bir yana Müslüman
bir ülke olma özelliðini sürdürüyor. Hint-Avrupa
dile yakýnlýðý dolayýsýyla Ari ýrký içinde sayýlan
Ýran ise "Ýslam devrimi" ile birlikte bu teoriye iha-
net etmiþ görünüyor. Geride, Batýlýnýn Ari modeli

içinde sayýlabilecek bir tek Kürtler ve türedi Yahu-
di devleti vardýr. Kürtlerin durumu henüz bir netli-
ðe kavuþmamýþtýr ve bunda týpký Yunanistan
olayýnda olduðu gibi Avrupa'nýn bir etkisi olup ol-
mayacaðý belirsizliðini sürdürmektedir. Asýl savaþ
alaný ise kuþkusuz Türkiye'dir. Bir Batýlýlaþma
programýný inatla sürdüren Türkiye, bu açýdan
Batýyý ikna edici þartlardan yoksundur. Yani Ari
model açýsýndan yabancý bir unsurdur ve hala bar-
bar Turani halklar kategorisinde görülmeye devam
etmektedir. Öte yandan, bilinç altýnda Doðudan
gelebilecek tehlikenin Türklerden kaynaklanacaðý
yönünde kuþkular da canlýdýr. Türklerin Avrupa iç-
lerine akýnlarý sürmektedir ve Batý bundan kuþku-
lanmaktadýr. Unutulmamalýdýr, Roma topraklarýna
yönelik akýnlar da baþlangýçta aþaðý yukarý böyle-
dir; kýyýlardaki bakir topraklarda kendine yurt ara-
yan göçebelerin tehlikeli olduðuna inanmak için
onlarýn Ýstanbul kapýlarýna dayandýðýný gözlemle-
mek gerekmiþtir.

Öyleyse soruyu tekrarlayalým: Türkiye'yi ne
yapacaðýz? Sorunun mucidi olan Avrupa ideolojisi
hala ayaktaysa bunu Boðazlarda beklenen devri-
min gecikmesine borçlu olduklarý bellidir. Ancak
Boðazdaki devrim, üzerinde durduðu topraklarýn
yanýnda, bu soruyu da tepe taklak edecektir. Gele-
ceðin sorusu þudur: Avrupa'yý ne yapacaðýz?
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Soru: Karabük'te neler oluyor ? 
Cevap: Çok þeyler oluyor 
Karabük Türkiye'nin bir aynasý ve yýllardýr

Dünyada ve ülkemizde oynanan insan ve toplum
yapýsýna uymamasý gereken her türlü pis oyun bu-
rada daha da iðrençleþerek sürdürülmeye
çalýþýlýyor. 

Sistemin, iðrenç sömürü ve yaðma yöntemleri
Karabük'e faþist, dinci, tarikatçý örgütlenme, bo-
ðazýna kadar pisliðe batmýþ mafyoz sendikacýlýk,
entrikacýlýk, iþsizlik, yoksulluk, sefalet ve teslimi-
yetçilik olarak yansýyor. Bu ekonomik, siyasal, ah-
laki yozlaþma, keskinleþen sýnýf çeliþkileri toplum-
sal gerginlik ve patlamanýn da altyapýsýný
hazýrlýyor. 

Karabük, ölüyor, ama her ölüm gibi yeni bir
yaþam filizinin de gübresini oluþturuyor. 

Karabük 1937'de Demir Çelik Fabrikalarý ile
birlikte kurulan bir kent. Zonguldak kömür iþçileri
ile birlikte Türkiye Ýþçi Sýnýfýnýn "Demir çekirde-
ðini" baðrýndan çýkaran bir Cumhuriyet kenti. 

Demir Çelik fabrikalarý, sanayinin temel girdi-
si olan Demir çelik üretimini saðlayan ilk ulusal
sanayi kuruluþu olduðu için hem ekonomi hem de
sýnýf oluþumu açýsýndan özel bir öneme sahip. Bu-
na baðlý olarak da toplumsal mücadelelerde her za-
man dikkat çekici ve aðýrlýklý bir konumda olmuþ-
tur. Bir baþka deyiþle Karabük Demir Çelik Fabri-
kasý (1994'deki Özelleþtirmeden sonraki adýyla)
KARDEMÝR A.Þ, kurulduðu günden bu yana
kentin ekonomik ve sosyal yaþamýnýn belirleyicisi
ve düzenleyicisi olmuþtur. 

KARDEMÝR'in ve Özçelik-Ýþ'in tarihini yaz-
mak uzun bir yazýyý gerektirdiðinden biz bu yazýda
sadece bazý hatýrlatmalar yapacaðýz. 

Karabük Demir-Çelik fabrikalarýnda 1976'da

16.000 iþçi çalýþýyordu, yetkili sendika ise
Baðýmsýz Çelik-Ýþ sendikasý idi. 24 Ocak 1980 ka-
rarlarýyla "ithal ikameci" ekonomi politikalarýndan
vazgeçilip "dýþa açýlma politikalarýna" yani küre-
selleþmeci politikalara geçildiðinde Demir çelik iþ-
letmelerinde de düþüþ baþlamýþ oldu. "Devletin
küçültülmesi" uygulamalarý ile Demir çelik iþlet-
melerinde çalýþan iþçi sayýsýnda da hýzlý bir düþüþ
yaþandý. Buna paralel olarak iþçi ücretleri de hýzlý
bir erozyona uðratýldý. 1989'a gelindiðinde iþçi
sayýsý 8.000'e düþmüþtür. 1980 yýlýnda 1 ton demir
parasý olan ücretler 1989'da 300 kg demir parasýna
düþmüþtü. 

Ýþçi sýnýfýnýn 1989 bahar eylemlerine Çelik iþ-
çisi de katýlmýþ, 137 günlük þanlý grevi ile nispi
olarak bir kýsým sosyal haklarý ile ücret kayýplarýný
geri almýþtý. Bu mücadele sermaye ve onun ikti-
darýnýn büyük tepkisini çekmiþ ve hedef tahtasýnýn
tam ortasýna Demir Çelik fabrikasý ve Çelik-Ýþ sen-
dikasý oturtulmuþtu. 

137 günlük grevin örgütlenmesinde,
sürdürülmesinde; gerek sendika yönetiminde ve
gerekse iþçi kitlesi arasýndaki ilericilerin, sosyalist-
lerin, komünistlerin etkileri ve öncülükleri, serma-
yenin yanýnda hem devleti hem de sendika bürok-
rasisini rahatsýz etmiþti. 

Önce, 1991'de DÇ fabrikasýnda Çelik-Ýþ sen-
dikasýnýn toplu sözleþme yetkisi düþürüldü. Sendi-
ka yönetiminin etkili yerlerinde olan düzenin ve
statükonun savunucusu sendika aðalarý, Otomobil-
Ýþ sendikasý ile birleþmek yerine Ýslamcý sendi-
kacýlýðýn temsilcisi olan Hak-Ýþ konfederasyonuna
baðlý Özçelik-Ýþ sendikasý ile birleþerek hem kendi
konumlarýný korudular  hem de iþçiyi ve fabrikayý
sonu belirsiz (yahut belli) bir yola soktular. 

Bu dönemde sýnýf düþmanlarý ile sýnýf hainle-
rinin mükemmel iþbirliði ortaya çýkmaya baþladý.
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Çelik-Ýþ, Özçelik-Ýþ oldu. 
Bu arada Türk-Ýþ'e baðlý Türk Metal sendikasý

da -fýrsattan istifade- Karabük'e gelerek örgütlen-
me çabalarýna giriþti. Ancak baþarýya ulaþamadý.
Çünkü 137 günlük bir grevden çýkmýþ, Karabük
halkýyla bütünleþmiþ, itibarýnýn doruk noktasýnda-
ki Özçelik-Ýþ'den toplumda "faþist sendika" olarak
tanýnan Türk-Metal Sendikasý'na iþçinin akmasý
mümkün deðildi ve öyle de oldu. Türk-Metal, Ka-
rabük'ü terk etmek zorunda  kaldý. 

Bunun yanýnda sermayenin iþçi sýnýfýna en
açýk saldýrýsý olan özelleþtirme uygulamalarý ülke-
de hýzla sürerken Karabük Demir Çelik Fabrika-
larýnýn özelleþtirilmesi de yavaþ yavaþ konuþulma-
ya baþlandý. 

1992'den sonra Avrupa Kömür-Çelik Birliði
tarafýndan alýnan bir karar Karabük Demir Çelik
Fabrikalarýnýn kaderini çizdi. 

Bu karar kapatma kararý idi. 
1994'de Çiller ve Karayalçýn'ýn baþýnda oldu-

ðu DYP-SHP iktidarýnýn aldýðý 5 Nisan Kararlarý
ile  Karabük Demir Çelik Fabrikalarýnýn ka-
patýlmasý kararý ilan edildi. Ýþte o anda, Karabük,
iþçisi, memuru ve esnafý ile bir bütün olarak dire-
niþe geçti. 

Bu tarih çok önemlidir. Bu tarih sosyalistlerin,
komünistlerin saksýda çiçek yetiþtirir gibi bin bir
emek vererek yetiþtirdikleri, sendikal yönetimlere
getirdikleri bazý "iþçi liderlerinin" nasýl sýnýf atla-
yarak, nasýl geçmiþine küfrederek bir sýnýf haini
haline geliþinin de ibret verici ve bir o kadar da ha-
zin olayýnýn baþlangýç tarihidir. 

Karabük Demir Çelik Fabrikalarýnýn kapatma
kararýnýn alýnýþýndan hemen sonra Karabük'de bir
þehir meclisi kurulmuþ ve 8 Kasým 1994'de "Ya-
þamý durdurma" eylemi kararý alýnmýþtýr. 

8 Kasýmda Karabük'de yaþam durdu. 
Özelleþtirmeye de, kapatýlmaya da karþý durul-

du. 
Hükümet 9 Kasým'da ger adým atarak Fabri-

kanýn kapatýlmayacaðýný açýkladý. 
Ancak, filmde burada koptu. 
Bunda sonrasý iþçi sýnýfýnýn yenilmez gücü ile

onun kiþisel ve örgütsel öncülüðünün öneminin
neden altýnýn çizilmesi gerektiðinin göstergesi ola-
rak ele alýnabilir. 

9 Kasýmdan bir hafta sonra þehir meclisi sen-
dikalarýn öncülüðü ile olaðanüstü toplantýya
çaðrýldý. 

Ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarýnýn, iþçi-
ler, sanayiciler ve Karabük halký tarafýndan satýn
alýnacaðý bildirildi. 

31 kiþilik þehir meclisinde 4 kuruluþ, bunun
özelleþtirme olduðu gerekçesi ile karara þiddetle

karþý çýktýlar. Ancak patronlarla kol kola giren
Özçelik-Ýþ Sendikasý yöneticileri güçlü idi. 8
Kasýmdan sonra bir hafta içinde Ankara'da ne
oluysa olmuþ, karanlýk köþelerde, kapalý kapýlar
arkasýnda yapýlan pazarlýklar sonucunda Fabrika
bir (1) Türk Lirasý'na sözde iþçiye ve Karabük
halkýna satýlmýþtý. 

(Tarihe geçmesi için yazýyorum, Karabük þe-
hir meclisinde özelleþtirmeye karþý çýkan 4 kiþi /
kuruluþlar þunlardý: Demir Çelik Memurlarý Sen-
dikasý (DEÇEM-SEN) Genel Baþkaný Sadettin
BÝLGÝN, Kimya Mühendisleri Odasý Zonguldak
Temsilcisi Ereðli ÖZBOZKURT, TÜM-BEL SEN
Þube Baþkaný Erdoðan VATANDAÞ ve ÝP ilçe
Baþkaný Ali Açýkgöz. Karabük Demir Çelik Fabri-
kalarýnýn özelleþtirmesine öncülük edenler de
Özçelik-Ýþ Genel Baþkaný Metin TÜRKER, Genel
Sekreter, (sonradan genel baþkan) Recai BAÞ-
KAN ve þürekasý… Özelleþtirmeye karþý çýkanlar
sürüldüler, dövüldüler. Öncülük edenler ise
sýnýflarýna ihanet edip döneklik pisliðine dalarak
sýnýflarýný reddettiler. Köþeyi dönüp geçmiþlerine
küfrettiler. Neyse… sýnýf ve tarih deðerlendirecek-
tir. )

Mart 1995'de Karabük Demir Çelik Fabrika-
larý özelleþti, KARDEMÝR A.Þ adýný aldý. Özçe-
lik-Ýþ Sendikasý patron oldu. Hisselerin % 35'i (im-
tiyazlý hisselerdi) iþçilere ait olduðu halde, iþçi hiç-
bir zaman patron olamadý. Sendika yönetimi kadir-
i mutlak bir biçimde iþletmeye hakim oldu. 

Özçelik-Ýþ aðalarý, istediklerini iþe alýyor, iste-
diklerini iþten atýyordu. Genel müdür ve yönetim
kurulu üyelerini kendileri atadýðýndan istedikleri
gibi kullanýyorlardý. 

Ýþçiye, fabrikanýn sahibinin kendisi olduðu
propagandasý sürekli tekrarlanarak fedakarlýk iste-
niyordu. Özçelik-Ýþ "imparatorlarý" 15-20 koruma
ile son model lüks arabalarda sefa sürüp, gezerken,
dünyada neredeyse gezmedik ülke býrakmýyorlar,
tam bir sefahat yaþýyorlardý. 

Buna karþýlýk iþçiler adýna sýfýr zamla sözleþ-
me imzalayýp bütün sosyal haklarýný ellerinden al-
maktan çekinmiyorlardý. 

Fabrika 1995 / 1996 yýllarýnda kar etti (!).
Aslýnda bu iþletme kârý deðil finansman yani faiz
kârý idi. 1998'e gelindiðinde fabrika batýþ nok-
tasýna gelmiþti. Baþka sendika yöneticileri olmak
üzere, yönetim kurulu üyeleri üzerinde bin bir yol-
suzluk ve þaibe söylentileri dolaþmaya baþladý.
2000 yýlýna gelindiðinde ise Fabrikanýn içi iyice
boþaltýlmýþ, ancak sendika yöneticilerinin kasa-
larýnýn içi dolmuþtur. Bir çok sanayici ve tüccarýn
vurgunlarý sýradan dedikodular þeklinde konuþulu-
yordu. Sendika yönetimi ve kendisine "imparator"
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lakabý takýlan genel baþkan Recai BAÞKAN ve
þürekasý hiçbir eleþtiriye tahammül edemiyor,
önünde gelen herkesi tehdit ediyor, mafyatik iliþki-
lerle eleþtirileri önlemeye çalýþýyor, vurgunlarý dile
getirenleri susturmaya çalýþýyordu. 

Ýþletme ve sendika yönetimi boðazýna kadar
pisliðe batmýþtý. Kentte kavgalý olmadýklarý bir ki-
þi ve kuruluþ kalmamýþ gibiydi. Belediye Baþkaný
ile, sol siyasi partilerle, yerel medya ile, sivil top-
lum kuruluþlarý ile ve tüm ilerici güçlerle kav-
galýydýlar. 

Ve Fabrika battý. 
Geride 180 milyon dolar borç ve nerede ise

bütün gayri menkullerin üzerinde ipotek vardý. 
Üretim % 20'ye düþtü, iþçiye ücreti ve sosyal

haklarý ödenmez olmuþtu. Sendika, fabrika yöne-
tim kurulunu sürekli deðiþtiriyor, borç bataðýndan
kurtulamamanýn yanýnda yaðmanýn nasýl biraz da-
ha sürdürülebileceðini düþünüyordu. 

1995 yýlýndan itibaren giriþilen uygulamalarla,
ne kadar sendikal deneyimi olan, sýnýf bilincine sa-
hip deneyimli iþçi varsa hepsi bir yolu bulunarak
fabrikadan atýldý. Artýk sendika yönetimine karþý
iþçi içinden çýkabilecek herhangi bir muhalefet
tehlikesi de bertaraf edilmiþ oldu. Fabrikalarda or-
talama kýdem yýlý 8 yýla inmiþti. 

Sendika adeta Proudhon'un "mülkiyet
hýrsýzlýktýr" sözünü ispat etmeye çalýþýyordu. Sen-
dika, sendika niteliðini yitirmiþti. 

2000 yýlýna gelindiðinde KARDEMÝR'in nasýl
kurtulacaðý konusunda geniþ tartýþmalar baþladý. 

Özçelik-Ýþ Sendikasý ve Ticaret ve Sanayi
Odasý öncülüðünde parlamentodaki siyasi partiler-
den oluþan biz sözde "þehir meclisi" kuruldu.
Hükümetten yardým istendi. Bu yardým "bize biraz
borç verin, 180 milyon dolar borcumuzu erteleyin"
taleplerinde odaklanýyordu. Bu yardým yapýlýrsa
4000 civarýna inmiþ olan iþçinin 1500'ünün daha
iþine son verileceði, sendikanýn fabrika yönetimine
karýþmayacaðý sözü veriliyordu. Karabük'te sendi-
kaya tepki öyle artmýþtý ki, imparator lakaplý Recai
BAÞKAN sendika genel baþkanlýðýndan ve Hak-
Ýþ Genel Sekreterliði'nden atýldý. Hem de kader bir-
liði yaptýðý en yakýn Brütüsleri tarafýndan. (bunun
sendika baþkanýný kurtarma operasyonu olduðu da
söylentiler arasýnda.) 

Þu anda eski baþkan da dahil birçok sendika
üst yöneticisi ve iþletme yönetim kurulu üyeleri
hakkýnda dava açýlmýþ durumda. 

"Þehir meclisinin" çalýþmalarý sonucunda
hükümet 25 Temmuz 2002 tarihinde bir kararna-
me yayýnlayarak, KARDEMÝR'de iþçi
çýkarýlmasýna açýk, iþyerini tasfiyeye kadar varabi-
lecek þartlarla borç ertelemesi ve 20 milyon dolar

para yardýmý yapacaðýnýn  kararýný verdi. Baþta
sendika yönetimi olmak üzere bütün sað partiler
bu kararý düðün bayram içinde bu kararý bir kurtu-
luþ reçetesi olarak halka sundular. Sadece sosya-
listler haklý olarak "aslýnda bu kararnamenin
KARDEMÝR için bir ÝDAM FERMANI, 1-2 yýl
içinde kapatýlmasý þartnamesidir."  Görüþünü dile
getirdiler ve bu türlü entegre tesislerin ancak dev-
let mülkiyetiyle çalýþacaðýný açýklýkla ifade ettiler. 

Karabük iþte bu "ahval ve þerait" içinde iken
13 Temmuz 2002 tarihinde Türk Metal Sendikasý
Karabük'de bölge temsilciliði açarak üye
kayýtlarýna baþladý. 

Sendikanýn baskýlarýndan bunalan, iþletmenin
bu hale gelmesinin Özçelik-Ýþ Sendikasý yönetici-
leri olduðunun bilincine varan iþçiler, Türk Metal'e
üye olmaya baþladýlar. Ýþçiler her iþçinin yýlda 4 ay
ücretsiz izne çýkarýlmasýnýn, ücretlerin 1/3
oranýnda indirilmesi demek olduðunu, ayný za-
manda 1500 iþçinin iþten çýkarýlmasý anlamýna gel-
diðini, ücretlerini ve sosyal haklarýný ala-
madýklarýný, iþ güvencelerinin olmadýðýný yüksek
sesle dillendirmeye baþladýlar. 

Türk Metal Sendikasý ise iþçilerin bu somut ta-
leplerini ve rahatsýzlýklarýný iyi iþleyerek KAR-
DEMÝR'in ancak ERDEMÝR ile birleþerek kurtu-
labileceðinin propagandasýný örgütlenmeye çalýþtý. 

Türk Metal, Özçelik-Ýþ Sendikasýnýn yolsuz-
luklarýný, patron durumuna geçtiðini, iþçilerin tüm
haklarýný alacaklarýný söylüyordu.

Özçelik-Ýþ ise Türk Metal Sendikasýnda sendi-
ka içi demokrasi olmadýðýný, Mustafa ÖZBEK'in
35 yýldýr sendikanýn baþýndan indirilemediðini
söylerken iþçiler üzerinde aðýr bir baskýya giriþti.
Ýþçiler dövüldü, iþten atýlmakla tehdit edildi. KAR-
DEMÝR'in "kurtuluþ" umudunun belirdiði bu or-
tamda sendika deðiþtirmenin yanlýþ olduðunu vur-
guluyordu. 

Karabük ikiye bölündü. 
Türk Metal 1000 civarýnda iþçi kaydetmesine

raðmen yetkiyi alamadý / almadý. Ama bu sefer
Karabük'ten de gitmedi, çalýþmasýný sürdürüyor.
Bize göre yetkiyi almadý, çünkü hükümetin iþçi
çýkarma ve ücretleri indirme þartýný göze alamadý.
Göze alabilseydi hükümet desteðiyle iþ bitirecekti.
Üye kayýtlarýnýn ve Özçelik-Ýþ'in üzerine fazla git-
medi. 

Ýki sendika arasýnda geçen, zaman zaman þid-
dete dönen mücadele, Özçelik-Ýþ'in üstünlüðüyle
biraz durulmuþ gözüküyor. Ama sýkýntýlar bitmedi. 

Burada doðru olan neydi, yanlýþ olan neydi ?
Birincisi Özçelik-Ýþ denen sendikanýn iler tutar

yeri kalmamýþtýr. Sendika, sendikal niteliðinden
çýkmýþtýr. Kendi üyesinin iþten çýkarýlmasýný onay-
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layan ve bizzat tenkisat yapan bir iþveren kuruluþu
haline gelmiþtir. Mafya yöntemleri ile çalýþan, sýnýf
çýkarlarýný deðil 3-5 sendika yöneticisinin çýkar-
larýný sermayenin çýkarlarý ile birlikte savunan,
düzen savunucusu, demokratik iþleyiþten yoksun
sermaye desteðinde, Amerikan tipi sendikacýlýk
anlayýþýna sahip bir sarý sendika olmasý, sendikayý
sýnýf mücadelesinin önünde bir engel haline getir-
miþtir. KARDEMÝR iþçilerinin "kendisi için sýnýf"
bilincine varamamýþ ama yine de iþçinin sýnýf
içgüdüsünün Özçelik-Ýþ Sendikasýna karþý genel
bir alerji ve antipati yarattýðý da gerçektir. KAR-
DEMÝR iþçisinin Özçelik-Ýþ Sendikasýna hiç ama
hiç güvenmediði yalanlanamaz bir olgudur. Bu
güvensizliðin bir patlama ile yakýn bir gelecekte
ortaya çýkacaðý kesindir. Çünkü, olay tahammül
sýnýrlarýný aþmýþtýr. Ýþ kollarý içinde "aðýr iþ"
sýnýflandýrmasýna giren DÇ iþçisinin ücreti bugün
asgari ücret düzeyindedir. Onu da alamamakta,
suçlunun da sendika olduðuna inanmaktadýr. 

Ýkincisi tüm olumsuzluklara raðmen, Ka-
rabük'e gelen Türk Metal'in toplu sözleþme yetki-
sini alamayýþý, iþçi çoðunluðu tarafýndan tercih
edilmemesi, Türk Metal'in geçmiþ sicilinden do-
layý güven vermeyiþi, ve Özçelik-Ýþ Sendikasý gibi
yanlýþ bir sendikal anlayýþa sahip olmasý, ayný
yöntemleri kullanan bir sarý sendika ol-
masýndandýr. Doðru mu, yanlýþ mý bilinmez
hükümetin "iþçi çýkart, ücretleri düþür yetkiyi size
verelim" sözünün bile sendikanýn niteliðini açýkla-
maya yeter sanýrýz. 

Üçüncüsü, KARDEMÝR'de sýnýf bilincine ula-
þamamýþ, demokratik sýnýf ve kitle sendi-
kacýlýðýnýn ne olduðunu bilmeyen bir iþçi kitlesinin
olumsuzluklardan gerekli sonuçlarý çýkarýp örgütlü
hareket edememesi ve güvenilir bir seçenek bula-
mamasýdýr. Ýþçi, þaþkýn, güvensiz ve bilinçsizdir.
Olaylarýn, gidiþinin farkýnda olan çok az iþçi de
baskýlar altýnda çok fazla bir þey yapamamaktadýr. 

Karabük'te de en büyük sorun ülke genelinde
olduðu gibi iþsizliktir. Ýþini kaybetme korkusu ise
olumlu hareketlenmelerin önündeki en büyük en-
geldir. 

SONUÇ OLARAK

a) KARDEMÝR 2.5 milyar dolarlýk dev bir enteg-
re tesistir ve Karabük'de verilen mücadele hem
ekonomik hemde siyasi rant kavgasýdýr. 

b) KARDEMÝR'in kurtulmasýnýn veya kapanma-
masýnýn son çýkan kararname ile saðlanmasý
mümkün deðildir. Aksine kapatýlmasýna zemin
hazýrlayan, önümüzdeki birkaç günde olmasa
bile, bir süre sonra yoðun iþçi çýkarýlmasýna
izin veren bir karar olduðu açýkça görülmekte-
dir. Bu da Karabük'te toplumsal mücadeleyi
keskinleþtirip yükseltecektir. 

c) Özçelik-Ýþ, Türk Metal çekiþmesi KAR-
DEMÝR'in ekonomik bunalýmýnýn sendikal
düzlemde yansýmasýdýr. Mesele sendikal müca-
dele deðil, koltuk ve rant çekiþmesidir. 

d) Tüm ülkede sendikal hareket kan kaybetmek-
tedir. Ülke genelinde olduðu gibi Karabük'te de
demokratik sýnýf ve kitle sendikacýlýðý an-
layýþýnda bir sendikal çalýþma Karabük içi ve
dýþý dinamiklerin iþbirliði ile yapýlmalýdýr.

e) KARDEMÝR'in kurtuluþu konusunda solun,
sosyalistlerin stratejisi þunlar olmalýdýr:

1) KARDEMÝR'den bir tek iþçi dahi çýkarýlma-
malýdýr. 

2) KARDEMÝR derhal devletleþtirilmelidir. 
3) KARDEMÝR tekrar özelleþtirilmemeli, devlet

eliyle iþletilmelidir. 

f) Özelleþtirmenin  baþarýlý örneði olarak sunulan
iþletmelerin sendikalara satýlmasý yani KAR-
DEMÝR örneðinin fiyasko ile sonuçlan-
masýndan çýkarýlacak dersler iyi anlaþýlmalýdýr. 

g) KARDEMÝR iþçisinin sorunlarý genel iþçi
sýnýfý ve ülke sorunlarýndan ayrý düþünülemez.
Emperyalizmin küresel ekonomi politika-
larýnýn bir ayaðý olan özelleþtirmelere, iþten
çýkarmalara ve örgütsüzleþtirmeye karþý bilinç-
li ve örgütlü mücadeleyi yükseltmekten baþka
seçenek yoktur. Son ve köklü çözüm ise iþçi
sýnýfý ve tüm emekçilerin siyasal iktidarýndan
geçmektedir.

NOT: 

1) Bu yazýda sadece objektif gözlemler an-
latýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ýnce detaylara, fazla analiz
ve yorumlara girilmemiþtir. 
2) Karabük'te sýnýf mücadelesi, Demir Çelik
sektörü ve KARDEMÝR gerçeði hakkýnda da kap-
samlý ve detaylý bir çalýþma ayrýca yapýlacaktýr.

64 Kasým 2002 fabrika

Karabük Ölüyor mu?



Övünsek yeridir; pek çok “dikkatli” okuyucu-
muz var.

Tuncay Ateþoðlu, 53. sayýnýn çýkýþýndan he-
men sonra bir e-mail göndermiþti. Mektubundan
da anlaþýlacaðý gibi, kendisi “dikkatli”lerden. So-
rularý önemliydi ve kendi “kýsalýklarýnýn aksine”,
uzun cevaplarý gerektiriyor görünüyorlardý. Ben
talip oldum ve belki Tuncay da biliyordur, araya
saðlýk problemleri girdi.

Gecikince,  öbür “dikkatli”lerden bir koro
oluþtu: “N’oldu?.. Sorular zor mu geldi?.. Ce-
vap veren olmayacak mý?..” ve benzeri sitemler-
le, serzeniþlerle sýraya girdiler.

Önce mektubun kendisini birlikte okuyalým:

“Fabrika Dergisine,
Bir hatýrlatmayla baþlamak istiyorum.

“Fabrika, bir siyaset yayýný olmak deðil,
sosyalist iþçilerin durduðu yerden iþçi hareketi-
ne, sosyalist harekete, dünyaya ve ülkeye bak-
mak, sosyalist hareketi, iþçi hareketini, ülkeyi
ve dünyayý dönüþtürmeye çalýþmak için
çýkýyor....”

Yukarýdaki alýntý Fabrika’nýn 47’den önce-
ki sayýlarýnda logonun dibinde sabit duran slo-
ganý. Fabrika sayý 47’de (Nisan 2000) belli bir
tarz deðiþikliðine gitti. Eskiden gazete for-
matýnda çýkarken, þimdi dergi formatýnda
çýkmaya baþladý. Bu sadece boyutta deðiþim
olarak kalmadý, içerik ve tarz deðiþimi ile bir-
likte gitti. KPG adlý bir giriþim baþlatýldý. Eski
haber yorum aðýrlýklý yapý, teorik dergi biçimi-
ni aldý. Bir süre sonra iç ve dýþ sebepler sonu-
cunda sanýyorum, KPG giriþimi unutulmaya
baþlandý. Dergi klasik sýnýf gündeminden uzak-
laþýp bir kaç konu içinde daralmaya baþladý.

Oysa eski künye metninde belirtildiði üzere

ülkeyi ve dünyayý sosyalist çizgide dönüþtürme
iddiasýna sahip bir yayýnýn tartýþmasý gereken
pek çok ‘asli’ konu var. Demem odur ki, Fabri-
ka’da þu anda bahsedilen konular gereksiz þey-
ler deðil ama sýnýf gündemiyle ilgili þeylerin
yazýlýp çizilmediði durumda bana göre bir kafa
kaymasýnýn göstergesidir.

Bu konuda cevabýnýzý bekliyorum.

Saygýlarýmla

Tuncay Ateþoðlu”

NASIL BAÞLAMIÞTIK?

Þimdi 54. sayýsýný okumakta olduðunuz Fabri-
ka’nýn ilk sayýsý, 1 Mayýs 1992’de yayýmlandý. On
yýlý aþan bir süre boyunca, Fabrika’nýn yayýn çizgi-
sinde kýrýlmalar yaþanýp yaþanmadýðý üzerine ko-
nuþmak; ister istemez yayýn anlayýþýný, baþlangýçta
þekillendirmiþ olan yaklaþým ve deðerlendirmeleri
özetlemeyi gerektiriyor. Sýkýcý olmamayý umarak
bu özetlemeyi yapmaya çalýþayým.

12 Eylül faþist darbesinin öncesinde de,
komünist hareketin birliði, bir ihtiyaç ve bir sorun
olarak mevcuttu. Ancak darbe sonrasýnda bu ihti-
yaç çok daha yakýcý hale geldi. TÝP, TKP ve ayný
yoðunlukta olmasa da TSÝP arasýnda görüþmeler
yürütülüyordu. Avrupa’da oluþan “Faþizme Karþý
Birleþik Direniþ Cephesi” içinde, bu partilerin
yanýsýra TKEP, DHKD ve DDKD’nin de
katýlýmýyla “6’lý Birlik” adýyla anýlan bir blok
oluþmuþtu. Bu blokun aslýnda neyi amaçlamýþ ol-
duðu üzerinde durmanýn yeri burasý deðil. Birlik
konulu görüþme ve yakýnlaþmalarýn ciddi gel-git-
ler yaþayabileceðini biliriz. Ama asýl sorun gel-git-
lerin, kýrýlma ve zik-zaklarýn varlýðýndan ziyade,
birliðin hangi programatik/siyasal zeminde oluþa-
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caðý sorusu etrafýnda beliriyordu. Bizler yaþý ol-
dukça genç komünistlerdik. Hepimiz, sýnýf
düþmaný karþýsýnda baþý dik; tarih önünde sorum-
luluklarýný ateþ hattýnda omuzlayan bir parti haya-
liyle komünist saflara katýlmýþtýk. Elbette bugünün
genç komünistleri de böyle bir parti hayaliyle
yaþýyor olmalý ve yaþamalýdýrlar. Bizim hayal etti-
ðimiz parti, kardeþ partilerin önünde de; iþçi
sýnýfýnýn önünde de ve kendi içindeki demokra-
tik/merkeziyetçi iþleyiþin kalitesiyle, herhangi bir
üyesinin önünde de baþý dik olmalýydý. Marks-En-
gels ve Lenin dahil ve elbette partimizin önder
kadrosu da, SBKP’nin önderleri ve teorisyenleri
de dahil, hiçkimsenin eleþtiri dýþý ve üstü olamaya-
caðýna inanýyorduk. O günlerde Sovyetler Birli-
ði’nde, Doðu Avrupa’nýn demokratik halk cumhu-
riyetlerinde, Küba’da, Vietnam’da, Çin Halk
Cumhuriyeti’nde ve Arnavutluk Halk Cumhuriye-
ti’nde yaþanan sosyalizm deneyimlerinin tümüne
saygý duyuyor ve tümünü önemsiyorduk. Elbette
tümünü de gerçekte olduklarý gibi görmeye ve
mevcut zayýflýk ve problemlerin aþýlabilmesi
amacýyla, eleþtirmeye de çalýþýyorduk. 

1982’de, Ýsrail’in Lübnan’ý iþgal ettiði ve
FKÖ’yü yoketmeye giriþtiði günlerde, SSCB’nin
politik tutumunu, tarihsel kökenlerinden sözede-
rek tartýþan bir yazýnýn, o günlerde çýkardýðýmýz
yayýna girdiðini gören bir yoldaþ, “Ben buraday-
ken kimse Sovyetler Birliðini eleþtiremez!” diye
naralanmýþtý. Enternasyonalizmin bu türden kaba
ve her iki tarafa da faydasý olmayan biçimlerini ge-
ride býrakmýþ olduðumuzu, ne yazýk ki, sanmýyo-
rum. Görebildiðimiz kadarýyla, Polonya’daki de-
neyime dair de, çok ciddi kuþkularýmýzýn oluþtuðu-
nu, bu konuyu uzun uzun ve büyük sýkýntý duyarak
tartýþtýðýmýzý hatýrlýyorum. Þaka deðil...Bu tür
tartýþmalar yaptýðýmýzý kendi partimiz duysa; “an-
ti-Sovyetik ve anti-komünist” suçlamasýyla
karþýlaþmamýz iþten deðildi. “Polonya demiþtin,
anti-Sovyet suçlamasý nereden çýktý?” diyenlere
bunu daha uygun bir yerde izah ederim. 

Keza, Bulgaristan Komünist Partisi’nin Türk
asýllý Bulgar yurttaþlarýnýn adýný deðiþtirmeye zor-
lamasýna daha ilk günden karþý çýkmýþ ve 12 Eylül
faþist cuntasýnýn þefi Kenan Evren’in Dimitrof’un
ülkesine, iktidardaki BKPtarafýndan davet edilme-
sinden dolayý büyük utanç duymuþtuk. Sonuçta
komünist hareketin birliðini ister; bu birliðin
katýþýksýz Marksist-Leninist bir programatik/siya-
sal ve örgüt zemininde gerçekleþmesi için çaba
harcarken; üyesi olduðumuz partinin, üst yönetimi
“sol oportünist ve milliyetçi” olduðumuz gerek-
çesiyle bizimle iliþkisini kesti. Tasfiye olmanýn
böyle biçimleri de var. Bize “sol oportünist ve mil-

liyetçi” eleþtirisi yapanlarýn, daha sonra Nabi
Yaðcý ile birlikte TÝP’ni, TKP’ni ve TBKP’ni liki-
de etmeyi baþardýklarýný not ederek geçeyim. Son-
ralarý, zorla isim deðiþtirtme kepazeliði devam et-
tirilirken, bazý “enternasyonalistler” de Bulgar par-
tisinin avukatlýðýna soyunup “Söz sýrasý Bulgaris-
tan’ýn” broþürü basmýþlardý. Sonralarý, o broþürü
kimbilir ne yaptýlar? Bunlarý þunun için anlatýyo-
rum: yanlýþýn moda olduðu, marksizmle ala-
kasý olmayan abuk-sabuk politika ve an-
layýþlarýn komünizm sanýldýðý konjonktürler
olur. Olur ama, marksizme yabancý tutumlar-
dan komünizme; hem bir toplumsal hedef ola-
rak; hem bir partinin siyasal olgunlaþmasý
bakýmýndan ve hem de kadrolarýn komünist
bir kimlik geliþtirmeleri açýsýndan varýlamaya-
caðý, o konjonktürlerin sonuçlarýyla, pratik ola-
rak da ortaya çýkmýþtýr. Elbette komünistlerin,
marksizme yabancý yollardan komünist deðerler
yaratýlamayacaðýný görmeleri için, pratiðin
yolgöstericiliði dýþýnda, teorik bilgi ve kavrayýþ gi-
bi imkanlarý da vardýr. 

Parti merkezindeki saðcý ekibin, faþizm þart-
larýndan da yararlanarak bizi tasfiyeye yeltenmesi,
doðal olarak hedeflerimizi, hayat tarzýmýzý, sýnýf
mücadelesi içinde açýk ve endiþesiz girdiðimiz safý
deðiþtirmiþ deðildi. Gene enternasyonalist, gene
iþçi sýnýfýna sadakatle baðlý; gene iþçi yýðýnlarýnýn
devrimci siyasi hazýrlýðýnýn gerçekleþtirilmesi için
canla baþla çalýþan; gene marksist/leninist ilke ve
ideallere sýmsýký sarýlan, gene örgütlü komünistler-
dik. Haliyle gene, komünist hareketin birliði
arayýþýmýzý sürdürüyorduk; gene iþçi sýnýfý içinde-
ki baðlarýmýzý sürdürmeyi ve güçlendirmeyi baþa
koyuyorduk.

Ýlginç olan þudur: TÝP’in, o sýralar çalýþan ve
üye kazanan tek örgütüyle iliþkisini kestiði günler-
de, 12 Eylül faþizmi, her yerde terörünü estiriyor;
yakaladýðýna, uzatma imkaný da olmak kaydýyla
90 günlük gözaltý süresi boyunca, doya doya iþ-
kence ediyordu. Faþizm koþullarýnda, “bu iþler-
den elini eteðini çekmek” veya “kapaðý
yurtdýþýna atmak” gibi seçenekler varken, ülkede
ve partide mücadeleyi seçmiþ genç üyelerini, yu-
karýda sözünü ettiðim türden eleþtirilerinden do-
layý topluca tasfiye eden bir iþçi partisi daha acaba
var mýdýr?

Ayný komünistlikle uzaktan yakýndan alakasý
olmayan acaip zihniyetle, daha sonralarý temas ku-
racaðýmýz çeþitli çevrelerde de örneklerini gördük.
Örneðin, bizim komünistlerin birliði konusundaki
samimi arzumuzun, çeþitli anafor gruplarýn önder
kadrolarý tarafýndan “saflýk” olarak algýlandýðýný;
üstelik bu algýyý algýlamakta zaman zaman epeyce
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geciktiðimizi itiraf etmek isterim. Böylelerinin eli-
ne, nihai olarak herhangi bir þey geçmedi; siyase-
ten bittiler ve sürünüyorlar ama zaman kaybettiði-
mizi ve bu tür yakýnlýklarla anýlmanýn
yýpratýcýlýðýna maruz kaldýðýmýzý belirtmek yerin-
de olur. 

1980 sonrasý, sosyalist solda “geri çekilme
taktiði” uygulamadaydý. 1982-85 arasýnda mer-
kezler ve örgütlü iliþkiler “geri çekilmiþti”. Ortalýk
boþtu. Her gelenekten, “boþlukta kalmýþ” devrim-
cilerle, birlikte olmanýn ve birlikte devrimcilik
yapmanýn imkanlarýný aradýðýmýzý, zeminlerini
oluþturduðumuzu ve birlikte çalýþtýðýmýzý, gurur
verici bir hatýra olarak kaydetmeliyim. Geriye çe-
kilme taktiði, bir süre sonra yerini “12 Mart
çýkýþý” beklentilerine býraktý. “Olaðanüstü rejim”
geri çekilecek, normalizasyon ve kýsmi bir demok-
ratikleþme ile birlikte sol yeniden bayraklarýný aça-
caktý. Bu esnada toparlanmýþ ve hýzla büyümeye
hazýr hale gelmiþ olmak gerekiyordu. 

Elbette 12 Eylül, 12 Mart gibi iþini yarým
býrakmadý. Devleti faþist temeller üzerinde yeni-
den kurdu ve rejimin sürekliliðini saðlayacak ku-
rumlaþmalarý tamamladý; hatta zaman içinde rötuþ-
larýný da gerçekleþtirdi. Bu durumda sosyalist ve
ilerici hareketlerin, neredeyse tamamýnýn, 1980’le-
rin ikinci yarýsý boyunca denediði “toparlanma”
ve “doðrusal geliþim” çabalarý arzu edilen sonuç-
lara ulaþmayýnca, “birlik” kelimesinin büyüsü
arttý. 1980’lerin sonundan itibaren, bir kaç yýl bo-
yunca bir dizi birlik platformu ve iliþkisi oluþtu.
Kuruçeþme gibi çok bilinen veya kapalý zeminler-
de yürütüldüðü için ve taraflarý Kuruçeþmedeki
kadar geniþ, renkli ve kalabalýk olmadýðý için pek
bilinmeyen birlik süreçleri yaþandý. Madem ki tek
tek irili ufaklý gelenek ve yapýlar kendi toparlan-
masýný gerçekleþtirerek toplumsallaþmayý ve siya-
set yapabilir hale gelmeyi baþaramýyordu; o halde
eldeki kadro birikimi biraraya getirilerek toplum-
sallaþma ve siyaset yapma imkaný aranacaktý. Si-
yaset yapma düzeyinin uzaðýnda olmanýn, örgüt ve
kadro birikiminin yetersizliðinden kaynaklandýðý
sanýlýyordu. Farklý geleneklerin elde kalan kadro-
larý biraraya getirilirse; biraraya geliþin ve duruþun
örgütsel formu ve dili yaratýlýrsa, siyaset yapmaya
baþlanabilir ve toplumsallaþýlabilir gibi görünüyor-
du. Siyaset yapa yapa biraraya gelme ve birarada
mücadele etme fikrinin hiçbir çekiciliði yoktu.
Çünkü solun siyaset alýþkanlýklarý, birbirine karþý
siyaset yapma sýnýrýný aþamadýðý için ve bu tarz,
kadrolarý birbirine düþman etmeyi gerektirdiði
için, “siyaset” yapmayý baþa koymak uygun
görünmüyordu. Bugün de, sol parti ve çevrelerin
bütününe yakýnýný ifade eden siyaset anlayýþý;

bütün sýnýflar önünde siyaset yapmak deðil; solun
önünde, “öteki sol çevreye karþý” siyaset yapma
anlayýþý olmaya devam ediyor. 

12 Eylül’ün hasarý örgütsel düzeyden ziyade
siyasal/ideolojik düzeyde gerçekleþmiþti. Birlik
süreçlerinin en canlý olduðu dönemde gelen SSCB
ve reel sosyalizmlerin çöküþü, sosyalist hareketle-
rin bütününde, derinliðinin görülmesi için bile
yýllarýn gerekeceði ölçüde aðýr bir ideolojik yýkýma
yolaçtý. Ýdeolojik özgüven, yerini “panik atak”la-
ra ve “kuyruðu dik tutma” gösterilerine terketti.
Bazýlarý düne kadar býyýklarýný bile övdükleri Sta-
lin’i, olan biten her fenalýðýn biricik sorumlusu ilan
eden aptal broþürler kaleme aldýlar; bazýlarý “Sov-
yetler Birliðine laf söyletmem arkadaþ!..” yetkilisi
oldular. Daha sonralarý, 19 Aðustos “darbesi”nden
sonra “Sovyetler’de sosyalizmin geri dönüþünü”
kutlamak üzere topluca yemeðe gidenler de ola-
caktý. Troçkist çevreler kýsa bir süre için
haklýlýklarýnýn teslim edileceði beklentisi içinde
hareketlenseler de, çöküþün kendilerini de derin-
den etkilediðini farketmekte gecikmediler. Arna-
vutlukçu eðilimlerin mutluluðu ancak haftalara
sýðdý. Aydýnlýkçý takýmýný bu çerçevede deðerlen-
dirmek için bir neden bulunmuyor.

Siyasetsizliðe, çöküþün yarattýðý ideolojik
“daðýlma” eklendi. 

Sol/sosyalist kadrolar “birlik” ve “partileþme”
problemiyle uðraþmaktaydý. Bu dönemde ileri iþçi-
ler hýzla sosyalist harekete ilgilerini kaybettiler. Sen-
dikalarda 1980’lerin sonuna doðru yaþanan canlan-
ma, muhalefetlerin, yönetimi “ele geçirir geçirmez”,
derhal seleflerine dönüþtüðü “zaferler”e yolaçmýþtý.
Sosyalist çevrelerden feyz alan iþçiler, o dalgayla
yönetim yerlerine taþýndýlar ve çoðu, daha sonra bir
kere de KESK’te görüleceði gibi, öncekilerden be-
ter sendikacýlar haline geldi. Solcu iþçiler, sosyalist
hareketin aldýðý aðýr hasarý sezmiþ; sendikal müca-
deleyi sürdürmenin veya sendikalarda bir yerlere
gelmenin baþka türden iliþkilenmelere baðlý olduðu-
nu; bu bakýmdan sosyalist hareketin “dönemini” en
azýndan bir süre için “kapattýðýný” görmeye baþ-
lamýþlardý. Sendika genel kurullarý hýzla, hiç kimse-
nin kendi söylediklerine ve öteki konuþmacýlarýn
söylediklerine inanmadýðý “keskin”, yeni kliþeler-
den oluþan ve amigolar yönetiminde alkýþlarýn orga-
nize edildiði sahnelere dönüþtü. Üye sayýsý ve
örgütlü olduðu iþyeri sayýsý sürekli düþen; hiçbir kri-
tik anda üyeleriyle karþýlýklý güven iliþkisine sahip
olamayan sendikalarýn kürsüleri, “küreselleþme”
tahlilleriyle; “üretim sürecinin kuralsýzlaþtýrýlmasý
ve esneklik” üzerine “yüksek teori” malumatfuruþ-
luklarýyla zevzeklik eden; zihni ise bir meslek ola-
rak gördüðü sendikacýlýk kariyerinde ilerlemek için
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bu çeþit konuþmalarý yapmanýn faydalarýna yoðun-
laþmýþ “delege”lerle doldu taþtý. Ayný toplantýlarda,
bu durumu tesbit eden delege konuþmalarýnýn da
ayný þiddetle alkýþlandýðýný söylemeliyim.

Sosyalizmin saflarýndaki metal, lastik, kimya,
otomotiv ve benzeri sektörlerden iþçiler azaldý.
Buna karþýlýk, sayýlarý az ama istikrarlý emekli iþçi-
lerin mevcudiyetlerinden farklý olarak; tekstil/kon-
feksiyon sektörünün büyük dalgalanmalarýyla za-
man zaman içine aldýðý; zaman zaman iþsizliðe
kustuðu genç, eðitimsiz, sendikasýz ve öfkeli kala-
balýk, ýsrarla çaba harcayan sol çevrelerin içinden
geldiler ve geçtiler.

Sendikal hareket bütün bu dönem boyunca
hýzla etkisizleþmeyi sürdürdü. 

Kürt yükseliþi bu esnada zirvesine çýkmýþtý.
Türkiye sosyalist hareketini derinlemesine, ama
her çevrenin algýsýna baðlý olarak farklý biçimlerde
etkiliyordu.

DS, kendi görüþleri doðrultusunda, bir süre
sonra önünden döneceði ciddi bir toplumsallaþ-
manýn eþiðine gelmiþti. Sosyalist solu hem tarzýyla
ve yükseliþiyle dolaylý olarak; hem de gündemine
almaya zorladýðý konularla ve ortak toplumsal ta-
banýn zihniyetlerini þekillendirerek doðrudan  etki-
liyordu.

Fabrika böyle bir geçmiþin ve iþlemekte olan
süreçlerin ürünü olarak þekillendi.

NEYÝ BAÞARDIK, NE OLDU?

Baþlangýç olarak, birlik konusuyla ilgimizi
bütünüyle kestik. Sol içi trafiðin büsbütün dýþýna
çýkmayý istiyorduk; bir umut, Fabrika’nýn bürosu-
nu Kadýköy’de tuttuk. Ziyaretçi trafiði ve “neden
birleþmiyoruz?” sorusunu soranlar böylece azaldý
mý? Hayýr. Fabrika faaliyetini paylaþmak isteyen
herkesle birlikte çalýþmaya istekli olduk. Ýsteyen
yazý yazdý, isteyen kendisine köþe yaptý; isteyen
daðýtýmýna katýldý; isteyen yüzyüze iliþkiler
yürüttü. Biz herkesi daha fazlasý için isteklendir-
dik, yardýmcý olmaya çalýþtýk, hevesleri organize
çalýþmaya dahil ettik. Ama hiçbir çevreyle “birlik”
iliþkisi yürütmedik.

Fabrika çalýþmasýnýn bir parçasý olarak, o güne
kadar kimsenin yapmadýðý, bizim “Ýstanbul’un
emek haritasý” adýný verdiðimiz çok kapsamlý bir
“veri tabaný” oluþturma iþine giriþtik. Hiçbir za-
man tamamlanmasý sözkonusu olmayacak bu pro-
je kapsamýnda küçümsenmeyecek bir veri top-
lamýný oluþturduk ve bilgisayar ortamýna aktardýk.

Sýnýf içinde çalýþmadaki ýsrarýmýzý, kitleselleþ-
me, mevzi kazanma, birilerini bir yerlere getirme
adýna hiç sulandýrmadýk. Ne iþçilerle, ne sendi-

kacýlarla ve sendikalarla eðri-büðrü iliþkimiz ol-
madý. Aramýzda eðri-büðrüler görürsek, “yer çeki-
mi kanununun” cazibesine kapýlanlar olursa, hiç
tereddüt etmeden kapýnýn dýþýna koyduk.

Gelecek tasavvurumuzu “elde kalan kadro”,
“elde kalan fikir” döküntüleri üzerine kurmayý hiç
düþünmedik. Geleceðin iliþkilerini, geleceðin kad-
rolarýný, geleceðin fikri birikimini inþa etmeyi iste-
dik. Öyle yapmaya da devam ediyoruz.

Enternasyonalizm vurgusu sadece logonun
yanýndaki “Avusturya Ýþçi Marþý”ndan alýnmýþ
mýsralardan ibaret deðildi. O yüzdendir, Fabri-
ka’nýn çýkmýþ sayýlarý çoðaldýkça, hakkýnda dava
açýlmýþ sayý, yazý, yazar, sorumlu yazýiþleri
müdürü ve “mevkute sahibi” arkadaþlarýmýz da
çoðaldý. Zamanla cezalýlarýn sayýsý da arttý, ceza-
larýn miktarlarý da, çoðu için insan ömrünü geçti.
1960’larýn baþlarýndan itibaren 30 seneden fazla
sürmüþ bir içsavaþla içiçe geçmiþ ve 15 yýl sürmüþ
bir diðer savaþ boyunca, hem komünist olmak ve
hem de yaþamaya devam ediyor olmak, þüphesiz
bir þanstýr. Ancak hem komünist olmak ve hem de,
Doðu Perinçek’in bile hapis yattýðý bir dönemde,
hiç bedel ödememek mümkün deðildir. Böyleleri
varsa, iþin sýrrýný merak etmek gerekir.

Ýþçi sýnýfýnýn sosyalist hareketin zeminlerinden
çekiliþini tersine çevirmek; sýnýf dinamikleriyle
bað kurmak ve bu baðlar içinde dönüþtürücü ol-
mak için bir faaliyeti tasarlamýþtýk. Çok yaygýn
baðlar kurduk; ancak geri çekilmeyi tersine çevir-
mek bakýmýndan baþarýsýz olduðumuz da orta-
dadýr. Sendikal hareket bir bütün olarak bitme ha-
lindedir. Ýþçi sýnýfýmýz, siyasal olarak tam an-
lamýyla bütün referanslarýný kaybetmiþ ve
daðýlmýþtýr; þimdi, sadece sosyal bir vakýadýr.
MHP’nin seçimlerde baraj altýnda kalmasý kuvvet-
le muhtemel hale geldiði bir dönemde, Türk-Ýþ’te
olduðu gibi DÝSK’in sendikalarýnda da MHP’li
ekiplerin yönetimlere gelmesi, bir zamanlar söyle-
diðimiz “Ýþçi sýnýfý geç uyanan bir sýnýftýr”
sözünün, belki de farklý ve hazin bir doðrulanmasý
sayýlmalýdýr. En az onun kadar berbat bir gösterge
ise, Kemal Derviþ gibi birinin, partili siyasete giri-
þini ülkenin en büyük sendikal örgütünün salonun-
dan açýklamasýdýr. Arjantin’de, Brezilya’da Kemal
Derviþlerin o binanýn civarýndan geçmesi bile
yürek ister. Demek iþçi sýnýfýmýzýn siyasal bir özne
haline gelmesi için yürütülecek çalýþmalarýn
tarzýnda, köklü bir deðiþikliðe gitmek zorunludur.
Bu mecburiyeti çok önce gördük.  

KOMÜNÝST PARTÝSÝ GÝRÝÞÝMÝ

Komünist Partisi Giriþimi’nin öncesinde ve
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esnasýnda, Türkiye solunun artýk alýþmýþ ve
sýkýlmýþ olduðu bir dizi “baþarý” hikayesi var. 

Fabrika’nýn ilk sayýsýný hazýrlarken komünist-
tik. Türkiye komünist hareketinin 10 Eylül 1920
Baku Kongresiyle baþlayan partili geleneðinin bir
parçasýydýk. Yýllarca, iþyerlerinde, okullarda,
emekçi mahallelerinde 10 Eylül’ü, Mustafa Sup-
hi’yi ve 15’leri; yalnýz olduðumuzu görmenin
hüznünü de duyarak mücadelemizin bayraklarý
yaptýk. Biz ortadaydýk. Likidasyon sürecine karþý
direnmek isteyenler olursa, görebilecekleri bir yer-
deydik. Ama bununla yetinmedik, iþçi hareketi
içinde, geleneðimizin insanlarýný da aradýk, kimile-
rini bulduk. 

1996 yýlý baþýndan itibaren TKP geleneði için-
den kimi toparlanma giriþimlerinin, bu yönde insi-
yatiflerin haberleri gelmeye baþladý. Ayný yýlýn
yazýnda yapýlan geniþ katýlýmlý bir toplantýyla bu
insiyatif kurumlaþma yoluna girdi. Bu giriþimi se-
vinçle karþýladýk, destekledik.

Bu giriþim baþarýsýz oldu, parçalandý. Parça-
lanmanýn gerisinde, parti hedefine varmayý
aklýndan bile geçirmemiþ olanlarýn varlýðý kadar;
sürecin kendi dar çevreleri tarafýndan denetlene-
meyecek ölçüde geniþlememesini asli faaliyetleri
haline getirmiþ bir grubun varlýðý da durmaktadýr.
Bu grup, yakýn zamanda kendi içinde de bir
bölünme yaþadý. Þimdi Ürün ve Savaþ Yolu dergi-
lerinde kendilerini ifade ediyorlar.

Sürecin kendi hedeflerine doðru ilerlemediði-
ni, oldukça gecikmeli olarak görmeye baþlayan ki-
mi isimlerle birlikte, 1998 yazýndan itibaren bira-
raya geldik ve zaten yapmakta olduðumuz “mem-
leket gezi”lerini hýzlandýrdýk. Bu çalýþmalar içinde
biraraya gelen, birbirini bulanlar oldu; çalýþma-
larýmýzý duyup görüþmek isteyen ve görüþme son-
rasýnda, birlikte çalýþma kararý verenler oldu. Bir
“Meclis”in oluþmasý ve yapýlan iþe hep birlikte
KOMÜNÝST PARTÝSÝ GÝRÝÞÝMÝ adýný vermemiz
Aralýk 1999 tarihli toplantýmýzda olmuþtur. Fabri-
ka’nýn Nisan 2000 tarihli 47. sayýsýnda yayýnlanan
“Sonuç Bildirisi” de bu toplantýda kaleme alýnmýþ;
ancak üzerinde daha sonra çalýþýlmýþtýr.

Bildirge 2000 yýlýnýn ilk günlerinden itibaren
ilerici çevrelerde yaygýnlaþmaya baþlamýþ ve ciddi
bir etki yaratmýþtýr. Bu etkinin sonuçlarýndan birisi
olduðu açýktýr; SÝP’ten gelen görüþme isteði üzeri-
ne Meclis’in dört temsilcisi SÝP MK’nden temsil-
cilerle 10 Nisan 2000’de bu partinin Ankara Ýl
Merkezinde görüþmüþler ve SÝP’lilerin
“Komünist adýný Türkiye’nin AB üye
adaylýðýndan dolayý mý kullanmak istiyorsu-
nuz?” þeklindeki ýsrarlý sorusuna muhatap olmuþ-
lardýr. Demek akýllarýndan Türkiye-AB iliþkilerin-

den yararlanarak “komünist” adýný almak geçmek-
teymiþ. 

Maksat Komünist Partisi olmak deðil,
komünist adýný almak olunca, Komünist Partisi
Giriþimi de bir “rakip” olarak görülmüþ ve süratle
“Komünist Partisi” adýnda uyduruk bir parti kurul-
muþtur. Bu esnada da Yunanistan Komünist Parti-
si’nin “Neden TKP adýný almadýnýz?” sorusuna,
Kemal Okuyan TKP’nin bütün tarihini sahiplen-
mek istemediklerinden, Kürt emekçilerini de
örgütlemek istedikleri için “Türkiye” adýný al-
madýklarýna kadar, bir dizi þimdi tuhaf bulunacak
cevaplar vermiþtir. Sonra “Ülkenin komünist parti-
si:SÝP” kampanyasýyla “TKP” adýný sahiplenme
ataðýna geçilmiþtir.

Bu tuhaf iþlerin bizi ilgilendiren yaný, bugün
var, yarýn yok bir “niþ hareketi”nin, kendisine
AB’nin þemsiye olacaðý umuduyla hangi adý
yakýþtýrdýðý deðildir. Siyasette de, ticarette de
örnekleri vardýr. Birileri, bir “niþ”, duvardaki bir
oyuk anlamýnda bir “boþluk” farkeder. Bir süre o
kovuðun içinde ve o kovuk kadar büyür. Kovuðun
sýnýrlarýna deðil; “büyümeye” bakan birileri de
“salyangozlarýný” alýr oraya koþar. Halbuki eski-
den de orada deðil miydi, düello teklifleri falan...
Bu iþlerle ilgili deðiliz, tabii bu çevreyi de yöneti-
cilerinden ibaret ve bütünüyle yöneticilerinin kur-
þun askeri olarak görmüyoruz. Komünist hareketin
geneli içindedirler. Ýlgilendiðimiz yan, Komünist
Partisi Giriþimi’ne dahil olduðu andan itibaren, her
konuda sürekli kararsýzlýk yaþayan; alýnmýþ her ka-
rar hakkýnda yeniden yeniden müzakere açan; her
toplantýda en az bir kere istifa etmeye teþebbüs
eden ve sonra “gönlünü alma daimi komite-
si”nin çabalarýna kendisini teslim eden; fikirlerinin
oylanamaz olduðuna bizden önceki hayatýnda
inandýrýlmýþ Cemal Kýral’ýn, SÝP partisinin “Sol
Meclis”ine gitmesi ve oradan da bir süre sonra ye-
terli ihtimam görmediðinden olacak istifa etmesi
meselesidir. Cemal Kýral ve giriþim içinde Cemal
Kýral’ýn bir “fenomen” olduðuna inanmýþ olanlar;
çok uzun bir dönem boyunca sanki SÝP partisi
adýna hareket eder gibi davranmýþlar ve Giriþim’in
önüne koyduðu, kararýný aldýðý her iþi frenlemiþler-
dir. KP Giriþimi’ni içeriden çürütme tutumu, C.
Kýral’ýn hem “Giriþim Meclisi”nde, hem de “Sol
Meclis’te” olmak istemesiyle Ekim 2001’de ta-
hammül edilemez hale gelmiþ ve bir dizi engelle-
meden sonra Kýral da, “tebasý” da Giriþim’in
dýþýna çýkmak durumunda kalmýþlardýr.

Ne yazýk ki son 8 yýlda, “TKP’yi toparlama,
ayaða kaldýrma” iddiasýyla biraraya gelen veya
TKP’li kimliðiyle, bizim de içinde olduðumuz
meclislere katýlan pek çok isim içinden, gerçekte
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ne yapmak istediðini bilmeyen; bir oraya bir bura-
ya yalpalayan; hiçbir büyük hayali, düþüncesi,
inancý olmayan; aksine, küçükten küçük hesap-
larýn yönlendirdiði; partili standartlarýnýn zerresini
edinememiþ baþka þahsiyetler, baþka arkadaþ çev-
releri, baþka “mühim bey”lerle de uðraþmak zo-
runda kaldýk. Hepsi de pek þüpheciydiler. Samimi-
yetimizi yeterince kanýtlamadýðýmýz kimse kal-
madý. Hepimizin zamaný, emeði, enerjisi ve heye-
caný üzerinde tepinebileceðini sanan böyleleri, ge-
ne zaman içinde bizi kendilerinden kurtardýlar. So-
nuçta komünistliði sadece geçmiþteki referans-
larýndan ibaret olmayan; yakýn zamanda ve bugün,
siyasi faaliyet içinde komünist kimliðini korumayý
ve geliþtirmeyi baþarmýþ olan yoldaþlarla
yürümekteyiz.

Komünist Partisi Giriþimi, “Sonuç Bildirge-
si”yle baðlý Meclis üyeleri tarafýndan
sürdürülüyor. Meclis, C. Kýral ve yakýnlarý ta-
rafýndan, Meclis’in aldýðý kararlara uygun þekilde
hazýrlanmýþ ve matbaaya gitme aþamasýna gelmiþ-
ten durdurulan “10 Eylül” adlý derginin yayýnlan-
masýný þimdilik ertelemiþ ve Fabrika’nýn yayýnýný
sürdürmesini kararlaþtýrmýþtýr. 

Hikaye budur.
Görüldüðü gibi Fabrika’nýn 47. sayýsýndan iti-

baren Komünist Partisi Giriþimi politikasý ortaya
çýkmamýþ; her zaman geçerli olan “Türkiye iþçi
sýnýfýnýn Komünist Partisi” hedefine ilerlemekte
yeni bir imkan çýkýnca, Fabrika sayfalarý geliþme-
lere açýlmýþtýr. Zaten 47. sayýdan geriye doðru gi-
dildiðinde doðrudan komünist hareketin tarihine
ve geleceðine iliþkin pek çok yazý ve tartýþmanýn
Fabrika sayfalarýnda yeraldýðý görülecektir. 

“SINIF GÜNDEMÝ”, “KAFA KAYMASI”

47. sayýdan itibaren olan; Fabrika’nýn yayýn
çizgisinde zaten ortaya çýkmýþ ve olgunlaþmýþ bir
eðilimin, yayýnýn biçimine yansýmýþ olmasýdýr. 

Farkedilebileceði gibi Fabrika sayfalarýnda ye-
ralan yazýlar giderek haber/yorum yazýlarý olmak-
tan çýkmýþ; perspektif üretmeyi baþa koyan
çalýþmalara dönüþmüþtü. 

Burada “klasik sýnýf gündemi” meselesine
gelebiliriz. Tuncay kardeþimiz bu kavramlaþtýrma
ile sanýrým, özelleþtirme, iþ güvencesi yasasý, asga-
ri ücret, SSK, ÝMF, sendikal hareket, DÝSK,
TÜRK-ÝÞ, KESK, toplu sözleþme, grev, vb.vb.vb
baþlýklarý anlatmayý istiyor. Fabrika ilk
sayýsýndan bu yana, bu tür baþlýklar altýnda
özetlenebilecek gündemin peþinde zaten koþ-
mamýþtýr. Olumlu veya olumsuz, öðretici deðer-
lendirmeler yapmaya uygun mahiyetteki örnekler-

le ilgilenmeye çalýþtýk. Fabrika’nýn hiçbir
sayýsýnda o dönemde gerçekleþmiþ iþçi eylemleri-
nin, grevlerin vb. dökümü yoktur. 

Her sayýmýzda deðiþen “falan iþletme özelleþ-
tirilemez” politikasý yapmadýk. Konuyu, öðren-
mek isteyen herkesin öðrenebileceði derinlikte or-
taya koyduk ve bitirdik. Keynesçiliði komünizm
zanneden kimi cühela ise, gecikmiþ ve gericileþ-
miþ sosyaldemokratlar olduklarýnýn farkýna bile
varmadan, mevcut KÝT’leri sosyalist kollektif
mülkiyete referans ilan etmeye devam ediyor.
Köstebek gibidirler; Paþabahçe Cam fabrikasýnýn
kapatýlmasý giriþimi baþlayýnca, burunlarýnýn
önünü bile göremedikleri için, “Ýþçilerden sert
yanýt: üretime devam!” gibi saçma baþlýklarla,
sözümona iþçi sýnýfýna sadakatlerini gösterdiler.
Fabrika kimseyi kandýrmaz; gösteri yapmaz.
Yanlýþ bir iþ yapmýþsa unutulmasýný ummaz, bek-
lemez. Kendisi o yanlýþa dikkat çeker. Kafa kay-
masý, asýl sosyalist/komünist olma iddiasýnda bu-
lunan, ama gerçekte iflah olmaz sosyaldemokrat-
lardan baþka bir þey olmayan “KÝT’ler halkýn
malýdýr, özelleþtirilemez!”ci cemaatlerde aran-
malýdýr.

Redevans sahalarýnda yüzyýl öncesinin þart-
larýnda çalýþmaya ve yaþamaya mecbur edilen; 13
yaþýndaki çocuklarýn günde 13-14 saat çalýþtýðý
özel ocaklarla ilgili tek görüþü; bu ocaklardan üre-
tilen kömürün kalitesizliði, fazla kül býrakmasý ve
termik santralýn filtresinin týkanmasý endiþesinden
ibaret olan, sözümona sosyalistler tanýdýk. Sosya-
listlerin asýl ilgisinin iþçi sýnýfýna yönelmesi gerek-
tiðine, “milli servet”le, Mümtaz Soysal’larýn zaten
ilgilenmekte olduðuna dair yazdýklarýmýz etkili ol-
madý. Bu çeþit sosyalistlerin santral filtresine
döktükleri gözyaþýnýn sonu gelmedi.

Her zaman iþimizin, “iþçi sýnýfýnýn gündemini
takip etme” kaygýsýyla; konjonktürel olarak kütle
halinde apolitikleþen, etkisizleþen ve ufku sendika-
lizmle sýnýrlanmýþ bir topluluðun peþinden gitmek
yerine; baþýndan itibaren, sýnýfýn gündemine
komünist politikalarý sokmak olduðunu düþündük.
Fabrika sayfalarýnda bu tutumun sayýsýz örneði
vardýr. Örneðin biz Zonguldak’la ilgili yoðun ve
yýllar süren bir yayýn faaliyeti yürüttük. O sýrada
Zonguldak hiç kimsenin gündeminde deðildi. Hat-
ta Zonguldaklý maden iþçisi; Zonguldaklý maden iþ-
çisinin bile gündeminde deðildi. 

Ýþçilerle sadece mücadelenin yükseldiði anlar-
da deðil; her zaman ilgili olmanýn; “sýradan
günlerdeki” yaþama ve çalýþma þartlarýný tanýma
ve teþhir etmenin; giderek onlarla iyi ve kötü
günlerinde birlikte olmanýn önemini gördük. Bu
bakýþ açýsýný her zaman koruduk.
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Bir de fikri takip meselesi var. Zonguldak iþçi-
si greve çýktýðý zaman, Zonguldak solcularýn hacý
olma yeriydi. Ankara Yürüyüþü’ne katýlanlarýn
sayýsý, neredeyse Zonguldak’ýn tüm nüfusu ka-
dardý. Yürüyüþ baþarýsýz oldu, grev bitti. Sol, Zon-
guldak’tan elini ayaðýný çekti. Þehrin içindeki sol-
culuk da madencinin çalýþma ve yaþama þartlarýna
ilgisini kaybetti.  

Bu alanda yarattýðýmýz, yaratýlmasýna katký
saðladýðýmýz bilgi birikimi, ürettiðimiz perspektif;
ne üniversitelerin, ne siyasi partilerin, ne hükümet
üyelerinin, ne devletin, ne sendikal hareketin, ne
de sosyalistlerin, görmezlikten gelebileceði
ölçülerde deðildir. “Bütün sýnýflar önünde” siyaset
yapýlmýþ ve geleceðe hazýrlýksýz yakalanmak yeri-
ne; geleceðin inþasýna giriþilmiþtir. Kimlerin nasýl
kayýtsýz kalamadýðýnýn haberlerine zaman zaman
gazetenin sayfalarýnda yer verdik.

Bu tutumun baþka örnekleri Fabrika arþivin-
den bulunabilir.

Biz kemalizmle hesaplaþmamýþ bir iþçi hare-
ketinin; þovenizmden kurtulamamýþ; Kürt, Ermeni
ve Arap düþmanlýðýný deþifre edememiþ, siyonizmi
tanýmayan, tarih bilmeyen, özellikle 19. yüzyýl ta-
rihinden habersiz; kültür sorunlarýna ilgi duyma-
yan; þiir okumayan, edebiyat sevmeyen, tiyatroya
gitmeyen “öncü iþçilerin” baþýný çektiði bir iþçi ha-
reketinin; baþarýlý bir toplu sözleþme yapabileceði-
ne, bir grevi yerlerde süründürmeden götürebilece-
ðine, sendikasýný kendi savaþ okulu, kendi örgütü
haline getirebileceðine inanmadýk, inanmayýz. Ne-
rede kaldý sýnýfýn siyasi bir özne düzeyine yüksel-
mesi... Bugünün öncü iþçilerinin çoðunun dünya-
dan haberi yoktur ve iþyerinde “cep telefonu, ara-
ba, karý-kýz, futbol, kooperatif” muhabbetinden;
sendikal hayatta entrika, yönetim pazarlýðýndan
öteye bir mevzuya rastlanmaz. Sendika eðitimleri
genel eðilim olarak, delege tavlama gezileridir.
Dinlenme ve eðitim tesislerine gidilirken, otobüste
içmeler baþlar. Bir kaç saatlik göstermelik eðitim-
lerden sonra ense yapýlýr, akþam yemeklerinde
dansöz oynar. Kapý arkalarýnda kongre öncesi pa-
zarlýklarý ve cilveleþmeler yürütülür. Sonra da sen-
dikalarýn yönetimlerine, giderek daha sað, daha
gerici, daha yiyici takýmý seçilir. Veya seçilenler de
Gregor Samsa gibi metamorfoz geçirirler.

Þu soru sorulabilir: Eðer genel manzara buysa,
iþçiler Fabrika’da yazýlanlarý veya benzer bir tu-
tum içindeki baþka yayýnlarý neden okusunlar?

Fabrika, baþýndan itibaren iþçiler için deðil,
sosyalist iþçiler için; sosyalist iþçilerin de içinde ol-
duðu bir topluluk tarafýndan çýkarýldý. Bu þu de-
mek; iþçi hareketine bu fikirlerin nüfuz etmesi,

sosyalist iþçiler üzerinden olacak. Öncelikle sosya-
list iþçinin zihnini örgütlemek gerekir ki, bu fikir-
lerin yýðýnlara taþýnmasýnda rol üstlenebilsin.  

Ancak Fabrika’nýn yayýnýný sürdürdüðü on yýl
içinde gördük ki, sosyalist hareket bir bütün olarak
toplum içindeki fikri hegemonyasýný kaybetmiþ;
bu kaybediþ, solun geleneksel yýðýn baðlarýnýn
kopmasýna ve emekçi, yoksul yýðýnlarýn islamcý
veya milliyetçi ideolojilerin etki alanýna girmesine
yolaçmýþtýr. Hegemonya kaybýnda 12 Eylül yenil-
gisinin de, Sovyetler Birliði’nin çözülüþünün de
payý vardýr. Ancak biri ulusal, diðeri uluslararasý
planda iki yenilgiden sonra, hala elde kalan
döküntü fikirlerle idare edebileceðini sanan ve gi-
derek cehaleti derinleþen solun da bunda payý
vardýr. Sosyalist hareketin, kendisini fikri plan-
da yenilemeden ve derinleþtirmeden; burjuva
akýmlarla entellektüel bir hesaplaþmada yeni
zaferler kazanmadan kaybettiði hegemonyayý
yeniden inþa etmesi mümkün deðildir. 

Fabrika bu amaçla, sosyalist hareketin fik-
ri planda kendisini yeniden inþa etmesine özel
bir önem vermektedir. Bu inþa çabasýný yenilen-
me adýna inkarcýlýktan ve Avrupa merkezli moda-
larýn peþinden sürüklenerek, sosyalistlerin zihnini
Avrupa’nýn çöplüðü haline getirme tutumlarýndan
uzak durarak yürütüyoruz. Sosyalist hareket, fik-
ri planda derinleþmeksizin ve entelektüel ha-
yatta özgüvenini yeniden büyütecek zaferler
kazanmaksýzýn; bunu politik planda hayalci ol-
mayan baþarý adýmlarýyla beslemeksizin ve ku-
ru kalabalýk deðil; komünist partinin inþasýný
yürüten bir kadro ve örgüt birikimini biraraya
getirmeksizin, iþçi sýnýfý içinde genelleþmiþ bir
etki yaratamýyacaktýr.

Bilmiyorum, bu uzun cevabýn içinde, Tun-
cay’ýn ve O’nun sorularýný paylaþanlarýn aradýklarý
her þey var mýdýr? Esasen, Tuncay’ýn sorularý vesi-
le oldu; özellikle Komünist Partisi Giriþimi’nin
seyri hakkýnda, ortamýn þeffaflaþmasý epeydir bir
ihtiyaç halini almýþtý. Siyasi konularýn þeffaf-
laþtýrýlmasýný bir ihtiyaç olarak algýlamak; öteden
beri her sorunu, giderek daha da daralan görüþme-
lerle çözme anlayýþýnýn yaygýnlýðý karþýsýnda; bi-
zim bütün ilgilileri önünde ve mümkünse herkesin
katkýsýyla çözme anlayýþýmýzýn da icabýdýr. 

Olabilir ki baþka sorular vardýr; baþka açýkla-
malar iyi olacaktýr; yeni mektuplar yazýn veya ha-
berleþip planlayalým, yüzyüze konuþalým. Konuþ-
malarýmýzýn herkese faydalý bir yanýný görürsek;
oturup yazýya dökelim.

Hiç kimsenin, deðerini farkedemeyeceði ka-
dar çok, “dikkatli” arkadaþý yoktur.
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1. 12 Eylül 1980 askeri faþist darbesinin aðýr
baský ve terörü karþýsýnda yenilen Türkiye
komünist ve iþçi hareketinin tüm akým ve örgütle-
ri, seksenli yýllarýn sonunda Dünya Sosyalist Siste-
mi’nin, kendi tarihinin biriktirdiði sorun ve zaaf-
larýn da katkýsýyla Emperyalist kamp karþýsýndaki
çözülüþü sonucu, daha yaralarýný saramadan çok
daha derin ve kapsamlý bir saldýrý ile yüz yüze gel-
diler.

2. Bugün giriþimimiz içersinde yer alan bir
çok yoldaþýn da o günkü örgütlü kimlikleriyle içer-
sinde yer aldýklarý bu süreçte, komünist hareketi-
mizin bütünü, büyük bir alt üst oluþu yaþadý. Kimi
örgüt ve çevreler siyaseten iflas ederek savaþým
alanýný terkettiler. 

3. 1920’de, yurtiçinden ve dýþýndan komünist
çevrelerin katýlýmýyla gerçekleþen Bakü Kongre-
siyle kurulmuþ, ülkemizin ilk, en köklü ve en
yýðýnsal komünist örgütlenmesi olan Türkiye
Komünist Partisi ise, yöneticilerinin ezici çoðunlu-
ðunun eliyle likidasyon sürecine maruz kaldýðý
için, siyasi mücadelelerin bir öznesi olmaktan
çýkmýþtýr.

4. Ne var ki, yaþanan bu süreç, dünyada ve
ülkemizde bütün þiddetiyle süregiden sýnýf müca-
delelerinin her zaman yakýcý kýldýðý, sýnýfsýz ve
sýnýrsýz komünizm dünyasýnýn kurucusu komünist
parti ihtiyacýný ortadan kaldýrmadý. Ýþçi sýnýfýnýn
komünist partisi hem Türkiye iþçi sýnýfý ve ülke-
miz; hem de Dünya Komünist ve iþçi hareketi için
bir ihtiyaçtýr.

5. Giriþimimiz bu ihtiyacýn, mevcut akým ve
eðilimlerden birinin veya herhangi bir dönemin
canlandýrýlmasý ve toparlanmasýyla deðil; çok par-
çalýlýðý ortadan kaldýracak, esinini Bakü Kongre-
si’nden alan bir birleþik sürecin yaratýlmasýyla
karþýlanabileceði görüþündedir. Komünist ve iþçi
hareketinin her hangi bir parti, örgüt veya akýmýnýn
doðrusal geliþimi boyunca yeniden örgütlenmesi
ile sorunun çözüleceðini ileri süren görüþlerin ge-

çersizliði, yaþanan süreçlerde yeterli netlikte
görülmüþtür.

6. Geçmiþte ve günümüzde, farklý örgüt ve fa-
aliyet biçimleri içinde yeralan; bir eðilim halinde
veya kiþi olarak çeþitli toplumsal ve siyasal
örgütler içinde sorumluluk üstlenen kadýn, erkek
her yaþtan komünist; komünist parti oluþturma
sürecininin eþit haklara sahip bileþenleri olarak bu
inþaya, topyekun çabalarýný katmalýdýr. Uzun ve
aðýr yenilgi yýllarý boyunca, sýnýf mücadelelerinde
kendi yapý, ad ve sembolleriyle konumlanan, dire-
nen ve savaþýmý elden býrakmayan tüm komünist
eðilim, grup, çevre ve örgütler, Komünist Partisi
inþa sürecine, birikim ve deðerlerini, katmalý; bu
süreç içinde yeralma kararlýlýðýný ortaya koy-
malýdýr. Bu çevre, grup ve örgütleri, giriþimimizin
eþit haklý doðal bileþenleri olarak gördüðümüzü
ilan etmeyi, mücadele yoldaþlýðýnýn gereði sayýyo-
ruz.

7. Ülkemiz komünist ve iþçi hareketinin tüm
deðerlerinin mirasçýsý ve geleceðe taþýyýcýsý ol-
mayý amaçlayan giriþimimiz, sürecimizin
katýlýmcýsý olan çevrelerin bundan önceki tüm
çalýþma ve yayýnlarýný, giriþimimizi hazýrlayan
onurlu çabalar olarak selamlar. Ancak bunlarýn
hiçbirisinin giriþimimizi tanýmlamaya yetmeyece-
ðini, giriþimimizin kendini önceleyen çabalarýn
tümünden çok daha geniþ ve kapsamlý olduðunu
özellikle belirtir.

8. Giriþimimiz, henüz birlikte hareket etmeyi
baþaramadýðýmýz; ulaþmaya ve birlikte hareket et-
meye çalýþtýðýmýz komünistleri; bitmiþ, tamam-
lanmýþ bir oluþuma çaðýrmýyor. Baþlangýç
adýmlarýný da birlikte biçimlendirmeyi ve birlikte
atmayý öneriyor. 

Giriþimimiz, tüm komünistleri kapsayacak bir
Komünist Partisi’nin oluþturulmasýný hedefleyen
kollektif bir çabadýr. Bu çaba sadece hepimizi
altýnda toplayacak bir partinin, örgütsel çatýsýný
birlikte örmeyi önermiyor. Asýl birleþtirici olanýn,
sadece Türkiye’deki ekonomik/toplumsal/ siyasal
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düzen  karþýsýnda deðil; en geliþkin burjuva düzen-
ler karþýsýnda da cazibesini kaybetmeyen bir top-
lumsal özgürleþme tasarýmýnýn; buna uygun fikri
bir zeminin birlikte üretilmesi olduðunun altýný çi-
ziyor.

Giriþimimizin hareket noktasý, hiçbir
komünist çevrenin eleþtirisiyle; bizce eksik veya
zaaflý yanlarýnýn ortaya konulmasýyla sýnýrlý bir
haklýlýk arayýþýna dayanmýyor. Çaðrýmýz, bu
türden eleþtiri ve farklýlýklarý öne çýkaran; varolu-
þunun gerekçelerini kapitalizme ve emperyalizme
karþý konumlanýþ ve mücadelede deðil; komünist-
ler arasý veya sol içi rekabet ve konumlanýþýnda
bulan “eski” ve köreltici siyaset tarzýnýn terkedil-
mesi yönündedir. Bu yüzden herkesi, gelecekte
birlikte mücadele etmeyi zorlaþtýracak, geciktire-
cek veya engelleyecek tutum ve davranýþlardan
uzak durmaya çaðýrýyoruz. Komünist hareket için-
de yeralan bütün yapý, grup ve kiþilerin yaptýðý ve
yapacaðý iþlerin; birarada olmadýðýmýz þartlarda
da, hepimizi etkilediði bilinç ve sorumluluðuyla
hareket ediyoruz.

9. Ülkemizin komünist partisini inþa görevi ile
çalýþmalarýný baþlatan giriþimimiz, uluslararasý
komünist iþçi hareketinin tüm deðer ve ka-
zanýmlarýnýn, ilke ve ülkülerinin, ülkemiz iþçi
sýnýfý hareketine taþýyýcýsý olmayý amaçlar. Enter-
nasyonalizmi en güçlü silahý sayar. Ýþçi sýnýfýnýn
devrimci düþüncesi Marksizm-Leninizmi
günümüz gerçekliðiyle yaratýcý bir biçimde birleþ-
tirmeyi amaçlar.

10. Giriþimimiz, ülkemiz iþçi ve komünist ha-
reketinin 80 yýlý aþan örgütlü savaþým tarihinin
bütünsel ve nesnel bir muhasebesinin
çýkarýlmasýný baþta gelen bir görev olarak ele alýr.

11. Giriþimimiz içersinde yer alarak irade bir-
liði saðlayan komünistleri, toplumsal yaþam içinde
örgütlü ve aktif yoldaþlar haline getirmek için ge-
reken tüm organizasyonlarý gerçekleþtirmeyi acil
görevi sayar.

12. Giriþimimiz, sürecin her aþamasýnda, de-
mokratik hak ve özgürlükler alanýnýn geniþletilme-
si yönündeki mücadelelerde, aktif ve sorumlu rol
üstlenir. 

13. Giriþimimiz, Türkiye’de Komünist Partisi
üzerindeki yasaðýn kaldýrýlmasý için mücadeleyi,
ülkedeki demokratik hak ve özgürlükler alanýnýn
geniþletilmesi mücadelesinin kritik bir alaný ve
öncelikli bir görev olarak görür. Yeni bir yüzyýlýn
baþýnda, ülkemizdeki komünist parti yasaðý
utancýnýn ortadan kaldýrýlmasý görevinin sadece
komünistlerin deðil, tüm ilerici, sosyalist, sol ve
demokratik parti ve akýmlarýn da görevi olduðu-
nun bilinciyle bu uðurda sonuç alýcý ortak savaþýmý
örgütlemeyi önüne görev olarak koyar.

Giriþimimiz, önüne koyduðu görevleri, Türki-
ye Komünist hareketinin, uzun ve onurlu tarihi bo-
yunca yarattýðý deðer ve birikime layýk olma so-
rumluluk ve kararlýlýðýyla gerçekleþtirmek üzere
yola çýkmýþtýr. 

Yolumuz açýk olsun! 

Komünist Partisi Giriþimi

(Bu bildiri Komünist Partisi Giriþimi Meclisi’nin
Aralýk 1999 tarihli toplantýsýnda kabul edilmiþtir.)
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Bu yazýnýn konusu olan "klasik" kavramý,
Marksist iktisat, sosyoloji, psikoloji ya da tarih gi-
bi alanlarý deðil, edebi klasikleri ifade ediyor. Do-
layýsýyla bu yazý bir edebiyat yazýsý olacaktýr. Ge-
nellikle sol çevrelerde klasik kavramýyla kastedi-
len Marksist klasikler olmuþtur. Ülkemizde oku-
ma, okuduðunu anlama yaþý genellikle çok geç ka-
zanýldýðý için- hele ki orta sýnýf bir aileden gelinmi-
yorsa bu süreç çok daha geç yaþlarda baþlar- sol
hareketlerin içine giren gençler bir an önce ya-
þadýklarý dünyayý kavramaya çalýþýrlar. Bu yolda
ilk yapýlacak þey baþlýca referans kitaplarýmýz ise
hep Marksist klasikler ya da onlarýn çeþitli yorum-
larý olmuþtur. Genellikle de okunan klasikler o
anýn acil sorunlarýyla ilgili kitaplar olur. Bundan on
yýl önce en popüler siyaset klasikleri Stalin ya da
Lenin'in ulusal sorunlarla ilgili yazdýklarý makale-
ler ya da bu konuyla ilgili sosyolojik çalýþmalardý. 

Yukarýda da belirttiðim gibi ülkemizde okuma
"yaþý" genellikle çok geç baþlýyor. Bu durum
aydýnlanmanýn zorunlu bir duraðý olan edebiyat
klasiklerini okumayý da ister istemez hýzlandýran
bir sonuç yaratýyor. Okuma alýþkanlýðýný on iki, on
üç  yaþýnda kazanmakla yirmi yaþýndan sonra ka-
zanmak arasýnda daðlar kadar fark vardýr. Dosto-
yevski' yi on sekiz yaþýnda okumakla otuz yaþýnda
okumak arasýnda nasýl bir fark olabilir? Gençlik
herþeyin olduðundan daha büyüleyici gözüktüðü
ve okunanýn tadýna daha yoðun varýldýðý bir çaðdýr.
On sekiz yaþýnda okunan Raskolnikov ya da Di-
mitriy Karamazof karakterlerinin insan ruhu üze-
rinde yarattýðý etkiyle otuzundan sonra okumanýn
yarattýðý etki asla ayný deðildir. Gençlikte her dene-
yimde olduðu gibi bu büyüleyici karakterler de in-
san üzerinde bambaþka, muazzam bir tat ve etki
býrakýrlar. Gençlik çaðýnda okunmuþ bir klasik, ol-
gunluk çaðýnda yeniden okunduðunda, genellikle
ikinci okumada yeni anlamlarýn, ayrýntýlarýn ve
tadlarýn ayýrdýna varýrýz. Tabii okuduðumuz yapýt

bir klasikse... Öyleyse þu sorunun zamaný gelmedi
mi: Klasik nedir?

KLASÝK NEDÝR?

Çok bilinen bir tanýmlamadan baþlarsak klasik-
ler okurlarýna söyleyeceklerini hiçbir zaman tüket-
memiþ olan eserlerdir. Her çaðda, ister gençlikte,
ister olgunluk ya da yaþlýlýk çaðýnda, okuruna
bambaþka þeyler söyleyebilen eserlerdir. Ýlk kez
okuduðumuzda bile daha önce okumuþuz duygusu
verirler. Bu yapýtlarýn kahramanlarý bir yerlerde
karþýlaþtýðýmýz eski bir tanýdýk gibi sislerin
arasýndan sýyrýlýp gelirler ve bize gülümserler. Sha-
kespeare'in hangi karakterinin yaþamda bir
karþýlýðý yoktur? Kral Lear'ýn mý, Macbeht'in mi,
büyük bir tutkuyla baðlandýðý Desdemonayý
kýskançlýk uðruna kendi elleriyle boðan Othel-
lo'nun mu? Herhangi bir gazetenin üçüncü say-
fasýnda her hafta böyle bir cinayet haberi görmek
mümkündür. Ancak bu olaydaki tragedyayý ancak
beþ yüz yýl önce yazýlmýþ Othello'yu okuduðumuz
zaman hemen yanýbaþýmýzda iþlenen bir cinayet-
miþ gibi sezeriz. 

Klasikler her yeni okumada tekrar tekrar yeni
bir þeyler keþfedebileceðimiz eserlerdir. Klasikler
þaþýrtýcýdýr. Bu nedenle genelde klasikler için "ye-
niden okuyorum" denir. Her okuyuþta yaþ dönemi-
ne göre yeni tadlar verir. Gençlikte daha büyüleyi-
cidir, olgunlukta daha þaþýrtýcý, yaþlýlýkta daha de-
rinlikli ve felsefi... Klasik ilk kez okunuyorken bi-
le yeniden okunuyormuþ duygusu veren yapýttýr.
Bunun nedeni, klasiklerin çoðu zaman "yeni" bir
þey söylemiyor oluþlarýdýr. Hatta çoðu zaman in-
sanlýk kadar eski konular etrafýnda dönüp dururlar.
Biz bu konularý hep bildiðimizi sanýrýz ama örne-
ðin Anna Karerina yý her okuyuþta aþký ve tutkuyu
yeniden tanýma fýrsatý buluruz. Bunun nedeni kla-
siklerin her okuyucuyla bire bir özel bir iliþki ku-
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rabilme yeteneðinin olmasýdýr. Homeros, Odisseia
ya da Ýlyada'yý binlerce yýl öncesinden sadece bize
anlatýyormuþ gibi hissederiz. Sanki Ýthaka'yý Odis-
seia deðil biz arýyormuþuz duygusuna kapýlýrýz. 

Bu noktada klasiklerin evrenselliðinden söz
açmanýn tam da sýrasý. Baþtan beri tanýmladýðýmýz
tüm özellikler zamana ve mekana göre deðiþme-
yen, her çaðýn ve mekanýn eserlerini tanýmlýyor.
Evrensellik burada baþlar ve baþladýðý bu yerde de
biter. Eski çaðlarýn týlsýmýný bugüne ve geleceðe
taþýr. 

Þimdi þu kritik soruyu sormanýn zamaný gel-
medi mi?: Çaðýmýzý kavramaya yönelik onca kitap
varken neden klasikleri okuyalým? Bu eserlere
konsantre olacak kafa dinçliðini nasýl bulabiliriz?
Burada Nietzsche'den bir alýntý yapmak gerekiyor;
"Derine gitmek, nesnelerin derinine varmak zaten
bir zorbalýktýr; boyuna görünüþlere, yüzeylere
doðru çýkmak isteyen düþüncenin iradesine acý
çektirmek iradesidir. Her öðrenmek iradesinde bir
parça zalimlik vardýr" Kime karþý? Elbette kendine
karþý bir zalimlik! Günlük hayatýn hayhuyu içinde
bir yýðýn gündelik süprüntüyle dolan beynimize
klasiklerin sesi, ancak eski çað denizcilerine þarký
söylediðine inanýlan Seirenler'in çok derinlerden
gelen fýsýltýlý sesi gibidir. Ancak o sesi duyanlar
Odisseus gibi, ancak kendilerini  bir gemi direðine
baðlarlarsa bu çaðrýdan ruhlarýný kurtarabilirler. Ya
da Cervantes'in kahramaný Don Quichotte gibi bu
fýsýltýnýn büyüsüne kapýlýrlar. Don Quichotte'da bu
fýsýltýnýn büyüsüyle yýllar yýlý okuduðu kitaplarýn
etkisinde kalarak yaþadýðý çaðla olan baðlarýný bir
bir koparmamýþ mýydý? Don Quichotte büyülen-
miþti ve þimdi dünyamýzý büyülüyor. 

Hiç kuþkusuz sabah iþe giden, hayatý yollarda
ve iþyerlerinde veya üniversite koridorlarýnda ge-
çen bir insanýn Lucretius'a, Aristoteles'e, Hölder-
lin'e, Goethe'ye, Puþkin'e, Balzac'a, Kafka'ya za-
manýný adayabilmesi belki de imkansýzdýr. Böyle-
si bir okuma neredeyse ilk din keþiþleri gibi dünya
ile olan tüm baðlantýyý koparmayý, gazetelere, der-
gilere ve en önemlisi televizyona boþ vermeyi ge-
rektirecek kadar özveri ister. Oysa yaþadýðýmýz çað
bize sýkýntý verse bile "þimdi" ve "burada" yaþýyo-
ruz. Durduðumuz çað yirmi birinci yüzyýl' dýr. Kla-
sikleri okumayý çaðdaþ edebiyatla destekleyemez-
sek vay halimize. Çaðdaþ edebiyatý klasikler olma-
dan okursak ta vay halimize! Geçmiþ çaðlara ku-
lak týkayarak bu günü ve geleceði anlamak im-
kansýzdýr. 

KLASÝKLERÝ NEDEN OKUMALIYIZ?

Edebiyatla ilgilenmenin günümüz dünyasýnda

pratik hiçbir faydasý yoktur. Eðer edebiyatla ilgili
biriyseniz muhtemelen yalnýz bir insansýnýzdýr.
Çünkü çevrenizde bu bildiklerinize kimse deðer
vermez. Kimseyle heyecanlarýnýzý paylaþa-
mazsýnýz. Zaten yaygýn inanýþ edebiyatýn onsuz da
rahatlýkla yaþanabilir bir iþ olduðudur. Hayatýn bir
çeþit safrasý gibidir. Evlerde biriken kitaplar bir
taþýnma anýnda ilk feda edilecek "eþya"lardýr. Ede-
biyat daha çok boþ vakti olanlarýn iþi olarak
görülür. Bu nedenledir ki edebiyat okurlarýnýn
sayýsý her geçen gün düþerken, kadýnlarýn okur kit-
lesi arasýndaki oraný da giderek yükseliyor. Her-
hangi bir edebiyat toplantýsýnda bile bu durumu
açýkça görmek mümkündür. Bir istatistik var mý
bilemiyorum ama, herhalde kadýn yazarlarýn sayýsý
da erkekleri çoktan geçmiþ olsa gerek. Bu duru-
mun nedeni olarak özellikle orta sýnýfa mensup
kadýnlarýn erkeklere göre daha az çalýþma zorunlu-
luklarýnýn olmasý ve bu tür kültürel faaliyetlere da-
ha fazla vakit ayýrabilmeleridir. Ancak þu bir ger-
çektir ki sadece ülkemizde deðil tüm dünyada ki-
tap okuma alýþkanlýðý hýzla yok oluyor. Ýspanya'da
yapýlan bir araþtýrmaya göre yetiþkin nüfusun
yarýsý bu güne dek tek bir kitap dahi okumamýþ.
Tam bir okuma delisi olan ve okuduðu kitaplarý ta-
rafýndan baþtan çýkan La Mancha'lý Don Qichot-
te'un ülkesi için ne hazin bir durum! 

Öyleyse þu sorulara cevap vermeliyiz: Edebi-
yat (klasikler) ne iþe yarar ve bunlar neden okun-
malýdýr? 

1- Bu soru Borges'i hep rahatsýz edermiþ ve þu
cevabý verirmiþ: "Kanaryanýn ötüþü yada çok
güzel bir günbatýmý ne iþe yarar diye sormak kimin
aklýna gelir?" Elbette Borges'in  serzeniþi haklýdýr.
Ama bu soru sorulmasý gereken bir sorudur.
Çünkü sonuçta edebiyat "doðal" bir þey deðil, bir
insan icadýdýr. Ýnsanýn yarattýðý herþey gibi edebi-
yatýnda ne iþe yaradýðý sorgulanmasý gereken bir
icattýr. Mario Vargas Llosa'ya göre "hiç okumayan
ya da yalnýzca süprüntü okuyan  bir insan, engelli
bir insandýr: Çok konuþabilir, ama az þey söyler,
çünkü söz daðarcýðý kendi kendini dile getirmeye
yeterli deðildir." Bu radikal tespite katýlmamak
mümkün mü? Ama klasikleri okumanýn faydasýný
sadece dilin geliþimine indirgememekte gerekir.

2- Edebiyat dünyayý tanýmamýzý saðlar.Genel
olarak edebiyat, yazarlarýn uydurduðu "uydurma"
bir dünya yaratýr. Bu dünya içinde yaþadýðýmýz
materyalist dünya ile taban tabana zýt noktalara da
düþebilir. Ancak bazen tam tersi de mümkündür.
Uydurma zannettiðimiz edebiyat yaþananlarýn ta
kendisi, gerçek zannettiðimiz resmi tarih ise ya-
lanýn aðababasý olabilir. Ýþte bu noktada tarihin ya-
lanlarý karþýsýnda bazen tek gerçek olarak edebiyat
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çýkar karþýmýza. Bu nedenle tarihi sadece tarih ki-
taplarýndan öðrenme gibi bir tembelliðe düþenler
için, durup olan biteni yeniden deðerlendirmek
için edebiyat iyi bir rehberdir. Örneðin Dostoyevs-
ki'nin Ecinniler' ini okumadan Rusya' daki  dev-
rimci hareketi anlamak mümkün müdür? Ya da
Pasternak'ý okumadan Sosyalizm'in sorunlarýný
kavramak? Buradan edebiyatýn üçüncü bir fay-
dasýný tespit edebiliriz.

3- Edebiyat þüphe duymayý öðretir. Aydýn ol-
manýn en önemli özelliði elbette merak ve þüphe
duymaktýr. Þüphelenmeyen, olaylar karþýsýnda te-
reddüt geçirmeyen birinin aydýn niteliði kazan-
masý pek zordur. Edebiyat iþte bunu bize öðretebi-
lir. Tarihi yalnýzca kitabi bir olaylar silsilesi olarak
görmek yerine, onun içinde insanlarýn minör ya-
þamlarýný da algýlayabilmek, bize cevabýný bildiði-
mizi zannettiðimiz  pekçok sorunun aslýnda cevap-
larýnýn hiç de bildiðimiz gibi olmadýðýný öðretir.
Turgenyev' in Babalar ve Oðullar kitabýndaki Ba-
zarov tiplemesini okumayan bir solcunun, solun
insan malzemesine yönelik eleþtirilerinde yada
bakýþýnda hep bir eksiklik olacaktýr.

4- Edebiyat insanlarý tanýmamýzý saðlar. Hep
söylenir; sanat insaný insana anlatan herþeydir.
Edebiyatýn ise bütün bu sanatlarýn içinde müstesna
bir yeri vardýr. Ýmkanlarý en fazla olan sanat elbet-
te edebiyattýr. Dünyayý tanýmak ise her zaman
önce insaný tanýmakla baþlar. Gündelik yaþam de-
diðimiz kaosun nedenlerini ve sonuçlarýný bize her
zaman edebiyat gösterebilir. Zaman zaman sol içi
tartýþmalarda hep þu soru sorulmuþtur: "Ýþçi sýnýfý
madem bu kadar devrimcidir, neden bunca
aþaðýlanmaya, sömürüye, baský ve zulme raðmen
isyan etmiyor?" Bu soruyu soranlara Emilé Zola'

nýn Germinal' ini okumalarýný tavsiye edebiliriz.
Bazen yaþanmasý gereken ile yaþanan arasýndaki
farký en iyi edebiyat açýklar bizlere.

5- Edebiyat kendimizi tanýmamýzý saðlar. Çaðlar
boyunca edebiyat aþký, tutkuyu ve cinselliði yeniden
tanýmlamýþ ve bize de öðretmiþtir. Aþký, tutkuyu ve
cinselliði yalnýzca budalaca televizyon dizilerinden
öðrenen birisinin bu duygularý hangi derinlikte ya-
þayabileceði sorulmasý gereken bir sorudur. Flau-
bert' in Madam Bovary' sini, Bocaccio' nun Deca-
meron'unu ya da Baudleaire'in Kötülük Çiçekleri'ni
okumadan aþký, tutkuyu, hazzý  yeterince öðrenebi-
lir miyiz? Elbette günümüz dünyasý görsel ve iþitsel,
elektronik medyanýn egemenliði altýnda. Bu neden-
le dilin ve dolayýsýyla edebiyatýn itilip kakýldýðý, hat-
ta "edebiyat yapmak" gibi günlük yaþama girmiþ
deyimlerle aþaðýlandýðý bir çaðda insanýn kendini
edebiyatla tanýmaya çalýþmasý zor ve zahmetli bir iþ.
Kendini ve insanlarý tanýdýðýný sananlar için elbette
böyle bir zahmete katlanmanýn bir alemi yoktur.
Ama kendine ve insanlýða þüphe ile bakabilmeyi
öðrenmiþ biri için bu zahmet, Sishipos' unki gibi zo-
runlu bir zahmettir.

Tekrar Don Quichotte'a dönersek, tarihin bu ilk
kitap delisi (ve kitaplarýn delirttiði) "tuhaf" adam,
peþinden koþtuðu o büyülü dünyaya hiçbir zaman
ulaþamamýþ ve her yenilgide dönüp geriye yine ki-
taplarýna sýðýnmýþtýr. Tarihin belki de ilk kitap kur-
du olan bu yalnýz þövalye gerçek dünya karþýsýnda
ne kadar aciz kaldýðýný anladýðý an, tek sýðýnaðý
olan kitaplardan da vazgeçerek kendini ölümün
soðuk kucaðýna býrakýr. O artýk hayallerini yitirmiþ
yalnýz bir ihtiyardýr. 
Hayallerin olmadýðý yerde þövalyeliðe de yer yok-
tur. Edebiyat bize bunu da saðlar.
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Fabrika, rötar yapýp Eylül ayýný atlamýþ olsa da biz
yazarlarýnýn aklý hala o aydadýr. Hayýr öyle sandýðýnýz
gibi sadece 10 Eylül nedeniyle deðil; üst üste gelen baþ-
ka yýldönümleri nedeniyle de. Önce ta eskilerden 6-7
Eylül var biliyorsunuz. Hani þu büyük provokasyon.
Sonra geçtiðimiz yýl Eylülün þanýna yakýþýr bir günü da-
ha oldu; veciz bir þekilde 9/11 diyorlar. Öte yandan bi-
zimdi 9/12'miz var. Gerçi bizimki onlarýn formüllerine
pek uymaz. 9/12x5 dememiz bizi biraz mevcut duruma
yaklaþtýrabilir. Bu 9/12'nin sonuçlarýnýn 5 þiddetinde ol-
duðu þeklinde yorumlanabilirse de, bizim bundan mu-
radýmýz 5 generalden oluþan Milli Güvenlik Kurulu'dur.
Hatýrlamayanýnýz olabilir; Kenan Evrem nam kiþi her
ne kadar son zamanlarda ressam geçinirse de, bir za-
manlar bu komisyonun baþkanlýðýný da yapmýþtýr. Þim-
dilerde ufak tefek fabrika denetimlerine katýlýp, eli ce-
binde gezen fabrika sahiplerine haddini bildirmekte, an-
cak artýk çarpý beþ olmadýðý için bunu onun duyamaya-
caðý bir þekilde yapmaya çalýþmakta, ettiði küfürlerin
Türkçe öðrenme talihsizliðine uðramýþ yabancý patron
tarafýndan anlaþýldýðýný öðrenince de sessizce oradan
sývýþmaktadýr. Yani artýk iktidarsýzdýr ve eli cebinde di-
ye fabrika müdürünü astýrmaya kalkýþmamaktadýr. Ama
hala kaymakam azarlayabildiðini bu vesileyle ve hay-
retle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Fabrika, darbeci paþa-
larýn görevdeki kaymakamlarý haþlamasýný saðlayan
mevzuatý mutlaka öðrenir ama þimdi yeri burasý deðil.
Biz, bu 9/12 yýldönümünü x5'in baþka bir paþasýna
ayýrmayý uygun buluyoruz. 20 küsur yýl sonra, Fabrika
þiddetle merak ediyor ve soruyor; Tahsin Paþa nerede-
dir, saðlýðý yerinde midir, ara sýra da olsa kaymakam
haþlama yapmakta ve bakkal çakkal denetlemeye
çýkmakta mýdýr. Kapak olma þerefine Mustafa Ke-
mal'den sonra nail olduðu Time dergisini saklamakta
mýdýr, saklýyorsa bunu çerçeveletip duvarýna asmakta
mýdýr. Dünyanýn en zengin paþasý olduðu iddia edilmiþ-
tir; Fabrika yine merak ediyor. Bu paralarý memleket
hayrýna kullanmýþ mýdýr; yatýrým yapýp memleket evlat-
larýna iþ kapýsý mý açmýþtýr, yoksa borsada oynayýp pa-
ralarý çarçur mu etmiþtir. 9/12x5"in yýldönümünde o
derginin Türkiye'ye sokulmasý, okunmasý, çoðaltýlmasý
hala yasak mýdýr? Nedir? 9/12'nin yýldönümü hepimize

kutlu olsun lakin yine de biz paþamýzý istemekteyiz.   

Ayný merakýmýz 6-7 Eylül vakasý için de geçerlidir.
Aradan çok zaman geçmiþtir ve zamanýn kontrgerilla
þefleri artýk anýlarýný yazmakta bir sakýnca görmemekte-
dir. Kýbrýs'ta TMT adý altýnda kurulan kontrgerilla
örgütü ve icraatlarý ile bilgiler Ýsmail Tansu'nun
anýlarýnda verilmektedir. Biz þimdi Selanik'te Mustafa
Kemal'in evini kundaklayan ve sonra da gelip vali
yapýlan þahýstan ýsrarla anýlarýný yazmasýný talep etmek-
teyiz. Sayýn Engin, lütfen anýlarýnýzý yazýn, bizi engin
bilginizden ve deneyimlerinizden mahrum býrakmayýn.
Sonunda yaptýðýnýz kahramanca bir iþtir ve Abdullah
Çatlý'nýn baþýna gelenlere bakarak gereksiz alýnganlýklar
göstermeyin. Siz onlarýn pirisiniz ve yaptýðýnýz iþ on-
larýnkinden daha temizdir. O zýpýrlarýn bütün icraatý ma-
sum solcularý boðazlamak ve bir iki ermeni anýtýna mo-
lotof kokteyli atmaktan ibarettir. Sizin provokasyonu-
nuz ise bu ülkenin kaderini deðiþtirmiþtir. Lütfen yazýn
ve ýþýðýnýzý bu ülkenin üzerine yayýn. Sizi de en az Tah-
sin Paþa kadar merak etmekteyiz. 

Geldik 9/11'e. Bin Ladin de anýlarýný yazmalýdýr.
Ancak 9/11'le ilgili muamma anlaþýlan bir miktar daha
çözülmeden kalacaktýr. Bunun bir bölümü her þeye
muktedir ABD gücünün bir türlü kötü kovboyu yakala-
yamamasý ile ilgili olsa da bir bölümü açýktadýr. Ýlki Af-
ganistan'la ilgili; onca bomba ve onca ölümden sonra ne
oldu Afganistan'da? Anlaþýlan bütün bunlar Kabul'un o
da anca bir kýsmýnýn iþgal altýnda tutulmasý içindi. Þim-
di orayý da býrakýp kaçacak çareler arayýþý içindedirler.
Öte yandan Fabrika bu Bush ve Ladin ailesinin birbiriy-
le siyasi ve ticari akraba olduðunu dünyayý atlatarak
yazmýþtý. Sahi ne oldu o iþ? Neden Adnan Kaþýkçý üze-
rinden kazanýlan petrodolarlar bir türlü tartýþma ma-
sasýna yatýrýlamýyor? Neden sonuçta bir imparatorluk
olarak kabul ettiðiniz bu Amerika Devletinin hala bir
hýrsýz ve korkak sýðýr çobanlarý tarafýndan yönetildiðini
kabul etmiyorsunuz?

Bütün o teknolojik zamazingolarla yapýlan kor-
kunç terörün sonucu bellidir; Bernard Lewýs þöyle özet-
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liyor: "Bütün bunlar Bin Ladin'in fakirleri ve ezilenleri
uzaktaki bir zorba ülkeye ve yakýndaki gaddarlara karþý
savunan modern bir Robin Hood imajýný parlatmaya ya-
radý... Usame ve yandaþlarý için Nottingham Þerifi yerel
hükümdar. Asýl düþman Kral John ise hep yaptýðý gibi
çok uzakta yaþýyor: Ýstanbul ve Viyana'da, Lodra'da ve
Paris'te, þimdi de Washington ve New York'ta."

Ancak elbette bu tabloya Lewis'in de bizim de iti-
razýmýz var. Lewis'inki çok baþka noktadan; ona göre
iki olayýn farký Kral John'un yerinde artýk demokrat
Bush'un, Robin Hood'un yerinde ise bir teröristin dur-
masý. Biz Lewis'in ayný zamanda bir Jewis olduðunu bi-
liyoruz, ona öyle geliyordur. Bush'un demokratlýðý olsa
olsa Kral John'unki kadardýr, Robin Hood da o gün o
kelime biliniyor olsaydý kuþkusuz terörist olarak ad-
landýrýlýrdý. Oysa biz Jewis deðiliz ve dünyaya bir
Marksist olarak bakýyoruz. Tabiatýyla olay tam da Le-
wis'in itirazýndan önce olduðu gibidir. Ladin, kapitalist
emperyalizmin cangýlýnda onun tarafýndan yetiþtirilen
bir orman adamýdýr. Demokratlýðýn ise artýk Kral John
kral yapan deðerlerden bir farký kalmamýþtýr; demokra-
si çoktan beri sömürü, baský, zulüm, terör anlamýna ge-
liyor. Tanrý hepimizi demokrat Kral John'lardan ve onun
Lewis türü þaklabanlarýndan korusun. Amen!

Ayrýca Batýnýn deðerleri için kendini paralayan
bütün Lewis türevlerine hatýrlatýyoruz; Ýsrail demokra-
sisini bir an önce durdurun; zira o Ladin'in uçan bom-
balarýnýn verdiði hasardan daha fazlasýný her gün ma-
sum Filistinlilere veriyor. Zira bir süre sonra yalnýzca
ölüm ve zulüm anlamýna gelecek olan demokrasinin iyi
bir þey olduðunu anlatmakta çok zorlanacaksýnýz. Öte
yandan ezdiðiniz halklar Batýdaki þeyin demokrasi de-
ðil bir "yahudi-ingiliz medeniyeti" olduðunu anlamaya
baþlamýþtýr haberiniz olsun.

Biz, bu tartýþmayý Notingham Þerifi ve adamlarý ile
yaptýðýmýzý biliyoruz. Lewis de dahildir ancak bizimki-
lerin daha alçak olmalarý ve iþlerini daha pespaye yap-
malarý eþyanýn tabiatý nedeniyledir. Onun için, Kral
John'un Lahey'de göreve baþlayan Uluslar arasý Ceza
Mahkemesi'ne karþýn dokunulmazlýk istemesini ve bu
mahkemeyi tanýmamasýný "Haydut Mahkeme Krizi"
baþlýðýyla verebiliyorlar. Bu baþlýk 2 Temmuz tarihli
Hürriyet gazetesindendir ve haberden anlaþýlan ABD bu
mahkemeyi tanýmadýðý gibi, mahkemenin tutuklaya-
caðý vatandaþlarýný kurtarmak için güç kullanma yetkisi
dahil Kral John'u her türlü yetkiyle donatmýþtýr. Nedir
mahkemenin ilgi alaný: soykýrým, sistematik iþkence ve
tecavüz gibi insanlýk suçlarý. Ne diyor Kral John; biz bu
suçlarý iþleyebiliriz ama siz bizi yargýlayamazsýnýz.
Mahkeme neden haydut oluyor peki! Kral John,
soykýrým yaptýðýný, sistematik iþkence uyguladýðýný, in-

sanlýk suçlarý iþlediðini biliyor, bir tek bizim Notingam
Þerifinin aþaðýlýk adamlarý bilmiyor.  Bosna'da, Irak'ta,
Filistin'de yaptýklarý budur ve güçten baþka hiçbir kural
tanýmadýklarýna göre dünyanýn bütün ezilen halklarýnýn
birer Robin Hood olma hakký vardýr. Soykýrýma, iþken-
ceye, tecavüze direnmeyen insan deðildir, insan olmak
isteyen ise elbette Robin Hoodlarýn yanýnda yer al-
malýdýr. 

Haydutun kim olduðunu aslýnda kendi haberlerini
okusalar anlayacaklar. Biliyorsunuz bu demokrasi þam-
piyonlarý orda burda kendi "dostlarýný" da vurabiliyor.
Hatýrlayan hatýrlar, benzer olaylar Türkiye'de de olmuþ-
tur ve "kazara" vurulan gemilerdeki ölüler, çok milliyet-
çi görünen egemenler tarafýndan unutulmaya terkedil-
miþtir. Dahasý bosnada vurduklarý sivil konvoy, Afga-
nistan'da bombaladýklarý düðün evi artýk adi vaka
sayýlýyor. Peki neden vuruyorlarmýþ bu yankiler dost-
larýný. 6 Aðustos 2002 tarihli Milliyet gazetesine göre
Kral John'un adamlarý fena halde hapçý olmuþlar da on-
dan. Efendim bunlar göreve giderken "Git hapý" dedik-
leri Dexedrin içerikli ilaçlar alýyormuþ. Dönünce de
"Gitme hapý" dedikleri uyku ilaçlarý. Haliyle kimi ne-
den vurduklarý, uçaðý havalanmadan önce zaten uçuþa
geçmiþ olan pilotlar için önemli olmaktan çýkýyormuþ.
Yani birkaç yüz Bosnalý veya Afgan'ýn ne önemi olabi-
lir ki. Çocuklarýn uykusu kaçmýþ, arada olur böyle þey-
ler demek istiyorlar. Biliyorsunuz, bunlar hayatýný bom-
ba yapýp üzerlerine atan çocuklar için ha bire hap kul-
lanýyorlar falan diyorlardý. Demekki bilgileri kendi de-
neyimlerinden geliyor. Haksýz savaþlarýn askerlerini
haptan baþka ne motive edebilir ki. Ama asýl "Git
Hapýný" o bombaladýklarý halklar uyanýnca yutacaklar.

Fabrika uyarýyor; koca devletin baþý filan diye bu
Bush'u ciddiye alan yanar. Zira onun da hapçý olduðu
her halinden belli. Yaptýðý gaflar genel zeka özrü
yanýnda, devamlý uçuþ halinde olmasýndan da kaynak-
lanýyor. 11 Eylül'den beri kronik bir uyku sorunu vardýr
ve "Gitme haplarý" alýþkanlýk yapmaktadýr. Amerikan
ekonomisi de epey zamandýr hapý yutma psikozunda bi-
liyorsunuz. Önve Enron, sonra Xerox ve Worldcom
batýnca bizimkinde bir panik! Bush bunun üzerine þir-
ket yöneticilerini güveni sarsmamalarý için uyardý ama
kapitalizm bu, götürmeyecekseniz neden þirket yöneti-
cisi olacaksýnýz ki. Fabrika'da Bush ailesinin de þirket
iþleriyle meþgul olduðu dönemlerde pek güven verici
eylemler içinde olmadýðýný yazmýþtý. 

Tabii o zamanlar Laden ailesi gibi Suudi prensleri
henüz gözdeydi. Bush, Ladinlerin mutemedi iken iyiy-
di, þimdi altýn yumurtlayan tavuðu kesip altýnlarýn hep-
sine el koymaya çalýþýyorlar ve Suudiler artýk kötüdür.
Bir takým aklý evvel Amerikan CIA düþünürlerinin bu
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zavallý mirasyedileri baþ düþman ilan etmeleri bun-
dandýr. Bunlar elbette "Gitme hapý"nýn mucizeleridir ve
büyük gazetelerimizin tersine hapçýlýðýn iyi bir þey ol-
duðunun delilidir.

Görüyorsunuz, yeni Kral John için demokrasi ba-
hane, her þey petrodolarlar için. Suudi prensleri için de
öyle; islam bahane. Ülkelerini, islamýn doðuþ
yýllarýndaki gibi yönetmek için dinlerini bile kullanýyor-
lar. Týpký bizdeki gibi. Fabrika iki olayý buraya not edi-
yor. Birincisi Nijerya'da zavallý bir kadýnýn recm(taþla-
narak öldürme) cezasýna çarptýrýlmasý ile ilgili. Bizi il-
gilendiren yaný bu olay üzerine bizde baþlatýlan
tartýþma. 30 Aðustos 2002 tarihli Hürriyet gazetesi
tartýþmayý "Recm, Kuran'da yoktur" diye özetledi.
Baþlýðý atan ve attýranlar müslüman mý deðil mi bileme-
yiz ama yalancý olduklarý kesindir. Böyle baþlýklar at-
madan önce, dayanak yaptýðýnýz kitabý okumakta yarar
var. Önce þu; Kuran, zina yapan kadýnýn öldürülmesini
öðütlüyor. Biçimi ise elbette yoruma ve "Ýslam huku-
ku"na kalýyor. Yani þeriatta recm vardýr; amacý da ruhu
kötülükten arýndýrmaktýr. Þeriat, kadýn taþlanarak
öldürüldüðünde, ruhundan kötülüðün çýktýðýna inan-
maktadýr. Yok diyenlere hatýrlatýyoruz; Hacca gittiðiniz-
de neyi niçin taþlýyorsunuz? Recm eski arap geleneðidir
ve "cahiliye" döneminin bu ilkel yöntemi þeriat ta-
rafýndan da aynen kabul edilmiþtir.

Burada, islamý ayýrýp, "kahrolsun þeriat" ba-
yaðýlýðýna sýðýnacak deðiliz. Her din eninde sonunda bir
inanç düzenidir ve bizdeki çoðu "bilim adamý"
kýlýðýndaki þaklabanýn dediði gibi bir kez inanýyorsanýz,
orasýnda burasýnda eleme yapmaya hakkýnýz yoktur.
Özeti, her müslüman için recm geçerlidir ve buna
inanmýyorsa günah iþemektedir. Hem ne önemi var, zi-
na yaptý diye sonuçta bir insaný öldürüyorsunuz. Üste-
lik, yaptýðýnýz her zinayý kitabýna uydurmanýn bir sürü
yolu varken! Sizi gidi utangaç þeriatçýlar sizi!

Fakat biz de bu þeriatýn tehlikeli bir þey olduðuna
inanma eðilimindeyiz. Eðilimimiz yenidir ve laik
Türkiye Cumhuriyeti ordusunun bir generalinin þeriata
sýðýnmasýndan sonra tezahür etmiþtir. Ne diyor genera-
limiz: "Þeriatýn kestiði parmak acýmaz!" Yani þeriata
uygunsa öldürülebilirsiniz. Oysa biz fanilere sürekli bu
cumhuriyetin þeriatla deðil "medeni" kanunlarla yöne-
tildiði propaganda ediliyordu. Gecikmiþ bir tekzip mi
saymalýyýz bilemiyoruz ama yöntemin ve kafanýn de-
ðiþmediði belli: müslüman olacaksanýz devletin istediði
türden müslüman olun. Biliyorsunuz, þimdi CHP'li Ya-
þar Nuri Öztürk gibi gecikmiþ peygamberleri de bunlar
destekliyordu. Dini iþine geldiði gibi yorumlama üstadý
þimdi bu partidedir ve iþareti Kuran'dan almadýðý

açýktýr. Belli ki CHP barajý geçecek, çünkü Türkiye'de
en iyi kamu oyu yoklamalarýný askeriye yapýyor. 

General deyince aklýmýza geldi; elbette hepsi þeri-
atçý deðil, bir kýsmý da Susurluk destekçisi. Lakin, hak-
larýnda soruþturma açýldýktan sonra suspus olup bir
köþeye çekildiler. Çekildikleri köþe çok kuytu olduðun-
dan, bir türlü ifade vermeleri de mümkün olmadý. Fab-
rika, yargýya yardým olsun diye burada gerekli ilaný
yapýyor: Beþ General Aranýyor! Susurlukçu tayfaya
destek olmak suçundan aranan Adnan Doðu, Teoman
Koman, Hasan Kundakçý, Necati Özgen ve Doðan
Güreþ'i görenlerin insaniyet namýna Baðcýlar Cumhuri-
yet Savcýsý'na haber vermeleri saðlýklarý açýsýndan ge-
reklidir. 

Evet þimdi ilericilik moda; ama iþte ilericileri de
gecikmiþ peygamberlerin arasýnda arýyorlar. Kutlu ol-
sun! Bir yanda Milliyetçi Sol, öbür yanda sömürge va-
lisi solculuðu. Beðenmediniz mi, o zaman buyurun ligt
islamcý partiye. Ama bu seçimin en trajik yönü Ýsmail
Cem'in baþýna gelenlerdir. Koca Amerikan devleti önce
bunu Cumhurbaþkaný yapmak istedi olmadý; bari baþ-
bakan yapalým dediler tutmadý. Demek ki bir tek dýþiþ-
lerinde kontenjanlarý var. Zavallý, orada öyle durarak
müthiþ bir kariyer yaptýðýna inandýrýldýktan sonra
yüzüstü kalmýþ görünüyor. Bunlardan bir diðeri, Soma-
li fatihi Çevik Bir, biliyorsunuz ayný merkezin þiþirme-
siyle arkasýna Ali Þen'i alýp Cumhurbaþkanlýðýna aday
olmuþtu. Tamam olsun ama, böyle bir iþe giriþenin, en
azýndan ülkesinde Cumhurbaþkanlýðýna aday olmak di-
ye bir olayýn olmadýðýný bilmesi gerekmez mi? Deðil
mi? Þimdi kesin büyük bir holdingde yönetim kurulu
üyesi olmuþtur, zira orada en az bilgi yasasý geçerlidir.
Bizimkisi de durup dururken parti olmaya aday oldu
ama sonucu görüyorsunuz. 

Neden böyle oluyor diye soracaðýnýzý biliyoruz, biz
de soruyorduk ki yanýtý geldi. Bu yetenekli dýþiþleri ba-
kanýmýz Kemal Tahir ekolünden deðil miymiþ? Tabi
biz, Atilla Ýlhan türü Tahirileri izlemekten bunlarý tama-
men unutmuþuz. Daha vahimi de var; 25 Aðustos 2002
tarihli Hürriyet'teki habere göre, sadece Cem deðil,
sýrasýyla Derviþ, Domates nam Baykal ve Bülent Ecevit
de ayný ekolden deðil miymiþ? Demek ki sosyal de-
mokrasimizin fikir babasý Kemal Tahir'miþ. Neden hep
sýð sularda yüzdüklerini anlýyorsunuz deðil mi? 

Görüyorsunuz gündem dolu, yerimiz dar. Bu
satýrlarýn yazýldýðý sýrada Ýsrail kuvvetleri Arafat'ýn ka-
rargahýný yerle bir etmiþ ve onu ülke dýþýna çýkmaya
zorlamak için her türlü terörizmi Filistinliler üzerinde
denemeyi sürdürüyordu. Aðababasý Irak seferine
çýkmadan önce Ýsrail'in Filistin'de kesin bir çözüm
aradýðý her halinden bellidir. Kesim çözüm ise eninde
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sonunda soykýrým demektir ve bunu dünyanýn gözü
önünde yapmaktan çekinmedikleri açýktýr. Fabrika
yazmýþtý; bu sorun ancak haydut Ýsrail devletinin orta-
dan kaldýrýlmasý ile çözülür. Baþka bir yol bilen varsa
tartýþmaya açýðýz. Onlarla iþbirliði yapan, sempati bes-
leyen, Arap ve Filistin halkýný aþaðýlayanlara ise anlata-
cak bir hikayemiz var:

Harkilerin Fransa'da yaþayan Cezayirli bir azýnlýk
olduðunu biz de Radikal yazarý Mine Kýrýkkanat'dan
öðrendik. Öyküleri kýsa ve bildik; Cezayir Kurtuluþ sa-
vaþýnda kendi ülkesinin deðil, iþgalci Fransa'nýn
yanýnda yer almýþlar. Tabii korucu ve milis olarak. Son-
ra Fransa savaþý kaybedeceðini anlayýnca onlarý Cezayir
Kurtuluþ savaþçýlarýnýn insafýna býrakarak geri çekilmiþ.

Kalanlar hak ettikleri biçimde öldürülmüþ. Kaçmayý be-
cerenler ise Fransa'da lanetli bir azýnlýk olarak yaþamayý
sürdürmüþ.  Ancak Harkiler, Fransýzlarca Arap olduk-
larý için, Araplar tarafýndan ise hain olduklarý için hiç
sevilmemiþler. Yýllarca tel örgüler arkasýnda toplama
kamplarýnda yaþadýktan sonra, itilip kakýlan en aþaðý ve
en yoksul topluluk olarak yaþamlarýný sürdürüyor-
larmýþ.

Demek ki iktidarýn nimetlerinden yararlanmak her
zaman kalýcý bir kazaným deðil. Zira sonsuza kadar
zulüm ile yürütülebilmiþ bir iktidar yok. Eninde sonun-
da lanetli olmak kaçýnýlmaz. Biz kiþisel eþekliði hoþ
görmeye alýþýðýz ama zalimin eþeði olmayýn sakýn. Zira
harkilerin sonu hiç de iç açýcý olmuyor.
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Irak'a yönelik ABD-Ýngiltere saldýrýsýný durdur-
mak için dünya çapýnda hareket 28-29 Eylül hafta-
sonuna denk gelen günlerde Londra, Roma ve
Madrid'de toplam yarým milyon insana ulaþan kit-
lesel gösterilerle ileriye doðru bir atýlým gerçekleþ-
tirdi.

Ýngiltere'nin dört bir yanýndan insanlar Savaþa
Son Koalisyonu ve Ýngiltere Müslüman Derne-
ði'nin çaðrýsýna cevap verdi. Gösteri; on iki ulusal
iþçi sendikasý, çok sayýda Müslüman ve ýrkçýlýk-
karþýtý kuruluþ, Parlemento üyeleri ve Londra bele-
diye baþkaný tarafýndan desteklendi. "Irak'a
Saldýrmayýn - Filistin'e Özgürlük" sloganlarýyla
yüründü.

Raporlarýný internet üzerinden yazan görgü
tanýklarý, Londra eylemini muhtemelen Ýngilte-
re'deki gelmiþ geçmiþ en büyük savaþ-karþýtý göste-
ri, ya da en azýndan son 30 yýlýn en büyüðü olarak
tanýmladýlar.

"Her yaþtan, cinsiyetten, dinden ve sol-
cu/özgürlükçü/barýþçý gruptan oluþan inanýlmaz bir
topluluktu," diye yazýyordu birisi. Trafalgar Mey-
daný ve Piccadilly üzerinden geçen ve Thames
kýyýsý ile Hyde Park'ý birbirine baðlayan beþ kilo-
metrelik güzergahý izleyen yürüyüþ yaklaþýk altý sa-
at sürdü.

Düzenleme komitesi yürüyüþe 350.000 ile
450.000 arasýnda insanýn katýldýðýný tahmin ediyor.

Parlementonun Ýskoçya'lý iþçi üyesi olan ve
uzun bir süredir yaptýrýmlara karþý kampanya
yürüten George Galloway, Baþbakan Tony Blair'ýn
gösteriyi Blackpool'daki beþ-yýldýzlý otelinden izle-
diðini ve "yeþilin türlü tonlarýna büründüðünü"
söyledi. Galloway ayrýca Irak ve Ýran'ýn Washing-
ton'dan yönetilmeyen yegane iki Ortadoðu ülkesi
olduðunu da belirtti.

Irak'a yönelik saldýrýnýn amacý petrol üzerinde

kontrolü ele geçirmektir, dedi ve haykýrdý, "Petrol
için savaþa hayýr."

Bu eylemin çok büyük önemine raðmen, New
York Times 29 ve 30 Eylül tarihli nüshalarýnda
gösteriyle ilgili hiçbir þey yazmadý. Ýngiliz basýný
bile görmezden geldi.

Bush yönetiminin gönüllü bir hizmetkarý olan
Blair, yürüttüðü savaþ-öncesi liderliðe baþkaldýran
geniþ parti kesimleriyle karþý karþýya geleceði bir
Ýþçi Partisi konferansýyla Ekim baþýnda yüzyüze
kalacak.

Siyasi analizci ve örgütçü Tarýk Ali'nin
yazdýðýna göre -Blair'ýn tanýmýyla- "Emeðe Yöne-
lik Yeni Thatchercý Politikalar" boþa çýkarmak
amacýyla seçilen yeni kuþak sendika liderleri sað-
lam bir þekilde savaþa karþý duruyorlar. Demiryolu
Ýþçileri'nden Bob Crow Blair'ý iðneleyici bir dille
suçlarken, Memur Sendikasý'ndan Mark Serot-
ka'nýn da ayný þekilde davrandýðýný yazýyor Ali.

Roma'da kýzýl bayraklar ve Che

Çoðu Komünist Yeniden Kuruluþ Partisi
(PCR)'nin çaðrýsýna kulak veren yaklaþýk 100.000
kiþi28 Eylül'de Roma'da toplandý. PCR lideri Faus-
to Bertinotti Irak'a yönelik savaþ tehdidine karþý bu
ilk büyük eylemi "sadece bir baþlangýç" olarak
tanýmladý. Il manifesto'nun 29 Eylül tarihli
sayýsýnda yeralan bir makale mitinge katýlanlarýnýn
çoðunun partinin kýzýl bayraðý yanýnda Che Gueva-
ra posterleri de taþýdýðýný bildiriyor.

Yeþiller de orada, Demokratik Sol Parti'nin sol-
cu unsurlarý, Filistinli ve Kürt kuruluþlarýyla birlik-
teydiler. Hepsi, "Irak'a Yönelik Savaþa Hayýr" tale-
bini dile getirdiler.

Ýngiliz savaþ-karþýtý hareketinin temsilcilerin-
den biri iki hareket arasýndaki uluslararasý da-
yanýþmayý  göstermek amacýyla Roma'da bir ko-
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nuþma yaptý. Bu iki Avrupa ülkesinin liderleri -Bla-
ir ve medya kralý Silvio Berlusconi- ABD'nin Orta-
doðu'daki saldýrgan politikalarýný destekliyorlar.

Josê Maria Aznar da Ýspanya'da bu desteði
sürdürüyor. Ve orada da mücadele çok keskindi.

Ýspanya'daki Irak Üzerindeki Yaptýrýmlarýn
Kaldýrýlmasý Kampanyasý'ndan Carlos Varea Ýþçi
Dünyasý'na yaptýðý açýklamada 30.000-50.000
arasýnda insanýn 29 Eylül'de Madrid'de "Irak'a
Yönelik Savaþa Hayýr" talebiyle yürüdüðünü
söyledi.

Sendikalarýn, toplumsal kuruluþlarýn, siyasi
partilerin -Birleþik Sol ve diðerleri-, din ve cemiyet
gruplarýnýn, feminist ve gençlik kuruluþlarýnýn, ye-
rel gruplarýn ve iki de kültürel/entellektüel toplulu-
ðun içinde bulunduðu tam 54 kuruluþ yürüyüþü
düzenlemiþti.

Madrid mitingi eski ABD baþsavcýsý Ramsey
Clark  ve Ýngiliz Parlementosu üyesi George Gallo-
way'in yolladýklarý mesajlarýn okunmasýyla ve
Ýspanya'daki güçlerin 26 Ekim'de yeni bir gösteriye
hazýrlandýklarýna iliþkin yapýlan anonsla son buldu.

Alman Kassel Barýþ Konseyi -birçok grubun

oluþturduðu bir koalisyon- temsilcileri ABD sa-
vaþýna karþý ve Washington ve San Francisco'da
yapýlacak gösterilerle dayanýþma içinde ayný hafta-
sonuna denk gelen 26 Ekim'de Almanya çapýnda
yerel ve bölgesel savaþ-karþýtý gösteriler düzenle-
meyi kararlaþtýrdý.

Alman savaþ-karþýtý eylemciler bir barýþ söyle-
miyle seçilen Baþbakan Gerard Schroeder
hükümetini, Alman askeri birliklerini Kuveyt'ten
geri çekmesi ve Almanya'daki askeri üslerin yeni
bir Körfez Savaþý için kullanýlmasýný yasaklamasý
yönünde zorlamaya çalýþýyorlar.

Avrupa'daki bu devasa sokaklara dökülüþ daha
þimdiden ABD savaþ-karþýtý hareketi içindeki ey-
lemcileri büyük ölçüde cesaretlendirmiþ durumda.
Uluslararasý Eylem Merkezi'nden Sara Flounders
"bu gösterilerin haberi ulaþtýðýnda, Birleþik Devlet-
ler'de yaþayan toplumun, Irak'a yönelik bir savaþýn
parçasý olmak istemeyen ABD'deki milyonlarca in-
sanýn deðil, asýl Bush yönetiminin tecrit edilmiþ ol-
duðunun farkýna varacaðýný" beklediðini söylüyor.

Ýþçi Dünyasý gazetesinin 10 Ekim, 2002 tarihli
sayýsýndan alýnmýþtýr.

Cenk Salmaner
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Dixon'ýn 1950'lerin ortasýnda yaptýðý alçakça
planýn üzerinden yarým yüzyýl geçtikten sonra,
ABD emperyalistlerinin niyetleri bir kez daha or-
taya döküldü. ABD Dýþiþleri Bakaný Colin Powell,
28 Temmuz'da Hindistan-Pakistan turunun ilk
ayaðý olan Yeni Delhi'de, ABD'nin Keþmir sorunu-
nu "küresel bir sorun" olarak kategorize ettiðini
belirtti.  Böylece Powell o güne dek üstü kapalý
olarak ifade edilen niyetlerini yani ABD'nin Keþ-
mir meselesine tam yetkiyle müdahale etmek için
can attýðýný açýkça ortaya koydu.

ABD'nin uzun vadeli emelleri

Hindistan ziyareti esnasýnda ABD emperyaliz-
minin bu temsilcisi, görevdeki Hindistan hüküme-
tine de bir kaç öneride bulundu. Bunlardan biri
Cemmu ve Keþmir'in birleþmesi ile ilgili yakýnda
yapýlacak oylamanýn güvenilirliðini garanti etmek
üzere uluslararasý gözlemcilerin bulunmasýna izin
verilmesiydi. Sanki hiçbir seçim süreci ABD'li em-
peryalistler onun güvenilir olduðunu garanti etme-
dikçe güvenilir olamazmýþ gibi.

Aslýnda öneri adý altýnda yapýlan bu sivri talep,
ABD'nin uzun vadede dünyanýn herhangi bir ye-
rinde yapýlacak bir seçimin sonuçlarýna müdahele
etmek emeliyle de birebir örtüþüyor. Daha önceki
örnekleri hatýrlatmaya gerek yok, ABD'nin ve di-
ðer NATO güçlerinin Yugoslavya'da halkýn seçtiði
baþkan Miloþeviç'i illegal bir þekilde görevden alýp
seçimleri nasýl altüst ettikleri hafýzalarda hala taze-
liðini koruyor. Þimdi ayný þekilde bir kaç ay içinde
Afganistan'da yapýlacak olan seçimleri gözlemle-
meye ve hatta iptal etmeye hazýrlanýyorlar.

Ama en komiði, seçimlerin güvenilirliðinden
bahseden kiþinin tüm dünyanýn bildiði gibi tahrif
edilmiþ bir mahkeme kararýna dayanarak seçilen

bir baþkaný temsil etmesi.

Siyasi mahkumlarýn serbest býrakýlmasý konu-
suna gelince, bu bir yanda Yeni Delhi ve Þrina-
gar'daki hükümetlerin, diðer yanda ise Tüm Parti
Özgürlük Konferansý'na katýlan çeþitli gruplarýn
karþýlýklý diyaloðunu gerektiren bir mesele. Hin-
distan hükümetince tek taraflý ilan edilen ateþkes
esnasýnda Hindistan Komünist Partisi (HKP) bu
diyalogun en kýsa zamanda kurulmasý hatta Hin-
distan hükümetinin bu diyaloðu baþlatmasý gerek-
tiði yönünde görüþlerini ifade etmiþti. Ayrýca Hin-
distan'ýn Birliði Esasý'ný (HBE) kabul eden herke-
sin yaklaþan seçimlere katýlmasýna izin verilmesi
gerektiðini de söyledik. Böylece ABD burada bir
gözlemci bulundurmak durumunda da kalmaz.
Ayrýca eðer ABD liderleri Hindistan'a þimdi bu ka-
dar önerilerde bulunurken, sýrf Pakistan iþgali
altýndaki Keþmir'in  Pakistan ile birleþmesine karþý
çýktýðý için Cemmu ve Keþmir Kurtuluþ Cephesi-
nin Pakistanlý yetkililerce seçimlere katýlmasý en-
gellendiðinde neredeydiler? Elbette ABD emper-
yalizminin çifte standardý sýnýr tanýmýyor.

BJP Liderlerine Duyulan Güvensizlik

Powell'ýn Keþmir'in uluslararasý gündemde ol-
duðunu tartýþmasý, BJP liderliðindeki hükümetin
yönetiminde, ulusun birlik ve bütünlüðünün tehli-
kede olduðuna dair korkularýmýzý haklý çýkarýyor.
ABD emperyalistleri Keþmir meselesine karýþmak
arzusunda olduklarýný açýkça ilk kez ifade ediyor-
lar. Olaylarýn bu þekilde geliþmesinde Güney Asya
bölgesinde Amerika'nýn bekçi köpekliðini yapan
Pakistan'ýn imrenilmeyecek yerini almaya sürekli
çalýþan BJP'nin rolü, kendilerine duyulan güven-
sizliði artýrýyor. 1998 Mayýs'ýnda, Keþmir meselesi
ile ilgili olarak Advani'nin Hindistan'ýn sahip oldu-
ðu nükleer silahlardan sözettiði gün, Keþmir mese-
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lesinin tarihindeki en üzücü gün oldu. Çünkü bu
ifade Keþmir meselesinin uluslararasý gündeme
oturmasýnýn yolunu açan beyanat olmuþtur.

Bu Hindistan ve Pakistan'daki demokratik
güçlerin desteklediði görüþün yani iki ülkenin ara-
larýndaki anlaþmazlýklarý herhangi bir üçüncü tara-
fa araya girme þansý vermeden karþýlýklý barýþçýl
müzakerelerle çözümlemeye çalýþmasý gerektiði
yönündeki görüþün tam karþýtý bir açýklama oldu.
Bu görüþü Ýndira Gandi ve Zülfükar Ali Butto,
Aðustos 1972'de imzalanan Þimla anlaþmasýyla
resmileþtirmiþlerdi. Bölgedeki gerilimi uzun bir
süre için ortadan kaldýracaðý beklenen bu anlaþma
tüm dünyada memnuniyetle karþýlanmýþtý. Kargil
çekiþmesinin bile ehemmiyetine gölge düþürüme-
diði bu anlaþmanýn etkisi hakkýnda iki ülke
arasýndaki savaþý önlemiþ olduðu gerçeðine
bakýlarak bir yargýya varýlabilir.

Þimla anlaþmasýnýn önemli bir özelliði de Hin-
distan ve Pakistan arasýnda karþýlýklý müzakereler-
le çözülmesi öngörülen çözüme ulaþmamýþ mese-
leler içinde Keþmir'in yer almasýydý. Siyasi irade
olduðu ve her iki ülkenin liderleri makul bir tavýr
gösterdiði sürece meselenin er veya geç çözümle-
neceði bekleniyordu. Fakat trajedi þu ki Pakistan
liderleri ne böyle bir irade ne de tavýr sergilemez-
lerken, BJP liderliðindeki hükümetin liderleri de
mesele hakkýnda, olabilecek en kavgacý tutumu
takýndýlar, hatta Pakistan'ý Hindistan'ýn elindeki
nükleer güçlerle tehdit ettiler. Pakistan liderleri de
Þagay tepelerinde nükleer testler yaparak misille-
mede bulunmakta gecikmediler.

Burada açýk olan þu ki ABD emperyalistleri de
baþta Jan Sangh olmak üzere BJP liderleri de Þim-
la anlaþmasý imzalandýðý anda ve hatta sonrasýnda
da tamamen ayný tavrý sergilediler. Ýki taraf da an-
laþmadan nefret etti.

Ulusa Verilen Zarar

Þimdi Powell'ýn demeçleri Keþmir meselesi-
nin uluslararasý bir hal aldýðýný þüpheye mahal
býrakmadan açýkça ortaya koyuyor.  BJP'nin ve
onun merkezdeki hükümetinin liderleri bu þekilde
ulusa zarar veren eþi görülmemiþ bir icraat gerçek-
leþtiriyorlar.  Bu rezaletin sorumlusu birbirlerine
vatanperverlik konusunda ahlak dersi vermekten
hiç yorulmayan BJP ve onun uzaktan kumandasý
olan RSS'tir.

BJP'nin ABD liderlerine duyduðu aþýrý hatta

bunaltýcý sevgi, Powell'ýn Yeni Delhi'de ve Ýslama-
bad'daki konuþmalarýndan sonra Hindistan
hükümetinin davranýþlarýndan da açýkça an-
laþýlýyor. Powell Yeni Delhi'de, Pakistan ve Hin-
distan arasýndaki gerilimin azalmýþ olmasýna rað-
men Keþmir vadisine teröristlerin sýzmasýnýn dur-
durulamadýðýna dair endiþelerini açýkladý. Fakat
Ýslamabad'a ulaþýr ulaþmaz Powell aðýz deðiþtirdi
(bu ilk kez olmuyor) ve teröristlerin sýzmasý konu-
sunu geçiþtirmeye çalýþtý. Þöyle dedi:

"Herkesin katýlacaðý gibi bölgeye sýzan
teröristlerin sayýsý azalmýþtýr. Bazýlarý bunun dik-
kate alýnacak derecede azaldýðýný söylüyor.
Bazýlarý ise bu durumun geçici olduðunu ve ciddi-
ye alýnamayacaðýný söylüyor. ABD bu durumu
dikkatle takip etmektedir. Henüz bunun durdurul-
duðunu söyleyemeyiz…... Durumu çok dikkatle
izliyor olacaðýz.  Þu anda problemin sona erip er-
mediði konusunda görüþ birliði yoktur. Önemli
olan gerilimin ciddi derecede azaldýðýdýr. (Hindus-
tan Times, 29 Haziran)

Bu þekilde, ABD Dýþiþleri Bakaný için, bölge-
ye sýzan teröristler meselesi sözkonusu olduðunda,
bardaðýn yarýsý boþ ama ayný zamanda yarýsý dolu-
dur. Bu tamamen onun bardaða nereden baktýðýna
baðlýdýr, Yeni Delhi'den mi Ýslamabad'dan mý?

Fakat Powell tarafýndan yapýlan tüm bu itiraz
kabul etmez tarzdaki konuþmalara, "önerilere", ve
tuhaflýklara raðmen Dýþiþleri Bakanýmýzýn tepkisi
baþlý baþýna klas bir hareketti. Bir Dýþiþleri Ba-
kanlýðý sözcüsü Hindistan'ýn Keþmir meselesinde
dýþ müdaheleleri kabul edemeyeceðini söyledi.
Buraya kadar iyi. Sözcü, istenen sayýda insanýn
Cemmu ve Keþmire gelip seçim sürecinin uygu-
lanýp uygulanmadýðýný izleyebileceðini ancak bun-
lara seçimin geçerliliðini garanti etme gücünü sað-
layacak resmi bir gözlemci statüsünün verilemeye-
ceðini belirtti. Buraya kadar gene iyi, ancak iki gün
önce Dýþiþleri Bakaný Yashwant Sinha hükümetin
eyalette uluslararasý gözlemcilere izin verme
hazýrlýklarý yaptýðýný söyledi. Tüm bu olan biten-
den sonra Bush'un temsilcisine methiye düzmek
ve onun Hintli liderlerce ortaya konan manzarayý
tamamen anladýðýný söylemek derdi de Dýþiþleri
Bakanlýðýna kaldý.

Aslýnda, Asian Age gazetesinin yazdýðý gibi
(29 Haziran), Hindistan hükümeti bu sayede
"ABD'nin Hindistan ile Pakistan arasýndaki mese-
lelerin çözümünde bir arabulucu rolü üstlendiði iz-
lenimini bertaraf etti" ve "konuþmalarýn sonuç-
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larýndan tatmin olduðunu ifade etti". Ancak bun-
larýn yanýsýra  BJP hükümetinin ABD konusunda-
ki gurursuzluðunu tamamlayacak þekilde  Powell
Ýslamabad'a gitmek üzere Hindistan'dan
ayrýldýktan sonra Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü, þun-
larý da söyledi:

"Ziyaret esnasýnda hiç bir falso tespit etme-
dik" (altý önemle çizilmiþ)

Bu tamamen anlaþýlabilir.  Hükümetin kelime
daðarcýðý Powell'ýn "ABD durumu dikkatle izli-
yor" ve "durumu dikkatle izliyor olacaðýz" dediði
konuþmasýnda  "hiç bir falso" bulamayacak þekil-
dedir. Bunda þaþýrtýcý bir þey de yok. Çünkü üç yýl
önce Bill Clinton ve Namaz Þerif'in ortak konuþ-
masýnýn metnini, daha  metin Washington ta-
rafýndan yayýmlanmadan onaylayan kiþi Baþbakan
Vajpayee'nin kendisiydi. Çoðu kiþi bu konuþmada
Clinton'ýn Keþmir sorunuyla "kiþisel olarak ilgile-
neceðini" duyurduðunu hatýrlar. Tüm bunlardan
sonra, Powell'ýn söyledikleri Vajpayee'nin Clin-
ton'dan söylemesini ve yapmasýný istediklerinden
farklý deðil.

Bâriz Miyopluk

Fakat, önceki hükümetin Keþmir problemini
çözmek için yaptýklarýna dikkatlice bakýp üzerinde
düþününce BJP hükümetinin miyop tavýrlarý daha
belirgin olarak görülüyor. Daha önce de defalarca
söylediðimiz gibi, Keþmir sorunu Hindistan De-
mokrasisinin özgün bir sorunudur. Cemmu ve
Keþmir'e verilen özerklik Hindistan hükümetinin
bir hediyesi deðildir.  Bu aslýnda  Pakistan'ýn yol-
ladýðý ordu öncü güçleriyle savaþýlmasýnda, ve
Maharaja'yý Hindistan Birliði'ne girmeye zorlaya-
rak tehlikeli iki-millet teorisinin çürütülmesinde
bu kahraman eyaletin insanlarýnýn mühim rolünün

kabul edilmesi ve tanýnmasýdýr. RSS, Jan Sangh
gibi RSS destekçileri ve þimdilerde de BJP hariç
tüm ülke bunu kabul etmektedir. Gerçek þu ki,
nüfusumuzun bir kýsmý BJP'nin baþa geldiðinde
sorumluluk sahibi bir tavýr göstereceðini ümit etti-
ler. Fakat tüm bu umutlar boþa çýktý. BJP hiçbir þe-
kilde ulus-karþýtý tutumundan vazgeçeceðe benze-
miyor.

Bu, BJP baþa geldikten sonra hükümetin Keþ-
mir meselesine bakýþ þeklinden de belli oldu. Mer-
kez, hükümetle veya tüm partilerin katýldýðý bir bu-
luþmada konuyu tartýþmadan Cemmu ve Keþmir
Cephesinin özerklik çözümünü reddetti. Ve þimdi
hükümet  BJP sözcüsü Arun Jaitley'i Keþmir'de
temsilcisi olarak atarken bir yandan da sadece as-
keri kuvvetlerin nakli konusunun tartýþýlacaðýnýn
ve özerklik meselesinin gündeme gelmeyeceðinin
üzerinde ýsrarla duruyor.

Tüm bunlar elbette Keþmir halkýný daha çok
dýþlayacak ve ulusal bütünlüðümüzü tehlikeye ata-
cak. Daha önce yazdýklarýmýzý tekrarlamadan, bu-
rada tüm söyleyebileceðimiz sadece, birlik ve
bütünlüðümüze bir zarar gelirse bunun sorumlusu-
nun BJP merkezli hükümetin ve onun oportunist
ortaklarýnýn sorumluluðu olacaðýdýr.

Ancak bu laik, demokratik ve vatansever
güçlerin yetineceði bir þey deðildir. Tam tersine,
böylesi trajik bir durumun ortaya çýkmasýný engel-
lemek için tüm güçleriyle müdahil olmaya
çalýþmalýdýrlar. Ve emin olabilirler ki Keþmir'in de
bütünleþik bir parçasýný oluþturduðu birlik, bera-
berlik ve kardeþliðimizi, laik yapýmýzý ve kompo-
zit Hint kültürümüzü korumak için verdikleri
mücadelede halk arkalarýnda olacaktýr.

N. Pýnar Barýþ
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Eðer sýradan insanlar günlük karþýlaþmalarýnda
“iyi günler” ve “sýcak bir gün deðil mi?”den da-
ha tehlikeli olmayan þeyleri konuþtuklarý
günlerdeki gibi olsalardý, Washington’daki sa-
vaþ çanlarý ne kadar rahat  çalardý…

Bunun yerine, uzun zaman geciktirilmiþ ama
böylelikle daha gerekli hale gelmiþ farklý bir
tartýþma tarzý su yüzüne çýkýyor. Baþlangýçta in-
sanlar birbirlerine “Bush’un sözünü ettiði bu
savaþ hakkýnda ne düþünüyorsun?” gibi sorular
sorma eðilimdeydiler. Ve belki de kendileri de
þaºýrarak farkettiler ki arkadaþlarý, komþularý, iþ
arkadaþlarý kendileriyle ayný benzer endiºeleri
taþýyorlar.

Bunlarý televizyondan duymadýlar ya da gaze-
telerden okumadýlar. Holding medyasý dikkate
alýnýrsa, insanlar arasýnda tek bir bakýþ açýsý
var: Baþkan George W. Bush’a deðiþmez sada-
katlari.  Ama daha fazla saðlam kanýt var ki in-
sanlar kendi kendilerine de düºünüyorlar.

6 Ekim ve 26 Ekim’de planlanan büyük çaplý
gösteriler halktaki ilginin bir ölçüsü olacak. An-
cak herhangi bir sebeple gösteriye katýlamaya-
cak olsa da savaþa karþý bir görüþü tartmaya
baþlayan milyonlarca insan var.

Kongre temsilcileri ofisi ve senatörlerin, savaþa
þiddetle karþý çýkan mektup, faks, elektronik
posta ve telefon bombardýmanýna tutulduklarý
ortaya çýkmaya baþladý.

Ýngiliz Haber Servisi Reuters tarafýndan 1
Ekim’de hazýrlanan dosyanýn baþlýðý “Irak Sa-
vaþýna karþý Muhalefet Bölündü, Birleþti”
güçlenen muhalefeti örtmek için kasten bu þe-
kilde yazýya dökülmüþ

Yazýþmalar, Eylül’ün son haftasýnda Senatör
Patty Murray’in (Washington-Demokrat) ofisi-
ne sadece 100 kadarý savaþý destekleyen 5000
mektup ve telefon çaðrýsýnýn geldiðini ortaya
koyuyor.

Senatör Barbara Boxer’ýn (California-Demok-
rat) ofisine ise Eylülün son iki haftasýnda yak-
laþýk 35000 mektup, elektronik mektup ve tele-
fon gelmiþ. Bunlarýn yüzde doksan dokuzunun
savaþ karþýtý olduðu bildirilmiþ.

Ve yeni yeþeren bu savaþ karþýtý muhalif hare-
keti rapor eden sadece liberal demokratlar de-
ðil. Reuters Cumhuriyetçi senatörler Jesse Hel-
mes (Kuzey Carolina), John Warner (Virginia)
ve Charles Hagel (Nebraska)’in posta kutu-
larýnýn “askeri  harekata muhalefetle” dolduðu-
nu bildiriyor.

Bush’un ºahinleri bu kitlesel düºünceler güçlü
bir muhalefet hareketi doðurmadan savaþlarýný
baþlatmak için hararetle uðraþýyorlar. Demokrat
Parti’nin seçim kampanyalarý için dolgun
baðýþlar ararken gösterdiði aþýrý gayret
Bush’un farlarý altýnda donakalýyor. Bu yüzden
Demokrat Parti’den korkmalarý için bir neden
yok.

Ancak bu arada gerçek muhelefet caddelerde,
dernek salonlarýnda, kampüslerde, kiliseler, ca-
miler ve sinagoglarda ve ülkenin her yanýnda
yapýlan mitinglerde ve protestolarda toplana-
rak, birleþmenin ve etkinliðini artýrmanýn yol-
larýný arýyor ki bu savaþ durdurulabilsin.

Reprinted from the Oct. 10, 2002, issue of Wor-
kers World newspaper

N. Pýnar Barýþ
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Irak’ta Savaþ Yok!

Deirdre Griswold



Sotsial-Demokrat'ýn 40. sayýsýnda bildirdiði-
miz gibi, parti grubumuz, yurt dýþýnda yaptýðý bir
konferans esnasýnda, 'Avrupa Birleþik Devletleri'
sloganý tartýþmasýný daha ileriki bir tarihe erteleme-
ye, medyada, sorunun ekonomik yönü üzerine
askýda bir tartýþma açmaya karar vermiþtir.

Konferansýmýzda bu soru üzerine yapýlan
görüþmeler tamamen politik bir mecrada ilerlemiþ-
tir. Bunun nedeni kýsmi olarak Merkez Komite
Manifestosunun bu sloganý açýkça politik
hazýrlamýþ olmasýndandýr (orda 'hazýr politik slo-
gan ...' ibaresi yer alýr); sadece cumhuriyetçi bir av-
rupa birliði sloganýný geliþtirmekle kalmaz ama
ayný zamanda Almanya, Avusturya ve Rusya mo-
narþilerinin devrimci yýkýlýþlarý gerçekleþmeden
bu sloganýn anlamsýz ve yanlýþ oldugunu da vurgu-
lar. 

Sloganýn politik degerlendirme sýnýrlarý içinde,
sorunun bu þekilde sunulmasýna itiraz etmek ol-
dukça yanlýþ olur. - mesela sosyalist bir devrim sla-
ganýný silikleþtirdiðini veya zayýflattýðýný söyle-
mek. Gerçekten demokratik yaradýlýþtaki politik
deðiþimlerin, özellikle politik devrimlerin, hiçbir
koþul altýnda sosyalist devrim sloganýný silikleþtir-
mesi veya zayýflatmasý mümkün deðildir. Tersine,
her zaman daha yaklaþtýrýrlar, temelini geniþletir,
yeni darkafalý burjuva kesimleri ve yarý proleter
kitleleri sosyalist mücadelenin içine çekerler. Di-
ðer yandan sosyalist bir devrime doðru yönelen
politik devrimler kaçýnýlmazdýr. Sosyalist devrimi
tek bir hareket olarak algýlamamalý ama politik ve
ekonomik deðiþikliklerin fýrtýnasý, en yogun sýnýf
kavgasý, bir çeþit iç savaþ, devrimler ve karþý dev-
rimler olarak algýlamalýyýz. 

Ama her ne kadar  cumhuriyetçi bir Avrupa

Birleþik Devletleri sloganý - eðer baþýný Ruslarýn
çektiði Avrupadaki en gerici 3 monarþinin devrim-
ci yýkýlýþý da eþlik ederse - politik bir slogan olarak
güçlüyse de hala yüksek önem taþýyan ekonomik
içerik ve anlam sorusu ortadadýr. Emperyalizmin
içinde bulunduðu ekonomik koþullardan
bakýldýðýnda - örneðin sermaye ihracý ve dünyanýn
'geliþmiþ' ve 'uygar' sömürgeci güçler tarafýndan
paylaþýlmasý --bir Avrupa Birleþik Devletleri oluþ-
masý ya imkansýz ya da gericidir. 

Sermaye uluslararasý ve tekelci hale gelmiþtir.
Dünya uluslarý yaðma ve baský altýnda tutmayý ba-
þaran bir avuç büyük güç tarafýndan þekillendiril-
mektedir. Avrupa'daki 4 büyük güç --Ýngiltere,
Fransa, Rusya ve Almanya, toplam nüfus yoðunlu-
ðu 250.000.000 ile 300.000.000 arasýnda ve top-
lam alan yaklaþýk 7,000,000 kilometrekare.-- ner-
deyse 500 milyon kiþilik sömürgelere ve
64,600,000 kilometre sömürge alanýna sahiptir; bu
da neredeyse yerkürenin yarýsýdýr (kutuplar hariç,
133 milyon kilometrekare). Bunlara üç Asya dev-
letini de eklersek - ki bunlar sözde özgürlük savaþý
sürdüren ve Japonya, Rusya, Ýngiltere ve Fransa'lý
caniler tarafýndan parça parça kiralanan Çin, Tur-
kiye ve Ýran. Yarý-sömürge denilebilecek olan bu
üç Asya devleti (gerçekte þu anda % 90'ý sömürge-
leþtirilmiþ) toplam 360,000,000 nüfusa ve
14,500,000 kilometrekare alana sahipler. (Bütün
avrupanýn neredeyse 1.5 katý) 

Dahasý, Ýngiltere, Fransa ve Almanya yurt
dýþýna 70 milyar rubleden daha fazla bir sermaye
yatýrýmý yapmýþ durumdalar. Bu temiz toplamdan
'kanuni' kazançlar saðlama iþi - ki bu da yýlda 3
milyar ruble tutmakta -- ülkelerin milyonerler ko-
miteleri tarafýndan kotarýlýyor. Hükümetler olarak
bilinen bu milyoner komiteleri ordular ve donan-
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Yazarýmýz Uður Tekin bir süredir bulunduðu yurtdýþýndan Türkiye sosyalist hareketinin Avrupa Birliði
tartýþmalarýna Lenin’in aþaðýdaki makalesinin dahil olmasýný yararlý görerek makaleyi bize gönderdi. Avrupa

Birliði üzerine elimizdeki yazýlarý önümüzdeki sayýda yayýnlayacaðýz. (fabrika)

V.I. Lenin

Avrupa Birleþik Devletleri
Sloganý Üzerine

Ýlk Basým: 23 Aðustos 1915,  Sotsial-Demokrat
Kaynak: Lenin'in Toplu Eserleri, Progress Yayýncýlýk, Moskova, Bölüm 21, 1965, Sayfa: 339-43



malarla donatýlmýþ, ve bu milyonerlerin oðullarýna,
kardeþlerine sömürgelerde ve yarý-sömürgelerde
valilik, konsüllük, elçilik, rahiplik ve her tür baþka
asalaklýk imkaný tanýyor. 

Ýþte dünyanýn yaklaþýk bir milyarlýk bir nüfu-
sunun bir avuç Büyük Güç tarafýndan yaðmalan-
masý kapitalizmin en güçlü çaðýnda örgütlenmek-
tedir. Kapitalizm içinde baþka bir oluþum mümkün
deðildir. 

Kolonilerin terkedilmesi, "etki çevreleri" ve
sermaye ihracý? Sýzlayan bir rahibin her pazar zen-
ginlere hristiyanlýðýn yüce ilkeleri konusunda vaaz
vermesi ve onlara fakirlere yardým etmeleri, mil-
yonlar olmasa bile, en azýndan yýlda birkaç yüz
ruble vermelerini telkin etmeleri seviyesinde bu
sorunlarýn çözümünü ummak... 

Kapitalizm altýndaki bir Avrupa Birleþik Dev-
letleri sömürgelerin paylaþýmý konusunda anlaþ-
mayla eþdeðerdir. Kapitalizm altýnda, güç dýþýnda
baþka hiçbir temel ve paylaþým ilkesi mümkün de-
ðildir. Bir mülti-milyoner "yatýrýlan sermaye"ye
orantýlý olmasý dýþýnda (daha büyük sermayenin
daha büyük pay kapmasý primi de katýlarak) baþka
hiçbir þart altýnda kapitalist bir ülkenin "milli geli-
ri"ni paylaþmaz. Kapitalizm üretim vasýtalarýnýn
özel mülkiyeti ve üretimde anarþidir. Bu temeller
çerçevesinde gelirin "adil" paylaþýmýnýn avu-
katlýðýný yapmak katýksýz Proudonculuktur, aptal-
ca filistinizmdir. "Güçle orantýlý" olan dýþýnda hiç-
bir paylaþým saðlanamaz ve güç de ekonomik ge-
liþmeyle deðiþir.  1871 sonrasý, Almanya'nýn güç
kazanýmý Ýngiltere ve Fransanýn 3-4 katý, Japon-
yanýnki ise Rusyanýnkinin 10 katý hýzda olmuþtur.
Kapitalist bir devletin gerçek kudretini ölçmek için
savaþtan baþka hiçbir yol yoktur ve olamaz. Savaþ
özel mülkiyet ilkeleri ile  çeliþmez - tam tersine,
bunlarýn direk ve kaçýnýlmaz sonucudur. Kapita-
lizm altýnda baðýmsýz giriþimlerin ve baðýmsýz
devletlerin sarsýntýsýz ekonomik geliþim saðlama-
larý imkansýzdýr. Kapitalizm altýnda, endüstrideki
krizler ve politikadaki savaþlar dýþýnda periodik
dengeyi saðlamanýn yolu yoktur.

Tabi ki sermayeler arasýnda ve devletler
arasýnda "geçici" anlaþmalar mümkündür. Bu bað-
lamda Amerika Birleþik Devletleri Avrupa Devlet-
leri arasýnda bir anlaþmadýr. Ama neyi saðlamak
için? Sadece Avrupadaki sosyalizmi beraberce sin-
dirmek için, sömürgeci yaðmayý þu anki sömürge-
lerin daðýlýmýndan yeterli pay alamamýþ Japonya
ve Amerika'ya karþý korumak için, ve son 50 yýl
içinde daha önceki bütün monarþik Avrupa'dakin-

den daha hýzlý artmýþ olan ve þimdi güçsüzleþen
kudreti korumak için. Amerika Birleþik Devletleri
ile karþýlaþtýrýldýðýnda, bütün olarak Avrupa ekono-
mik durgunluk gösteriyor. Þu anki ekonomik te-
mellerle, mesela kapitalizm altýnda, bir Avrupa
Birleþik Devletleri Amerikanýn hýzlý ekonomik ge-
liþimini durdurmak için tepki organizasyonu an-
lamýna gelir. Demokrasi ve sosyalizmin temelleri-
nin sadece Avrupayla özdeþleþtirildiði zamanlar
sonsuza kadar yok oldu. 

Dünya Birleþik Devletleri (sadece Avrupa de-
ðil) , bizim sosyalizmle özdeþleþtirdiðimiz,  uluslar
arasýnda birleþimin ve özgürlüðün saðlandýðý dev-
let þeklidir -komünizmin mutlak zaferinin demok-
ratik olanlar da dahil olmak üzere devlet kavramýný
tamamen kaldýrmasýna kadar. Ama, ayrý bir slogan
olarak, Dünya Birleþik Devletleri doðru bir slogan
olmaz; birincisi, sosyalizmle birleþir; ikincisi de
sosyalizmin tek bir ülkede zafer kazanmasýnýn
mümkün olmadýðý þeklinde  yanlýþ yorumlanabilir
ve ayný zamanda böyle bir ülkenin diðer ülkelerle
iliþkilerinde yanlýþ anlamalara neden olabilir. 

Kapitalizmin deðiþmez kuralý eþit olmayan
politik ve ekonomik geliþimdir. Dolayýsý ile sosya-
lizmin zaferi ilk önce kapitalist ülkelerin bir-
kaçýnda, hatta tek bir tanesinde mümkündür. Ka-
mulaþtýrmalardan sonra ve kendi sosyalist üretim-
lerinin gerçekleþmesinden sonra, o ülkenin þanlý
ploreterleri tekrar harekete geçebilirler, bu sefer
dünyanýn geri kalanýna karþý - kapitalist dünyaya
karþý - diðer ülkelerin baský altýndaki sýnýflarýný he-
defleyerek, bu ülkelerde kapitalistlere karþý baþ-
kaldýrýlarý canlandýrarak, ve gereksinim duyulursa
sömürücü sýnýflara ve onlarýn devletlerine karþý si-
lahlý kuvvetler kullanarak, Ploreterlerin burjuvala-
ra karþý zafer kazandýðý toplumun þekli, gittikçe
daha çok sosyalizme katýlmamýþ devlet ve devlet-
lerin proleter güçleri üzerinde yoðunlaþacak olan,
demokratik cumhuriyet olacaktýr. Sýnýflarýn orta-
dan kaldýrýlmasý, baský altýndaki sýnýfýn, proleterle-
rin diktatörlükleri olmadan imkansýzdýr. Sosya-
lizm içinde özgür milletler birliði, sosyalist cum-
huriyetlerin daha az geliþmiþ devletlere karþý
sürdüreceði uzun süreli ve inatçý mücadele olma-
dan mümkün deðildir. 

Bu sebeblerden ötürü ve yurt dýþýndaki
R.S.D.Ý.P. grup konferansýmýzda süren tartýþmalar-
dan sonra, merkezi yayýn organý editörleri Avrupa
Birleþik Devletleri sloganýnýn hatalý bir slogan ol-
duðuna karar vermiþlerdir. 

AYLÝN CEVÝZ
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Avrupa Birleþik Devletleri Sloganý Üzerine
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“YA SEV YA TERKET”
MHP “özel savaþ”ýn son yýllarýnda duvarla-

ra yazýyordu: Ya sev ya terket!..
Hürriyet Genel Yayýn Yönetmeni Ertuð-

rul Özkök’ün damadý, Yeni Türkiye Partisi
Ýstanbul il yönetim kurulu üyesi Gülümsün Sa-
atçi’nin eþi, baþarýsýz popçu Ercan Saatçi; o
zamanlar kayýnpederi MHP’yi “merkez partisi”
rengine boyayarak halka satýþ çabasýnda olduðu
için bu slogandan þarký yapmýþtý. Zevzeklikten
ibaret þarký sözlerinin nakaratý böyleydi: “Ya
sev ya terket!..”

Ýçgüveysi beyin, “emri olur” haliyle; ama
iþler her zaman planlandýðý gibi gitmez..

Hep yazýyoruz, kalabalýklar bayaðýlýða eði-
limlidir. Bayaðýnýn da bayaðýsý ve onun da ba-
yaðýsý her zaman mümkündür ve alýcýsý
hazýrdýr. Diðer taraftan bir tür bayaðýlýðýn
satýþlarý düþünce, bir baþka tür piyasadaki yeri-
ni alacaktýr.

Hatýrlayýn “Üçüncü sayfa”, “reality”,
“sýcaðý sýcaðýna” programlarýný... Piyasadan
silindiler. Çünkü bir yandan “televoleler”, bir
yandan “Reha Muhtar haberciliði” tv kanal-
larý arasý bayaðýlýk yarýþýnda yeni bir çýðýr
açmýþ bulunuyorlardý.

Konumuz elbette medya eleþtirisi deðil...
Ýþlerin planlandýðý gibi gitmemesiyle ilgileni-
yoruz.

Cem Uzan’ýn Genç Parti’si anketlerde ba-
rajýn üstünde görünüyor ya, MHP’nin þiþmaný
Þevket Bülent Yahnici, “Dün kurulan, kadro-
su, iþi, ne yaptýðý, ne olduðu belli deðil bir si-
yasi hareketi yüzde 10’un üzerine getirmek
suretiyle Parlamento’ya sokuyorsa eðer
Türk halký, zaten Türkiye’de diyecek bir þey
kalmamýþtýr. 3 Kasým’da görürüz. Anketle-
rin neticesi oya yansýr da böyle olursa,
Türkiye’yi terk edip gidelim!” (Radikal 7
Ekim) demiþ...

Tombullar hissi olur, dilini zaptedememiþ.  
Onlar ki, Türk halkýna duyduklarý “sevgi-

den” dolayý, Türkiye’nin binlerce evladýný

MHP’li ve Ülkü Ocaklý faþistler olarak
öldürdüler; daha fazlasýný sakat býraktýlar, ha-
yatlarýný söndürdüler. Elbette cevapsýz
býrakýlmadýlar. 

Ayný faþist zihniyet, o günlerden bugüne,
devletin silahlý kurumlarýnda “görevli” olarak,
Türkiye’nin baþka binlerce evladýný da yerinde
infazlarla, faili meçhullerle, iþkencehanelerde
sonsuz bir kinle kýrmaya devam ediyor. 

Saltanat sürmeleri ayrý; memleketi yedikle-
ri, içtikleri ayrý...

Nereye gidecekler? Dünyada faþizmin bu
kadar çok çeþidinin olduðu ve hepsinin de dev-
let ve düzen için lazým olduðu ve yaþama im-
kaný bulabildiði baþka bir ülke var mý?

BBP’li Yazýcýoðlu bile, “Almayacam na-
musuma, þerefime..” dediði 1.1 trilyon hazine
yardýmýný, çoktan cebe attý. Var mý böyle bir
memleket? En süprüntüsüne para yaðdýrýlýyor.

Meclise giren sisteme lazým da, dýþýnda ka-
lan gereksiz deðil ki... 

Alýrlar gönlünü tombulun...
Ertuðrul da iki yazý yazar, haksýzlýða uð-

radýlar; Devlet bey ciddi adam, vs.
Damat, “petit beurre” bisküvisi yemeli bes-

te yapar.
Bu defa zevzekliði kelimelere dökmezler.

ADAM OLACAK
ÇOCUK VE GP...

Adam olacak çocuðun neyinden belli oldu-
ðunu biliyorsunuz.

Seçime girmeye hak kazanmýþ parti mi
lazým?

Gidip el koyuyorsun “Tank Hasan” Celal
Güzel beyin Yeniden Doðuþ Partisi’ne, üç
bey cep telefonu karþýlýðý. 

Kesin hatlar iptal olmuþtur þimdiden.
Partiye bir marþ, bir þarký lazým deðil mi?
Uðraþmýyorsun öyle telif hakkýyla, öteki

partilerin araya girmesiyle..
Kapýyorsun “Gençlik Marþý”ný, sözlerin-

çürük yumurta
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den arýndýrýyorsun ve “Onuncu Yýl Marþý” ný
yedeðe alýyorsun, iþlem tamam!...

Amblem de problemdir öteki partilerde...
Yeni Türkiye’nin “Amerikan” takýntýsý

yüzünden baþýna neler geldiðini hatýrlayalým.
Ýlle de Amerikalý bir þeyler olacak!.. Kýrmýzý-
lacivert tamam, bayraktan!.. Baba-kýz mý olsun,
o mu, bu mu derken; Amerikan bayraðýnýn
yýldýzlarýný “top” haline getirdiler, baþlarýnda
gezdiriyorlar.

Genç Parti kafadan, bayraktaki ay yýldýza
dalýyor.  Birbirine bakan iki hilal ve ortak
kullandýklarý bir yýldýz. Daha fazlasý, hakika-
ten fazla olabilirdi.

Parti, marþ, amblem, her þey arak, her þey
gasp...

Meydanda Cem Uzan halka sesleniyor:
“Bir daha hortumcuya, soyguncuya oy vere-
cek misiniiiiz?...”

Halkýn gerçek ve samimi cevabý þu: “Gayet
tabii...Yoksa burada ne iþimiz var?..”

Þaka deðil, Uzanlarýn Motorola ve No-
kia’ya attýklarý 3 milyar dolarlýk tokat; Genç
Parti’nin seçmeni nezdinde en önemli meziye-
ti...

Diyalog þöyle:
- Kardeþim adam Amerika’ya geçirmiþ.

Ýþi biliyoooo...
- Amerika’ya geçiren, sana haydi haydi

geçirir birader..
- Benim neyime ne yapacak kardeþim?...
Cüneyt Arkýn, tarihi filmlerinde, bütün Av-

rupa’yý kýlýcýyla dize getirir ve Çin’den Bi-
zans’a, oradan Batý Roma’ya, ne kadar prenses
ve kraliçe varsa, yataða atmadan geri gelmezdi. 

Cüneyt bey sayesinde kahramanýn zeki, çe-
vik ve zamparasý  makbul olmuþtu.

Bugünün kahramaný kazýklayacak, do-
landýracak, siyasete girmiþse yolsuzluða isti-
dadý olacak... “Halk böyle istiyor.”

Büyük çoðunluðun tercihlerini, en sýðýndan
milliyetçi, muhafazakar, dini, sermayeci fikir
ve deðerler belirliyor: 

Milliyetçiliðin de, islamýn da pop olaný;
gerçekte olumlu hiçbir deðeri muhafaza et-
meyen bir muhafazakarlýk, güce ve zenginli-
ðe  tapýnma, gerisiyle ilgilenmeme hali...

Deprem ve krizi üstüste, içiçe yaþayan ve
geleceðe dair umudunu tamamen kaybettiðini
söyleyenlerin bile en tepkisel tercihleri ayný
sýnýrlar içinde dönüyor. 

Sað bir partiden vazgeçince, gene saðda
birisi bulunuyor...

DSP’den vazgeçince CHP’ye gidenler de,

çoðunlukla kýzdýklarý, beðenmedikleri, nefret
ettikleri veya iðrendikleri ve geçen seçimlerde
oy vermedikleri Baykal’a razý oluyor; ama
örneðin ÖDP’ye oy vermiyorlar.

12 Eylül düzeni, uzun vadede halkýn zihni-
nin böyle þekillenmesini istemiþti. Kýsa vadeli
hesaplar bazan tutmadý; ama uzun vadeli þekil-
lenme tamamdýr. O zihniyet kalýbý AKP ve da-
ha çok Genç Parti’yle varabileceði en son nok-
taya ulaþtý. Sistemin þu anda olmasýný en iste-
mediði þey; bugüne kadar olsun diye uðraþtýðý
þeydir. Artýk sistem kendi ürünleriyle kendisini
tahrip ediyor. Bu tahribat daha derin krizler;
Uzan’ý destekleyenler baþta, hepimize daha aðýr
faturalar anlamýna geliyor.

Yýðýnlara hakim olan bu zihniyeti, derinlik-
li, enternasyonalist, eleþtirel, rasyonal, insan
emeðine ve yaratýcýlýðýna dayanan deðerlerin
þiddetiyle yýkmalýyýz; geleceðin daha karanlýk
bir çukura dönüþmemesi için.

ECEVÝT ÝÞÝ BÝLMÝYOR
Ecevit, “Seçim erkene alýnýrsa rejim teh-

likeye girer” demiþti.
Sonra teferruata girdi: “AKP ve HADEP

Meclise girebilir. Bu rejim sorunu yaratabi-
lir.”

Anketlerden anlaþýlýyor ki, elbette tamamen
düzmece deðillerse,  AKP meclise girmekle
kalmýyor, açýk arayla birinci parti oluyor.

Kimi anketlere bakýlýrsa, HADEP meclise
girebilir ve yanýsýra EMEP’li, SDP’li sosyalist-
ler de ceylan derisi koltuklarda oturabilir. Kime
niyet, kime kýsmet...

Üstelik Genç Parti var. Uzan ailesinin özel
sýkýntýlarýndan dolayý, býçak sýrtýnda ilerlemeye
çalýþan ekonomik ve siyasal düzeni yerlebir
edebilir; ÝMF ve ABD ile Türkiye adýna, doðru-
dan Uzan ailesinin pazarlýklarýný yürütebilir;
bunun için Uzan’lar dýþýnda herþeyi riske soka-
bilir.

Anketlere inanacaksak, Meclis’deki en
düzen ve DOÐAN GRUBU temsilcisi parti
CHP oluyor. AKP ve HADEP, düzenin asli ve
acil beklentilerine ters iþler yapmayacaktýr. Ter-
sine her ikisi de kabullenilmeyi baþa koymuþ
görünüyor.

Jet Fadýl Akgündüz dokunulmazlýk ka-
zanmak için seçimlere giriyor.

Uzanlar ise, her þeye “dokunmak” ve be-
ðendiklerini “torbaya koymak” üzere Mecli-
se giriyorlar. Cem efendi halktan “en az 370”
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milletvekili istiyor. Anayasayý da tek baþýna
deðiþtirecek, tapuyu üstüne geçirecek... Ni-
yet kötü...

Tehlike Ecevit’in gösterdiði yerden gelme-
yecek.

Keþke gelse diyorlardýr, karý-koca... Belki
olaðanüstü bir hükümette, ahir ömrümüzde son
bir baþbakanlýk daha... Kimbilir, ümit iþte...

SON ECEVÝT
Sýký durun...
Çürük Yumurta’daki son Ecevit muhabbeti

bu olabilir. 
Muhabbet þöyle:
Sunucu, Ýncirlik Üssü’nün ABD ve mütte-

fiklerine kullandýrýlmasýný “dostane bir tutum
olarak deðerlendirmediklerini” açýklayan
Irak Baþbakan Yardýmcýsý Taha Yasin Rama-
zan’ýn sözleri hakkýnda ne düþündüðünü, Baþ-
bakan Ecevit’e soruyor:

Cevap: “Ýncirlik Üssünün kullanýlmasý,
aslýnda Irak için bir güvencedir.”

Nasýl yani?... 

KORKUTAN DOSYA
Baþlýk Milliyet’in. (20 Eylül 2002)
“Ýstanbul’da geçen yýl suç iþleyen polis

sayýsý ikiye katlandý. Dört polisten biri suç-
landý; yarýsý ceza aldý.”

“...Polislerin suçlarý arasýnda rüþvet, iþ-
kence, kalpazanlýk, çek-senet tahsilatý ve ha-
raç var. Ancak ilk sýrada tembellik bulunu-
yor.”

“Polise ne oluyor?” (Milliyet, 7 Eylül
2002)

Ýzmir’de kapkaççý polis memurunu vatan-
daþ yakalamýþ ve Ýstanbul’da eski özel hare-
katçý polis otosu çalmýþ.

Biz öteden beri buradan söylüyoruz: Polis
teþkilatý laðvedilsin, suç iþlenme oraný yarý
yarýya düþer. Ama bu formül sorunu çözmüyor.

Gene Milliyet, ama 3 temmuz tarihli bir ha-
ber: “Ankara’da 3 MÝT’çi fidyeden tutuk-
landý.” Habere göre iki de yardýmcýlarý varmýþ,
polis onlarý arýyormuþ.

Görüldüðü gibi, basýnýn normal þartlarda
böyle bir vukuatýný haber yapmaktan týrsacaðý;
ancak iþin þeyi çýkýnca haber yapma cesaretini
kendinde bulduðu kurumlarda da iþler
“týkýrýnda.”

Suçu ortadan kaldýrmanýn genel formülü

üzerine konuþalým en iyisi...
Özel mülkiyeti kaldýralým. Haliyle sýnýflarý

kaldýrmýþ oluyoruz. Sýnýf egemenliðini güvence
altýna alacak bir devlete kimsenin ihtiyacý kal-
mamýþ oluyor. Mülkiyetin ve sýnýflarýn
kaldýrýlmasýna paralel olarak devleti de ortadan
kaldýrmaya giriþelim. Ýþe devlet olmayan bir
devletle baþlayabiliriz. Ýnsanlar arasýnda çýkar
çatýþmasý kalmayýnca ve toplum halinde yaþa-
manýn kurallarý alýþkanlýk haline gelince; dev-
let, gökyüzünde kayan bir yýldýz gibi, ka-
ranlýkta sönerek gözden kaybolacaktýr. Polisi,
mahkemeyi, cezaevini; gardiyaný, gözaltýný,
savcýyý, yargýcý, avukatý,mübaþiri, çok meraklý
olanlar tarih kitaplarýndan veya edebi eserler-
den okuyarak hatýrlayabilirler. 

Ýþe bu hayal üzerinde konuþarak baþlayabi-
liriz. “Kalpazan polis” imgesinin, bize böyle bir
yararý neden olmasýn?.. 

“ULUSAL DEMOKRASÝ
STANDARTLARI”

“Batýlýlar istiyor diye deðil; Türk halký
bunlara layýk olduðu için...” 

Bu cümle standarttýr ve ister milli, ister ulu-
sal deyin, demokrasimizin standartlarý
arasýndadýr. 

“Ama yalan bu...” diyebilirsiniz. Yalan
ulusal demokrasimizin standartlarýndandýr.

Abdullah Gül, RP’yi temsilen ABD’deki
Yahudi kuruluþlarýný ziyaret ettiðinde, “Parti-
nizin meydanlarda kullandýðý anti-semitik
dilden farklý þeyler söylüyorsunuz?” sorusu-
na, “Bu Türkiye demokrasisinin bir özelliði-
dir.” cevabý vermiþti; Yahudi kuruluþlarýnýn
basýna verdikleri bilgiye göre...

AB yetkilileri de “uygulamayý görmek is-
tiyoruz” demeci verdiler yakýn zamanda; “ya-
salarda yapýlan gözboyama deðiþikliklerini
deðil...”

Yasalarda “Gözboyama” veya “makyaj” da
denilen deðiþiklikleri yapmak; sonra her iþi es-
kiden olduðu gibi yürütmek de, demokrasi stan-
dartlarýmýzdan birisidir.

Ýþkence yasaktýr ve iþkencecilere verilecek
cezalar, yasalarda aðýrlaþtýrýlmýþtýr.

Ama býrakalým Ýstanbul’dan Malatya’ya ta-
yin edilen iþkenceci Komiser Mustafa Sara’nýn
iþkence davalarýnýn zaman aþýmýna uð-
ratýlmasýný; Manisa’lý Gençler davasý gibi
bütün dünyanýn dikkatlerini üzerine çekmiþ bir
davada bile,  zamanaþýmý için devletin bütün il-
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gili kurumlarý elinden geleni yapmýþtý ve
AB’den uyarý gelmeseydi, iþi bitirmiþlerdi. Ge-
ne de iþi bitirebilirler. 

Ýþkencecinin korunmasý ve kollanmasý da
ulusal demokrasimizin bir standardýdýr.

Ulusal demokrasimize göre, bütün solcular,
bütün iþçiler, bütün sendikacýlar düzen için bir
tehdit unsurudur ve her hareketleri yakýndan iz-
lenmelidir. Mesela kim? Mesela hangi hareket-
ler?

“TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Ko-
misyonu, AB’ye uyum yasalarý için devreye
girdi. Emniyet kameralarý Türk-Ýþ’in
TBMM Baþkaný’ný ziyaretini kayda alýnca
patlayan skandal üzerine harekete geçen ko-
misyon, derneklerin daha özgür olabilmesini
saðlayacak bir taslak hazýrlýyor.” 

20 yýldýr ya tek baþýna, ya koalisyon ortaðý
olarak hükümet etmiþ ANAP’ýn ilgili komis-
yondaki üyesi Emre Kocaoðlu, Komisyon baþ-
kanýna yazdýðý mektupta þöyle demiþ:

“Böylesine vahim bir baský Meclis çatýsý
altýnda ve Türk-Ýþ gibi saygýn bir kuruluþ
için bile böylesine pervasýzca yapýlabiliyor-
sa; ülkemizin ücra bir köþesindeki sivil top-
lum örgütlerine neler yapýlabileceðini
düþünmek bile demokrasimiz ve milletimiz
açýsýndan kaygý uyandýrýr.”(Milliyet, 8.7.
2002)

En iyisi, polisin gözlerden uzakta neler ya-
pabileceðini hiç “düþünmemek”. Çünkü böyle
bir standardý da vardýr ulusal demokrasimizin.

Bu standartlarýn oluþmasýnda en büyük
katkýyý yapan siyasi parti, elbette ANAP ve
onun “demokrasi aþkýna, özgürlükçülüðüne”
övgüler düzülen eski lideri Özal; AB’nin de-
mokrasi standartlarýný savunma þampiyonu Me-
sut Yýlmaz’dýr.

Bunlar mühim deðil. Mühim olan, devletin
demokrasi standartlarýný uygulamada asla
ayrým gözetmemesi, Türk-Ýþ’i bir zamanlarýn
DÝSK’inden, TBMM’yi Hakkari’den ayýrma-
masýdýr.

Avrupalýlar iþte bunu anlamýyor.

TÜRKÝYE BU DEÐÝL...
Temmuzda ABD Savunma Bakan

yardýmcýsý Paul Wolfowitz Türkiye’ye gelmiþti,
nabýz yoklamak için.

Hatýrlarsýnýz, önce Ýstanbul’da dolaþmýþ,
sonra Ankara’ya gitmiþti.

Ýstanbul’dayken Mustafa Koç’un evinde,

Kemal Derviþ’le görüþmüþtü. Tam da “Yeni
Oluþum”un oluþtuðu günler. Derviþ Yeni olu-
þumcu ve geleceðin mimarlarý arasýnda
görülüyor: 

“Irak’a müdahale ederseniz”, diyor, “ek
ekonomik ve siyasi destek isteriz.”

Tansu Çiller adýndaki “milli mahçubiyet
sebebi” ise “Irak vurulurken baþbakan
olayým” diye tutturuyor. Birisi dilencilik, birisi
Amerika’ya yalakalýk peþinde. Mesut Yýlmaz
da, sonradan karlý çýkmak için, iþin içinde ol-
mak gerektiðini söylüyor. Ustasý Özal da ayný
þeyleri söylemiþti. Bu “tür” için her þey kar ko-
nusudur. Baþta eðitim, saðlýk ve komþu-
larýmýzla barýþ içinde yaþama konusu olmak
üzere...Ne tarih duygusu sahibidirler; ne siyaset
adamlýðýndan (kadýnlýðýndan) nasipleri olmuþ-
tur.

Siyasetten sefalet manzaralarý elbette bun-
lardan ibaret deðil.

“Ýsrail, denizaltýlarýna nükleer füze yer-
leþtiriyor” Hürriyet’teki haberin baþlýðý böyle.
Neden acaba? Çünkü Ýsrail, “Ýran ve Irak’ýn
olasý bir saldýrýsýndan endiþe” etmekteymiþ.
Haber kaynaðý, yorum dahil Ýsrail ordusunun
kadýn sözcüsü!..

Filistin’de Ýsrail katliam üstüne katliam
düzenliyor. Tam bu esnada Hürriyet Ýsrail Cum-
hurbaþkaný’ndan demeç almýþ onu yayýnlýyor:
“Bizim ellerimiz temiz.”

Milliyet’ten baþlýk: “Toytunç’un katili
öldürüldü.” Þu 26 Mart’ta El Halil’de
öldürülen Binbaþý’nýn katili meðer Ýslami Ci-
had liderlerinden biriymiþ ve Ýsrail o militaný
öldürmüþ. Okuyucunun birisi soruyor, nasýl
böyle bir baþlýðý atar, bu haberi böyle yayýnla-
yabilirsiniz, diye. 

Milliyet açýklýyor: “Haberi Ýsrail Ordusu
vermiþti.”

Gene Milliyet. Baþlýk “Ýstanbul’u ateþe ve-
receklerdi”. Spot tam bir rezalet: “FBI ajan-
larýnýn, Türkiye’de eylem planlayan Araplardan
oluþan 5 kiþilik bir islamcý terör hücresini ‘uy-
kudayken’ ele geçirdiði ortaya çýktý.” Halkýmýz,
Türkiye’nin ABD ve Ýsrail’in yanýnda savaþa
girmesi için, Türkiye’ye mi, ABD ve Mossad’a
mý ait olduðu belirsiz propaganda bölümü ta-
rafýndan hazýrlanýyor. Bu bölümün yayýn or-
ganýnýn Milliyet olduðu anlaþýlýyor.

12 Ekim’in ilk saatlerinde, saat 3 civarý;
Kanal D bir film yayýnlýyor: Hedeftekiler.
Christopher Lambert baþrolde, kahraman Mos-
sad James Bond’u, terörist Arap casusuna karþý.
Tabii film Ýsrail ve Mossad’ýn en adisinden pro-
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pagandasý için çekilmiþ.
Daha pek çok örnek verilebilir. Özellikle

DOÐAN Grubu medyasý, Ýsrail propaganda ba-
kanlýðýnýn bir kolu gibi çalýþýyor. Ýsrail ordu
sözcüsü ne söylemiþse, olduðu gibi haber. Ýsra-
il yetkililerinin söylediði hiçbir þey sorgu-
lanmýyor.

Herkes bilse iyi olur. Türkiye, bu siyasetçi-
lere ve bu medyaya raðmen,  bu görünen Türki-
ye deðil. 

FALLACÝ: AVRUPA’NIN
KÝRLÝ VÝCDANI

Irkçýlýk Avrupa düþüncesinin bir ürünü. Av-
rupa’ya dýþardan gelmedi ve bütün dünyaya Av-
rupa’dan yayýldý.

Ýkinci Emperyalist savaþ esnasýnda, Avrupa
ýrkçýlýðýnýn daha sonra yenilecek olaný; Avru-
pa’yý Yahudilerden temizlemek istiyordu. Na-
zi’ler yenildi. Ama Churchill’in siyasi düþünce-
si Hitler’inkinden daha insani deðildi. 

Siyonistler de Avrupa’daki Yahudileri Av-
rupa’dan götürmek istiyorlardý ve ait olduklarý
toplamlarýn içinde, onun bir parçasý olarak ya-
þamak isteyen Yahudilere; özellikle komünist
olanlarýna karþý birlikte baský yapýyorlardý. Si-
yonistler ve Naziler, Yahudileri birlikte ezdiler.
Avrupayý terketmek istemeyen Yahudileri, Av-
rupa ýrkçýlýðýnýn Nazi versiyonu, toplama
kamplarýna götürdü, fýrýnlarda yaktý, sabun
yaptý. Ama Fransýz ýrkçýlarý da Nazilere yardým
etti. Belçika’da da, Hollanda’da da, Naziler,
yerli faþistlerden ayný desteði gördüler.

Avrupa ýrkçýlýðý, savaþtan sonra kendi
günahýný, hayatta kalan ve siyonistlerin temsil
iddiasýnda bulunduklarý Yahudilere ödemeye
niyetlendi. Ancak Ortadoðu’da emperyalist
çýkarlara hizmet etmek üzere ve Filistinlile-
rin sýrtýndan. O gün bu gündür Ýsrail, bir za-
manlar Yahudilere, insanlýk tarihinin en iðrenç
soykýrýmýný yaþatan Avrupa ýrkçýlýðýnýn de-
vamcýsý olduðunu ispatlýyor. Nazilerin Yahu-
dilere yaptýðý, etnik temizlik ve soykýrýmý Fi-
listin’li Araplara uyguluyor. Siyonizm, Avru-
pa ýrkçýlýðýnýn bir türüdür.

Siyonizm, aynen Nazizm gibi, insanlýða
karþý suç iþlemeye, tabiatý icabý zorunlu bir si-
yasi akýmdýr. Ve ortaya çýktýðý günden bu yana,
yandaþlarýna insanlýða karþý suç iþletmektedir.
Kapitalist Avrupa çýkýþlýdýr; kapitalisttir ve em-
peryalizmin hizmetindedir; bizzat emperyaliz-

min bir iç hizbi haline gelmiþtir.
Siyonizmin ete-kemiðe bürünmüþ ve suç

aletleriyle donanmýþ hali olarak Ýsrail’in
varlýðýna son verilmeden, siyonistlerin insanlýk
suçlarýnýn önüne geçilemez. 

Ancak Nazizmin olduðu gibi, Siyonizmin
de suç ortaklarý; propagandistleri, yalan
yayýcýlarý eksik deðildir. Nazizm düþmandý; fa-
kat iþbirlikçileri ayný zamanda iðrenç ya-
ratýklardý. Siyonizm de düþmandýr; ancak iþbir-
likçileri Nazi iþbirlikçilerinden daha da iðrenç
yaratýklardýr.

Ýþbirlikçiler, bir zamanlar Nazilerin yaptýðý
soykýrýmdan utanç duyuyormuþ gibi yapan ve
bu nedenle Ýsrail’in Araplara yaptýðý soykýrýmý
eleþtiren herkesi “Yahudi düþmanlýðý” ile suç-
layan iki yüzlülerdir. Oriana Fallaci gibi... 

Oriana Fallacý denilen, sansasyon ve duygu
sömürüsüyle, popülist gösterilerle ünlenmiþ ga-
zeteci müsveddesinin temsilcisi olduðu “tip”,
bu iðrençliðin yeni bir örneðini, gene Fal-
lacý’nin kaleminden sergiliyor. Müslümanlar
için “Allahýn çocuklarý fareler gibi ürüyor.
Onlar bizi bitirmeden biz onlarý Avrupa’dan
gönderelim.” diyen odur. Ara baþlýk “Fuck
you”. Altýnda þu herzeler: “ 20 yýl önce sendi-
ka eylemcilerinden birini Roma sinagogu-
nun kapýsýnda tabuta koyan solun, faþizme
karþý savaþta Yahudilerin katkýsýný unut-
masýndan utanç duyuyorum.” Tam bir sahte-
karlýk. Faþizme karþý savaþan Yahudilerin siyo-
nistlerle ne gibi bir ortaklýðý var. Ýtalya’da yirmi
yýl önce sendikal mücadele verirken öldürülen
Yahudi, siyonistlerin en nefret ettiði yahudi ti-
pidir. Hem Ýtalyan, hem iþçi hareketinin bir mi-
litaný!... 

Devam ediyoruz: “Kýsmen sol yüzünden
(hatta düpedüz sol yüzünden, o sol ki amaç-
larý Ýsrail’i yok etmek olan Ýtalya’daki FKÖ
temsilcileriyle kongrelerinde biraraya gelip
onlara destek veriyor) Ýtalyan þehirlerinde
yaþayan Yahudilerin eskisi gibi korku içinde
olmalarýndan utanç duyuyorum. Fransa,
Hollanda, Danimarka, Almanya’daki þehir-
lerde de durum ayný. Ýntihar komandosu gi-
bi giyinmiþ hainler sokaklarda yürürken Ya-
hudilerin Hitler’in Yahudi avýný serbest
býraktýðý ‘Krystalnacht’ sýrasýndaki gibi kor-
kudan titredikleri için utanç duyuyorum.” 

Fallaci, bir yerinden uydurduðu bu iðrenç
yalanla; Filistin’de Ýsrail terörü altýndaki Arap-
larýn yaþadýklarýnýn üstünü örtmeye çalýþýyor.

“Aptalca, iðrenç, samimiyetsiz ve fakat
son derece avantajlý ‘politicall correct’ mo-
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dasýna boyun eðen oportünistlerin (ya da pa-
razitlerin) barýþ sözcüðünü sömürmelerin-
den utanç duyuyorum. Þimdi aþk ve insanlýk
kavramlarýndan bile daha sefil durumdaki
barýþ adýna bir tarafýn nefretini ve hay-
vanlýðýný baðýþlýyorlar.” 

Fallaci burada tam da kendisini anlatýyor.
Avanta peþinde koþan “parazit”i iyi tanýdýðý an-
laþýlýyor. 

Örneklere devam ederek midenizi daha faz-
la bulandýrmak istemeyiz. Ama Fallaci’nin neyi
temsil ettiðini unutmayalým: Fallaci, ýrkçý Avru-
pa’nýn kirli vicdanýdýr. Yönetici sýnýf, siyonist
Ýsrail’in emperyalist çýkarlarýn korunmasýnda
hangi fonksiyonu icra ettiðiyle ilgilidir. “Pet-
rolümüzü koru, Suveyþ’e gözkulak ol. Arap-
lara ne istersen onu yap !..” Avrupalý
“aydýn”larýn Fallaci gibi ucuz olanlarýysa, “Biz
size zamanýnda neler yapmýþtýk. Þimdi ve
ebediyen, siz haklýsýnýz. Kime ne isterseniz
öyle yapýn ve böylece artýk korkmayýn.” diya
siyonizmin kanlý eteklerine sürtünür. Tabii
avantasýný almayý ihmal etmeyen bir parazit
olarak...

TAHA AKYOL VE
DREYFUS DAVASI

Taha Akyol’u okur ve izlerken, içim parça-
lanýyor.

Kýdemli bir faþist olarak, “liberal entel-
lektüeli” oynamaya çalýþýyor. 

CNN Türk adlý Amerikan kanalýnda, prog-
ramýna çaðýrdýðý herkese iç paralayýcý bir gay-
retle, kendisinin de ne kadar çok þey bildiðini
göstermek için çýrpýnýyor. Çoðu olgun dav-
ranýyor nedense... Uzun, malumatfuruþ giriþler-
den sonra soru sormalar; kendi sorusuna kendi-
sinin cevap vermeye giriþmeleri...

Yazýlarý da programcýlýðýndan geri kalýr
þenlik deðildir.

Michel Vinock’un “Aydýnlar Yüzyýlý” ki-
tabýndan sözedecek (2 Eylül 2002). Anlatýyor: 

“Yahudi kökenli Binbaþý Dreyfus 1894’te
‘Alman Casusu’ diye mahkum edilip ordudan
atýlýr. Romancý Zola, ‘Ýtham Ediyorum’
baþlýklý makalesinde Dreyfus’un suçsuz oldu-
ðunu, Genelkurmay’ýn baskýsýyla mahkum
edildiðini yazar!

Orduya ve adliyeye hakaretten mahkum
edilen Zola’nýn söyledikleri:

‘Her þey bana karþý görünüyor. Meclis
de, sivil güçler de, ordu da...Büyük tirajlý ga-

zeteler de, onlarýn zehirlediði kamuoyu da...
Bir tek düþüncem var: Hakikat ve adalet
aþký.. Ben galip geleceðim.’ (sf. 35)

Sol Dreyfus’u, sað ‘devlet’i savunur. So-
nunda, yeniden yargýlanan Dreyfus beraat eder.
Ve Zola þüpheli bir þekilde evinde ölü bulunur.

* * *
YASSIADA’DA sahnelenen yüzlerce

Dreyfus faciasý karþýsýnda Celal Bayar’ýn
anýlarýnda bir feryat vardýr:

- Bizde bir Zola çýkmadý!”
Taha beyin yazdýklarýna bakýlýrsa, kendisi

de Celal Bayar’ýn feryadýna iþtirak etmekte ve
bir Zola çýkmamasýna hayýflanmaktadýr.

Halbuki Türkiye’den sayýsýz Zola çýktý.
Zola dediðin, devletin, ordunun, medyanýn,

medyanýn zehirlediði kamuoyunun karþýsýna,
hakikate ve adalete duyulan aþkla çýkabilmek
ve açýk veya “þüpheli bir ölümle” karþýlaþmayý
göze almak deðil mi? 

Türkiye toplumundan çok Zola çýktý. Ancak
Taha bey, MHP’nin eski ideoloðu ve yöneticisi
bir faþist eskisi olarak, soldan nefret ettiði için;
sosyalistler arasýndan çýkmýþ Zola’larý tanýmak
ve bir kere daha ezilmek istemediði için;  bak-
masý gereken yere; sol tarafa bakamýyor. Zola
aradýðý yer, Zola olmanýn tarifine aykýrý olan
sað taraf.

Aynaya bak Taha bey!... Hayatýnda bir ke-
re olsun, devlete, orduya, medyaya ve med-
yanýn zehirlediði kamuoyuna karþý, hakikate
ve adalete duyduðun aþkla bir tutum alabil-
din mi?

Daha dün, AB Komisyonu ilerleme rapo-
runda yanlýþ bulmaya çalýþýyordun. Ýþkencele-
rin münferit olduðunu ve azaldýðýný; “düþünce
suçundan” içeride yatanlarla ilgili rakamýn
abartýlý ve yanlýþ olduðunu anlatmak derdine
düþmüþtün. Býrak, devlet savunsun kendisi-
ni...Devletin iþkence suçuna sen niye siper olu-
yorsun? Çünkü Taha beyin mensubu olduðu
sað, Zola’nýn çaðdaþý olan saðcýlar gibi, hakika-
te ve adalete raðmen devleti savunma peþinde-
dir. Çünkü kahrolasý mallarýnýn, ziftlenmeleri-
nin, sýnýf ayrýcalýklarýnýn, kasalarýnýn vs.vs.
bekçisidir devlet ve bu bekçiliðin icabý olarak
iþkence eder, hapse atar, öldürür. Saðýn hakika-
ti ve adaleti bu temel üzerinde yükselmektedir. 

Bu yüzden Taha bey, saðdan Zola çýkmaz;
ayný anlama gelmek üzere saðdan aydýn da
çýkmaz. Okumuþ, yazmýþ, çok kitap karýþtýrmýþ,
hatta çok kitap yazmýþ adam çýkar. Ama aydýn
çýkmaz. 

Celal Bayar ve arkadaþlarý, DP’nin 10 yýllýk



iktidarý boyunca solun kökünü kazýma gayre-
tinden bir gün geri durmamýþ; Barýþseverler
Derneði Davasý ile Behice Boran ve arkadaþ-
larýný tutuklayarak  yapýlan açýlýþý, Türkiye
Komünist Partisi’ne karþý 1951 Tevkifatý iz-
lemiþtir. Nazým Hikmet’in yeniden askere
çaðrýlmasý ve öldürülme endiþesiyle Sovyetler
Birliði’ne geçiþini de unutmayalým...Sola ve
aydýnlýk düþünceye karþý savaþla geçmiþ ikti-
darýn son yýllarý ise Üniversitelere açýlan savaþ-
la taçlanmýþtýr. 

Memlekette “Zola” kalmasýn diye elinden
gelen her þeyi yapmýþ birinin, son günlerinde
“Bizde bir Zola çýkmadý” diye hayýflanmasý ve
bu ekibin baþýna gelenleri “Dreyfus faciasý”
zanneden, liberal aydýn müsveddesi bir kýdemli
faþist...

Üzülmez misiniz?
Neden üzülelim ki?..

CÝLVELÝOÐLU’NDAN
100 YILIN KATKISI
TKP MK Sekreteri Ýsmail BÝLEN yoldaþ

100 yaþýnda. 
Ýsmail Bilen 18 Ekim 1902 doðumlu.
O’nun saðolaydý 100 yaþýnda olacaðý bu yýl,

kulaðýný çýnlatan çok oldu. Nazým’ýn kýzkarde-
þinin aðzýndan Nazým Hikmet’i hem Stalin’in,
hem de Ýsmail Bilen’in öldürtmek istediðini
yazdýlar. 

Yalçýn Küçük öteden beri, Nazým’ýn Ýsmail
Bilen’in etkili olduðu TKP yurtdýþý örgütünde,
parti iþlerinin tamamen dýþýnda tutulduðunu,
“gurbet ellerde”, partisiz ve zavallý bir hayat
sürmek zorunda kaldýðýný, son yýllarýnda daima
ölümü düþündüðünü ve neredeyse intiharýn eþi-
ðinde olduðunu anlatýr durur. 

Hiçbir gerçek  bilgiye dayanmayan Nazým-
TKP iliþkileri üzerine sýraladýðý palavra yýðýnýný
ise, sözümona Nazým sevgisine baðlar. 

Nabi Yaðcý da, Ýsmail Bilen hakkýndaki ka-
ralamalarýn hiçbirini kestirip atmaz; hepsine
“olabilir” diye baþlayan, böylece medyaya iste-
diði malzemeyi veren; ama kendisini saðlama
almak için, “fakat ben böyle bir þey duymadým”
diye biten cevaplar verir.

Ýsmail Bilen hakkýnda en salakça yalan at-
ma yarýþýný ise Güneri Cilvelioðlu haketti.

Kendisi, Tansu Çiller’in baþbakan olduðu
sýrada, ABD Baþkaný Bill Clinton ile baþbaþa
görüþmesini, “Ýçerde kimbilir neler yaptýlar” di-

yerek, gerdek odasýnýn kapýsýndan týkýrtý dinle-
yen yaþlý yengeler gibi þehvetli imalarla anlatan
yazýlarýyla meþhurdur.

Bu defa mevzu futbol:
“TV için Nazým Hikmet Belgeseli’ni

hazýrlarken Moskova’da dinlediklerim þöyley-
di:

“Ýþte þu alanda o zamanlar futbol oy-
nanýrdý. Nazým sert oynuyordu. Bir ara
hýþým gibi yüklendi. Ýsmail Bilen’in bacaðýný
fena halde sakatladý. Ýsmail Bilen’in Türkiye
Komünist Partisi Genel Sekreteri olduktan
sonra hep Nazým Hikmet’le uðraþmasý, onu
partiden dýþlama tertipleri, belki de o sa-
katlýk nedeniyledir. Çünkü olayý hiç unut-
madý. Zaman zaman dile getirdi.” (2 Temmuz
2002)

Babam, biz bunun neresini düzelteceðiz?...
Nazým’la Ýsmail Bilen’in, Nazým’ý millileþ-

tirmek, hümanistleþtirmek ve ticarileþtirmek is-
teyen ve yukarýda adý geçenlerin tamamý gibi
anti-komünist olan herkesin göstermeye
çalýþtýðýnýn aksine, sadece yoldaþ deðil, yakýn
iki dost olduðunu söyleyelim.

Ýþin burasýna hiçbir anti-komünistin inan-
masý þart deðil.

Nazým Hikmet 1963’te öldü, Ýsmail Bilen
1973’te MK Sekreterliðine getirildi. Bu mad-
di bilgilerin yukarýda adý geçen ve geçmeyen
anti-komünistlerin hatýrý için deðiþtirilmesi
mümkün olmayan, yaþanmýþ tarihe ait olduðu-
nu üzülerek bildiriyoruz. 

Efendim ne yapýyormuþ cilveli bey Mosko-
va’da?...”Nazým Hikmet Belgeseli” hazýrlýyor-
muþ...Hiçbir belgesi olmayan, olanlarý da güve-
nilir olmayan bir belgesel...Öyle mi?..

Aferin... Milliyet’in baþyazarýna yakýþýr!...

ÇAY VE KURU PASTA
DÖNEMÝ

Zafer Mutlu, eski patronu Dinç BÝLGÝN’i
Aydýn DOÐAN’a sattý. Bilgin’in zorda olduðu
esnada, Sabah’ýn içini boþaltýp, takým taklavat
Doðan grubunun bekleme odasýna iltica etti. 

Bekleme odasý, “baðýmsýz basýn” numa-
rasýnýn bir süre yapýlacaðý konuþlanma pozisyo-
nudur.

Þöyle “itiraf” ediyor:
“Bundan sonra ne yapmayacaðýmý iyi bi-

liyorum... Çok tartýþýlan, eleþtirilen Türk
basýnýnýn bugünkü konumunda Zafer Mut-
lu’nun sorumluluðu var mýdýr? Mutlaka
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vardýr. Ýsteyerek, istemeyerek, bilerek, bil-
meyerek... Bizi zorladýlar veya zorlamadýlar,
þartlar öyle getirdi veya getirmedi... Bunlarý
geçiyorum çünkü kimseyi suçlamak istemi-
yorum ama siyasi odaklarla, iktidarla, genel
baþkanlarla, siyasetçilerle içli dýþlý, fazla
‘mýç mýç’ bir halimiz vardý. Öyle bir dönem
geçirdik. Bu ‘power game’ oyununun içine
girdik, yapmamalýydýk. Yeni gazetede artýk
bu dönem bitti. Gece içki içilen masalardan
eski günlerde olduðu gibi, ‘çay ve kuru pas-
talý sohbetler’e geri döneceðiz. Yeniden Hal-
dun Simavi dönemini baþlatmak istiyoruz...”

Dikkat buyurun, “kimseyi suçlamamak
için” geçiyor. Kendisi esasen masum ve üstelik
maðdurdur. Ama nankör olmamýþtýr. Ayrýyeten
delikanlýlýðý da mevcuttur. Eðer 48 saati olsa ve
aþýrý kilolarýndan kurtulmayý baþarmýþ eski bir
obez olmayý baþarabilse, gerçek suçlularý poli-
se teslim bile edebilirdi. 

Piþman da üstelik. “Mýç mýç”ýn ne olduðu-
nu bilmiyoruz. Biz Türkler nereden bilebiliriz
ki?... “Power game” oyununun; yani güç oyunu
oyununun oluyor, içine girebilenlerin konuþtu-
ðu yüksek türkçe olmalýdýr, kullandýðý dil. 

Ama neyse, o dönem artýk mazide kalmýþ
ve þiþman delikanlý, yeniden mahalleye
dönmüþtür. Mahalledeki saf ve temiz hayata ye-
niden karýþmak; her kötülüðün anasý olan al-
kollü içkiyi terkederek çay içmek ve yanýnda
kuru pasta  kemirmek hayalidir. 

Yalandan kim ölmüþ.
Yayýnla yalaný, öpeyim inananý... 

ÖZKÖK BEY NEYÝ
BÝLÝYOR

“Ama acaba, 2001 yýlýnda Türkiye’de
kaç iþverenin battýðýný, kaçýnýn cehennem gi-
bi uykusuz geceler geçirdiðini biliyor mu?

Elbette o da çýkýp bana þu cevabý verebi-
lir: ‘Sen de kaç iþçinin aç kaldýðýný, kaçýnýn
ailesinin yüzüne bakamaz hale geldiðini bili-
yor musun?’

Evet ben çok iyi biliyorum.
Çünkü ben þirket yöneticisiyim ve ben de

geçen yýl iþten epey insan çýkardým.” (10.8
2002)

Müthiþ bir monologdur. Ertuðrul Özkök
sözümona Ýþ Güvencesi Yasasý’ný savunan Ece-
vit’le tartýþýyor. Ama tartýþmanýn iki tarafýnda
da kendisi var. Sermaye sýnýfý adýna kendisi ko-
nuþuyor ve yýðýnsal iþten çýkarmalarla ilgili ola-
rak, gene sermaye sýnýfý adýna çok sayýda insaný
iþten atmýþ bir þirket yöneticisi olarak kendisi
konuþuyor.

2002 yýlýndaki Türkiye budur. Ýþçi sýnýfý,
sýnýf olarak tabloda görünmüyor.

Özkök’ün bildiði budur.
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