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I
Savaþ þimdilik kapýda. Biz bir sonraki sayýyý

çýkarmadan, emperyalist savaþ makinasý Irak
halkýnýn baþýna, çökmüþ olabilir. Irak BM karar-
larýna uyup uymadýðýný tesbit etmek amacýyla de-
netleniyor. Uymadýðýna dair bir kanýt bulunama-
sa bile, uyduðunu ispat etmeye zorlanýyor. Buna
karþýlýk, býrakalým Ýsrail’in kendi aleyhine buldu-
ðu 70 BM kararýný “takmamasýnýn” ABD ta-
rafýndan himaye edilmesini; bizzat Bush, BM
Güvenlik Konseyi üyelerine, “Alacaðýnýz karar
ne olursa olsun, biz Irak’a saldýracaðýz.  BM
tarihin sayfalarý arasýna karýþsýn istemiyor-
sanýz, kendiniz için bir karar alýn.” diyor. Bir-
leþmiþ Milletler örgütünü tanýmayan, “BM karar-
larýna uyduðuna beni ikna edemedin” diye, bir
ülkeye saldýrmaya hazýrlanýyor.

Eðer durdurulmazsa; sýra baþka ülkelere ge-
lecek.

S.Z. Tombak “Dünyaya açýlmýþ bir savaþ”
yazýsýnda konuyu çeþitli yönleriyle ele alýyor.

A. Demirbilek, “Savaþa Hayýr” dalgasýnýn bir
yýl öncesinden baþlayarak “neþ’eli” hikayesini
anlatýyor; platformlarý, eylemleri, dalganýn
yükseliþini ve bugününü tartýþýyor. Yazýda sosya-
list solla ve Kürt hareketi unsurlarýnýn “yeni
yöneliþlerine” dair iþaretlerle ilgili  önemli deðer-
lendirmelerde bulunuyor.

II
Orhan Gökdemir’in ve Sevda Ergin’in çeþit-

li yönlerden yürüttükleri Doðu/Batý  tartýþma-
larýna, bu defa Sinan Derviþoðlu katýlýyor. De-
vam vaadinde de bulunan bu sayýdaki ilginç
çalýþmada konunun çerçevesini belirlemeye
yönelik giriþi, Doðu/Batý ayrýmýnýn, Hristiyan te-
olojisindeki kökenlerini ele alan bölüm izliyor:
Doðu- Batý Ýkilemi ve Marksizm.

Orhan Gökdemir ise, konuyla ilgili çalýþma-
larýný, Fabrika’da yayýmlanan bölümlerle birlikte
kitap haline getirdi bile. Kitap Çiviyazýlarý ta-
rafýndan yayýmlanacak. Bu demektir, bir süre, bu
sayýda yeralan yazýsýndan da anlaþýlabileceði
üzere, baþka konularda yoðunlaþacak. Bu sayýda
iktisat yazdý: Tezgah: Mali sermaye çaðýnda
kapitalizm.

Ve Cengiz Özdemir, “Osman Hamdi Ajan

mýydý?” yazýsýyla, Orhan Gökdemir’in “Avrupa
Ýdeolojisi” yazýsýnda, Sanayii Nefise Mektebinin
ve ilk Arkeoloji müzesinin kurucusu ve daha pek
çok ilklerin sahibi ressam Osman Hamdi Beyle
ilgili söylediklerine sýký bir cevap veriyor. Bu ke-
yifli polemiðin, Fabrika’nýn “geniþ aralýðý”ndaki
geliþimi de çok ilginç ve öðreticiydi.

III
A. Sacit Þair Yalçýn Küçük “hoca”nýn bir

güzergah üzerinde gittiðini anlatýyor. Bu gidiþ ve
güzergahýn önceki evreleri üzerine Fabrika’da
daha önce de deðerlendirmeler yapýlmýþtý.
“Yalçýn Küçük Nereye?” yazýsý, hem güzergahýn
þimdiki evresini, hem oralarda bulduðu yeni yol
arkadaþlarýný anlatýyor. Pek ilginç bulacaðýnýzdan
kuþkumuz yok.

S. Ýlkgelen Kýbrýs’ta çözüm için bir öneride
bulunuyor: Kýbrýs Türk halkýnýn Denktaþ’tan der-
hal kurtulmasý, bunun için de en yakýn zamanda
seçim. 

IV
Emekli Orgeneral, 12 Martçý, 1970-73 yýllarý

arasýnda I. Ordu ve Sýkýyönetim Komutaný, adý
Ziverbey iþkence köþkü ile özdeþleþmiþ Faik
Türün 15 Þubat 2003’te öldü. Ayný gün, 1. Ordu-
nun Türün’den önceki 1969-70 yýllarý arasýndaki
komutaný, 15-16 Haziran’da sýkýyönetim ilan
eden Orgeneral Kemal Atalay da ölmüþ.
Bugünkü Birinci Ordu Komutaný Orgeneral Çe-
tin Doðan, gazetelere iki ölüm ilanýný birlikte ver-
miþ. Vefadýr, kurumun geçmiþini sahiplenmedir.

Biz de mücadelenin geçmiþini sahiplenen ve
deðerlerinden vefayý esirgemeyen bir geleneðiz.  

Faik Türün, 1975 Ekim’inde Ýstanbul’dan
AP’nin senatör adayý olarak seçime katýlmýþtý.
Karþýsýndaki CHP adayý Prof. Besim Üstünel idi.
Ama emeðin Ýstanbul’u, aklýn ve aydýnlýðýn
Ýstanbul’u, Faik Türün’e “Ýstanbul Seni Seçme-
yecek” dedi. Þair Nihat Behram’ýn “Ýstanbul Se-
ni Seçmeyecek” þiiri, seçimlerden önce bir gaze-
tede yayýnlanmýþtý. Muhtemelen Yeni Ortam ve-
ya Vatan’da. Faik Türün’ün arkasýndan, bu þiiri
bir kere daha okuyun. 

Ýstanbul Türün’ü seçmedi.
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V
“Proletarya Enternasyonalizmi Üzerine”.

Bu metin “Kuruçeþme Toplantýlarý”nda Ýktidar
Yolu tebliði olarak sunulmuþ metnin güncelleþti-
rilmiþ halidir. Önümüzdeki sayýlardada, aktüel
görünmeyen, ancak komünist bakýþ açýsýnýn te-
mellerini oluþturan konularda, belge özelliði de
taþýyan, baþka metinler yayýnlamayý sürdürece-
ðiz.

VI
“Seçimler oldu, sola ne oldu”, Doðan Va-

rol’un yazýsý..
Dünya Komünist Hareketinden... Bütün

yayýnlar, sayfalarýný savaþa ve ABD emperyaliz-

minin yeni tehditlerine  ayýrmýþ görünüyor. Ýki
örnekle yetindik.

Çürük Yumurta, en sondaki yerinde duru-
yor.

Zeynel Abidin Kýzýlyaprak, “Bir Kürdün
Denemeleri” dizisinin bu sayýdaki bölümünü
son günlerdeki saðlýk problemleri nedeniyle ye-
tiþtiremedi. Zararý yok. Dergiyi beklemeden, çok
sayýda deneme yazmasý, yazdýklarýnýn kitap hali-
ne gelmesi fikri üzerinde anlaþtýk. Size za-
manýnda verilemeyeni, gördüðünüz gibi topluca
tahsil ediyoruz.

“Saðlýk sorunu” önce küçük bir operasyon,
sonra gripti. Merak edilecek bir durum yoktur.

Yeni sayýda buluþmak üzere, hoþçakalýn...
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1.
Bir “Dünya Savaþý” olduðu, gittikçe daha ber-

rak görülüyor.
Belki “Soðuk Savaþ”ýn ikinci bölümü olarak

ele almak daha uygun olur. 
Afganistan Irak’ýn öncesiydi. Filistin’e yöne-

lik siyonist Ýsrail saldýrýsý Afganistan’ýn öncesidir.
Irak’ýn da öncesidir. Herhalde 11 Eylül’ün de
öncesidir. 

Ýsrail, “Soðuk Savaþ”ýn temel unsurlarýndandý;
ikinci dönemin de en temel unsurlarýndan olduðu
kesindir. Seçimlerde Þaron’un yeni bir zafer ka-
zanmasý, Ýsrail denilen bu gayr-ý meþru oluþumun,
kendisini bölgede yeni ve uðursuz rollere
hazýrladýðýna iþaret ediyor.

Irak savaþý; bir saldýrý, iþgal, yýkma, teslim al-
ma projeleri dizisinin gündemdeki halkasýdýr. 

Ama saldýrý, iþgal, yýkma ve teslim alma, sade-
ce bu fiillerin aktüel askeri hedefleri için geçerli
deðildir. Bu bir dünya savaþý ise, iki dünyanýn
çatýþmasýndan, birinin diðerine duyduðu korku ve
nefretten sözetmemiz gerekir. Soðuk Savaþ; bu
dünya savaþýnýn önceki evresi, sosyalizmden du-
yulan korku ve nefreti temel almýþtý. 

Sosyalist inþa süreçlerinin soðuk savaþtan za-
ferle çýkmalarý mümkündü. Sýnýfsýz, sýnýrsýz, sa-
vaþsýz bir dünya inþasýný gerçekleþtirecek olan-
larýn; iþçi yýðýnlarýnýn, aydýnlarýn, gençliðin top-
lumsal/siyasal insiyatifinin; inþanýn her adýmýnda
büyümesi ve özgürleþmesi gerçekleþebilseydi; bu
imkanýn somutluðuna tanýk olabilirdik. Soðuk sa-
vaþ, sosyalizm saflarýnda geri olaný besledi,
güçlendirdi. Sosyalizme yabancý bir dizi eðilim,
sosyalist inþa süreçlerini içerden çürütür oldu. Za-
ten teslimin nihai adýmlarý da, sosyalizm içindeki,
sosyalizme yabancý dinamiklerin temsilcilerinden
ve iktidardaki partilerin en üst organlarýndan geldi.

Savaþýn bugünkü evresi gene bir korku ve nef-

retle belirleniyor. Akla aykýrý olanýn; insana aykýrý
olanýn; özgürlüðe düþman olanýn bütün dünyaya
saldýrýsýdýr, bu defaki...Soðuk Savaþ’ýn tepeleye-
medikleri veya kökünü kurutamadýklarýný tepele-
mek ve kökünü kurutmak için yürütülen bir sa-
vaþtýr. 

Saddammýþ!... Saddam da, Usame bin Ladin
de, emperyalist “ürünler”dendir.

2.
Savaþ, Irak’tan önce Birleþmiþ Milletler

Güvenlik Konseyi’ne vurdu.
Birleþmiþ Milletler Savaþ Denetçileri Heyeti

Baþkaný Hans Blix ve Uluslararasý Atom Enerjisi
Kurumu Baþkaný Muhammed El Baradey’in,
Irak’ta iki ay boyunca yürütülen denetlemelerin
sonuçlarýný ortaya koyan ilk raporu, 27 Ocak’ta
Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunuldu.
Elbette bu raporun, muhtevasý ne olursa olsun, si-
yasi geliþmeleri belirleme gücüne sahip olabilece-
ðine kimse inanmýyordu. Ayný zamanda sözkonu-
su heyetten nesnel bir rapor çýkabileceðine inanan
da yoktu. Dahasý, ABD’nin bu heyetteki “adam-
larý” vasýtasýyla, yakýn zamanda baþlatacaðý hava
ve füze saldýrýlarý için “hedef” tesbiti yaptýðýndan
kuþkusu bulunmayan uzmanlarýn sayýsý da az de-
ðildi.

BM’in silah denetçileri heyetinin araþtýrma ve
denetlemeleri sonucunda elde etmeyi umduðu so-
nuç, Irak’ta kitle imha silahlarý veya bu silahlarý
üretmeye yönelik alt yapý varsa tesbit edilmesi ve
bu silah ve tesislerin imhasýnýn gerçekleþtirilme-
siydi. Zaten birinci Körfez savaþý sonrasýnda BM
kararý ile bu yöndeki denetlemeler baþlatýlmýþ;
yýllarca sürdürülmüþ ve tesbit edilenler imha edil-
miþti. Bu defa Saddam’ýn saraylarý dahil, bütün bi-
nalara girme, bilimadamý ve uzmanlarý gerekirse
Irak dýþýna çýkararak sorgulama, istenilen yerlerde

Dünyaya Açýlmýþ Bir Savaþ
S.Z. TOMBAK

Muini zalimin dünyada erbab-ý denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ý bi-insafa hizmetten (*)

Namýk Kemal
(Hürriyet Kasidesi)

* Dünyada zalimin yardýmcýsý aþaðýlýk kimselerdir; insafsýz avcýya hizmetten zevk alan köpektir.
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büro açma, hava fotograflarý çekme vb. yetkilerle
giren heyet iki ay boyunca tam yetkiyle çalýþtý. He-
yetin raporundan da anlaþýldýðý gibi Irak yönetimi
kendileriyle neredeyse tam bir iþbirliði yaptý. He-
yet herhangi bir kitle imha silahý bulmuþ deðildi.
Güvenlik Konseyine sunulan 26 Ocak raporunda,
hava fotoðraflarý için U-2 casus uçaklarýnýn kul-
lanýlmasýný Irak yönetiminin kabul etmemesi
dýþýnda, belirgin  bir olumsuzluk kaydedilmemiþti.
Irak’ýn U-2 Casus uçaklarý konusundaki hassasiye-
ti ise, bu uçaklarýn ABD’ye ait olmasý ve ABD’li
pilotlarca kullanýlacak olmasýydý. Hiçbir uluslara-
rasý hukuka uygunluk endiþesi duymadan Irak’a
yönelik savaþ hazýrlýðý yürüten ABD’nin, silah de-
netçiliði görünümü altýnda yakýn zamanda yapýla-
cak bir bombardýman için hedef tesbiti yapmasý is-
teniyordu. Ýzin verilse, yarýn bombalanacak hedef-
leri belirleyecek; izin verilmezse, iþbirliðinden
kaçýnýldýðý gerekçesiyle bu konu savaþ sebebi
yapýlacak. Irak’a dayatýlan iþte buydu. Irak, Þubat
baþýnda bu konuda da iþbirliðini kabul etti.

Zaten heyetin Güvenlik Konseyi’ne sunduðu
14 Þubat tarihli raporda, Irak’ýn tam bir iþbirliði
halinde olduðu tesbiti yapýlmýþ bulunuyor.

Her iki raporda da, gerek Silah Denetçileri He-
yeti; gerekse Uluslararasý Atom Enerjisi 
Kurumu Baþkaný Muhammed El Baradey; denet-
lemelerin Irak’ýn kitle imha silahlarýndan
arýndýrýlmasýnda yararlý olduðu ve sürdürülmesi
gerektiði söyleniyor.

Güvenlik Konseyi, önüne konulan raporlar
karþýsýnda ikiye bölündü. ABD, Ýngiltere ve Ýspan-
ya’dan farklý olarak, Fransa, Çin, Rusya, Suriye,
Belçika ve Almanya denetimlerin sürdürülmesin-
den yana tutum aldýlar.

ABD Baþkaný W. Bush, ayný gün yaptýðý ko-
nuþmada, Saddam rejimini BM yetkisi olmasa da
devireceklerini ilan etti. Bush,  Mayport Donanma
Üssü’nde Birleþmiþ Milletler’e “Ya Saddam Hüse-
yin’i dize getirmemde bana yardým et, ya da etki-
siz, ilgisiz ve sadece tartýþan bir topluluk olarak ta-
rihin derinliklerine gömül.” dedi.

Baþta Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM
Örgütü, ABD’nin saldýrýsýna uðramýþ  bulunmak-
tadýr. 

Savaþ, Irak’tan önce Avrupa Birliði’ni  vur-
du. AB, siyasal bir birlik projesi olarak, muaz-
zam bir darbe aldý.

BM Silah Denetçileri Heyeti ve Uluslararasý
Atom Enerjisi Kurumu’nun 27 Ocak tarihli raporu
sonrasýnda Güvenlik Konseyi’nde ortaya çýkan
saflaþmanýn, “ABD-Ýngiltere bloku karþýsýnda
Kýta Avrupasý’nýn direniþi” gibi þekilleneceðini;

Avrupa uygarlýðýnýn, “aðýrlýðýný koyacaðýný”
düþünen ve yazanlar vardý. Ancak Avrupa Birliði
içinde, bu birliðin sürüklüyeci gücü gibi görünen
Almanya/Fransa’nýn esasen tecrit edilmiþ; ABD
tarafýndan kuþatýlmýþ olduklarý ortaya çýktý. Ýngil-
tere, Ýspanya, Portekiz, Danimarka, Ýtalya, Çek
Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan BM Güven-
lik Konseyindeki saflaþmada ABD’yi destekledik-
lerini, AB dönem baþkanlýðýný yürüten Yunanistan
temsilcileriyle görüþmeye bile gerek duymadan bir
bildiri ile açýkladýlar. Ýspanya ve Ýtalya saðýndan
baþka bir tutum beklemeyenler haklý olabilir. Me-
ðer þair, yazar, özgürlük savaþçýsý vs. Havel de sa-
dece Amerikancý deðil; ayný zamanda savaþ des-
tekçisiymiþ!..

AB’yi siyasi bir blok olmaktan çýkaran ve ge-
lecekte siyasi bir blok olma perspektifini
onarýlmasý güç biçimde tahrip eden bu geliþmeyi,
Birinci ve Ýkinci emperyalist savaþlar öncesini
hatýrlatan baþka bir geliþme izledi. Ýngiltere, Fran-
sa’ya verilmiþ uçak gemisi sipariþlerini iptal etti.
Ve kimi ticari iliþkiler karþýlýklý olarak iptal edil-
meye devam ediyor. Bloklar arasýnda ticari iliþki-
leri sýfýrlayan ve ticareti sadece bloklarýn kendi iç-
lerinde gerçekleþtiren geçmiþteki örnekler tekrar-
lanacaksa; bu sürecin AB’nin ekonomik
bütünlüðünü de, onarýlamaz biçimde tahrip ede-
cektir.

“Avrupa deðerleri” var bir de...Avrupa deðer-
lerinin, Avrupa’da yaþanmýþ sýnýf mücadelelerinin
ürünü olduðu ve gerçeklik kazandýðý ölçüde de
emekçi sýnýflarýn eseri olduðu bir kere daha
görülüyor. Avrupa yönetici sýnýflarý, uluslararasý
hukuku hiçe sayan bir saldýrganlýðýn yanýnda ye-
ralýrken; meðer ABD’nin kendilerini komünizm-
den korumasý ve kurtarmasýna duyduklarý þükran
duygularýyla hareket etmekteymiþler...

AB’nin önünde iki yol duruyor. Birincisi,
ABD’nin çekirdeðini oluþturduðu “Batý blo-
ku”nun, bir bütün olarak uyumlu bir parçasýný
oluþturmak. Ýkinci yol ise, Fransa ve Almanya,
eðer ABD ile aralarýndaki çeliþmeyi taþýyabilecek
güç ve kararlýlýkta iseler; AB içindeki ABD kalele-
rini fethe giriþecekler ve bu yolla AB’yi fethetme-
ye çalýþacaklardýr. Yoksa, bugünkü haliyle AB pro-
jesinin ABD’nin siyasi kontrolünde oluþunu ka-
bullenecek ve bu durumun kalýcýlaþmasýna boyun
eðeceklerdir.

Ve savaþ, NATO’yu da Irak’tan önce vur-
du.

ABD ve Ýngiltere, Türkiye’nin Irak’a karþý ko-
ruma altýna alýnmasý için, Þubat ayýnýn ilk haftasý
sona ererken NATO’ya baþvurdular. Esasen, eðer
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ihtiyaç duyuluyorsa, Türkiye’nin yapmasý gereken
böyle bir baþvurunun, baþkalarý tarafýndan
yapýlmýþ olmasý, tuhaftýr. Ancak amacýn Türki-
ye’nin koruma altýna alýnmasýndan ziyade, NATO
içinde bir hesaplaþmanýn, bir köþeye sýkýþtýrma
planýnýn bahanesi olduðu anlaþýlmýþ bulunmak-
tadýr. 

Sözkonusu baþvurunun kabul görmüþ
sayýlmasý için gereken “sessizlik süresi”nin ta-
mamlanmasýndan önce, Belçika baþvuruya itiraz
etmiþtir. Bu ülkenin tutumunu Fransa ve Almanya
da paylaþmýþ ve patriot füzeleri ile Awacs erken
uyarý uçaklarýnýn Türkiye’de konuþlandýrýlmasýný
planlamanýn, savaþ politikalarýnýn NATO ta-
rafýndan paylaþýldýðý anlamýna geleceðini; halbuki
barýþçý çözüm yollarýnýn henüz tüketilmemiþ oldu-
ðunu ileri sürmüþlerdir. 

Türkiye sessizlik sürecinin bozulmasý üzerine,
NATO sözleþmesinin 4. maddesinin kendisi için
iþletilmesini talep etmiþtir. Bu madde, üyelerden
birinin “tehdit altýnda” olduðunu ileri sürerek da-
yanýþma talep etmesini içermektedir. Bu talebin ar-
kasýndan Türkiye, NATO üyelerine neden ve nasýl
tehdit altýnda olduðunu, bir özel oturumda izah et-
me gayretine girmiþtir. Ancak NATO Konseyinde-
ki bu toplantýlardan da bir sonuç çýkmamýþ; NATO
tarihinde ilk kez bu þiddette bir kriz yaþanmýþtýr. 

Fransa’nýn hemen her uluslararasý meselede
ABD çizgisinden farklý bir tutum açýklamasý ve
sürecin belirli bir aþamasýndan itibaren ABD’ye
yakýn bir tutum almasý, neredeyse son 50 yýlýn en
sýk yaþanan kliþelerindendir. Ancak Almanya’nýn
ABD ile bu netlikte bir ters düþüþü yenidir. 

Sözkonusu kriz, Soðuk Savaþ boyunca, em-
peryalist saldýrganlýðýn askeri örgütü olarak iþlev
görmüþ ve Sovyetler Birliði’nin çözülüþünden
sonra, Doðu Avrupa’nýn dünkü Demokratik Halk
Cumhuriyetleri’ni de içererek Rusya sýnýrlarýna
dayanan NATO’nun; bugünkü yapýsýnýn deðiþtiril-
mesi ve yeni bir fonksiyon ve forma doðru
dönüþtürülmesinin eþiðini oluþturuyor, olmalýdýr.

Görüldüðü gibi, artýk ne BM, ne AB, ne
NATO, son bir ay içinde yaþadýklarý krizlerin
öncesinde olduklarý gibi olmaya devam edeme-
yeceklerdir. Kriz ise, her üç uluslararasý yapýlan-
mada da ABD tarafýndan, planlý biçimde, uzun bir
hazýrlýk evresi sonrasýnda yaratýlmýþ ve bugün de-
rinleþtirilmiþtir. 

ABD, uluslararasý iliþkilerin içinde gerçekleþ-
tiði BM ve NATO üzerindeki geleneksel patro-
najýyla yetinmeyeceðini; bu yapýlar içinde mutlak
belirleyici olmak istediðini ortaya koymuþtur.
Eðer, çýkarlarýný ABD çýkarlarýna tabi kýlmaya ve

ABD ile tam bir uyum içinde yaþamaya itiraz
edenler çýkar ve bu yapýlar ABD için ayakbaðý ni-
teliði kazanýrsa; bu yapýlarý tahrip etmekten,
tanýmamaktan ve yýkmaktan kaçýnmayacaðýný da,
ortaya koymuþ bulunuyor.

Fransa, Almanya, Belçika... Bu ülkelerin tutu-
munu paylaþtýðýný ilan eden ve destekleyen Rusya;
ABD’nin savaþ politikalarýný paylaþmayan ÇHC...
Bu güçler bir blok oluþturmak ve birlikte hareket
etmek konusunda, ABD ve Ýngiltere kadar kararlý
ve atak davranmazlarsa; ABD’nin uluslararasý iliþ-
kileri kalýcý biçimde tahrip etme kapasitesi, iþleme-
yi sürdürecektir.  Görünen o ki, bu ülkeler hem tek
kutuplu bir dünya istememektedir, ama hem de
ABD karþýsýnda teker teker veya birlikte bir  veya
birden fazla blok oluþturma noktasýnýn da gerisin-
dedirler. Belli ki en azýndan bazýlarý için bir süreye
ihtiyaç vardýr. Rusya gibi askeri gücü yeterli, an-
cak ekonomisini toparlamaya çalýþan; Japonya ve
Almanya gibi ekonomik gücünü askeri/ siyasi
güçle bütünleþtiremeyen; ÇHC gibi gücünü kendi
bölgesinin sýnýrlarý dýþýna uzanacak biçimde dene-
memiþ olan bu devletlerin ABD’ye karþý yüksek
bir profil vermek için zamana ihtiyaçlarý vardýr.
ABD ise, onlarýn ihtiyaç duyduðu zamaný, kendi-
sine ait bir zaman; aradaki farký korumada ve
büyütmede kullanabileceði bir zaman olarak de-
ðerlendiriyor olmalýdýr. 

Uluslararasý iliþkilerin bugünkü biçimleri;
bugünkü formlarý tahrip olursa ne olur? Veya ABD
karþýsýnda bir bloklaþma gerçekleþir; ticari iliþki-
lerden baþlayarak, bloklar arasýnda iliþkiler daralýr,
gerilim týrmanýrsa ne olur? Açýkça görmek gerekir
ki; bugünkü haliyle BM’nin veya NATO’nun; bu
örgütlerin tutumlarýný büyük ölçüde belirleyen em-
peryalistler arasýndaki gerilimler nedeniyle tahrip
olmasý, bizi üzecek deðildir. Gerilimin týrmanmasý
mý? Gerilimin hep ABD tarafýndan yaratýldýðý tek
kutuplu bir dünyada yaþýyoruz. Kutuplarýndan bi-
risini sosyalizmin oluþturduðu çok kutuplu bir
dünyayý ise, yaþadýk, hatýrlýyoruz. Emperyalistle-
rarasý rekabetin, geliþmelerindeki ritm farklýlýðýnýn
ve eþitsizliðin gerilim yaratma kapasitesinin ve bu
gerilimlerin gerilim ve çatýþmalara doðru geliþece-
ðinin ise, bilgisine sahibiz. 

Özetle, tek kutuplu dünyada “kuzularýn sessiz-
liði”ndense, çok kutuplu bir dünyanýn; kutuplarý
arasýndaki gerilim ve çatýþma ihtimallerine, bizim
bir itirazýmýz yok. Biz “savaþa hayýr”cý deðiliz;
haklý ve haksýz savaþ ayrýmý devrimci bir ayrým
olarak bize bugün de anlamlý görünüyor. Emper-
yalistlerarasý savaþ karþýsýnda komünist yak-
laþýmýn birbirini bütünleyen iki yönü olduðunu bi-
liyoruz: kendi hükümetlerinin bu savaþta yenilme-



si için çalýþmak ve bu savaþý bir içsavaþa
dönüþtürmek.

Eski bir derstir. Üzerinden pratikte de geçilmiþ
ve sonuç alýnmýþ bir derstir. “Milli sol”la
komünistleri, herhangi bir tereddüte yer býrak-
maksýzýn ayýrýr.

3.
ABD emperyalizminin, Ýngiltere, Ýsrail ve

benzeri “müþtemilatý” ile yürüttüðü ve adým adým
boyutlandýrdýðý savaþ, mevcut dünyaya karþý
açýlmýþ bir savaþtýr...Uluslararasý toplumun yüzler-
ce yýl boyunca biriktirdiði ileri deðerleri; bilimin,
aklýn, uygarlýðýn, emeðin yarattýðý uygarlýk biriki-
mini yoketmeye; soðuk savaþýn pek çok rengini ve
pýrýltýsýný yokettiði mevcut dünyayý daha da geriye
götürmek üzere hazýrlanmýþ ve yürütülmeye baþ-
lanmýþ, çok boyutlu, çok kapsamlý bir savaþ...

Uluslararasý hukuk... Elbette bugünkü haliyle
güçlülerin lehine iþletiliyor. Gene de ezilenlerin
aleyhine ve ezenlerin çýkarýna iþlediði hallerde de,
bir dengeyi; güçlüyü sýnýrlandýran bir kurallar top-
lamýný ifade ediyor. “Hukuk siyasetin köpeðidir.”
gibi tekerlemeler kulaða hoþ gelebilir. Ama huku-
ka köpek muamelesi yapmak isteyenler güçlüler-
dir. Güçsüzler, hukuku imkan bulduklarý toplum-
sal zeminlerde ve imkan bulduklarý ölçüde köpek-
leþtirmeye deðil; köpekleþtirmek isteyenlere karþý
hukukun bir sýnýf mücadeleleri alaný olduðu bilin-
ciyle davranabilirler.

ABD, uluslararasý hukuku sayýsýz defa yok-
saymýþ bir emperyalist güçtür. Ýsrail’in de 70’in
üzerinde BM kararýný yoksaydýðýný ve bu yok-
sayýþta ABD’nin desteðini arkasýnda bulduðunu
biliyoruz. 

Irak konusunda, ABD ve Ýngiltere’nin tutumu-
nun, herhangi bir uluslararasý hukuk kuralýna uy-
gun olduðunu kimse iddia etmiyor.

Yukarýda iþaret edildiði gibi, BM denetçileri-
nin raporlarýna, BM Güvenlik Konseyi’nde karþý
çýkan çoðunluða karþý; Irak’ý vuracaklarýný, iþgal
edeceklerini, iþgali 2 veya 5 yýl sürdürmeyi plan-
ladýklarýný; savaþýn masraflarýný Irak petrolü ile
karþýlayacaklarýný; dahasý, Irak’ýn petrolünün ABD
için “Tanrýnýn bir lutfu” olduðunu rahatlýkla ifade
etmektedirler. Irak’ýn elinde kitle imha silahýnýn
bulunmadýðýný; silah denetimlerinin sürmesi halin-
de yeni bir silahlanma sürecine giremiyeceðini;
dolayýsýyla Irak’ýn kimseyi tehdit edecek durumda
olmadýðýný bütün dünya gibi ABD yönetimi de bi-
liyor.

- Ancak ABD ekonomisi krizdedir. Devasa
kuvvetlerle, en yeni silahlarla, depolardaki en son
mühimmatý da ateþleyerek gerçekleþtireceði bir

Irak savaþýyla, en azýndan Amerikan silah sanayi-
nin canlanmasý saðlanabilir. Birinci Körfez sa-
vaþýnda yapýlan bütün masraflar, son kuruþuna ka-
dar Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan tahsil edilmiþ-
ti. Bu defa da Irak petrollerinden mahsup edilecek-
tir. ABD için sýfýr maliyetli; silah sanayinin bütün
stoklarýnýn eritileceði; yeni silahlarýn deneneceði,
yeni sipariþlerin alýnacaðý; özetle ekonominin da-
ralmasýna, kriz beklentilerine cevap olabilecek,
“ekonomik” bir savaþtýr gündemdeki. Ve tabii, Irak
petrollerini ebediyen kontrol altýna alma niyetleri
için, meþruiyet saðlayabilecek harcamasý bol bir
savaþtýr.

- ABD’nin petrol rezervleri tükenmekte, petrol
tüketiminde ithalatýn payý hýzla yükselmektedir.

- ABD’nin rakipleri; Japonya, ÇHC Saddamla
uzun vadeli enerji anlaþmalarý imzalamýþ ve enerji
sorunlarýný çözmüþ görünmektedirler. Fransýz pet-
rol þirketi ELF Irak’ta ve savaþýn bir sonraki adýmý
olarak iþaret edilen Ýran’da ve dünyanýn baþka so-
runlu bölgelerinde, petrol arama ve çýkarma imti-
yazlarý almýþtýr. ABD’nin uluslararasý piyasalarda,
hatta Amerikan piyasasýnda rekabet gücünü koru-
masýnýn bir yolu, bu ülkelerin enerji maliyetlerini
belirleme, yüksek tutma becerisidir. 1973
Arap/Ýsrail savaþýyla birlikte yürürlüðe konulan bu
plan; ABD için bugün ve gelecekte yürürlükte kal-
malýdýr.

- Irak’ýn iþgali, Ortadoðu’nun ve Kafkaslarýn,
giderek Asya içlerinin yeniden düzenlenmesi için
yürütülecek bir dizi savaþ ve “operasyon” için,
kalýcý bir üs yaratacaktýr.

- Irak’ýn hiçbir kural ve engel tanýmaksýzýn iþ-
gali; ABD’nin dünya hemegonyasýnýn kabulünü
hýzlandýracaktýr. Vb.vb.

O halde, sadece uluslararasý kurumlarýn karar-
larýnýn veya mekanizmalarýnýn tahrip edilmesi de-
ðil; evrensel hukukun en temel deðerlerinden biri-
nin de yoksayýlmasý gerekir. ABD baþkaný W.
Bush, 11 Eylül’den sonra, ABD çýkarlarýna yöne-
lik bir saldýrýnýn yapýlmasýný veya bir tehdidin or-
taya çýkmasýný beklemeyeceklerini; saldýrý ve teh-
didin, daha ortaya çýkmadan ortadan kaldýrýla-
caðýný bir temel siyaset olarak belirlemiþtir. Bu du-
rumda, ABD’nin dünyada vurmayý gerekli görme-
yeceði bir tek ülke bile olamaz. Türkiye, Ýran, Rus-
ya, ÇHC, Kuzey Kore... Belki Fransa ve Alman-
ya... Bush’un doktrinine göre bütün bu ülkelerden,
belirsiz bir gelecekte ABD çýkarlarýna yönelik teh-
dit veya saldýrý gelebilir. O halde, böyle bir ihtima-
lin varlýðý ABD’nin bu ülkeleri vurmasýna ve iþgal
etmesine yeterlidir.

4. 
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ABD’nin Irak’ý vurma ve iþgal planlarýnýn bir
diðer gerekçesi de, Saddam’ýn diktatör olduðu ve
Irak’ta otoriter bir rejimin varolduðudur. Elbette
öyledir. Ama ABD’nin geçmiþte onlarca faþist ve
askeri darbeyi desteklediðini, dünyanýn bütün oto-
riter rejimlerinin iþkencecilerinin ABD’de “ihtisas
eðitimi” gördüðü; bir sürü iðrenç diktatörün veya
cuntanýn Amerikan çýkarlarýnýn korunmasýna
katkýda bulunuyorsa, kendi halkýna istediði gibi
davranmasýna destek verdiði gerçeðini bir an için
bir kenara koysak bile; ABD’nin vurmayý ve iþga-
li düþünmediði çok sayýda diktatör dostu bugün de
mevcuttur. Kaldý ki, Saddam da ABD’nin eseridir. 

Diðer taraftan, ABD çýkarlarý için sorun teþkil
eden bir demokratik rejim de, ABD’nin desteðin-
de bir dizi darbe ve ayaklanma tehdidiyle karþýla-
þabilir. Ne zaman? Hani, “Evet bir zamanlar böyle
þeyler yaptýlar, ama artýk darbe tezgahlamýyorlar.”
diyecek saflara veya utanmazlara Venezüaella’yý
hatýrlatalým.  Bu ülkenin, oylarýn %57’sini alarak
seçilmiþ Devlet Baþkaný Chavez’e karþý 11 Nisan
2002’de ABD’nin izne ve desteðiyle olduðu açýða
çýkan bir darbe gerçekleþti. Darbeden iki gün son-
ra Chavez darbecileri yenilgiye uðrattý ve görevine
döndü. Darbecileri idam falan da etmedi. Ama
ABD ilk günlerin þaþkýnlýðýný üzerinden atar at-
maz, ülkedeki aþaðýlýk sarý sendikacýlarý da kulla-
narak uzun süreli bir ayaklanma ve ekonomiyi
çökertme operasyonuna giriþti. Kasým, Aralýk ve
Ocak ayýný içine alan bu ayaklanma dalgasý da
Chavez’i yerinden edemedi. Ancak Venezüella
ekonomisinin canýna okundu. Bu ülke önemli bir
petrol üreticisi. OPEC üyesi. Ülkede PDVSA adlý
dev bir petrol þirketi var. Þirket görünürde devlet
þirketi. Ancak þirketin %80’i, büyük þirketlerin,
aracýlarýn ve yerli temsilcilerinin kontrolünde.
Chavez þirketi gerçek anlamda devletleþtirmeye
giriþti ve ExxonMobil gibi petrol þirketlerinin im-
tiyaz vergilerini de %16’dan %30’a çýkaracaðýný
ilan etti.

Saddam önemli bir petrol rezervinin üzerinde
oturuyor ve ABD’nin rakipleriyle enerji anlaþma-
larý imzalýyor. Diktatör. Devrilmeli !

Chavez, büyük petrol þirketlerini, ÝMF’yi,
uluslararasý bankalarý ve ABD’yi karþýsýna alarak,
ülkesinin büyük petrol gelirlerini yoksul halkýn
gýda ve konut harcamalarý için kullanmak istiyor.
Seçimle gelmiþ. Darbeyle, ayaklanmayla
yýkýlmalý.

Problem, ABD’nin çifte standardýndan ibaret
deðildir. Problemin özünde, ABD’nin, kendisinde,
beðenmediði herhangi bir rejimi deðiþtirme hak ve
yetkisini görmesi bulunmaktadýr.  Herhangi bir
ülkenin halký için, iyinin ve doðrunun ne olduðuna

ABD yönetimi karar verecek ve bu “iyi ile doðru-
yu”, o ülkeyi askeri gücüyle tahrip ederek; yüzbin-
lerce asker veya sivil insaný öldürerek, o ülkenin
halkýna “dayatacak”týr. Yaþasýn demokrasi!...
Hürriyet gazetesi genel yayýn yönetmeni Ertuðrul
Özkök gibiler, yazdýklarý onlarca yazýda, “Neden
Saddam’ýn diktatörlüðünden kimse sözetmiyor?”
sorusunu soruyor. Sanki Saddam’ýn diktatörlüðü,
ABD’nin kendisine biçtiði rolü meþrulaþtýrmasýna
yeterli bir gerekçedir. Eðer Ýran’da 1979’da ikti-
darý ele geçiren islamcýlarýn enerjisini tüketmek
üzere Irak bu ülkeye saldýrtýlmasaydý; 8 yýl süren
savaþ boyunca Saddam’ýn baþýnda bulunduðu re-
jim ABD ve Arap gerici rejimlerinin tümü ta-
rafýndan desteklenmeseydi; Birinci Körfez sa-
vaþýnda Baðdat’ýn yolu açýlmýþken Baðdat’a ve
Saddam’ýn üzerine yürümeyen ABD, 10 yýldýr
Saddam’ýn adý etrafýnda yarattýðý gerilimle Sad-
dam’ý bir Arap efsanesi haline getirmeseydi; belki
de Irak halký bu sorunu çoktan çözmüþ olabilirdi.

ABD’nin temsil ettiði zihniyet, týpatýp “halk
için iyinin ve doðrunun ne olduðuna karar verme”
hak ve yetkisini kendisinde gören faþist diktatörle-
rin zihniyetidir. Bu zihniyete karþý uluslararasý top-
lumun direnme imkanlarýndan birisi de, elbette,
küçümseyenler olsa da, uluslararasý hukuktur.

Yeri gelmiþken, ABD’nin Irak’a yönelik hare-
kat gerekçelerinden ikisine daha deðinmek gerekir.
Bunlardan birisi Saddam’ýn “kitle imha silahý üret-
me olasýlýðý”; eðer bu iddia BM Güvenlik Konse-
yi’ni iknaya yetmezse, diðeri; “Saddam rejiminin
El Kaide örgütü ile baðlantýlarý” iddiasýdýr. Irak’ýn
biyolojik ve kimyasal silah üretmek için gereken
her türlü teknoloji, teçhizat ve malzemeyi ABD
dahil, batýlý ülkelerden saðladýðý, batý basýnýnda
sýkça tekrarlanan bir bilgidir. Ancak bu bilginin bir
önemi yok. Batýlý hükümetlerin belki bilgisi
dýþýnda deðil ama; yasadýþý yollardan veya
hükümetlerin izni olmaksýzýn da bütün bunlar sað-
lanabilir. Saddam’ýn, gerekli gördüðünde, sivil-as-
ker ayýrmaksýzýn bu silahlarý kullanmakta  tereddüt
etmediði de biliniyor. ABD ile Saddam rejimini
veya Ýsrail’i bu bakýmdan ayýran acaba nedir?

ABD herhangi bir kitle imha silahýný deðil;
özellikle nükleer silahlarýný, hiç de gerekli deðil-
ken; teslim olmak üzere olan Japonya’nýn iki þeh-
rine kullandý ve bu þehirleri, yüzbinlerce siville
birlikte yoketti. Þu anda da, Saddam’ýn kimyasal
veya biyolojik silah kullanmasý halinde nükleer si-
lah kullanmayý planladýðýný kendi resmi kanal-
larýndan açýkladý. 1980’li yýllarda yapýlan nükleer
silahlarýn sýnýrlandýrýlmasý ve nükleer programý ge-
liþtirme amaçlý denemelere son veren anlaþmalara
tek taraflý olarak uymaktan vazgeçtiðini ilan eden
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de W. Bush baþkanlýðýndaki ABD’dir.
Diðer taraftan Ýsrail, nükleer silahlarýn kon-

trolü ve sýnýrlandýrýlmasýna dair hiçbir uluslararasý
anlaþmayý imzalamamýþ; bu yöndeki talepleri
ýsrarla reddetmiþtir. Ýsrail’in uluslararasý anlaþma-
larýn dýþýnda nükleer silahlanmasýný sürdürmesi,
bizzat ABD tarafýndan himaye edilmektedir. Do-
layýsýyla kitle imha silahlarýna sahip olmak; bu si-
lahlarý uluslararasý denetime açmamak; kullan-
makta tereddüt etmemek gibi kriterler bakýmýndan
ABD’nin ve Ýsrail’in pozisyonu Irak’tan daha hal-
lice deðildir.

Zaten en önemlisi, ABD ve Ýsrail’den farklý
olarak, Irak’ýn elinde bu tür silahýn mevcut bulun-
duðuna dair bir delil, BM Silah denetçileri Heyeti
ve Atom Enerjisi Kurumu tarafýndan 10 yýldýr
yapýlan denetlemeler sonucunda elde edilmiþ de-
ðildir.

BM Güvenlik Konseyi’ni ikna etmek üzere,
ABD ve Ýngiltere istihbarat örgütlerinin hazýrladýðý
materyallerden oluþan ve ABD Dýþiþleri Bakaný
Powell tarafýndan sunulan “kanýtlar” raporunun iki
kusurunun olduðu artýk biliniyor. Birincisi bu ra-
pordaki iddialar, BM Silah Denetçileri Heyeti Baþ-
kaný Hans Blix tarafýndan ciddi ve  inandýrýcý bu-
lunmadý. Ýkinci kusur ise Powell’ýn “iyi bir iþ ba-
þarýlmýþ” diye överek, kendi iddalarýný destekle-
mek üzere açýkladýðý, Ýngiliz istihbaratý tarafýndan
hazýrlanan 19 sayfalýk raporun 6 sayfasýnýn Irak
asýllý bir Amerikalý bilimadamýnýn, Ýbrahim el Ma-
raþi’nin hazýrladýðý bir akademik rapordan, yazým
hatalarý dahil araklanmýþ olduðu idi. Maraþi’nin ra-
poru Middle East Rewiev of International Affair
dergisinde (MERIA) Eylül ayýnda yayýmlanmýþtý.
19 sayfalýk “istihbarat raporu”nun diðer sayfa-
larýnýn da Ýngiltere’de yayýnlanan savunma dergi-
lerindeki kimi makalelerden derlendiði Ýngiltere
medyasý tarafýndan ortaya çýkarýldý. Ve Blair, Ýbra-
him el Maraþi’den özür diledi.

ABD’nin Irak-El Kaide baðlantýsý iddiasý ise,
sadece Amerikan halkýnýn %52’sinin inandýrýldýðý;
ortaya henüz somut bir tek kanýtýn konulamadýðý
bir iddia halindedir.

5.
Türkiye Fransýz Devrimi karþýsýnda, sýnýrlarýn

ve rejimlerin ayný kalmasý, statükonun korunmasý
ve böylece devrim karþýsýnda ayakta kalma prog-
ramý üzerinde yükselen, Avrupa gericiliðinin “Kut-
sal Ýttifak”ýnýn içiçe geçmiþ iki benzerini oluþtur-
ma rolünü üstlenme gayretindedir. Geleceklerin-
den endiþe duyan bölge gericiliðinin, en fazla en-
diþe duyanýdýr. 

“Ahlaken elbette barýþý istiyoruz. Ama siya-

seten Türkiye’nin yüksek çýkarlarýný tercih edi-
yoruz.”

AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdo-
ðan’a ait bu sözler, hem bir ahlaksýzlýk itirafý, hem
de sahibinin siyasetçi olarak çapýný ve vasýflarýný
ortaya koyan bir örnek.

Ancak teslim etmek gerekir ki, AK Parti’nin
ABD’nin savaþ politikalarýna ahlaksýzca ortak olu-
þu; bu partinin bir zaafý deðil; Türkiye’deki bütün
düzen partilerinin ortak zaafýdýr. Bugünlerde AK
Partiyi eleþtiren Ecevit, veya Deniz Baykal, Recep
Tayyip Erdoðan’dan daha az Amerikancý deðildir.
Aksine, bu savaþýn hazýrlýðý Ecevit hükümetleri
zamanýndan bu yana sürmekte ve Türkiye’nin des-
teði Ecevit’ten de alýnmýþ bulunmaktadýr. Deniz
Baykal’ýn danýþýklý Amerikan karþýtlýðý ise, ger-
çekten gözyaþartýcýdýr. Davet Amerika’ya olunca,
Moon Tarikatý’nýn davetlerine bile koþarak giden
Baykal’ýn, barýþçýlýðý tam bir düzenbazlýktan iba-
rettir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Tansu Çiller’in, Turgut
Özal’ýn Baþbakanlýk, hatta Cumhurbaþkanlýðý ya-
pabildiði bir ülkedir. Dolayýsýyla Abdullah Gül,
Recep Tayyip Erdoðan veya onlarýn yerinde olabi-
lecek herhangi birilerinin, Türkiye ve bölge için bir
talih veya bir talihsizlik olabileceðini düþünmek
doðru bir yaklaþým deðildir.Türkiye’nin bu savaþ-
taki konumunun ne olacaðýný belirleyen ve bu be-
lirlemeyi oldukça uzun bir tarih boyunca yapmýþ
bulunan siyasal/tarihsel kesinlikler vardýr. Kutsal
Ýttifak gayretlerini de bu kesinlikler içinde anlam-
landýrmak gerekir.

- Türkiye’nin Doðu’nun en batýsýnda ve doðu-
nun bayraktarý konumu, 19. yüzyýlýn tamamýna
yayýlan bir dönüþüm sürecine sahip olmakla birlik-
te, Cumhuriyetle deðiþmiþ; Türkiye coðrafyasý
ayný kalmak koþuluyla deðerler dünyasýný ve
kültür aksýný deðiþtirmiþ; Batý’nýn en doðusunda,
bir ileri karakol; batýnýn deðerlerinin Doðu’ya bir
taþýyýcýsý ve batý çýkarlarýnýn korunmasýnda bir
küçük müttefik olarak konumlanmýþtýr. Bütün bir
Cumhuriyet tarihi boyunca Araplarýn hiçbir soru-
nuna müdahil olmamýþ; eðer taraf olunacaksa,
batýlýlarýn safýnda yeralmýþtýr. Suveyþ krizinde
Ýngiltere/Fransa/Ýsrail’in yanýnda; Cezayir’de
Fransýz sömürgeciliðinin yanýnda; Libya/ABD ge-
riliminde ABD’nin yanýnda vs.vs.vs.

- Türkiye Cumhuriyeti devleti 30’a yakýn Kürt
ayaklanmasýyla karþýlaþtý. Bu ayaklanmalarýn ta-
mamý merkezinde askeri tedbirlerin yeraldýðý ve
esasen kayda deðer baþka bir tedbirin de mevcut
olmadýðý þekillerde bastýrýldý. Son olarak PKK
önderliðindeki ayaklanmanýn da, bir “ayaklanma”
hali olarak  “sönümlenmesi” ile konu gene “halle-
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dilmiþ” sayýldý.
Devletin “terör” sorunu olarak gördüðü silahlý

baþkaldýrýnýn, silahlý yönünün önemli ölçüde
sönümlenmesi ve bu mücadelenin taleplerinin baþ-
ka toplumsal biçimlenmeler içinde kendilerini
sürdürmekte oluþu baþka konudur. Ama devlete ve
onun adýna konuþa gelen siyasetçilere bakýlýrsa;
“terör sorunu” çözülmüþtür. 

Hayýrlý olsun. Fakat bir zamanlar Kürtlerin ve
bu arada bizim konuyu tarif ediþimiz farklýydý.
“Kürt meselesi” veya “Kürdistan meselesi” olarak
tarif edilen konu çözülmediði zaman; birbiri ardýna
50 ayaklanma da bastýrmýþ olsanýz, sadece ülke
sýnýrlarý içinde deðil; Kürtlerin yaþadýðý coðraf-
yanýn diðer parçalarýnda meydana gelen geliþme-
ler de, sizin meseleniz olmaya devam etmektedir.
Ne oldu? Irak’ýn Kuzeyinde Kürtlerin bir siyasal
varlýk haline geliþi, üstelik buna on yýl boyunca
“yardým ve yataklýk” yaptýðý halde, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin uykularýný kaçýrmaya yetti.
Demek ki mesele silahlý mücadele/terör meselesi
deðil; Kürt/Kürdistan meselesiymiþ. Adam Türki-
ye ile kendi arasýndaki sýnýr kapýsýna adýyla sanýyla
tabelasýný asmýþ ve Ankara’ya da adýyla sanýyla
“Kürdistan” diye baþlayan bir kuruluþun diploma-
tik iliþkileri çerçevesinde gelip gitmekte, temsilci
tayin etmektedir. Türkiye ise, baþta kendi müttefik-
leri olmak üzere, herkesle bu oluþumun kendisini
bir devlete tamamlamamasý; ilerde böyle bir ta-
mamlanmayý kolaylaþtýrabilecek bir zenginleþme
imkanýnýn Kürtlerin eline geçmemesi için, dostane
veya tehditkar veya diplomatik yollardan aralýksýz
görüþmeler yürütmekte, tedbirler almaktadýr.  O
kadar mý? Hayýr! Önceleri baðýmsýz bir Kürt dev-
letine olan itiraz, þimdilerde etnik veya coðrafi, bir
federasyon fikrine karþý çýkma noktasýna
taþýnmýþtýr. 

Ne güzel...Küçücük Kýbrýs’a iki devlet
sýkýþtýrmaya; olmadý neredeyse baðýmsýz iki devlet-
ten oluþan bir konfederasyon fikrini uluslararasý top-
luma kabul ettirmeye çalýþ; ama komþu bir devletin
Kürt yurttaþlarý için bile, özerk veya federatif bir
yapýlanma fikrini, bölgeye “62 binden fazla” asker
sevkederek cevaplandýr... Elbette adalet duygusun-
dan, hukukilikten sözetmiyoruz. Asýl sorun 15 yýl
boyunca kendi sýnýrlarýn içindeki bir ayaklanmayý
bastýrmaya uðraþtýktan sonra; þimdi bir baþka ülke-
nin Kürdünü zapt-ý rapt altýna alma çabasýndadýr. Ve
bu çabanýn da varacaðý bir yer yoktur.

Irak sorununda sözümona barýþçý çözüm
arayýþlarý adý altýnda Abdullah Gül’ün önce ziyaret
ettiði, sonra Ýstanbul Çýraðan Sarayý’na davet etti-
ði bölge ülkelerinin bir bölümü; Türkiye’nin bu
yöndeki endiþelerini ortaklaþtýrmaya çalýþtýðý,

“Kürt meselesi” olan ülkelerdir. Türkiye’nin bi-
rinci “Kutsal Ýttifak” arayýþý buradadýr. Öcalan,
Suriye ile iliþkilerini bozmamak bakýmýndan
sayýyý deðiþtirmiþ ve Ýran, Irak ve Türkiye’deki
“parçalar”dan sözeder olmuþtu. Türkiye’nin 58.
Hükümeti parça sayýsýný yeniden dörde çýkarmýþ
bulunuyor. 

Ýran ve Suriye ile Irak sorunu çerçevesinde
yürütülen iliþki; Kürt meselesi ekseninde, bölgede
statükonun ve sýnýrlarýn deðiþmesini önleme, bu
amaçla ortak tutum geliþtirme amacýna yöneliktir.
Ancak Suriye’nin sorunu pek küçük ve Ýran’ýn so-
runu, Irak’a saldýrý doðrudan kendisine yönelik bir
tehdidin gerçeklik kazanmasý olduðundan, Kürt
meselesinden büyüktür. 

Demek ki, sorun “eþkiya” sorunu veya “terör
sorunu” deðilmiþ ve komþunun sýnýrlarý içinde olu-
þacak bir Kürt devletinin veya federal veya özerk
yapýlanmasýnýn, hem özendirici emsal, hem de ge-
lecekte Türkiye’nin “parçalanmasý” yönünde hare-
ket yaratacak bir tehdit olarak deðerlendirilmesi
ile; sorunun sýnýrlarý daha gerçekçi olarak kavrana-
biliyormuþ... Ama sorunun kendisi kavranmýþ olu-
yor mu böylece? Hayýr. Çünkü sorunu kavramak
için, eþitlik ve özgürlük temelinde bir çözüm iste-
ði ve iradesi de lazýmdýr. Kendi vatandaþlarýnýn,
sýnýfsal, etnik, siyasi ve inanç temelindeki her han-
gi bir kesiminin “eþitlik ve özgürlük” talebini du-
yar duymaz “eli tabancasýna giden” bir devletten
ve hakim sýnýftan sözediyoruz. Devletin önerisi,
komþularýnýn elinin de “derhal tabancaya gitmesi”
þeklindedir. Ve eðer komþularýn durumu müsait
deðilse, bizimkiler herkesin yerine ellerini taban-
calarýna atmaya hazýrdýr. 

Anlaþýlacaðý gibi bu sorunun kendini farklý bi-
çim ve kanallarda ve farklýlaþmýþ program ve sem-
bollerle ortaya koymayý sürdürdüðü bir gelecek
yaþanmaya devam edilecektir. 

Bunlarý þimdi bir  kere daha söylememizin ne-
deni; sadece gerekmiþ olmasý deðildir. Ayný za-
manda sadece devlete akýl veren deðil;
akýlcýklarýyla, devlet adýna herkese savaþ ilan eden
veya devletle kendisi arasýnda “telgraf telleri”
döþemeye çalýþan “milli sol”un tamamýyla
aramýzdaki mesafenin de görülmesi içindir. Bun-
larýn bazýlarý kendilerini “devletin ta kendisi” ola-
rak takdim eden, “Genelkurmay istihbaratýnýn”
ve “MGK Genel Sekreterliði”nin kendisine
çalýþtýðý izlenimi yaymaya çalýþanlardýr; bazýlarý
gözünü devlete dikmiþ; “restorasyon döneminde
bizim tutacaðýmýz yer burasý mýydý acaba?” di-
ye devletle gözgöze gelmeye çalýþýr; bazýlarý da
ahir ömründe “devletin iyi çocuðu” olmaya çalýþan
Prof. Dr. Yalçýn Küçük gibi, “Biz Kürtlerden ne
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istedik? Kemal Paþa’ya saygý, bayraða saygý..
Baþka bir þey istemedik.” türünden seviyesizlik-
ler içinde debelenir.

Bu “netameli” konunun nasýl tanýmlanacaðý
bile, solun esnaf takýmý için, daima bir ödül/getiri
mevzusu olarak ele alýnmýþtýr. Getirinin Kürtler-
den geldiði dönemde “o vadilerde” þampiyonluða
soyunanlardan bazýlarý; þimdi kendisini devletine
iade etmiþ ve getiriyi oradan bekleyenlerin önüne
geçme gayretine girmiþtir. 

- Abdullah Gül’ün Ortadoðu’lu müttefik aday-
larýnýn diðerleri ise Suudi Arabistan, Ürdün ve
Mýsýr’dýr. Bu üç ülkenin kendi aralarýnda ve Türki-
ye ile ortak özellikleri, halklarý doðu dünyasýnýn
bir parçasý ve yöneticileri kendi halklarý üzerinde
batýnýn bir uzantýsý olan ülkelerdir. Ürdün, Suudi
Arabistan ve Mýsýr yönetimleri, baþta Filistin da-
vasý olmak üzere, Araplarýn bütün ortak davalarýna
her düzeyde ihanet etmeleriyle meþhurdurlar. Bu
“haslet” elbette bu üç ülkenin yönetimlerine özgü
deðildir. Filistin lideri Arafat dahil olmak üzere,
Arap dünyasýnda özellikle Filistin halkýna ihanet
etmek, liderliðin/yöneticiliðin þanýndandýr. 

“Ýnce siyaset” yapmaktan, hiçbir zaman,
dünyanýn herhangi bir yerinde bir devrime önder-
lik etme yeteneði geliþtirememiþ gelenekler, son
aylarda þöyle bir tutumu, “devrimci sorumluluk”
ve “reel politika” olarak yaygýnlaþtýrmaya
çalýþýyorlar: Ýsrail Filistin’e saldýrýrken Arafat eleþ-
tirilmez. ABD Irak’ý vurmaya hazýrlanýrken baþta
Saddam Hüseyin olmak üzere Arap liderleri eleþti-
rilmez...Hem ABD emperyalizmi, hem radikal is-
lam eleþtirilmez...Bizim aklýmýz siyasetin o kadar
“incesine” ermiyor. Filistin davasýna ihanet eden
Arap liderlerinden de, daha devlet bile olmadan
kendi muhaliflerine iþkence uygulamayý öðrenen
Arafat rejiminden de, kendi halkýna Cenin katliamý
televizyonlarda gösterilirken sokaða çýkma yasaðý
koyan alçaklardan da; Arap halkýnýn sýrtýna emper-
yalistlerin ve siyonistlerin hançerini saplama ustasý
küçüklü büyüklü kralcýklardan da her zaman söze-
deriz. Bizim yakýný olduðumuz Arap halkýdýr. Ge-
rici rejimler ve onlarýn baþýnda bulunanlar deðil.
Ayný þekilde, savaþa karþý, hangi inançtan olursa
olsun, emekçilerin tepkisini birleþtirmek ve eyle-
mini örgütlemek yerine; hala Sivas’ý savunan
“Akitçi”ler ve benzeri islamcýlarla ortak kürsüler
kurmak da bizim yaklaþýmýmýz deðildir. Dünyada
da, Türkiye’de de siyasal islam emperyaliz-
min/devletin kucaðýnda büyüyen; bu güçlerin des-
teðini arkasýnda bulduðunda solcu boðazlamayý
pek seven, sinsi ve riyakar bir siyasi kategoridir.
Bu takýmý yeniden yeniden meþrulaþtýrmanýn ve

solla yanyana toplum önüne çýkarma ýsrarýnýn bir
bedeli olacaktýr.

Ýlk bedel bir utanç olmalýdýr. Solun her eylemi-
ne katýlan bu muhteremler; AK Parti Hüküme-
ti’nin savaþ politikalarýný bugüne kadar bir tek “cu-
ma eylemi”nde karþýlarýna almadýlar. Hani “Eyüp
Sultan eylemleri”, hani “Sultanahmet”, hani “Be-
yazýt” eylemleri... 

Parantezi burada kapatabiliriz.
ABD ve ortaklarýnýn Irak’a saldýrýsý ve iþgal;

bu saldýrýnýn ortaðý olan veya bu saldýrýya tepki
göstermeyerek ortak olan gerici Arap yönetimleri-
ne karþý Arap halklarýndaki öfkeyi büyütecektir.
Bu defa kendi halklarýnýn öfkesini, sokaða çýkma
yasaðý ilan ederek; gösteri ve yürüyüþleri yasakla-
yarak dizginlemek mümkün olur mu, ne zamana
kadar olur, bilinmez. Ancak yakýn vadede her üç
ülkede de, radikal islamcý muhalefetin yükseliþ ya-
þayacaðýný söyleyebiliriz. 

Bu rejimleri tehdit eden bir diðer unsur ise,
bizzat hizmetkarý olduklarý ABD emperyalizmidir.
ABD, bir dizi reformla çehresini daha da
batýlýlaþtýrmýþ; dolayýsýyla  Amerikan çýkarlarýnýn
korunmasýnda daha istikrarlý bir unsur halini almýþ
iþbirlikçi rejimler talep ediyor.  

ABD’nin istekleri doðrultusunda veya Irak sa-
vaþýna duyulan tepkilerin neticesinde; nasýl olursa
olsun; bölgede statükolarýn, rejimlerin deðiþmeye
baþlamasýnýn nerede duracaðý ve nasýl bir Ortado-
ðu yaratacaðý sadece bu ülkelerin yöneticilerinde
deðil; bizzat ABD’de ve diðer batýlý merkezlerde
soru iþaretidir, endiþe sebebidir. Bu endiþeleri
Türkiye’nin yöneticileri de duymaktadýrlar.
Abartýlý gibi gelebilir ama, 80 yýllýk cumhuriyet ta-
rihi, Türkiye’yi yönetenlerin, herkesin korkusuyla
korkmaya yatkýnlýðý tarihidir. ABD’nin korku-
larýný da, gerici Ortadoðu rejimlerinin korkularýný
da, kendi sýnýfsal korkularýný da taþýmaktan yorul-
mamýþlardýr.

Sonuç itibariyle ikinci bir “Kutsal Ýttifak” olu-
þumunun da; batý yanlýsý, gerici rejimler arasýnda
gerçekleþmesi için çaba harcanmaktadýr. Bu iþlerin
Abdullah Gül’ün veya Recep Tayyip Erdoðan’ýn
zihinlerinden üremiþ bir proje olmadýðý açýktýr.

Utanç verici olan þudur: Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin Baþbakaný, bir “Barýþ Ýnsiyatifi” balo-
nu þiþirilerek 6 Ortadoðu ülkesini ziyaret etmiþ;
sonra bu ülkelerin önce Devlet Baþkanlarýný, sonra
bu olmayýnca Dýþ Ýþleri bakanlarýný Ýstanbul’da
toplamýþ ve hazýrlanan ortak deklarasyonda,  Irak
uyarýlmýþtýr. Halbuki savaþ hazýrlýðý içinde olan
ABD ve Ýngiltere’dir. Bu Amerikan siyasal is-
lamcýlarý, barýþ giriþimi adý altýnda, Irak’a yönelik
Amerikan saldýrýsýna meþruiyet kazandýrma çabasý
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içine girmiþlerdir.
Abdullah Gül’ün, Türkiye ile müzakere

yürüten Amerikan heyetinin son derece ayrýntýlý
maddi ayrýcalýklar talep etmesi üzerine Kurban
bayramý öncesinde ABD Baþkaný W. Bush’a bir
mektup yazdýðý ve mektupta þöyle dediði basýnda
yeraldý: “Buradaki adamlarýnýz sizin büyük
projenizin ciddiyetinin farkýnda deðil.”

Bush’un projesinin büyüklüðünü ve ciddi-
yetini Amerikan devletinin görevlilerinden da-
ha iyi anlamýþ ve bu projenin büyüklüðüne hiz-
mete hazýr, dindar ve islami hassasiyetleri olan,
kendilerini Osmanlý’nýn mirasçýsý sayan bir si-
yasi geleneðin içinden çýkardýðý bir Baþbakan...

Ne söylenebilir?...

6.
Son olarak þu noktalarý belirtmek gerekir:
- Ayný günlerde, Abdullah Gül, “Günah biz-

den gitti. Bugünden itibaren stratejik ortaðýmýz
Amerika’nýn yanýndayýz” açýklamasý yapmýþtý.
(5 Þubat’ta) Irak, BM denetçilerinin hangi isteðine
itiraz etti de, günah Gül’den gitti? Bu türden hiçbir
gerçeklik unsuru içermeyen propaganda açýklama-
larý, halkýn gözünü boyama amacýna dönüktür. Za-
ten “günah” üzerlerinden gitsin diye yapýlmýþ bile
deðildir. Bütün o barýþ süreçlerinin amacý,
saldýrýnýn meþruiyetine katký saðlamaktan ve
“günah bizden gitti” lafýný edebilmekten ibarettir.
Basýnda sürekli Türkiye/ABD müzakerelerinin
“ekonomik paket” kýsmý üzerine yaygara ko-
parýlmasýnýn arkasýnda da ayný aþaðýlýk yaklaþým
duruyor. Aðýr kriz yýllarý içinde yaþamýþ ve yeni bir
krizin endiþesiyle titreyen halka, “ABD’den gele-
cek dolar yaðmuru”, haysiyet kýrýcý ölçülerde de
olsa, sürekli gösterilmektedir. Bu konudaki “kýran
kýrana pazarlýk” propagandasýyla halkýn korkularý
sömürülmektedir.

Esasen Türkiye’nin ABD’ye,  belki bir yýl
önceden, prensip olarak “evet” dediði; pazarlýk edi-
len þeyin ise, evet denilmiþ saldýrganlýk planýna,
Türkiye’nin ne ölçüde ve hangi biçimlerde yardým
ve yataklýk edeceðinin; bu suç ortaklýðýnýn
karþýlýðýnda soygundan eline ne geçeceðinin veya
hangi badirelere maruz kalmayacaðýnýn belirlen-
mesi olduðudur. Bu zihniyet, özellikle Dýþ Ýþleri
Bakaný Yakýþ tarafýndan defalarca kendini ele ver-
miþtir. Abdullah Gül’ün Bush’a mektubu; Bush’un
askeri konularda yürütülen görüþmelerden dolayý
çok memnun olduðuna dair açýklamalarý; Ameri-
kan karargahlarýnda Türk generallerinin aylardýr
görev yapýyor oluþlarý...Ýþaretler çoktur ve kesindir.

2. AK Parti ABD muhipliðine sonradan deðil;

seçimlerden çok önce, R. Tayyip Erdoðan’ýn Ame-
rika gezilerinden de önce teþne olmuþtur. Genel
olarak siyasal islamýn emperyalizmin kucaðýnda
geliþmiþ bir akým olduðu gerçeðinin hatýrda tutul-
duðu varsayarak bunu söylüyoruz. Deniz Bay-
kal’ýn Amerikan muhipliði AK Parti’lilerinkinden
daha da eski bir maziye dayanýr. Parlamento’nun
bileþenlerinde bir farklýlýk yok. Farklý olduðu iddia
edilen unsur, TSK’dýr, Genelkurmay’dýr. TSK’nýn
Amerikan karþýtý olduðunu ileri sürmek, ancak
Aydýnlýkçý “misyonu” üstlenmiþler için
mümkündür. Türkiye NATO üyesidir. TSK, NA-
TO üzerinden ve dolaysýz olarak, ABD ile en
köklü, istikrarlý ve derinlikli iliþkiyi yürüten ku-
rumdur. Ýliþki son derece somuttur. Ordunun silah,
teçhizat, mühimmat, organizasyon ve standartlar
açýsýndan ABD’yle en karmaþýk baðlar geliþtirmiþ
kurum olduðu bir yana; bu iliþkinin siyasi boyutu;
çoðu zaman hükümetlerinkinden daha kapsamlý,
güçlü ve hükümetler için belirleyicidir. 28 Þubat
sürecinin, ayný zamanda Ýsrail’le “stratejik or-
taklýk” açýlýmý olduðu ve bu açýlýmýn hükümete
TSK tarafýndan empoze edildiði sýr deðildir.

TSK’nýn bölgesel bir güç olma hedefinin, an-
cak ABD’nin bölge politikalarýna uyumla
mümkün olabileceði kesindir. Somali’den Balkan-
lar’a, Azerbaycan ve Gürcistan’dan Afganistan’a,
bütün kriz bölgelerinde TSK’nýn görev kuvvetleri
vardýr. Bu birliklerin gidiþine  hükümetlerin karar
verdiðine isteyen herkes inanabilir. Ayrýca TSK, 30
civarýnda ülkeyle askeri iþbirliði anlaþmasý imza-
lamýþ; bu ülkelerin subaylarýný, askerlerini eðitme-
nin yanýsýra, bazýlarýnýn ordusunu organize etmek-
ten, bazýlarýna harp okulu kurmaya; bazýlarýnýn ise
doðrudan ordusunu kurmaya kadar geniþ bir çeþit-
lilik içinde iþbirliði yürütmektedir. Türkiye’nin
uluslararasý iliþkilerdeki sýnýrlý gücü ile, TSK’nýn
bu yaygýn iliþki ve baðlantýlarýný izah etmek elbet-
te mümkün deðildir.

Dolayýsýyla Türkiye/ABD müzakerelerinin
Özal üslubuyla yürütülmüyor olmasý, anti-Ameri-
kan bir tutumdan deðil; dosyaya hakim olmakla ve
o üsluptan geçmiþte aðzý yanmakla; bugünkü
Özalcýklar nedeniyle müzakerelerde pozisyon
kaybetmekle alakalýdýr. Ancak sonuçta “stratejik
çýkarlarýmýz için, geliþmelerin dýþýnda kala-
mayýz” tezi TSK’nýn yaklaþýmýdýr ve diplomatik
iliþkiler dahil her þey bu yaklaþým çerçevesinde
yürütülmektedir. 

- ABD’nin Irak örneðinde olduðu gibi,
saldýrganlýk planlarýna, ilgili ülke halklarýnýn tepki
vermemesi veya bu tepkinin aþaðýya çekilmesi için
ayýrdýðý bir fonu kullanarak o ülkelerin medyasýný
kendi çýkarlarý doðrultusunda harekete geçirdiði,
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Amerikan düþmanlarýnýn uydurduðu bir iddia de-
ðildir.  

Bu iþler için, ABD Savunma Bakanlýðý ta-
rafýndan, konuyla ilgili ülkelerde, yerli, satýnalýna-
bilir, hiçbir  ahlaký olmayan alçaklar için bir fonun
tahsis edildiði ve bu günlerde kullanýldýðý, AK Par-
ti’ye en yakýn medya sayfalarýnda (Yeni Þafak) ha-
ber oldu. Baþbakan Gül, önce böyle bir fonun
Türkiye medyasý için kullanýlmýþ olduðunu söyle-
di ve sýk sýk yaptýðý üzere, fonlanmýþ medyanýn
terörüyle karþýlaþýnca ürkerek, bu yönde bir
imasýnýn bile olmadýðýný, ertesi gün açýklamak zo-
runda kaldý. Biz kimseyi her hangi bir para alýþve-
riþi esnasýnda gözleme imkaný bulmuþ deðiliz.
Herhalde bayat bir iddia olacak; ama Ertuðrul
Özkök’ün Ocak-Þubat ayýnda yaptýðý gazetecili-
ðin, bilinen çizgisini de aþtýðýný ve fonlanmýþ izle-
nimi verdiðini not etmek isteriz. Genel yayýn çiz-
gisi itibariyle Doðan Grubunun bütün organlarý,
ABD’nin yanýnda yeralma arzusunu gizleyemez
halde bulunuyorlar.

- Geriye halkýmýzýn %94 olduðu ileri sürülen
kesiminin “Savaþa Hayýr” tutumunu benimsediði
iddiasý kalýyor. Bu konu baþka bir yazýda ele
alýnýyor. Gene de, “Savaþa Hayýr” dalgasýnýn, Ýsra-
il’in Filistin’e kan kusturduðu günlerde yükselmek
bir yana; yerlerde süründüðünü; ÖDP mitingine,
eylemi babalamaya geldiði anlaþýlan BBP’liler da-
hil 3-4 bin kiþinin katýldýðýný; Aralýk ayý baþýnda,
savaþ karþýtlýðýnýn rotasý Irak’a dönmüþken,
sayýnýn gene ayný civarlarda kaldýðýný; Ankara’da
savaþa hayýr eylemi yapmak isteyen az sayýda gen-
ce polisin gözaçtýrmadýðýný vs. hatýrlayalým. Aralýk
ayýnýn ortalarýndan itibaren, devlet/hükümet, savaþ
karþýtlýðýnýn önünü açtý; soyut, içeriksiz, su-
landýrýlmýþ ve iki yüzlülüðü sýrýtan bir savaþ
karþýtlýðý aldý baþýný gitti. ABD ile pazarlýkta,
yýðýnlardaki savaþ karþýtlýðýný kullanmaya hevesli
devlet/hükümet için, mevcut tepkinin abartýlmasý
ve nasýl belirlendiðini bilemediðimiz %94 rakam-
larýnýn ortaya çýkarýlmasý þaþýrtýcý deðildir. 

Diðer taraftan savaþ karþýtlýðý çerçevesinde,
dýþ dünyadan gelen meþrulaþtýrýcý, özendirici et-
kiyle ve devletin týrnaklarýný içeri çektiðini
gördüðü ölçüde cesaretlenen Türkiye toplumunun,
bu dalga içinde saðlýk ve canlýlýk kazandýðýný
görmek gerekir. Uzun bir hareketsizlik ve terörize
olma halinden bir ölçüde çýkýlmýþ; uyuþmuþ organ-
lar kýpýrdamaya baþlamýþtýr. Önce iki yýllýk kriz,
sonra seçimler ve daha sonra savaþ konusu,
yýðýnlarda eylemli tepki veriþlerini aþan bir politi-
zasyon; dünyada ve ülkede olup bitene  karþý canlý
bir ilgi yaratmýþ görünüyor. Bu politizasyonun so-
nuçlarýnýn, daha geniþ bir zaman içinde kendisini

somut ifade biçimlerine taþýyacaðýný umabiliriz. 
- ABD ve müttefiklerinin Irak’ta kýsa vadede

bir askeri üstünlük saðlayacaklarý kesindir. 
Ancak ABD’nin uluslararasý hukuku ve ku-

rumlarý dýþarda býrakan çizgisi; bütün dünyada, sa-
vaþ ve ABD karþýtlýðýný yýðýn eylemlerine
dönüþtürmüþtür. Bu emperyalistlerin ilk aðýr
kaybýdýr.

Irak’ýn iþgalinin ve denetim altýnda tutul-
masýnýn ne kadar mümkün ve hangi maliyetlerle
mümkün olabileceði sorularý cevaplandýrýlmýþ de-
ðildir.

Bütün dünyada ABD karþýtlýðýnda görülme-
miþ bir canlanma yaþanýrken; bu özellikle Ortado-
ðu’da radikal biçimler alacaktýr. Bu radikalizmin
bütün dünyada ABD çýkarlarýna zarar vermeyi te-
mel bir varoluþ biçimi haline getirmesi þaþýrtýcý ol-
mayacaktýr.

ABD düþmanlýðýnýn, ABD’nin savaþ ortak-
larýna da yöneleceði kuþkusuzdur.

Emperyalistler arasýndaki gerilim ve çeliþkile-
rin, bundan böyle daha büyük bir sýklýkla ve artan
bir þiddetle ortaya çýkacaðý ve bunun, ara alanlar-
da/çatýþma bölgelerinde sýcak çatýþmalarý besleyip
yaygýnlaþtýracaðý kesindir.

Türkiye’yi yönetenler, hem dünya gericiliði-
nin en saldýrgan, en gözükara odaðýnýn bölgedeki
uzantýsý pozisyonuna; hem Ortadoðu’daki gerici
rejimlerin müttefikliðine talip olmuþlardýr. Ýsrail’le
stratejik ortaklýk da bu politikalarýn tuzu-biberidir.

Ancak Arap dünyasýnda, savaþta ABD’nin
yanýnda saf tuttuðu için; ABD tarafýnda ise, saf tut-
mak için yürütülen pazarlýklar ve ayak sürümeler
için “sevilmeyen” unsur olabilecektir. Irak Kürtle-
riyle yaþanacak sýcak problemler dizisi de bu
olumsuzluða eklenebilir. 

Eðer, “Kimsenin sevmesi gerekmez, güçlü
olmak ve müdahale edebilmek önemlidir.
Müdahale edebilen güçlere, sevgi ve sempati
gösterilir. Bölgede varolan veya iþi olan herke-
sin hesaba katmasý gereken bir güç olduðumuz
görülmelidir.” gibi bir çizgi izlenecekse; bu çizgi-
nin çok maliyetli bir çizgi olduðunu kaydedelim.
“Kürt savaþýnýn” finansman yöntemlerinin yeni-
den kullanýlmasý mümkün görünmüyor. Devletin
iç ve dýþ borçlanma yoluyla ekonominin bütün
kaynaklarýný emmesi yolunun sonuna gelindi. Ve
Türkiye Baþbakaný’nýn resminin yanýna enjektör
resmi konuldu. Savaþýn beslenme yolu olarak,
þimdi sadece fetih yolu görünüyor. 

Dýþ maceralarda yaþanan trajik geliþmeler, ço-
ðu zaman devrimci açýlýmlarýn imkaný olmuþtur.
Yeter ki, bu açýlýmlara hazýrlanmýþ komünist bir
program olgunlaþtýrýlmýþ bulunsun.
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Etiler’de, Porche arabalarýn arkasýnda “Sava-
þa Hayýr” çýkartmalarý, televole milletinin MGK
standartlarýna uygun ay yüzlü mankenlerinin
üstünde “Savaþa Hayýr” yazýlý t-shortlar.. “Her-
kes bizim dünyadan habersiz, kuþ beyinli mah-
luklar olduðumuzu düþünüyor; ama biz de sa-
vaþa hayýr, diyoruz.” Böyle derin ve anlamlý ifa-
delendirmeler...

2002 Aralýk ayý, sonra yeni yýlýn Ocak ve Þu-
bat’ý...

Bu üç ay boyunca Türkiye toplumu, ülkede
yýðýnsal tepki kýtlýðý tesbiti yapan ve bu tesbiti, sos-
yalist ve öteki solun etkisizliðiyle açýklamaya
çalýþan bizler için , giderek bir “mahçubiyet
çaðý”nýn baþladýðý izlenimi verdi. Solcular, is-
lamcýlar, cinsel azýnlýklar, Kürtler, hukukçular, ku-
aförler; medyanýn, anasýnýn ipini satmýþ genel-
yayýn yönetmenleri, anchormanlar, kaþar faþist li-
beraller, Cem Uzan’ýn partisi, kemalist babalar,
partisinin yerine ve adýna, tek yetkili olarak Deniz
Baykal ve þüphesiz AKP hükümeti ve Genelbaþ-
kaný....

Bir de oran bulmuþlar: %94. Türkiye’de yaþa-
yanlarýn bu kadarý savaþ karþýtý imiþ. Geri kalanýn
yarýsý da “fikrim yok” demiþtir mutlaka.
Münafýklarýn tamamý , ancak % 3’ü topluyor.

Bir de Diyarbakýr’da kuruluþunu ilan etmiþ
“Savaþa Evet Platformu”...

Gene de Türkiye ABD ile pazarlýklarýný
yürüttü ve savaþýn küçük ortaðý olmak, bizim pa-
ragöz islamcýlara göre gerçekçilik; savaþa karþý
çýkmak duygusallýk oluyor.

Nasyonalist, devletçi, solcu takýmýna göre ise,
komþu Irak’ýn yoksul halkýna, Amerikan emperya-
lizmiyle birlikte vurmak; Cumhuriyet tarihi bo-
yunca olduðu gibi, yoksul doðu halklarýna, ezilen-
lere karþý daima batýnýn tarafýnda saf tutmak ayýp
ve haysiyet kýrýcý deðil de; Irak petrolünü gaspet-
meye karar vermiþ emperyalist patronlarla, yardým
ve yataklýk pazarlýðý yapmak utanç verici, haysiyet
kýrýcý, devlet itibarýný yerle bir edici.. Tabii bu
takým da “savaþa hayýr”cý oluyor. Onlar, savaþýn

halkýn demokrasi ve özgürlük taleplerine
yöneltilmiþ ve belden aþaðý olanýný severler.

Türkiye’de “Savaþa Hayýr”cýlýk, her zaman
böyle kuvvetli miydi; þu anda kuvvetli mi; yoksa
bu iþin içinde baþka “iþler mi” var? Sabrýnýza
sýðýnarak; ama “þen bir hikaye” vaadederek; bir
yýllýk bir “platformculuk” deneyimini; savaþ
karþýtlýðý dalgasýnýn bugününü de analiz etmeye
çalýþarak, anlatmak istiyorum. Bunu herkesin sa-
vaþ karþýtlýðýnda ittifak ettiði bir anda, oyunbozan-
ca ve apolitik bulacak olanlar bulunduðu için,
özellikle þimdi yapmak gerekir diye düþünüyo-
rum.

Bir Platform Daveti

Ýsrail’in Filistinlilere yönelik yeni iþgal ve
soykýrým dalgasýný baþlattýðý 2002 Mart ayýnýn son
günlerini takip eden hafta içinde, o zamanlar ken-
disinden Maçka Ýnsiyatifi diye sözedilen (þimdi
SEH oluyor) ekibin daveti üzerine, Beþiktaþ’ta,
“Filistin halkýyla dayanýþma amacýyla, birlikte
ne yapýlabilir?” sorusu üzerine konuþmak üzere
bir toplantý yapýlmýþ. Ýlkine katýlan “Gerçek” çev-
resi, bize  haber vermeyi üstlenmiþ. Haber verdiler,
ikinci toplantýya katýldýk.

Esasen “sol”la herhangi bir temasýmýz ol-
sun; amacý ne olursa olsun birlikte platformlar
oluþturalým; birlik-mirlik konuþalým fikirleri,
en uzak olduðumuz fikirlerdir. Ama Filistin’de
olup biten karþýsýnda, hemen, lafý uzatmadan, bir
dizi iþ yapýlabileceðini düþünüyorduk.

Bizi çaðýran arkadaþlar bir daha o toplantýlara
katýlmadýlar.

Katýlanlarýn ise, bize göre hiç acelesi yoktu.
Ýlkeler ve anlayýþlar üzerine, herkesin ezberinde
olan, bitmez tükenmez konuþmalar yapýlmaktaydý.
Önemli bir farkla. Geçmiþte bu konuþmalarý bize
ezberletenler katýlýmcýlarýn büyükleriydi. Bu defa
“genç bir kadro” platform stajýna gönderilmiþti. 

Filistin’den sonra, gündeme Irak’ýn geleceði
ve bu yüzden uzun vadeli bir platform oluþturmak
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gerektiðinde çoðunluk hemfikirdi. Ama “sadece
savaþa karþý olmak gibi spesifik bir konuda
platform oluþturmanýn lüks olacaðý; bütün sos-
yalist görevler için platform oluþturmanýn daha
uygun olacaðýný” söyleyenler de vardý; “Savaþa
hayýr demek yanlýþtýr; emperyalist savaþa
hayýr, denilmesi gerekir” türünden, katýlýmcýlarýn
çoðunun üzerinde hemfikir olduðu “ilkelerin
altýný kuvvetle çizenler” de...

Birkaç toplantý sonunda, kimsenin Filistin’de
olup biteni ciddiye almadýðý hissine kapýlmýþtýk bi-
le...Her þey solun genel apolitik havasýna uygundu.
“Ne zaman bir iþ, bir miting, bir gösteri vs. yap-
maya karar verirseniz, bize haber verin. Biz
uyarýz.” diyerek müsaade istedik. 

Haziran ayýnda, Fabrika bürosuna gelen bir
kaç arkadaþ, bir panel yapma kararý alýndýðýný, pa-
nelin 5-6 gün sonra olacaðýný bildirdiler. Biz de
bazý pratik iþleri üstlendik. Panel Tarýk Zafer Tuna-
ya salonunda gerçekleþti. Saat 11’de baþlayacaðýz,
içeride 10-15 kiþi ya var, ya yok. Düzenleyici ar-
kadaþlarýn gözleri ise “medya” arýyor. Çünkü so-
lun son yýllarýnda böyle oldu. Medyada ye-
raldýysan her þey mükemmel; medyada yeral-
madýysan, hiçbir þey yapmadýn. 

Sonradan salonun yarýdan fazlasýný doldura-
cak kadar gelen giden oldu. Þüphesiz içinde parti-
lerin, partileþmeye çalýþanlarýn ve on kadar grup ve
çevrenin bulunduðu bir topluluðun bir hafta so-
nunda, býrakalým Filistin’de yaþanan trajediyi, her-
hangi bir mevzu için, 150 kiþilik bir salonu doldu-
ramamasý ilginçti. Bu acaiplik elbette bizim için
de geçerlidir. Fabrika okurlarý için, panel habe-
rini duymanýn yeterli olacaðýný; her komünis-
tin, ilericinin, zaten Filistin’de yaþananlar
karþýsýnda infial halinde olduðunu düþünüyor-
duk. Ýnfial konusunda haklýydýk; ama haber
vermenin katýlým için yeterli olduðunu
düþünmek yanlýþmýþ. Bu bize bir ders oldu.
Ama son ders olmadýðýný belirtelim. Ne yazýk ki,
bu bölümü ýþýklandýramýyoruz. Elimizden gelen
sadece bold’lamak. Hani herkese vuruyoruz ya,
sanýlmasýn kendimize merhamet ediyoruz, kýyak
geçiyoruz.

Panel kör topal tamamlandý. Kendi konuþ-
masýndan az önce gelen, kendi konuþmasý biter
bitmez ayrýlan konuþmacýlar; her zaman olduðu
gibi “irticalen” konuþma ve hazýrlýksýz gelme gev-
þekliði; eski Aydýnlýkçýlarda görülen, Sovyetler
Birliði’ne “b.k atmadan” herhangi bir konu üzeri-
ne konuþamama müptezelliði; imalarla, sadece
kendisinde olduðu izlenimi yaratmaya özen göste-
rerek, faydalanýlamayan kaynaklar listesi ver-
meler... 

Mete Çubukçu’nun, Hüsnü Mahalli’nin, Bere-
ket Kar’ýn bilgi ve fikir dolu; hazýrlanýlmýþ konuþ-
malarýný, yukarýdaki genellemenin dýþýnda tutmak
boynumuzun borcudur. 

Panel yapýldý. Elbette deðerlendirilmesinin de
yapýlmasý lazým. Bir türlü tam katýlýmlý bir toplantý
yapýlamadýðý için deðerlendirme sürekli ertelendi
ve bu esnada yeni iþ önerileri yapýldý, bunlar üze-
rinde fikir alýþveriþleri devam etti. Platforma ad bi-
le konuldu.  Her biri birbirinden ayrýntýlý ve tarif
niteliðindeki isimlerdense, “Barýþ Platformu” adý
benimsendi.

Platformlar Ýkileniyor

Bu esnada öðrendik ki, meðer baþka bir plat-
form daha varmýþ. Hatta “üç tane daha” platform
varmýþ. Sol bir iþe el atýnca, platformlarýn çok ol-
masýnda þaþýrtýcý bir yan bulmamaya sizler de
alýþýksýnýz. Bizim “diðer” platform dediðimiz “Sa-
vaþ Karþýtlarý Platformu” oluyor. Aradaki fark, bi-
zim platformu oluþturanlarýn savaþlarý “haklý ve
haksýz” savaþlar olarak ayýrmasý ve “emperyalist
saldýrganlýða” karþý olmasýyken; diðer arkadaþ-
larýmýz her türlü savaþa karþý olduklarýný
söylüyorlardý. Sadece meraklýsýnýn farkýnda oldu-
ðu bu fark bir yana; bizim platformu oluþturanlar
ne yapacaðýný ve nasýl yapacaðýný tartýþarak bul-
maya çalýþýrken; Savaþ Karþýtlarý Platformu’nun
çekirdeðinde, önlerinde bir model bulunan ve neyi
nasýl yapacaklarý konusunda “teorik” problemleri
bulunmayan bir ekip bulunuyordu. Ýkinci bir fark
da, Barýþ Platformunu oluþturanlarýn aklý baþka
yerdeydi; hatta baþka platformlardaydý. Savaþ
Karþýtlarý platformunda ise, elbette gördüðümüzü
söylüyorum, az önce iþaret ettiðimiz ekip, elindeki
model üzerinde çalýþýyor ve bu modeli aldýðý yer-
den, özellikle Ýngiltere olmak üzere Avrupa’dan
eseceði anlaþýlan rüzgara kendisini bitiþtirmeye
çalýþýyordu.

Bu esnada farkettik ki, bizim platformu oluþ-
turan çaðrýnýn sahibi Maçkacýlar (SEH) dahil ol-
mak üzere, Sosyalist Demokrasi Partisi ve çeþitli
çevreler; seçim sathý mailine girmiþtir ve aslýnda
ne yaptýklarý çaðrýlarý; ne platformlarý birbirinden
ayýrmýþ ilke tartýþmalarýný baþlatanlarýn kendileri
olduðunu hatýrlamaktadýrlar. Hatta çeþitli partili
çevrelerden bize þöyle söyleniyordu: “Seçimler
gündeme geldi, bu iþlere pek zaman ve imkan
ayýrabilecek durumda deðiliz. Seçimlerden
sonra, daha çok zaman ve imkan ayýrýrýz.”

Kafa bu olunca, mazereti böyle olan solun se-
çimlerde rezil olmasý neden þaþýrtýcý olsun? Dünya
politikasýnýn merkezinde Ortadoðu var. Filistin so-
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runu ve Irak’a yönelik savaþ planlarýný seçim
sonrasýna erteleyen sosyalist seçim kampanyasý
acaba nasýl bir salaklýktýr? Almanya’nýn Baþba-
kaný, seçim kampanyasýnýn merkezine savaþ soru-
nunu koydu ve kaybetmesine kesin gözüyle
bakýlan seçimleri yeniden kazandý. Ama bizim
sosyalist solun “mühim” mevzularý çoktur. Orta-
doðuymuþ, Filistinmiþ, Irakmýþ.. Böyle fasulyeden
konular “vaziyeti idare etmek” maksadýyla oluþtu-
rulan platformlara havale edilir; ve daha bir muha-
lefet odaðý olmanýn fersah fersah uzaðýnda bulu-
nan siyaset allameleri, “muhtýralar” verir, iktidar
adayý imiþ gibi ekonomik çözümler kaleme alýr;
iktidara gelince ÝMF ile kaç defa görüþeceðini; bu
görüþmede ne konuþacaðýný, konut sorununu, iþ-
sizliði nasýl halledeceðini anlatýr. Sen iktidar adayý
oluncaya kadar güzel kardeþim;  ÝMF on defa tari-
he karýþýr; ekonomik problemler bin defa farklý
muhtevalar kazanýr. 

Tabii seçimlerden sonra da kimsenin savaþla,
Irak’la iþi olmadý. Seçim sonuçlarý berbattý. Seçim
geçmiþ, parti/örgüt/hareket içindeki geleneksel
itiþ-kakýþlarýn, seçim sonuçlarýný tabana normal bir
þeymiþ gibi yutturmanýn hazzý ve heyecaný kam-
panyanýn gerisinde býraktýðý boþluðu derhal doldu-
ruvermiþti. Ne zamana kadar? Bütün dünyanýn ye-
gane iþi Irak’a yönelik savaþ konusu oluncaya ka-
dar. 

Tabii bizim gibi, seçim heyecaný yaþamayan-
lar da vardý. Kendi takýmlarý konuya ilgisini kay-
betse de, böyle arkadaþlarla çalýþmalarýmýzý
sürdürdük. Ayný konuda iki platform oluþtuðu ve
iki tarafta da bu durumun korunmasýný isteyenler
olduðu için; ve bu durum, dýþardan pek sakil
göründüðü için, hiç deðilse iþbirliði yapalým diye
karþýlýklý ziyaretler gerçekleþtirme kararý aldýk ve
görüþtük. Ýsrail’in yeniden Arafat’ýn karargahýna
saldýrdýðý ve tek oda dýþýndaki bölümlerini iþmaki-
nalarýyla kýrdýðý gün yaptýðýmýz görüþmede, he-
men, birlikte, hiç deðilse bir salon toplantýsý ya-
palým kararý aldýk. Ancak “zaman dar, organize
olamayýz” diye iki hafta sonraya býrakýlan top-
lantýya, her çevreden bir-iki veya üç kiþinin
katýldýðýný gördük. Ýki platform 30 kiþiyle ortak
toplantý düzenliyordu.

Toplantýda ýsrarla, “her türlü savaþa karþýyýz”
denilmediði için darlýðýn aþýlamadýðýný söyleyen
Savaþ Karþýtlarý Platformundan arkadaþlarýmýz ol-
du. Sanki kendileri böyle söylemediði için halk
içeri girebilmek amacýyla kapýlarý kýrmaktaymýþ
gibi.. Bir de Fransa’da yýðýnsal eylemlerin ol-
madýðýný, çünkü hem ABD’ye, hem radikal islama
karþý çýkýldýðýný anlatan ve fakat Türkiye’de neden
kendilerinin benzer bir halde olduðunu açýklama-

yan diðer konuþmacý ise, o sýralar Barýþ Platfor-
mu’nda olan, sonra yer deðiþtiren troçkist bir ekip-
tendi.

Nisan baþýnda ÖDP’nin düzenlediði, Çaðla-
yan’daki  “Barýþ Mitingi”ne katýlmýþtýk. 

Savaþ Karþýtlarý’nýn 1 Aralýk’ta, yani isabetle
seçimden sonraya örgütlediði mitinge de katýlma-
ya kararlýydýk. Ancak kendi davetiyle oluþmuþ ve
iki temsilcisiyle toplantýlarýna katýldýðý bir platfor-
mu tamamen unutmuþ; bu nedenle telaþ içinde Sa-
vaþ Karþýtlarý Platformuna temsilci görevlendiren
SEH; keskin konuþmalar ve ilkesel tutumlarla iki
ayrý platform oluþmasýnýn mimarlýðýný yapan, an-
cak bu platformda yeraldýðýný unutan SDP, ve ayný
tutumlarý paylaþtýktan sonra, 1 Aralýk Mitinginin
koordinasyonunda yeralmak için sessizce Savaþ
Karþýtlarý Platformunun toplantýlarýna da katýlan
troçkist çevre ve benzerleri gibi davranmak yerine;
koordinasyonunda yeralmadan, herhangi bir yere
ad ve imza koymadan, pankartýmýzý açtýk ve mitin-
ge katýldýk.

Yeni Tip Bir Miting...

Miting gene Çaðlayan’daydý. Katýlým hala üç-
beþ binler civarýndaydý. Ama daha sonra Murat
Çelikkan’ýn Radikal’de yazacaðý üzere “Sarý-
kýrmýzý pankartlardan býkmýþtýk” lakýrdýsýna
imkan verecek ölçüde sol rengi zayýftý. Ýki islamcý
kuruluþ, cinsel azýnlýklar, feministler, Green Peace
türünden, solun eylemlerinde bir süredir
görülmekte olan çevreler; bu defa mitingin asýl
rengini vermekteydiler. Savaþa Hayýr mitingine;
“Yaþasýn bizim parti” türünden sloganlar atarak
katýlan, mitingin sonuna doðru islamcýlar “Al-
lahüekber” diye tekbir getirince, “Türkiye laiktir
laik kalacak” gibi, sosyalist, komünist veya ileri-
ci bir partinin aðzýnda ne iþi olduðu belirsiz bir slo-
ganla cevap veren partiler de vardý. Türkiye’deki
seksen yýllýk rejimin kurucu unsurlarýndan, temel
direklerinden birisi, bu tarih boyunca, tarifinde he-
men hiçbir þey deðiþmemiþ olan laikliktir. Hem
devrimci olacaksýn ve hem de rejimin en temel bir
anlayýþýný olduðu gibi sahipleneceksin.. Sadece
“milli” deðil; ayný zamanda “resmi” sol olmanýn
bir gereðidir herhalde, bu tutumlar. Ancak sadece
onlar deðil; katýlan gruplarýn hemen hepsi, biraz
“savaþa hayýr” dediler ve daha çok kendi kimlikle-
ri üzerinden siyaset yapmayý sürdürdüler. 

Daha sonra Sultanahmet’te yapýlan bir gösteri
için basýnda þu cümle yeraldý: “Gösteriye katýlan
bir grup transseksüel ise, topluca öpüþtüler ve
savaþa hayýr dediler.” Aslolan bir siyasi eylem
olarak öpüþme midir; yoksa “savaþa hayýr” slo-
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ganý atmak mýdýr; bunun muhtemelen sadece
aþaðýlýk medya deðil; sözkonusu eylemciler de
karýþtýrmýþ olmalýdýrlar. 

Savaþ karþýtlýðýnýn muhalif gruplarda, bir par-
ça sýð olduðunu tesbit etmek, herhalde haksýzlýk
olmayacaktýr. Yaþý yüksek olanlarýn askerlik tehli-
kesi yok. Erkeklerin çoðu paralý yaptý askerliði ga-
liba; ya da kýsa dönem falan. Hani genelleme
yapýlamaz ama, çocuðu askerde olan ve birliði bir-
den sýnýra kaydýrýlan ailelerinkine göre en azýndan.
Yirmi yýl önce masal gibi gelirdi; ama yirmi yýl bo-
yunca ülkenin her sokaðýna genç ölüleri geldi,
bayraða sarýlý tabutlar içinde...Savaþa karþý ol-
manýn tamamen pratik derinliðinden sözettiðimin
farkýndayým. Teoriye zaten kimsenin itibar ettiði
yok.

“Tamamen pratik an” henüz kapýya dayan-
madýðý için, 1 Aralýk mitingine kadar, toplumun
þimdilerde savaþ karþýtlýðýný açýklayan geniþ ke-
simlerinde bir hareketlilik görülmemekteydi. Eli-
mizde, artýk kendilerini “sivil toplum kuruluþu”
olarak tanýmlayan sendikalarýn, malýnýn reklamý
için televizyoncu çaðýrýp “savaþa hayýr” gösterisi
yapan maðazalardan daha fazla savaþ karþýtý oldu-
ðuna dair  pek az emare olduðu için; iþçi sýnýfýmýz
bu iþlerle ilgilenmediði için ve solcular, bilgiye ve
teoriye olan hassasiyetlerini önemli ölçüde kaybet-
tiði için; yapýlan miting ve gösteriler de, tam an-
lamýyla “sen, ben, bizim oðlan” sýnýrlarý içinde
kalýyordu. Herkes birbirini ya tanýyor; ya da bir
partiden, bir eylemden aþina...

Temiz, baþarýlý ve iyi organize edilmiþ bir ey-
lem olarak, “Koordinasyoncular”ýn Taksim’deki
“Savaþa Hayýr” eylemini kaydedelim. Haksýzlýk
etmeyelim.

Eylemlerin Önü Açýlýyor

Aralýk ayý içinde, savaþ karþýtlýðýna çeþitli gir-
diler oldu. 

Birincisi bütün dünyada birbirini izleyen dal-
galar halinde savaþ karþýtý eylemler gerçekleþti. Bu
Türkiye medyasýnda da ciddi biçimde yeraldý.
“Ciddi biçimde” derken þunu kastediyoruz. 1
Aralýk mitingini, “Eþcinseller askere gitmiycez,
dediler” þeklinde haber yapan ve baþka türlü haber
yapmayan; 1 Mayýslar’da, yüz bin kiþi de katýlsa,
otuz kiþinin polisle itiþ kakýþýný haber yapan; itiþ-
kakýþ yoksa, sanki olay çýkmasý þartmýþ gibi, “1
Mayýs olaysýz geçti” diyen bir medya; Londra’da,
Roma’da, New York’ta yapýlan eylemlerin gerçek
haberlerini verdi. Bu eylem dalgasýnýn ve medya-
da veriliþ þeklinin, yýðýnlarda bir meþruiyet duygu-
su oluþmasýna katkýda bulunduðunu tesbit etmek

gerekir.
Ýkinci bir girdi, 1 Aralýk Mitingi’nde, solun ey-

lemlerinde her zaman yeralan belirli isimlere ek
olarak M. Ali Alabora gibi, popüler ve genç bir
aktörün de katýlmasýdýr. Bu meþrulaþtýrýcý unsur,
sadece halkýn deðil; ayný zamanda, baþka popüler
tv yýldýzlarýnýn savaþa karþý eylem, gösteri ve tu-
tum açýklamalara katýlýmýný da meþrulaþtýrdý.

Üçüncü unsur, devletin ülkedeki savaþ
karþýtlýðýný ABD ile pazarlýkta kullanma fikrini
fiiliyata geçirmesi; bir anlamda bu dalgaya omuz
vermesidir. Gerçekten de hükümetten, iktidar par-
tisinden, odalardan, borsalardan, solla benzer tu-
tumlar almasýna hiç alýþýk olunmayan pek çok ku-
rum, kuruluþ ve þahsiyetten “Savaþa karþýyým”
açýklamalarý yaðmaya baþladý ve devlet bu esnada
týrnaklarýný içine çekti. Yani polis savaþa hayýr di-
ye sokaða çýkanlara saldýrmadý; izinsiz gösteri ya-
panlara ses çýkarmadý, yerlerde sürükleyerek, ekip
otolarýna týkmadý, cop yaðmuru altýnda kemik
kýrmadý...Dahasý savaþa hayýr diyenlerin toplumun
%94’ü olduðu türünden bir rakam da piyasaya
salýndý. Pazarlýkta bu patýrtýnýn faydalý olduðundan
þüphe etmemek gerekir. ABD’nin Türkiye’deki
tecrübeli istihbaratçýlarý bile, oraný þiþirilmiþ bulsa-
lar da, savaþ karþýtlýðý dalgasýnýn gücünü deðerlen-
dirmekte yanýlmýþ olmalýdýrlar.

Dördüncü bir girdi ise Türkiye siyasi ha-
yatýnda belki ilk defa gerçekleþti. TV kanallarýnýn
popüler dizilerinde savaþ konusu tartýþýldý, savaþa
karþý tutum alýndý ve açýklandý. Herhalde en önem-
lisi ATV’deki Asmalý Konak dizisinde olanýdýr.
Dizinin temiz, sevilen bir karakteri, baþarýlý üni-
versite öðrencisi Salih, “Savaþa Hayýr” bildirisine
imza topladý, canlý kalkan organizasyonuna
katýlmak istedi, onun bu giriþimleri dizide akýllýca
tartýþýldý ve desteklendi. Daha önemlisi, bu olumlu
karakterin dizi boyunca hep ima edilen “solcu”
kimliði, bu defa iyiden iyiye belirginleþtirildi.

Tersine Cereyanlar

Ýki unsurdan sözetmek gerekir. Birincisi
Aydýnlýkçý takýmý, hem ÖDP mitingine, hem de 1
Aralýk mitingine, orada olmasak da inanýlýr bulma-
yacaðýmýz; ama kaleme alanlarýn hayal gücü
karþýsýnda þaþkýnlýða düþtüðümüz yalanlar
yazdýlar. Miting, bu pisliklere göre “Ameri-
kancýlarýn” bir mitingiydi. Türkiye’ye karþýydý.
vs.vs. 

Gerçekten de solun, sosyalistlerin, bütün ek-
siklik, yetersizlik ve zaman zaman sýðlýklarýna rað-
men yapmaya çalýþtýklarýna yalan ve iftira çamuru
sýçratmaya çalýþan bu takým, savaþa hayýr kampan-
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yalarýnda hiçbir kitle eyleminde boy göstermedi.
Gerçekte Türkiye’nin en Amerikancý grubu
olan bu provokasyon partisinin öne çýkama-
masý, savaþa hayýr diyenlerin elbette çok lehine ol-
muþtur. Çünkü ÝP çevresinin ABD emperyalizmi
karþýtlýðý, o kadar inanýlmasý zor komplo teorileri-
ne, yalana, kurguya ve palavraya dayanmaktadýr
ki, aklý baþýnda insanlar, sýrf ÝP’le ayný þeyleri
söylemekten çekindiði için, ABD emperyalizmi
karþýsýnda sözünü söylerken dokuz defa yutkunma
ihtiyacý hissetmektedir. Bu her konuda böyledir.
Perinçek’in, “Sovyetler Birliði’ne karþý Ameri-
kan emperyalizmiyle ayný cephede olmak gere-
kir” diye Halkýn Sesi ve Aydýnlýk’ta yazýlar
yazdýðý tarihin üzerinden 30 yýl geçti. Hala ayný
cephededirler. Bu arada ABD emperyalizmiyle ve
Afganistan’daki Usame bin Ladincilerle birlikte,
ayný cephede sosyalizme karþý verdikleri mücade-
le baþarýlý oldu. Sovyetler Birliði çözüldü. Þimdiki
vazifeleri de yýðýnlardaki anti-emperyalist, anti-fa-
þist bilinci köreltmek; dezenformasyon faaliyeti
yürüterek zihinleri bulandýrmaktýr. Bunlarýn
dünyasýnda Genelkurmay ilerici ve anti-emperya-
list, sosyalistler, komünistler Amerikancýdýr. Mus-
tafa Kemal devrimcidir fakat Mustafa Suphi diye
birisi olmamýþ ve Karadeniz’de boðdurulmamýþtýr.
MHP ve BBP tabaný vatanseverdir, fakat sol
düþmandýr, haindir. Ertuðrul Kürkçüyle televiz-
yonda yarým saat karþýlýklý oturup konuþamayan
Perinçek, Muhsin Yazýcýoðluyla baþbaþa çýktýðý
TV programlarýnda, canciðer kuzu sarmasýdýr; sa-
atlerce birbirinin milliyetçiliklerini yelpazelemek-
tedirler.

Seçimlerde barajý geçtiðini ve tek baþýna ikti-
dara gelmekte olduðunu söylerken gene boyunun
ölçüsünü alan ve bütün gerici/faþist güçlerle birlik-
te organize ettiði “Denktaþ’la omuz omuza” mi-
tingine, “800 sivil toplum örgütünden” bin beþ
yüz kiþiyi zor toplayan bu takýmýn, savaþa karþý
gürültülü bir tutum alamamýþ olmasýný, savaþa ger-
çekten karþý olan herkesin lehine bir durum olarak
kaydetmek gerekir. Ellerinden gelen sadece,
yapýlanlarý, tirajý seçim trajedisinden sonra çok
azalan “Aydýnlýk” sayfalarýnda karalamaktan iba-
rettir.

Tersine, eylemleri daraltýcý ve saptýrýcý bir di-
ðer faktör ise, basýnda PKK/KADEK taraftarý ol-
duðu söylenen gruplarýn eylemleri ve yer yer HA-
DEP eylemleridir.

Savaþa Hayýr gösteri ve yürüyüþlerinin
sýklaþtýðý günlerde, HADEP Ýstanbul’da Büyük
Postane önünde ve Adana, Mersin gibi illerde “Sa-
vaþa Hayýr” görüntüsü ile baþlayan eylemler yaptý.
Ancak kýsa sürede bu eylemlere katýlanlarýn

“barýþ”la kasdettiðinin Irak’la, Filistinle ilgisinin
olmadýðý; Öcalan’ýn avukatlarý ve yakýnlarýyla
görüþememesini protesto amacýyla bu eylemin
gerçekleþtiði anlaþýlmýþtýr. Öcalan’ýn devlete göre
“hava muhalefeti” nedeniyle, Avukatlarýna
göre devletin “tecrit” politikasý nedeniyle
görüþme yapamamasý önemlidir. Devlet hava
muhalefeti olduðunda, bir hükümlünün haklarýný
kullanmasýný saðlayamýyorsa; hükümlüyü bir ada-
da muhafaza etmekten vazgeçer ve haklarýný kul-
landýrabileceði bir yerde muhafaza eder. Ancak so-
run, Irak’ta yaklaþan savaþla birlikte Irak Kürdis-
taný’nda meydana gelmesi olasý gerilimle ilgilidir.
KADEK yayýnlarýnda ve açýklamalarýnda Irak’a
ABD müdahalesine olumlu yaklaþtýðýný ve Türki-
ye’nin Irak Kürdistaný’ndaki Kürt yapýlanmasýna
bir müdahalede bulunmasý halinde, “savaþý kuze-
ye yayacaðýný” ilan etmiþtir. Türkiye Kuzey
Irak’ta baðýmsýz veya federal bir kürt yapýlanmasý
karþýsýnda sesiz ve tepkisiz kalmayacaðýný, müda-
hale edeceðini ilan etmiþtir. Bu durumda, yeniden
sýcak çatýþma içine girmesi muhtemel bir gücün,
en azýndan moral destek bulmasý veya siyasi/aske-
ri taktik ve deðerlendirme almasý muhtemel ceza-
evinde tutulan liderinin, tecrit durumuna sokul-
masý þaþýrtýcý olmaz. Ancak hukuki yaklaþým; hava
durumunun arkasýna saklanmak veya “hoþuma
gitmeyen haberleþmeyi engellerim” olamaz. Za-
manýnda hoþuna giden haberleþmeler için, o kanal-
larý devletin kendisi yarattý, yaratýlmasýna imkan
tanýdý.

Diðer taraftan KADEK tarafýndan, Öcalan’ýn
“tecrit”ine son verilmezse, silahlý eylemlere yeni-
den baþlanacaðý açýklamasý tuhaftýr. Yani Öca-
lan’ýn baþýna gelmiþ onca þey için deðil de; avu-
kat ve yakýnlarýyla bir süre görüþememiþ ol-
masý nedeniyle savaþa baþlama tehdidi, acaip
bir iþtir. 

Buraya kadar yapýlan açýklamalar, Savaþa
Hayýr eylemlerine karþý gerçekleþmiþ olan geliþ-
meleri anlamak amacýyladýr.

Öcalan’ýn ziyaretlerinin yapýlamamasý konu-
sunda hukuk talep etmek ayrýdýr; Türkiye’de sava-
þa karþý hareketlenmiþ yýðýnlarýn eylemini hoyrat-
ça, basitçe kullanmak ve provoke etmek ayrýdýr. 

Bu kötü tarzýn sonuncu ve en çýplak örneði
Kadýköy’de 16 Þubat’ta gerçekleþen provokasyon-
dur. PKK’nýn bildik, tanýdýk slogan, sembol ve ta-
leplerini dile getiren/taþýyan bir topluluk, savaþa
hayýr demek için, barýþçý bir biçimde biraraya ge-
len ve farklý herhangi bir geliþmeye hazýr olmasý
için hiçbir neden bulunmayan topluluðu örtü ola-
rak kullanmýþ; 300-500 kiþilik bu grup, adeta tah-
rip gücünü ölçtürmek ister gibi, kör bir
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saldýrganlýkla, otobüs duraklarýna, belediye ve
halk otobüslerine ve rýhtým caddesindeki bütün
dükkan, ofis ve iþyerlerine, hiçbir karþý çýkýþ,
kýþkýrtma olmadýðý halde inat ve ýsrarla
saldýrmýþtýr. Bu maddi ve psikolojik hazýrlýðý
önceden gerçekleþtirilmiþ saldýrganlýðýn nasýl bir
siyasi sebebi olabilir? Maddi hazýrlýktan kasýt mo-
lotof kokteylleridir ve psikolojik olaný ise,
saldýrganlýða tepki gösteren iþportacýlara bile
ölçüsüz bir þiddetin uygulanmasý; ýsrarla dükkan
camlarýnýn taþlarla kýrýlmasý ve bu þiddet tutumu-
nun, grubun bütün unsurlarýnda ayný ölçüde
gözlemlenmesidir. 

Tahrip edicilik, eylemi organize eden birimin
veya liderin, kendi üstlerine yaptýðý bir gösteri ola-
bilir. Basit veya karmaþýk bir kariyerizm olabilece-
ði gibi; bir tarzýn, yaklaþýmýn kendince “baþarýlý”
örnek üzerinden örgütün bütününe empoze edil-
mesi olabilir.

Tahrip etme potansiyeli devlete ölçtürülmek
istenmiþ olabilir. Böylece “Savaþý kuzeye yay-
ma”nýn deðerlendirilmesinde bir ölçü ve bir boyut
olarak görülmesi istenmiþ olabilir. Geçmiþte o
gücün en üst düzeyde olduðu zamanlarda  bir “mu-
hatab” bulunamamýþken; bu tür “gösteri
yürüyüþleri” ile etkilemek ve muhatap alýnmak
beklenmemelidir. 

Bu tahrip ediciliði ölçmesi ve bu kapasiteyi
ciddiye almasý; eðer bir temas olacaksa; temasýn
bu ciddiyet üzerinden geliþmesi istenen, baþka
güçler olabilir.

Veya daha basit olarak; siyasetin temelindeki
yumuþaklýðý örtmek üzere, eylemde aþýrý sertliðe
yönelinmiþ olabilir. Malum, sektarizm liberaliz-
min ikiz kardeþidir. Bugüne kadar izlenen yumu-
þakbaþlý çizgiyi, böyle bir tarzla örtmek gerekme-
di. Örtme tarzýnýn þimdi ortaya çýkmasý, bu kon-
jonktürde, izlenen çizgiden ciddi bir farklýlaþ-
manýn gündeme geleceðinin, belki de iþareti olarak
algýlanmalýdýr.

Özellikle son ihtimal; Kulp’ta 12 gerilla, bir
güvenlik görevlisinin hayatýný kaybetmesiyle so-
nuçlanan askeri eylemle birlikte düþünüldüðünde,
daha anlamlý olmaktadýr.

Ama gerçekleþtirenlerin niyeti her ne halt ise,
yapýlan iþin, sadece Irak halkýna, Ortadoðu halk-
larýna karþý kayýtsýzlýkla, savaþ konusunu ciddiye
almamakla eleþtirilmesinin bir anlamý yoktur. Da-
hasý, bu eylemin arkasýnda, Irak’taki savaþý,
ABD’nin kendilerini muhatap olmasý türünden ve-
ya devletle yeni bir iliþkilenme zemini yaratabile-
ceði gibi, “olumlu” bir dizi geliþmenin önünü aça-
caðý düþünüldüðü için, Amerikan müdahalesinden
yana olmak gibi yaklaþýmlar da bulunabilir. Bizce

böyle bir yaklaþým mevcuttur. 
Buraya kadar anlatýlanlar PKK/KADEK’in

eyleminin çözümlenmesi içindi. Ama daha fazlasý
var. Örgütün bu eylem tarzý, Türkiye’deki ilerici
açýlýmlara, ilerici bir kitle insiyatifinin geliþmesine
karþý hiçbir sorumluluk duyulmadýðý; aksine böyle
bir geliþmeyi tahrip edecek tutumlardan
kaçýnýlmayacaðý anlamýna geliyor. Elbette bu çiz-
ginin ilk örneðiyle karþý karþýya deðiliz. Diðer ta-
raftan Türkiye solu içinde, bu tarzý pek devrimci
bulan, 1996’da Kadýköy’de benzer sahneler yara-
tarak halkýn soldan nefret etmesi için elinden gelen
her þeyi yapan lumpen çizgiler olmuþtu. O lumpen
çizgilerin geleceði yoktur. Ayný lumpenliði baþka
bir kimlik altýnda icra edenlerin de geleceði olmaz.
Herkesin hesabýný doðru yapmasý ve akýllý olmasý
iyi olur. 

Þimdi sosyalist hareketten, bu eylemi mazur
göstermeye, hatta devrimci bir eylem diye izahata
giriþen dangalaklar veya hava bozulmasýn diye
görmezden gelen ve önemsizleþtirmeye çalýþan
belkemiksizler olacaktýr. Sorumsuzluk sýfatýný on-
lar için de kullanýyoruz, dangalak veya belkemik-
siz sýfatlarýna ilave olarak...

Savaþ Karþýtlýðý ve Sosyalistler

Sonuçta devletin ve hükümetin maksadýna ve
manüplasyon çabalarýna raðmen þunu tesbit etmek
gerekir; Türkiye’de eþi pek az görülmüþ bir
yaygýnlýkta, geniþ bir savaþ karþýtý iklim oluþmuþ-
tur. Bu iklimin pek sýð, pek derinliksiz; hatta yer
yer pek samimiyetsiz olduðu da gerçektir. Ancak
savaþ karþýtlýðý, iktidardaki islamcý partiye rað-
men; “Müslüman Müslümana karþý Hýristiyan-
la, Yahudiyle müttefik olur ve savaþýr mý?” gibi
dini bir motif üzerinden yükselmedi. Biraz “Yurt-
ta barýþ, cihanda barýþ” rengi bulunmakla birlik-
te, çünkü eyleme katýlanlarýn bazýlarý için bu slo-
ganý dillendirmek, bir tür savunma imkaný saðla-
maktadýr; genel olarak Amerikan emperyalizmine
karþý bir renk, yükselen dalgaya hakim oldu.

Gene de bu genel dalganýn çok önemli iç zaaf-
lara sahip olduðunu görmek gerekir.

Birincisi sosyalist hareketin ezici çoðunluðu,
kendisini yýðýnlar nezdinde tanýmlayabileceði çok
önemli bir siyaset imkanýný görememiþtir.

Savaþý baþýndan itibaren samimi  ve ciddi bi-
çimde ele alanlarda da, hýzla toplumsallaþma, bu
amaçla medyada görünme; bunu saðlamak için de,
iþin vitrinine, önüne, sürükleyici konumlara med-
yatik þahsiyetleri çaðýrma gibi bir zaaflý yaklaþým
sözkonusuydu. Medyatik þahsiyetler katýldýlar ve
medyatik þahsiyetlerin kabul sýnýrlarýyla
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sýnýrlanmýþ bir savaþ karþýtlýðý yükseltilebildi. Sos-
yalist hareketin geçmiþten devraldýðý; ancak temsil
etmekten hayli uzak olduðu fikri derinlik bu ey-
lemlere içerilemedi.

Fikri sýðlýk, katýlýmý, yükselen dalgaya eklem-
lenmeyi kolaylaþtýrdý elbette. ABD’den dolar bek-
leyenler veya Musul’u, Kerkük’ü fetih hayalleri
kuranlar veya Irak Kürdistan’ýnda Kürt devleti ku-
rulmasýn diye savaþa karþý olan; böyle bir geliþme
olursa o oluþumun derhal ezilmesi gerektiðini
düþünenler de savaþ karþýtý oldular. CHP ise,
Aydýnlýkçýlarýn “AK Parti ABD ile birlikte Sevr
cephesinde, Genelkurmay Irak’la deðil; ABD
ile savaþacak” türünden deli saçmasý geyiklerine
inanmýþ olmalý ki; TBMM’ye gelen tezkerenin
görüþülmesinde, aslanlar gibi, ama tamamen içe-
riksiz, her türlü tutarlýlýktan uzak bir “savaþa
hayýr”cýlýk yaptý. “Zafer kazandýðýný” da sandý.
Ama Türkiye’de askeri bir konuda, hükümetlerin
Genelkurmay’a raðmen veya onun katkýsý dýþýnda
tezkere hazýrlayamayacaðýný unutmuþ olmalý ki,
ofsayta düþtü. Genelkurmay baþkanýnýn açýkla-
masýndan sonra, bütün siyasi birikimlerini, “nasýl
kývýrýrýz?” þeklindeki felsefi/entellektüel sorunun
cevabýný aramakta kullanýyor olmalýdýrlar. Do-
layýsýyla, Baykal ve arkadaþlarý da, Nakþibendi ta-
rikatý postunu babasýndan tevarüs eden Nurettin
Coþan bey ve “Saðduyu Partisi” de; Cem Uzan’ýn
yeni þirketi Genç Parti de, savaþa hayýr cephesinde
yeraldýlar.

Ayný þekilde Avukat Ergin Cinmen ve gazeteci
Aydýn Engin’in de içinde olduðu “Barýþ Giriþimi”
de cephedeydi. Tezkere TBMM’de kabul edilmedi-
ði için, Meclise övgüler yaðdýrdýlar; “sesimiz” ol-
duðunu iddia ettiler ve Meclis’in arkasýnda olduk-

larýný ilan ettiler. Herkesin emeðini, hoyratça ve ca-
hilce temellük ederek saçmaladýlar. Ayný TBMM,
üç gün sonra baþkasýnýn “sesi” olduðunda, sözko-
nusu “müteþebbis” takýmýndan bir “hicap” açýkla-
masý sanmam ki duyalým. Bazýlarý medyada
görünmeyi esas aldýðý için, medyatik þahsiyetler
üzerinden kampanya yürütmek peþinde; kimisi
medyatik olmak için veya medyatikliðini tazele-
mek için, kampanya bekliyor. Bilmiyoruz, beklen-
tiler bunlardan ibaret midir?  Cinmen bey ve saz ar-
kadaþlarý, keþke kendi adlarýna konuþsalardý...

Abdurrahman Dilipakla birlikte kürsü kürsü
dolaþan Þanar Yurdatapan da, neyi temsilen oralar-
da dolaþtýðýný açýklasaydý... Abdurrahman, lumpen
islamcý Akit/Vakit takýmýnýn temsilcisidir, Re-
fah’tan milletvekili adaylýðý da mevcuttur. Sivas
katliamýnýn faillerine toz kondurmaz. Þanar bey,
kendisini daha önce “ifade özgürlüðü þampiyon-
luðuna” tayin etmiþti; þimdi de “savaþ karþýtlýðý
þampiyonluðuna” tayini çýkmýþ galiba. Malum,
öbür iþin artýk tadý yok.

Keþke sosyalist hareket geçtiðimiz bir yýlý
doðru deðerlendirseydi ve çok genel bir savaþ
karþýtlýðý dalgasý içinde, dalganýn bütününü etkile-
me/dönüþtürme rolüne aday, sosyalist bir çizgi
kendisini belirginleþtirebilseydi.  

Sosyalist/komünist hareket sýfatý, aptal kam-
panyalardan sonra gidilen seçim sandýklarýnda
alýnmýþ zavallý oylarla deðil; bütün toplumun, hat-
ta bütün dünyanýn önünde siyaset yaparak hakedi-
lir, diye düþünüyorum.

Yanlýþ düþünmediðimden de, eminim.
Üstelik hala vakit var. Emperyalizm varolduk-

ça da, ona meydan okumak ve yenmeye giriþmek
için vakit olacak.
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“Deniz” Yoldaþýn Mezarý Baþýnda...
Türkiye Komünist Partisi yöneticisi Mustafa Asým HAYRULLAHOÐLU (Deniz), 1982 yýlýnýn 16

Kasým’ýnda, 12 Eylül faþizminin iþkencehanesinde þehit edilmiþti. 
Komünist Partisi Giriþimi Meclis üyesi ve Fabrika Dergisi Yayýn Kurulu üyesi Adem

Demirbilek, Hayrullahoðlu Yoldaþ’ýn mezarý baþýnda aþaðýdaki konuþmayý yaptý.

YOLDAÞLAR !

Ýþçi sýnýfýnýn iniþli-çýkýþlý da olsa yüzelli yýla yaklaþan devrim ve sosyalizm savaþýmý
dünya tarihinin modern zamanlarýný biçimlendiriyor. 

Komünist Partiler ise yüz yýla yakýn bir zamandýr, ülke tarihlerinin oluþturucu bir
unsurudur. 82 yýllýk yasaða raðmen, TKP’nin Türkiye tarihinin en temel unsurlarýndan birisi
olduðu gibi. 

Bazý komünist kiþilikler de Komünist Partilerin ülkeleri ve komünist savaþýmýn dünya
tarihi ve insanlýk için olduðu gibi, partileri için vazgeçilmezdirler. Bir parti, böyle savaþçýlarýyla
gerçekten parti olur.

Mustafa Hayrullahoðlu Yoldaþ, iþte böyle bir kiþiliktir. Onun dün yoldaþý olanlar bugün
ve yarýn O’nun partisinde savaþmaya talip olanlar, O’nun adýyla ve savaþýmýyla
gururlanabilirler. Ne mutlu, “Evet, ben O’nun partisindenim.” deme onurunu yaþayanlara...

Faþizmin cellatlarý da komünistin hasýný tanýmýþlardýr. O’nun partinin zor zamanlarýnda
bayraðý kucaklayan, en sert çarpýþmalarda siperden sipere koþan ve gelecekte sadece “isimsiz
sýra nefermeri” arasýna adýný yazdýrmaya talip olan kiþiliðini, bedenini, buraya “kimsesizler
mezarlýðýna” saklayarak, tarihten çalabileceklerini ummuþlardýr.

Buraya Deniz Yoldaþ’ýn önüne, elbette yazýklanmaya, üzülmeye gelmedik. O’nun ve
TKP Þehitleri’nin anýsýna saygý, bugün önümüze özel görevler koyuyor.

Hayrullahoðlu’nun partisi TKP, kendi yöneticileri eliyle aðýr bir likidasyona uðratýldý.
Dar yaklaþýmlar, kiþilere, çevrelere baðlý tutumlar, Komünist hareketin yeniden partileþmesini
zorlaþtýrdý, engelledi. Parti’nin mirasý yaðmalanmaya, adý çalýnmaya çalýþýldý.

Þimdi, yakýnmadan, þikayet etmeden Bayraðý kucaklamak ve yürümek zamanýdýr.
Kimseden beklemeden ve kimseyi beklemeden, Deniz Yoldaþ ve Parti Þehitleri’nin anýsýný
Parti’yle yücelteceðiz.

Anýlarý onurumuz olsun...Yolumuz iþçi sýnýfýnýn yoludur.



Doðu-Batý sorunsalý Türk Solu’nun teorik
planda yeterince ele almadýðý, bir anlamda at-
ladýðý bir konudur. Türkiye açýsýndan Doðu-
Batý sorunsalýný önemli kýlan nokta, toplumun
benimsemesi istenen/beklenen  kültürel aidiyet
sorunudur. Türk Solu’nun, kurtuluþuna önder-
lik etme iddiasýnda olduðu kesimler, yani iþçi
sýnýfý, emekçiler, aydýnlar, ve bunlarýn parçasý
olduðu  Türkiye toplumu, Türk ve Kürt halklarý
nereye, hangi kültürel kýtaya  aittir ? Bu sorun,
belli dönemler dýþýnda sol tarafýndan
tartýþýlmamýþ, tartýþýldýðý o dönemlerde de gere-
ken derinlikte ele alýnmamýþtýr. 

Doðu-Batý sorunsalýnýn Türk Solunun tari-
hinde ele alýndýðý yegane dönem 1961-1971
dönemidir. 1960 öncesinde Türk Solu, TKP
döneminde, bir dizi konuyu  Kemalizmi,  köylü
sorununu, iþçi sýnýfýný, ulusal baðýmsýzlýk soru-
nunu ele almakla birlikte bu konuyu ele al-
mamýþ, bu konuda herhangi bir tezi, bildiðimiz
kadarýyla, geliþtirmemiþtir. 1961-1971 döne-
minde bu konu Marksizmin Türkiye koþul-
larýna uyarlanmasý çerçevesinde gündeme gel-
miþtir (özellikle Osmanlý toplumunun yapýsý,
Osmanlý  toplumunun feodal mi, Asya Tipi Üre-
tim tarzý mý olduðu türünde tartýþmalarda) .
Gerçi bu tartýþmalar bizzat bu sorunu hedef
alan tartýþmalar olmayýp, esas olarak  Türkiye
için bir devrim stratejisi oluþturmayý, bu alan-
daki siyasi strateji tartýþmalarýna bir tarihsel/alt-
yapýsal boyut, bir tür maddi temel  ka-
zandýrmayý amaçlýyordu. Ancak buna raðmen,
bu tartýþma esnasýnda Osmanlý toplumunun bu
özgüllüðü, Osmanlý toplumunun Batý toplum-
larýndan farklýlýðý gibi bir dizi konu ele alýndý.
Ayný þekilde bu tartýþmayý izleyen daha sonraki
çalýþmalarda Türkiye devriminin özgüllüðü,
Türkiye’nin niçin batýdan farklý olduðu Türkiye
devriminde izlenecek taktiklerin niçin farklý ol-

masý gerektiði konularýnda bir dizi yaratýcýlýk
çabasý gündeme gelmekle beraber, “ Doðu-Batý
ayrýmýnýn özü nedir ?” ve “ Türkiye nereye ait-
tir ?” konusu bu biçimiyle ele alýnmadý. Elbette
ki bu ciddi bir çeliþkidir. Çünkü iki yüzyýl bo-
yunca, yani 1700’lerin sonundaki süreçten baþ-
layarak günümüze kadar, toplumu yöneten ege-
menlerin, gerek Osmanlý egemenlerinin ve bun-
larýn tüm varyantlarýnýn, Tanzimatçýlarýn, Ýttihat
Terakkicilerin, Jön Türklerin, Abdülhamit’in,
ve gerekse Cumhuriyet egemenlerinin, Kema-
listlerin, Tek parti iktidarýnýn topluma egemen
olduðu tüm dönemlerde bu mesele bütün
aðýrlýðýyla  gündemdeydi.  Ýki yüz yýl boyunca
toplumu yöneten egemen sýnýf ve tabakalarýn,
birkaç istisna dýþýnda, topluma dayattýðý
Batýlýlaþma birçok alanda toplumsal gündemi
belirledi.. 

Bu iki yüz yýllýk tarihsel süreci incelediði-
mizde ve olaylarý arka arkaya sýraladýðýmýzda
bu resim çok daha net bir biçimde ortaya
çýkmaktadýr. Çaðdaþ savaþ usullerini benimse-
yemediði için Yeniçeri ocaðýnýn laðvedilmesi;
onun yerine Batýlý temellerde yeni bir ordu
düzeninin kurulmasý, Tanzimat, azýnlýklara hak-
larýnýn verilmesi, kiþi özgürlüðüne iliþkin kimi
haklarýn gündeme gelmesi, bölgesel planda
tanýnan özerklikler, bir anayasanýn oluþturul-
masý, dereceli de olsa temsili seçime dayanan
bir parlamento düzeninin, Meclis-i Mebusan’ýn
oluþturulmasý, daha sonra Ýttihat Terakki’nin
bunlarý daha ileriye götürmeye çalýþmasý, bun-
lara karþý yapýlan darbeler, Abdülhamit’in en
azýndan bunlarýn bir kýsmýna karþý tavýr almasý,
bir kýsmýný iptal etmesi, Abdülhamit’in devril-
mesinden sonra bunlarýn yeniden gündeme gel-
mesi, Kurtuluþ Savaþý, onun ertesinde Cumhu-
riyetin ilaný ve Halifeliðin kaldýrýlmasý, kýyafet
devrimi, ölçü devrimi ve kadýn haklarý, Ýsviçre

fabrika  Mart 2003 21

Doðu – Batý Ýkilemi ve
Marksizm

Sinan DERVÝÞOÐLU



kanununun kabulü..., bütün bu süreç, baþtan
aþaðý Türk toplumuna egemen olan güçler ta-
rafýndan batýlýlaþmanýn bir çözüm, sorun-
larýmýzý çözecek bir yaklaþým olarak da-
yatýlmasý ile karakterize olmaktadýr. Ayný za-
manda buna karþý gerek halktan gerek devlet
kademelerinden gelen tepkilerde yine tüm olay-
lara, örneðin 3. Selim’in tahttan indirilmesin-
den bir 31 Mart Vakasý’na, Cumhuriyetin baþ-
langýcýnda gerçekleþen kimi isyanlara kadar
damgasýný vuran geliþmelerdir. Mesele yakýn
tarihimizde toplumsal gündemi bu kadar net bir
biçimde belirleyen bir mesele iken; Türk solu-
nun bu konularda bu kadar sessiz kalmasý, daha
doðrusu tezsiz kalmasý, son derece
düþündürücüdür. Türk Solu tez üretmemenin
ötesinde, bu konularda uzun yýllar boyunca ni-
çin sessiz kaldýðýnýn hesabýný vermek, bunu
analiz etmek, bu analizden kendine yönelik so-
nuçlar çýkarmak; bu sonuçlarýn da ýþýðýnda Do-
ðu-Batý ikilemine  ve batýlýlaþmaya iliþkin bir
tez geliþtirmek zorundadýr. 

Sorun bugün Türkiye’de farklý bir biçimde
karþýmýza çýkmaktadýr ve yine gündemi belirle-
meye devam etmektedir. Herkesin bildiði bir
konudan bahsediyoruz: Türkiye’nin AB’ye gi-
rip girmeme meselesi. Konu bugün demokrat
kesimler tarafýndan farklý bir boyutta; yani
AB’ye girdiðimiz takdirde elde edeceðimiz
toplumsal kazanýmlar, buna karþýlýk AB’ye gir-
diðimiz takdirde Türkiye’yi yöneten oligarþinin
kaybedeceði avantajlar, MGKkurumunun sor-
gulanacak olmasý, Derin Devlet’i gizleyen ve
koruyan perdenin zorlanmasý, buna karþýlýk
Türk Solunun bunlara direnirken Avrupa’nýn
demokratik kuruluþlarýndan alacaðý  destek..vs
gibi gibi bir dizi boyutta tartýþýlmaktadýr. Elbet-
te bu konuda siyasi kazançlar ve kayýplarýn de-
ðerlendirilmesi son derece doðaldýr. Ancak
bütün bunlarýn ötesinde sorulmasý gereken bir-
kaç basit soru vardýr; en çok tartýþýlmasý gerek-
tiði halde tartýþýlmayanlar bunlardýr: Türkiye
nereye aittir ? Türkiye bir Avrupa ülkesi midir ?
Türkiye, egemenlerimizin (ve liberallerimizin
!) iddia ettiði gibi Avrupalý olmak zorunda
mýdýr ? Bizim halkýmýz, Anadolu halký, ve onun
ana bileþenleri olan Türkler ve Kürtler Avrupalý
bir halk  mý teþkil etmektedir ? Avrupalý olmak
ne demektir ? Doðuyu ve Batýyý ayýran çizgiler
nelerdir ? Bugün hem doðuda , hem de batýda
kimilerinin iddia ettiði gibi,doðu-batý ayrýmýný
belirleyen temel unsur din midir ?  Yani bir
Hýristiyanlýk-Müslümanlýk ikilemi midir ? Ve
bunlarýn hepsinin ötesinde doðu-batý ayrýmý

komünistler için ne ifade etmektedir ? Böyle bir
ayrým nasýl tanýmlanmalýdýr ve bu ayrým
karþýsýnda komünistlerin tavrý ne olmalýdýr ?

Bu konularý irdelemeye çalýþtýðýmýz
yazýmýzý iki bölümde ele alacaðýz. Bu bölümde
öncelikle doðu-batý ayrýmýnýn tarihsel köklerine
deðinmeye, doðu ve batý kimliðinin ne anlam
ifade ettiðine bakarak olaya tarihsel bir pers-
pektif kazandýrmaya çalýþacaðýz. Önümüzdeki
sayýda ise Türkiye’de batýlýlaþma, doðu-batý
ayrýmýnýn Türkiye halkýnýn gündemine giriþ bi-
çimine, Türkiye’de batýlýlaþma sürecine deðin-
meye ve buna iliþkin komünistler için savunul-
masý gereken tavrý ortaya koymaya çalýþacaðýz.
Yukarýda da gösterdiðimiz gibi  biz ne kadar at-
larsak atlayalým, konu Anadolu halklarýnýn,
Türkiye toplumunun iki yüzyýldýr gündeminde-
dir  ve bugün de gündemi belirlemeye devam
etmektedir.

MARKSÝST YAKLAÞIM:
KAFAYI KUMA GÖMMEK MÝ ?

Doðal olarak Türk solunun bu konudaki
uzun süren sessizliðine belli açýklamalar getiri-
lebilir. Türk solunun bu konudaki fikirsizliði-
nin, daha doðrusu bu konuya bu denli uzak kal-
masýnýn bir sebebinin,  çok genel bir biçimde
enternasyonalizm ve sýnýf bakýþý olduðu
düþünülebilir ve iddia edilebilir. Konuyu
açalým: Toplumsal sorunlarýn çözümünde ana
araç; onlarý kavramak için bir temel gösterge
olarak sunulan her ikilem, aslýnda o ikilemi ile-
ri sürenin tavrýný ortaya koyar. Yani çaðýmýzýn
bir milliyetler mücadelesi olduðunu söylediði-
niz takdirde, sizin kimliðiniz ve varacaðýnýz
sonuç baþtan bellidir.  Siz bir milliyetçisiniz, ve
varacaðýnýz sonuç da elbette ki þoven-milliyet-
çi bir sonuç olacaktýr. 

Dolayýsýyla her toplumsal ideolojinin, her
toplumsal hareketin kendine ait bir sorunsalý
vardýr. Sosyalistlerin problematiði çok nettir:
Ýnsanlýk tarihi sýnýf mücadeleleri tarihidir,
günümüzün tarihi de sýnýf mücadeleleri tarihi-
nin bir devamý olarak cereyan etmektedir. Bir
insan kendini komünist olarak nitelendirmeye
devam ediyorsa bu gerçeði baþa koymaktan
baþka bir alternatifi yoktur. Günümüzde de ba-
þa koymamýz gereken þey sýnýf mücadelesi,
sýnýf çeliþkisi, ezilenler ve ezenler, sömürenler
ve sömürülenler, iþçi sýnýfý-emekçiler ve burju-
vazi arasýndaki çeliþki olarak konmak zorun-
dadýr. Bu noktadan bakýldýðýnda her sorunsal,
kendisine denk düþmeyen diðer sorunsallarý
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reddetme hakkýný kendinde görmektedir.
Dünya tarihini bir milliyetler mücadelesi tarihi
olarak gören bir milliyetçi için, sýnýf
ayrýmlarýnýn bir anlamý yoktur ve sýnýf
ayrýmlarýna karþý bir milliyetçinin kulaklarýný
týkamasýndan daha doðal bir þey olamaz. Yine
dünya tarihini dinler arasý, özellikle Ýslamiyet
ile Hýristiyanlýk arasýnda bir mücadele olarak
gören bir dinci için milliyetler ayrýmýnýn da,
sýnýflar mücadelesinin de bir anlamý yoktur. Bu
açýdan bakýldýðýnda sýnýf çatýþmasýný temel alan
Marksistler için doðu-batý çatýþmasýnýn anlam
taþýmamasý da ilk bakýþta doðal sayýlabilir; zira
sýnýf bakýþý bizim için de geçerliliðini korumak-
tadýr. Yani bizim için batýlý ya da doðulu olmak,
Asyalý ya da Avrupalý olmak, Müslüman ya da
Hýristiyan olmak, Türk ya da Fransýz olmak gi-
bi ikilemler, karþýtlýklar ezen ve ezilen
karþýtlýðýnýn karþýsýnda ikincildir ve ona tabi ol-
mak zorundadýr. Çok basit bir biçimde söyle-
mek gerekirse Batýlý bir iþçi mi, doðulu bir pat-
ron mu ? diye sorulduðunda; baþka bir deyiþle
biz kendimizi örneðin Galler’li bir kömür iþçi-
sine mi, yoksa Siirt’li bir toprak aðasýna mý da-
ha yakýn hissediyoruz sorusu  gündeme geldi-
ðinde, bir sosyalistin vermesi gereken cevap
þüphesiz Galler’deki kömür iþçisi olmalýdýr.
Dolayýsýyla, kendi sorunsalýný, kendi ana çerçe-
vesini dayatma konusunda her toplumsal ide-
olojinin sahip olduðu hakký ve görevi Mark-
sizm de doðal olarak kullanmakta ve bu çerçe-
veyi emek ve sermaye çeliþkisi  olarak dayat-
maktadýr. 

Ancak Marksizmin, diðer toplumsal felse-
felerden ciddi bir farký vardýr.  Marksizm bilim-
sel bir düþünce olarak, tüm ikilemleri, tüm
karþýtlýklarý açýklama, dönüþtürme, çözüme ka-
vuþturma, ve aþma iddiasýna sahiptir. Emek-
sermaye çeliþkisi; yalnýzca iþçi sýnýfýna hoþ
gözükmek için üretilen bir kavram deðil, top-
lumdaki bütün diðer çeliþkilerin çözülmesini
mümkün kýlacak anahtar çeliþki olarak sunul-
duðu için anlam taþýmaktadýr. Dolayýsýyla
Marksizm, iþçi sýnýfý ve burjuvazi çeliþkisi
dýþýndaki bir dizi çeliþkiyi formüle etme ve
çözme gücüne sahiptir. Herkesin bildiði gibi te-
mel çeliþki, baþ çeliþki gibi kavramlar Marksist
felsefede ciddi bir yer tutmaktadýr ve Marksist
hareket, dünyada gündeme geldiði bütün ülke-
lerde burjuvazi-proletarya çeliþkisi dýþýnda;
ezen ulus-ezilen ulus, köylülük-toprak aðalýðý,
küçük burjuvazi-büyük burjuvazi; hatta emper-
yalist ülkeler arasý birtakým çeliþkiler de dahil
olmak üzere bir dizi çeliþkiyi kullanma, kavra-

ma ve dönüþtürme, çözüme kavuþturma, en
azýndan çözüm için yararlý kýlma gücüne ve po-
tansiyeline sahiptir. Durum böyle olunca baþ
çeliþkiyi burjuvazi-proletarya koyarak tanýmla-
makla birlikte, sosyalistlerin toplumdaki tüm
çeliþkileri analiz etme, görme, kavrama
dönüþtürme gibi bir yetenekleri ve sorumluluk-
larý olmak durumundadýr. Bu çerçevede ele
alýndýðýnda bildiðimiz çeliþkilerin yaný sýra do-
ðu-batý çeliþkisi de Marksistler için de bir an-
lam taþýmaktadýr.

Nedir bu anlam ? Birincisi: Her sosyalist
hareket üzerinde yer aldýðý zemini bilmek ve
onu kullanmak durumundadýr. Yani Alman-
ya’da devrimcilik yapmakla, Þili’de, Güney Af-
rika’da, Filistin’de ya da Tayland’da devrimci-
lik yapmak muhakkak farklý þeylerdir. Bu
farklýlýðý, her Marksist bilmek, hissetmek ve bu
farklýlýðýn gereklerini yerine getirmek zorun-
dadýr. Doðu-Batý ikileminde doðululuk ve
batýlýlýk da yaþantýya damgasýný vuran bir
farklýlýktýr ve her Marksist baþarýlý olmak isti-
yorsa üzerinde yer aldýðý zemini bilmek zorun-
dadýr. Üzerinde olduðu topraðýn tüm özellikle-
rini nasýl bilmesi gerekliyse, bu özelliklerden
biri olan Doðululuk-Batýlýlýk ikileminde de fi-
kir sahibi olmak zorundadýr. Üstelik Doðu kim-
liði ya da Batý kimliði, sosyalistlerin  üzerinde
yer aldýðý  münferit ulusal kimliklerin çok öte-
sinde, onlardan çok daha genel ve belirleyici bir
üst kategoriyi temsil etmektedir. Yani doðulu-
luk, ya da batýlýlýk, ulusal kimliklerin ötesinde
halklarý etkileyen bir faktörse, halklarýn kimli-
ðinin ayrýlmaz bir parçasý ise o kimlikle beraber
yürüyen ve o kimliði sosyalist bir temelde zafe-
re götürmeyi hedefleyen tüm sosyalistler bu
kimliðin tüm özelliklerini; bu arada en genel
özelliklerinden biri olan Doðululuk-Batýlýlýk
iliþkisini kavramak durumundadýr. 

Ýkinci mesele ise þudur. Sosyalistler enter-
nasyonalisttir ve enternasyonalizm  sadece bir
temenni deðil her zaman eyleme dökülmesi ge-
reken bir deðerdir. Yani sosyalistler kendi ulu-
sal stratejilerini baþkalarýnýn ulusal stratejileriy-
le uyumlu, bütünleþik kýlmak, karþýlýklý etkile-
þimleri görmek, bu etkileþimleri analiz ederek;
artýlarý ve eksileri ortaya koymak ve buralardan
ortak mücadele için sonuçlar çýkarmak duru-
mundadýr. Ulusal mücadeleler arasýndaki etki-
leþim, en azýndan eylem düzeyinde en somut
olarak bölgesel planda somutlaþýr. Yani Türki-
ye’deki hareketle Þili’deki hareket arasýnda da
muhakkak bir etkileþim vardýr, ve biz bunu bil-
mek zorundayýz. Geçmiþte de sosyalistler bunu

fabrika  Mart 2003 23

Doðu – Batý Ýkilemi ve Marksizm



24 Mart 2003 fabrika

Doðu – Batý Ýkilemi ve Marksizm

örneklerini dayanýþma hareketleri ile verdiler.
Ama en somut olan, en anlamlý olan, jestlerin
ötesine geçecek olan þey; komþu olan ülkelerin
sosyalist hareketleri arasýndaki etkileþimdir.
Özellikle ortak bir tarihsel geçmiþi olan, ortak
bir kültürel planda yer alan; halklarý ortak
köklerden veya ortak kültürel zeminlerden etki-
lenen, halklarý kendilerini birbirine yakýn gören
ülkelerin sosyalist hareketleri, çok daha somut
sonuçlar için birbirleriyle bir arada olmak ve
aralarýndaki etkileþimi örgütlemek durumun-
dadýr. 

Sonuç olarak Türk halkýyla Þili halký
arasýndaki iliþkiden asla “daha önemli veya da-
ha önemsiz” deðil, ama daha somut ve kavran-
masý kolay bir iliþki  Türk halký ile çevre halk-
lar arasýnda, yani Türk halký ile Irak halký, Ýran
halký, Türklerle-Filistinliler, Türklerle-Kýbrýs
halklarý, Türkler-Kürtler-Yunanlýlar ve Bulgar
halký arasýnda mevcuttur..  Bu anlamda Doðu-
Batý ikilemi yeniden önemli bir unsur olarak
karþýmýza çýkmakta, Türkiye’nin ait olduðu
kültürel, politik, tarihsel kýtanýn kavranmasý yi-
ne ayný açýdan çok büyük önem taþýmaktadýr.
Türkiye þayet, Arap halklarý ile, Ýran halký ile,
Kafkas haklarý ile önemli tarihsel baðlara sa-
hipse; kendi politik mücadelesinin onlara yapa-
caðý etki, ve oralardaki politik mücadelenin
kendi üzerine yapacaðý etki çok daha önemli,
günlük mücadele açýsýndan çok daha göz önüne
alýnmasý gereken bir nitelik taþýmaktadýr. Ýþte
bu baðlamda, ulusal kimliðin yaný sýra bölgesel
kimliðin, bölgesel ortaklýðýn; bölgesel aidiyetin
kavranmasý, bilince çýkarýlmasý bu konuda bi-
linçli bir tavýr takýnýlmasý ve bu bilincin müca-
deleye egemen kýlýnmasý; son derece somut ve
pratik, bir anlam taþýmaktadýr. Dünya çapýnda-
ki enternasyonalist dayanýþmanýn bir parçasý,
onun bir alt kümesi olarak bölgesel mücadele
birliði; bu anlamda önemlidir, bunu saðlýklý
yürütmenin ön koþulu da bölgesel aidiyeti, bir-
den fazla halký ve ülkeyi birleþtiren ortak tarih-
sel ve kültürel özellikleri kavramaktan geçmek-
tedir.

Doðu-Batý kimliðini saðlýklý bir biçimde
kavramanýn önemine böylece deðindikten son-
ra bir soruyu þimdilik tam cevaplamasak da so-
ralým: Türk Solu’nun bu konuyla yeterince ilgi-
lenmemesinin sebebi, yalnýzca enternasyona-
lizme ve sýnýf kimliðine verilen önem midir ?
Yani Türk solu, yalnýzca sýnýfsal vurguyu çok
fazla yaptýðý için mi Doðu-Batý ikilemini yete-
rince tartýþmamýþtýr ?  Bu sorulara verilebilecek
tek dürüst cevap, bu tür bir “açýklama”nýn hem

bir teselli hem bir aldatmacadan baþka bir þey
olmadýðýdýr. Ýkinci yazýmýzda ele alacaðýmýz bi-
çimde görüleceði gibi Türk solunun bu konuda-
ki sessizliði,  aymazlýðý, hatta bu konuda yer
yer Batý’cý söylemlerle örtüþen tavýrlarý, büyük
ölçüde onun yüz yýllýk talihsizliðinden, yani
Türk soluna resmi ideolojinin gerçekleþtirdiði
sýzmadan;  Türk Solunun Türkiye Cumhuriyeti
devletinin resmi ideolojisi olan Kemalizm’den
yeterince ayrýþamamasýndan ve onunla arasýna
çizgiyi çekememesinden, yer yer de ona kendi-
sini eðilimini belirlemesine izin vermesinden
kaynaklamaktadýr. 

ÝLK AYRIM NE ZAMAN ÇIKTI ?

Bu noktada tarihte bu ayrýmýn ilk defa nasýl
ortaya çýktýðýna deðinelim. Tarihte bilinen ilk
medeniyet odaklarý; Ortadoðu’da, yani Mezo-
potamya ve küçük Asya’da ortaya çýkmýþtýr.
Sümerler, Elam, Hititler, Asurlular bunlara bi-
rer örnektir. Daha sonra Mýsýr’ýn ortaya çýkýþý,
bir anlamda bir eksen kaymasý, deðiþimi olmuþ-
tur. Mýsýr medeniyetinin güçlü izlerini taþýyan
Girit medeniyeti ve onun üzerinden geliþen Yu-
nan medeniyeti ve Roma medeniyetinden de
ayný þekilde bahsetmek mümkündür. Fakat
bütün bu medeniyetler silsilesi içerisinde bir
ayrýmdan, Doðu-Batý ayrýþmasý tarzýnda birbi-
rine karþýt iki  kültürel kýtadan bahsetmek hala
mümkün deðildir. Bugün Batý dünyasý Eski Yu-
nan’ý ve Roma’yý kendi tarihsel - kültürel teme-
li olarak tanýmlamaktadýr. Ancak onlarýn da
içinden çýktýðý; onlarýn güçlü izlerini taþýyan
önceki medeniyetler, yani Mýsýr ve diðer Orta-
doðu medeniyetleri, Batýlýlar tarafýndan neden-
se “unutulmakta”dýr. Bu yaklaþým, en net biçi-
miyle bir önceki sayýmýzda Orhan Gökdemir
arkadaþýmýzýn  “Avrupa Ýdeolojisi” olarak
tanýmladýðý bakýþ açýsýnýn tipik bir ürünüdür.
Bu yaklaþýmda, Batýlý kafa yapýsýnýn bugünü
deðerlendirirken temel aldýðý ideolojik yak-
laþýmlar geçmiþe bir projeksiyon biçiminde
uzatýlmakta; Yunan ve Roma “batýlý karakter
taþýyan medeniyet”ler olarak aktarýlmaktadýr.
Bunun saðlýklý bir bakýþ açýsý olduðunu
düþünmüyoruz. En azýndan o dönemlerde,
yazýnýn icadýndan Roma uygarlýðýna kadar uza-
nan dönemde; medeniyetler arasýnda doðu-batý
ayrýmýnýn mümkün olmadýðýný söylemek gere-
kir. Tüm bu kültürler yumaðý içerisinde bir
kültürel kýtayý teþhis etmek, ortaya koymak
mümkün deðildir.  Deðerli tarihçi Henri Piren-
ne “Ortaçað Kentleri” adlý önemli



çalýþmasýnda, Roma dönemini bir “Akdeniz
Uygarlýðý” olarak tanýmlamýþtýr. Bu uygarlýk,
kendi içinde bugünkü “doðu”ya ait olan unsur-
larý (Mezopotamya, Filistin, Kuzey Afrika..) da
, Batý’ya ait olan unsurlarý da (Galya, Ýtalya,
Ýspanya) birleþtirmekteydi. Pirenne ‘e göre çað-
daþ Avrupa kimliðinin ortaya çýkýþý, esas olarak
bu Akdeniz uygarlýðýnýn çöküþünün ertesinde,
bir anlamda bu birleþtirici Roma kimliðinin ta-
rihsel olarak yadsýnmasýyla  gerçekleþmiþtir.

Doðu-Batý ayrýmýnýn ortaya çýkmasýnda be-
lirleyici olgu esas olarak  Hýristiyanlýk olmuþ-
tur.  Burada öncelikle Hýristiyanlýðýn
kaçýnýlmaz bir biçimde batýlý bir karakter
taþýdýðýný belirtmek istemediðimizi ortaya ko-
yalým. Tam olarak þunu söylemek istiyoruz:
Doðu - Batý ayrýmý, ya da karþýtlýðý, tarihte ilk
olarak Hýristiyan dininin içinde bir kavga ve
çatýþma biçiminde ortaya çýkmýþtýr. Dolayýsýyla
bu ayrým, bugün onun temeli olarak gösterilen
Hristiyanlýk – Müslümanlýk ayrýmýna indirge-
nemez; ondan daha farklý, daha eski  ve derin
tarihsel köklere sahiptir.

Önce, Hýristiyanlýðýn bir din olarak diðer
dinlerden farkýný net bir biçimde açýða çýkar-
mak gerekir. Hýristiyanlýk, diðer tektanrýlý iki
din olan Musevilik ve Müslümanlýktan yapýsal
olarak farklý bir inancý içermektedir. Nedir bu
fark ? Musevilikte ve Müslümanlýkta bir Tanrý
ve onun yeryüzünde insanlar arasýndaki temsil-
cisi olan bir peygamber söz konusudur. Musa
da, Muhammed de birer peygamberdir ve her
ikisi de etten, kemikten, canlý ve ölümlü insan-
lardýr, ve tanrýsal karakter taþýmayýp yalnýzca
Tanrýnýn yer yüzündeki temsilcileridir. Tanrý ise
(Yahova veya Allah) insandan ayrýdýr; tüm kai-
natý yöneten ve insan tarafýndan kavramasýna
imkan olmayan üstün bir varlýktýr.

Hýristiyanlýðýn konumu ise tümüyle
farklýdýr. Hýristiyanlýðý diðer ikisinden farklý
kýlan temel nokta, Tanrý-insan kavramýný getir-
mesidir. Hýristiyan inanýþýnýn temelini oluþtu-
ran Teslis’e (Kutsal Üçleme – Trinité) göre; Hz.
Ýsa hem insandýr, hem de tanrýsal bir karakter
taþýmaktadýr. Ýnsanýn oðludur (Fils de l’homme)
ve Tanrýnýn oðludur (Fils de Dieu).  Hýristi-
yanlýk düþüncesinin temeline oluþturan bu üçle-
me, yani Baba-Oðul-Kutsal Ruh üçlemesi; ken-
di içinde, bir insan olan Ýsa’nýn Tanrý ile
bütünleþmesini, ve böylece tek bir kutsal varlýk,
tek bir Yaratýcý olarak kavranmasýný mümkün
kýlmaktadýr. H.z Ýsa’nýn tanrýsallýðý Hristiyan
inancýnda kilit bir karakter taþýmaktadýr. Bu bir
yönüyle tanrýsallýðý; yani üstün, yüce, ve

mükemmel olaný, insan üzerinden kavramanýn
yolunu açmaktadýr. Bu yönüyle Hýristiyanlýk,
bireyin ve bireysel olanýn yüceltilmesine ola-
nak tanýyan bir inanç yapýsýný temsil etmekte-
dir. Ancak öte yandan Ýsa,  Hýristiyan inancý
açýsýndan sýradan bir ”mitolojik”  kahraman de-
ðildir. Hristiyan Tanrýsý da , týpký Müslüman-
larýn ve Musevilerin Tanrýsý gibi tektir, “Yara-
tan”dýr, belirleyicidir, yani Tanrýsal güç ve
yücelik açýsýndan bu iki dinden bir farký yoktur.
Fakat tanrýyý bir insan üzerinden kavramak,
tanrýnýn bir insan biçiminde zuhur edebileceði-
ni düþünmek, Hýristiyan inanýþý sayesinde
mümkün olabilmektedir. Ýsa’nýn bu ikili karak-
terinin kavranmasý ve bu ikili karakteri üzerin-
de dönen tartýþmalar; daha sonra oluþan
ayrýþmalarda önemli bir ayraç noktasý olacaktýr. 

Hýristiyanlýk, Ýsa’nýn ölümünden sonra ilk
olarak bizim topraklarýmýzda, yani Anadolu’da
yayýlmýþ, bu ülke bir anlamda Ýlk Hristiyanlýðýn
beþiði olmuþtur. Ýncil’in içinde dahi Anadolu’ya
iliþkin ilginç referanslar  söz konusudur. (bkz:
“Efeslilerle mektuplaþmalar”). Tarihin ilk bili-
nen kilisesi Antakya’da kurulmuþtur. Gene tari-
hin bilinen ilk Hýristiyan devleti ,yani Hýristi-
yanlýðý bir devlet dini olarak benimsemiþ olan
ilk medeniyet Ermeniler olmuþtur. Önceleri ezi-
len, baský altýna alýnan Hýristiyanlýk, kendisini
ezen ve baský altýna alan Roma tarafýndan daha
sonra bir devlet dini olarak benimsenmiþtir. Ro-
ma’nýn Hýristiyanlýðý bir devlet dini olarak be-
nimsemesinden sonra tarihte ilk defa bir doðu-
batý ayrýmý, bir doðu-batý bölünmesinin izlerine
rastlamak mümkün olmaktadýr.

HALKEDON

Bugün her hangi bir Ýstanbul’lu vatan-
daþýmýza Kadýköy’ün nesinin meþhur olduðu
sorulsa, vereceði ilk cevap muhtemelen, “Fe-
nerbahçe takýmý” olacaktýr. Ancak Kadýköy,
bundan yüzyýllar önce Fenerbahçe’den çok da-
ha anlamlý ve önemli bir konuda tarih sahnesi-
ne çýkmýþ, tarihsel bir kimlik kazanmýþtýr. Bu
olay da, MS. 451’de toplanan ve Hristiyanlýk
tarihinde büyük önem taþýmýþ olan Halkedon
(Kadýköy’ün antik adý) Konsilidir. Bu konsilde,
tarihte ilk defa Doðu ve Batý karþý karþýya gel-
miþ ve çatýþmýþtýr. Hýristiyanlýðýn, Roma Ýmpa-
ratorluðu tarafýndan devlet dini olarak benim-
senmesinden sonra;  gerek Anadolu’da, gerekse
Avrupa’da Hristiyanlýk adýna çok sayýda hizip
ve farklý inanç ortaya çýkmýþtýr.  Bugün Nastu-
rilik olarak bilinen Nestoryus’culuk, Ariyus’cu-
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luk (ki Ariyanizm olarak da adlandýrýlýr); ve
Monofizitlik gibi bir dizi farklý inanýþ gündeme
gelmiþ, her biri Hýristiyanlýðý ilk çýkýþ dönemle-
rinde kendince yorumlamaya çalýþmýþtýr. Bütün
bu tartýþmalarýn kilit noktasý Ýsa’nýn ikili karak-
teri üzerinedir. Ýsa bir tanrý mýdýr, yoksa bir in-
san mýdýr ?  Gerçekte, Saint Paul tarafýndan
formüle edilen Hýristiyan akidesine göre
Ýsa’nýn ikili bir karakteri vardýr: Tanrýsal ve in-
sani. Fakat böylesine basit bir formülasyon onu
benimseyen kitlelerin kafasýnda kolayca yer
edememekte, insanlarýn kendi bilinçlerindeki
tanrýsallýk kavrayýþý,  ve geçmiþten dev-
raldýklarý dinsel kalýplar, bu formülasyonu zor-
lamaktadýr. Anadolu’da güçlü kökleri olan mo-
nofizit düþünceye göre Kutsal Üçleme, ikili de-
ðil, tekli bir karaktere; yalnýzca tanrýsal karak-
tere sahiptir. Onlara göre Teslis’de insani öðe
yoktur; bu anlamda  onun parçasý olan (“Oðul”)
Ýsa da Tanrýdýr.  Monofizit düþünceyi savunan-
lar, “kilise” olarak ilk örgütlenmiþ en eski ce-
maatlar olan  Ermeni kilisesi, Kadim Süryani
kilisesi, ve Kopt kilisesi olmuþtur. 

Monofizit düþüncenin, Ýsa’yý bütünüyle
tanrý olarak gören, dolayýsýyla baba-oðul-kutsal
ruh üçlemesini, yarý insani, yarý tanrýsal bir
varlýk olarak deðil; tümüyle tanrýsal bir kavram
olarak yorumlayan yaklaþýmý, son derece il-
ginçtir. Aslýnda bu tipik bir Asyatik ve doðulu
yaklaþýmýdýr, ve  Doðu’nun monolitik, her þeye
kadir (omnipotent) tanrýsallýk anlayýþýna denk
düþmektedir. Bir insan üzerinden tanrýyý kavra-
ma, bir insaný tanrý olarak kavrama deðil,
tanrýyý bütünüyle insanlarýn üzerinde ve eriþil-
mez bir varlýk olarak telakki etme yaklaþýmý ön
plana çýkmaktadýr. Tanrýyý bir insan üzerinden,
bir birey olarak ve bir insan biçiminde kavrama
yaklaþýmý Monofizitler tarafýndan reddedilmiþ,
bir anlamda Monofizit’lik bu anlayýþa kendini
kapalý tutan halklarýn yaklaþýmý, inancý olarak
ortaya çýkmýþtýr. Ermeni kilisesi yüzyýllardýr
(bugün dahi) bu inancý sürdürmektedir.  

Buna karþýlýk özellikle de Nasturilik ve
batýdaki Aryusçuluk açýsýndan Ýsa’nýn insani
karakterini ön plana çýkarma yönünde yak-
laþýmlar söz konusudur. Onlara göre de Ýsa bir
insandýr ve tanrýsal karakter taþýmamaktadýr.
Bütün bu tartýþmalarda gezinmekte olduðumuz
Hýristiyan teolojisinin bu iç labirentleri bugün
bize anlamsýz gelebilir. Ama aslýnda insan ha-
yatýnda son derece belirleyici bir önem taþýyan,
hele o yüz yýllarda medeniyetlere damgasýný
vuran ve ilerde daha da vuracak olan dini
inancýn þekilleniþ sürecinden bahsediyoruz.

Dini inancýn þekilleniþ süreci, medeniyetin de
þekilleniþ sürecini derinden etkileyecektir.
Bütün bu tartýþmalardaki Hýristiyan teolojisini,
Hýristiyan metafiziðini bir parça süzersek, geri-
ye kristalize olmuþ iki farklý yaklaþým ortaya
çýkacaktýr. Bir tanesi, doðunun eski, güçlü, üni-
ter ve kadir-i mutlak tanrýlarýna inanan, dini o
bazda kavrayan yýðýnlarýn yaklaþýmýdýr. Öte
yanda ise tarihi bireyler üzerinden kavramýþ,
hep yarý-kahraman birtakým tanrýlarý benimse-
miþ olan kavimlerin yaklaþýmýdýr. 

Az önce zikrettiðimiz Halkedon konsilinde
uzun süren tartýþmalar sonucunda dengeli bir
karar alýnmýþ, bir anlamda  bir orta yol tutturul-
muþtur. Yani Ýsa’nýn ikili karakteri vurgu-
lanmýþ, Ýsa’nýn tanrýsal yönüyle insani yönünün
ayrýlmazlýðý Hýristiyan inancýnýn temeli olarak
ortaya konulmuþtur. Ama ayný zamanda Halke-
don konsili, bir anlamda bütün bu ayrýmlarýn,
bütün bu çatýþmalarýn su yüzüne çýktýðý ve bun-
lara bir hakem rolü oynanmasýnýn zorunlu oldu-
ðu bir ortamda toplanmýþtýr. Ancak bu tartýþma
elbetteki bu tarihsel toplantýyla bitmemiþtir.
Daha sonraki yüzyýllarda monofizitler ve þu an-
daki resmi yorum olan Katolik yorum arasýnda-
ki çatýþma devam etmiþtir. 

Monofizitlere temel teþkil eden kitleleri
Anadolu ve Mezopotamya halký olarak az önce
tanýmladýk. Peki tersi olan inancý benimseyen
halklar kimlerdi ? Bu noktada,  Ortadoðu’dan
çýkan Hýristiyan inancýnýn batýdaki þekilleniþine
deðinmek gerekir. Roma imparatorluðunun
yýkýlýþ döneminde (çoðu Germanik kökenli)
barbar kavim Hýristiyanlýða geçmektedir. Ro-
malý rahipler, Ýsa’nýn öðretisini artýk yerleþik
düzene geçen bu savaþçý halklara öðretmekte;
böylece Hýristiyanlýðýn kitle tabaný da Avrupa
kýtasýnda hýzla yayýlmaktadýr. Fakat bu halklar,
Doðu’da yerleþik medeniyetler kurmuþ olan,
kolektif bilincin çok güçlü olduðu milletlerden
farklý olarak göçebe, savaþçý halklardý ve bun-
larýn  o güne kadar benimsedikleri tanrýsallýk
anlayýþý; doðudakinden çok farklýydý. Germen-
lerin tanrýlarý genellikle insanlardýr. Özellikle
en bilinen Germen tanrýlarý, Saksonlarýn, Got-
larýn, Vikinglerin ortak tanrýlarý olan Odin,
Thor, ya da Freya gibi  tanrýlar; özünde ola-
ðanüstü güçlü savaþçýlar, büyük denizciler gibi,
yani birer insan olarak kavranmýþ tanrýlardýr.

Dolayýsýyla doðuda ve batýda geliþen bu iki
Hýristiyanlýk anlayýþý arasýndaki temel fark,
Kutsal Üçlemeyle yani Teslis’le birleþtirilmeye
çalýþýlan Ýsa’nýn ikili karakterinin, yani tanrýsal
yönüyle insani yönünün bölünmez birliðinin
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farklý yorumlanýþý; Batýda insani yönünün,  Do-
ðuda ise tanrýsal rolünün ön plana
çýkartýlmasýyla karþýmýza çýkmýþtýr. Doðuda iþ-
ler daha sonra farklý bir biçimde geliþmiþtir. Bi-
zans devleti Halkedon Konsilinin kararlarýný
benimsemekle birlikte daha sonralarý Monofi-
zitliðin ciddi etkilerini taþýmýþ; Monofizitlerden
kendisini ayýrmakla beraber Ýsa’nýn tanrýsal ka-
rakterine daha fazla vurgu yapan bir yorumu gi-
derek resmi din olarak benimsemiþtir. Bu nok-
tada Doðu Roma kilisesi ile Batý Roma kilisesi
yollarýný ayýrmýþtýr.( MS. 1051) Bu bölünme,
yani Doðu ve Batý kiliselerinin bölünmesi
özünde çok farklý halklara yayýlan ortak bir
inancýn, o halklarýn geçmiþten devraldýklarý bi-
rikimin etkisi altýnda farklý yönlere doðru evril-
mesi, ve yollarýn ayrýlmasý þeklinde ortaya
çýkmýþ, ancak kopuþ süreci burada durmamýþtýr.
Baþka bir deyiþle, dindeki bu bölünme pasif bir
yansýma , bir sonuç  olarak kalmamýþ; gerek bi-
reysel, gerekse toplumsal yaþamýn en önemli
bileþenlerinden biri olan dindeki bu yol ayrýmý
da kendi baþýna toplumsal ve kültürel dokular-
da farklýlaþmayý hýzlandýran bir faktör olarak
tarih sahnesinde yerini almýþtýr. Bu süreçte Do-
ðu Roma kilisesi Monofizit yaklaþýmlarýn etki-
sini giderek daha fazla hissetmeye baþlamýþtýr.
Þu anki Ortodoks Hristiyanlýk bir anlamda in-
saný baþa koyan Katolik inancýyla Anadolu’nun
ve Ortadoðu’nun monofizit Hýristiyanlýðýnýn
bir orta yolu, ama monofizitliðe daha yakýn
olan bir orta yoludur.  Bugünkü Ortodoks
inancý da Ýsa’nýn tanrýsallýðýný daha fazla ön
plana çýkarmaktadýr. Örneðin Ýsa’nýn annesi
olan Hz. Meryem, gerek Ortodoks gerekse Er-
meni Gregoryen kiliselerinde “Tanrýnýn Anne-
si” (Ermenice “Asvadzadzin”, Rumca “Teoto-
kos”) olarak adlandýrýlýr. Bu da Ýsa’nýn
tanrýsallýðýna yapýlan vurgunun, ona tanýnan
önceliðin bir göstergesidir. 

Deðerli Yunanlý araþtýrmacý Dimitri Kitsikis
“Türk-Yunan Ýmparatorluðu” adlý kitabýnda Or-
todoks inancý ile Katolik inancý arasýndaki fark-
larý 9 noktada toplamýþtýr. Bunlarýn arasýnda
özellikle önem taþýyan “Filiyoke” prensibi Tes-
lis’in yorumlanmasýna dayanmaktadýr. Bu ufak
ayrýntý aslýnda Baba-Oðul-Kutsal ruh üçleme-
sinde baba ile oðul arasýndaki iliþkide babanýn
belirleyiciliðini savunan Ortodoks inancýyla;
farklý ve “Oðul”u (yani insaný) öne çýkaran bir
yorum getiren Katolik inancý arasýndaki
karþýtlýðý vurgular. Bu basit teolojik detay,
aslýnda hayatýn tüm alanlarýna danmgasýný vu-
ran bir ayrýmýn, insan – Tanrý iliþkilerine

bakýþta apayrý ve birbirine zýt iki yaklaþýmýn
özlü bir ifadesidir.

Teslis’in yorumlamasýna iliþkin ayrýlýk so-
nucu Ortodoks, ve Gregoryen  Kiliselerinde ge-
liþen Doðulu kimlik, bununla sýnýrlý kal-
mamýþtýr. Ortodoks kilisesi özellikle sonraki
yýllarda Ýslamiyet’in artan etkisini üzerinde his-
setmeye baþlamýþ; bu etki Ortodoks inancý üze-
rinde de önemli sonuçlar yaratmakta gecikme-
miþtir. En somut örnek, Bizans’a uzun yýllar
damgasýný vuran bir akým olan Ýkona Kýrýcý
(iconoclast) akýmdýr. Doðu’da geliþen ve Hris-
tiyan kitlelerle temasa giren Ýslamiyet, Hýristi-
yanlýk’la olan polemiklerinde Ýkonalar, yani re-
simlere, þekillere tapmanýn ne kadar ilkelce bir
þey olduðunu; Tanrýnýn bunlarýn ötesinde ve
çok daha üstün bir varlýk olduðunu vurgularken
Doðu Hýristiyanlýðýný zor durumda býrakmýþtýr.
Bunun direkt sonucu Ortodoks kilisesi içindeki
Ýkona Kýrýcý akým olmuþtur. Ýkona Kýrýcý akým,
Hristiyanlýðý Ýslamiyet’in bu argümanlarý
karþýsýnda çaresiz býrakmamak için ikonalarý ve
her türlü resmi tanrýya bir küfür, týpký Ýslami-
yet’teki gibi tanrýya bir eþ , bir “þirk” koþma
olarak tanýmlayarak kiliselerden ve toplumsal
hayattan silmeye çalýþmýþtýr. 

Böylece farklý kulvarlarda geliþen iki akým
söz konusudur. Bir yanda Ýslamýn da etkisiyle
belli  vurgularý giderek ön plana çýkan Doðu
Hýristiyanlýðý, öte yanda ise bambaþka bir kul-
varda yürüyen Katoliklik. Bu ayrým öylesine
net ve keskindir ki, bir Ortodoks olan Kitsikis,
kendi kitabýnda Katoliklerden bahsederken
“Katolikler ve Hýristiyanlar” diye bir ayrým ya-
par. Yani Ortodoks kilisesi ile Katolik kilisesi
arasýndaki çatýþma, sandýðýmýzdan çok daha
güçlü  ve derin tarihsel köklere sahiptir. Fa-
tih’in Ýstanbul’u fethi esnasýnda Rumlar
arasýnda popüler olduðu aktarýlan “Kardinal
takkesi yerine Türk sarýðýný tercih ederiz” þek-
lindeki yorumlarýn bir hayal ürünü olmadýðý
muhtemelen doðrudur. Doðu Hýristiyanlýðýnýn
batý  Hýristiyanlýðý ile olan çatýþmasýnda kendi-
ni Müslümanlýða daha yakýn hissettiði anlar ol-
muþ; özellikle Haçlý Seferleri esnasýnda Katolik
Þövalyelerin Ortodoksluðun baþkenti Ýstan-
bul’da yaptýklarý yaðmanýn, Anadolu ve Orta-
doðu ‘da Ortodokslara karþý giriþtikleri
kýyýmlarýn anýsý, bu tavrýn tarihsel arkaplanýný
teþkil etmiþtir.

Buradan baþýmýzý kaldýrýp baktýðýmýzda
görüyoruz ki doðu-batý ikileminin tarihte ilk or-
taya çýkýþý Ýslamiyet- Hýristiyanlýk baðlamýnda
olmamýþtýr. Hýristiyanlýk, bütünüyle batýlý de-
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ðildir. Hýristiyanlýðýn batýyý, Ýslamiyet’in ise
doðuyu karakterize eden temel faktörler olarak
ortaya koyan yaklaþým bugün, batý Katolikliði-
nin yaklaþýmýdýr. Doðu-Batý ayrýmý öncelikle
Katoliklik- Ortodoksluk baðlamýnda ortaya
çýkmýþtýr. Ve temel vurgu da, bir dini yorum gi-
bi gözüken faktörün özünde, kollektiviteyi,
devlet gücünü, otoriteyi, iktidarý yani Tanrýyý
her þeyin baþý olarak gören bir yaklaþým, öte
yanda ise tarihi bireyden hareketle ve birey üze-
rinden kavrayan; toplumla bireyi dengeleyen
farklý bir yaklaþým. Bunlarýn hangisinin üstün,
ya da geri; hangisinin olumlu, ya da olumsuz
olduðunu söylemenin hiçbir anlamý yoktur. Ya-
ni bunlardan “doðru” olan birinin öbürünün ye-
rine geçmesi, ya da onu ortadan kaldýrmasý þek-
linde bir yaklaþým ya da beklenti bir saç-
malýktan baþka bir þey olamaz. Bunlar medeni-
yetlerin geliþimi tarihinde kendilerine göre
üstünlükleri, kendilerine göre de dezavantajlarý
olan iki farklý kulvar olarak karþýmýza çýkmak-
tadýr. 

Meseleye böyle bakýnca doðunun ve
batýnýn coðrafi çizgisinin de farklý noktalardan
çizilmek zorunda olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Doðunun çizgisi gerçekte Ýslamiyet’in deðil,
Ortodoksluðun çizgisi olarak kavranmalýdýr.
Yani doðu ile batýnýn coðrafi sýnýrý Edirne’den
deðil, bir anlamda Belgrad’dan geçmektedir.
Çünkü Belgrad ve Sýrbistan Ortodoksluðun ve
doðu Hýristiyanlýðýnýn, en batýdaki ucudur. Ni-
tekim bu çizginin Yugoslavya’nýn tam or-
tasýndan geçmesi, bu ülkenin de talihsizliði ol-
muþ; sosyalizmin belirleyici gücü ortadan
kalktýðý zaman en kolay bölünen ve ayrýþan
halklar, Katolik ve Batýlý olan Hýrvat ve Sloven-
lerle, Ortodoks ve doðulu Sýrplar olmuþtur.
Yükselen Sýrp faþizminin Bosna’lý müslüman-
lara yaptýðý kýyým dahi, onu Batý’nýn gözünde
aklamamýþ; sessiz sedasýz Batý dünyasý ile en-
tegre olan Hýrvatistan  ve Slovenya’nýn aksine
Sýrbistan, Avrupa’nýn baðrýnda bir “yabancý
madde” olarak kalmaya devam etmiþtir.

GEÇÝÞ BÖLGESÝ TOPLUMLARI:
AVRASYA GERÇEÐÝ

Doðu-Batý ayrýmý tarihte, en fazla iki devle-
ti meþgul etmiþtir. Osmanlý Devleti ve Rusya.
Bu iki devletin ortak özelliði, ikisinin de birer
Avrasya devi olmasýdýr.  Yani bunlar, Asya ve
Avrupa üzerinde büyük topraklarý bulunan, bu
iki kýta  arasýnda bir geçiþ bölgesinde konumla-

nan, öte yandan da topraklarý üzerinde esas ola-
rak doðulu inançlarýn, yani Müslümanlýðýn ve
Ortodoksluðun  egemen olduðu devletlerdir.
Batý Hýristiyanlýðý, yani Katoliklik ya da Pro-
testanlýk ne Osmanlý’da ne Çarlýk Rusya’sýnda,
asla belirleyici özellik taþýmamýþ, sadece marji-
nal bir varlýktan ibaret kalmýþtýr.  

Doðu ve Batý kimliklerinin çatýþmasý, Rus-
ya’nýn gündemine, özellikle Büyük Petro’nun
baþlattýðý modernizasyon atýlýmý ile gelmiþtir.
Bu atýlýmýn ve onu izleyen sürecin sonucunda
Rusya bilim, sanat, ve sanayide Batý Avrupa ile
arasýndaki farký hýzla kapatmaya yönelmiþse
de, Rusya’nýn “Batýlýlýðý” her zaman tartýþma
konusu olmuþtur. Avrupa devletleriyle, özellik-
le de kendileri gibi Slav, ancak Katolik olan Po-
lonya ile süregelen ezeli savaþ (Korkunç Ývan
döneminden Kýzýl Ordu’nun 1920 Polonya Se-
ferine kadar) , Ortodoksluðun Rus ulusal kimli-
ðinin ayrýlmaz parçasý olmasý gerçeðini pekiþti-
rirken, öte yandan da ( çoðu müslüman olmuþ)
Asyatik step toplumlarýyla varolan 1000 yýllýk
temas da “Doðu” gerçeðini Rusya’nýn günlük
yaþamýnýn bir parçasý kýlmaya devam etmiþtir.
(Geçtiðimiz günlerde Rusya baþkaný Putin,
Ýslam’ýn Rusya’nýn bir gerçeði olduðunu ve
saygý gösterilmesi gerektiðini söylemiþti) 

Osmanlý ile devam eden savaþlar, Rusya’yý
Osmanlý’nýn Hristiyan versiyonu, ya da Bizans
benzeri bir tarihsel misyona yöneltmiþtir. Bi-
zans’ýn sembolü olan çift baþlý kartal Roma-
nov’larýn kraliyet armasýna taþýnýrken, Mosko-
va da “Üçüncü Roma” olarak anýlmaya baþ-
lanmýþtýr. Bu doðulu yönelim, Rus kültüründe
de iz býrakmakta gecikmemiþ, özellikle büyük
yazar Dostoyevski, Rus kimliðinin Batý ile olan
farkýna, hatta zýtlýðýna iliþkin önemli vurgular
içeren eserler vermiþtir.  Dostoyevski’nin eser-
lerinde Katolik olmak bir tür “düþüþ”, Katolik-
ler (özellikle de Polonyalýlar) alay konusu, Ýsa
ve onun Ortodoksca kavranýþý ise baþa konulan
deðerlerdir.  Kendisinin de, Türklere saygý duy-
makla beraber, Ýstanbul’u yeniden ele geçirerek
Bizans’ý diriltme idealinin ateþli bir savunucu-
su olduðu bilinmektedir.

Rus kültürel yaþamýnda sosyalist düþünce-
nin ortaya çýkmasýna doðru, hatta bir dönem de
onunla birlikte, “Batýcýlar” ve “Doðucular”
þeklinde bir bölünmeden bahsedilmektedir.
Batýcýlar (“zapadnik”ler) meþrutiyet, demokra-
tik haklar, laiklik, pozitif düþünce, bilim gibi
deðerleri savunurlarken, “Doðucu”lar ise Av-
rupai yozlaþmaya karþý Rusya’nýn özgün ve ta-
rihsel deðerlerini korumaktan yanaydýlar. Geli-
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Doðu – Batý Ýkilemi ve Marksizm

þen sosyalist düþünce, bu bölünme karþýsýnda
nasýl davranmýþtýr ?  Yalçýn Küçük, “Aydýn
Üzerine Tezler” adlý eserinin 1.ciltinde Lenin’in
kendini her zaman bir “Zapadnik” (batýcý) ola-
rak gördüðünü belirtmektedir. Kanýmýzca, bu
oldukça kestirme yapýlmýþ, yanlýþ, ve özellikle
Türkiye açýsýndan zararlý bir tespittir. Sosyalist
düþüncenin her ülke gibi Rusya’ya da Batý’dan
gittiði, dolayýsýyla bu ülke sosyalistlerinin de
son tahlilde Batý’dan gelen bir akýmýn temsilci-
leri olarak yola çýktýðý  doðrudur. Ancak bu,
yalnýzca sosyalist düþüncenin Rusya’ya giriþi-
nin resmidir; yoksa o düþüncenin zafere ulaþ-
masýnýn resmi deðil. Süreç içinde bölünmenin
her iki kanadý da evrim geçirmiþ; “Doðucular”
açýkça Çarlýk ve Kilise yanlýsý gericiler haline
gelirken, Batýcýlar da liberal burjuvazinin
kültürel ve politik temsilcileri olarak tarihteki
yerlerini almýþtýr. Rus marksizmi bu iki akýmýn
dýþýnda ve üstünde bambaþka bir yol izlemiþ;
Batýyla olan baðýný korurken Rusya’nýn
özgüllüðünü kavramýþ, bu konuda net ve cesur
davranmýþ, geleneksel (Batýlý) marksizmde yer
almayan bir dizi yeni konsept ve mekanizmayý
(yeni tip parti, kesintisiz devrim..vs) üretecek
kadar yaratýcý olmuþ, ayaklarýný kendi ülkesine
saðlam basmanýn verdiði güçle, günü geldiðin-
de Batýdaki  marksizmin zaaflarýný ve çürümesi-
ni teþhir edecek ve alternatif sunabilecek kadar
parlak bir baþarýya eriþmiþtir. Dolayýsýyla ilk
Rus sosyalistlerinin “batýcý” olduðu belki
düþünülebilir; ancak zafer kazanan Bolþevizmin
“Batýcý” olduðunu düþünmek bile kanýmýzca ah-
maklýk olur. Rus marksizmi içinde “batýcý”lýðý
temsil eden olsa olsa Menþevikler ve legal
marksistler olmuþ; Bolþevizm farklý bir coðraf-
yanýn, Avrasya’nýn özgün marksist devrimciliði
olarak tarih sahnesine çýkmýþ ve dünyayý
sarsmýþtýr.

Sosyalizmin iktidarý  Rusya’daki “Doðu-
Batý” kimliði ikilemine yeni bir boyut ka-
zandýrmýþtýr.  Batý’da devrimin yenilerek Rus-
ya’ya yardýma koþamamasý, öte yandan tüm Av-
rupa gericiliðinin Rusya’ya karþý düzenlediði

haçlý seferi, tek sosyalist ülke olarak Rusya’nýn
içine düþtüðü tecrit, eski bir reflekse yeni bir içe-
rik kazandýrmýþtýr. Artýk Rusya’yý ve Rus halkýný
Batý’dan ayýrdeden, hatta onunla karþý karþýya
getiren faktör olarak Ortodoks kimlik yerini
“sosyalizm”e býrakmýþ, dini inancýn ve kilisenin
toplumsal yaþamdan silindiði bir iktidarýn
altýnda Rus halký kendi “Doðulu”luðunu (süre-
gelen kültürel özelliklerin yanýsýra) sosyalizmle,
komünist düþüncenin iktidarýyla da ayrýca his-
setmiþ ve pekiþtirmiþtir. 70 yýl boyunca “Doðu
Bloku”, “Doðu” ülkeleri gibi kavramlarýn isla-
miyet ya da ortodoksuk için deðil, sosyalist ikti-
darlarý belirtmek için kullanýldýðýný unutmamak
gerekir.

Sosyalizmin yýkýlmasýnýn ardýndan, bu resim
pek de Batýlýlarýn umduðu gibi 180 derece deðiþ-
memiþtir.  Rusya’nýn baþýna “parlamenter de-
mokrasi ve piyasa ekonomisi” yanlýsý olduðunu
söyleyen kesimler geçmekle beraber, bu ülke
komünist düþüncenin hala sahip olduðu büyük
saygýnlýkla, Asya halklarýyla varolan güçlü ta-
rihsel baðlarýyla, Batýdan gelen barbarlara, Nazi-
lere karþý verdiði savaþta kaybettiði 20 milyon
kiþinin  anýsýyla, ve 1800’lerden beri Batý’nýn
dýþýnda yarattýðý, ve en az onunki kadar parlak
olan muazzam kültür mirasýyla Batý’nýn dýþýnda,
ve ona yabancý bir “varlýk” olarak durmakta,
gücü arttýðý takdirde ona (potansiyel) bir rakip
olmanýn açýk sinyallerini vermektedir. Rus
yöneticilerinin “NATO’ya dahil olma” yolunda
yaptýklarý öneri ise özünde Amerikalilara ve Av-
rupalýlara yönelik tarihsel (ve keyif verici !) bir
þaka olarak algýlanmalýdýr.  Bu, bir yandan NA-
TO’nun tarihsel anlamsýzlýðýný ve konsept ola-
rak iflasýný vurgularken, Batýlýlarýn Rus teklifi
karþýsndaki tereddütleri de, sosyalist olmayan
bir Rusya’nýn dahi Batý için hala bir tür “isten-
meyen ülke “  olmaya devam ettiðini açýkça
göstermektedir. 

Önümüzdeki sayýda ayný süreci Osmanlý ve
Cumhuriyet Türkiyesi açýsýndan sorgulayacak;
Türkiye’nin bu denklemdeki yerini ortaya koy-
maya çalýþacaðýz.
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Mevsimidir, Heybeliada’da, Çam limanýnda,
hastanenin bahçesinden, biraz mimoza
birbirimize; iki de þiir.. Birhan Keskin’den.

DERÝN ZAMAN

Ben senin sýnýrlý gövden ile
beni sonsuz sarmaný diledim.
Uykum, seninle kýþýn kollarý arasýnda
devrilerek dönerek tamamlansýn,
içimde kuzeyin kuþlarý sussun istedim.
Kýþý ve kýþýn kalbimde aðýrlaþan meyvesini
çiy düþmüþ, soðumuþ, donmuþ bir dili
hatýrlamak için
senin büyüleyen kimyanýn boþluðunda
durup yalvardým:
Beni bu siyah boþluðun içine býrakma,
derin bir zaman istedim senden, ama
bana onu verme! Ne kýþa ne yaza uygun
kalbim, çatlat aramýzdaki donmuþ dili,
yokluðunun sebebini anlatamadým kendime
yokluðun ne vakittir karlý bir tepe gibi
içimde.

Ayaða kalk, yaklaþ, dilini döndür aðzýnda,
de ki:
Ben onunla denizin dövdüðü dilsizzz
taþlar üstünde sustuydum.

(Yolcunun Siyah Bavulu)

ey allahým bir gidip bir geliyor aklým
þimdi nerdeydi, þimdi nerdeydi,

taþýn sabrý suyun ruhuyla büyüttün beni
bundandýr her gittiðimde aklýmda kalmak fikri

geçtim hepsinden, öyle hünerle
ki yaþadýðýmý sanýyorlar hala

anladým mana yok acýdan baþka
akþamýn kör karanlýðý vursun alnýma

her zamanki gibi
her zamanki gibi.

(20 LAK TABLET)
+

(Yolcunun Siyah Bavulu)
YKY, Þiir 122, Birinci Baský, Eylül 1999

8 Mart Ýçin Kadýnlara



fabrika  Mart 2003 31

Modern Simya Siyasal Ýktisat

Siyasal iktisat bir bilim midir? Soruyu olumlu
yanýtlamak için, bu bilimin “nesnesiyle” ilgili ol-
masý, en azýndan belli tanýmlar getirmiþ olmasý ge-
rekir. Banka yorumculuðu ve borsa simsarlýðý
arasýna sýkýþmýþ ve “iþe yarar” bir meslek olmanýn
ötesinde bir açýlým yapamamasý daha geliþim aþa-
masýnýn baþýnda ortaya atýlmýþ bu soruyu yeniden
sormamýz için yeter nedendir. Siyasal iktisat, için-
de geliþtiði toplum biçiminin çok fazla iktisadi ol-
masýyla çeliþkili bir biçimde, bu toplumdaki iktisa-
di süreçle en az ilgili olan bir disiplin olma özelli-
ðini sürdürüyor. Hatta onun bir felsefe, bir sosyo-
lojiden çok psikolojiye yaklaþtýðýný söylemek de
mümkün. Hal böyleyken, bu iþi meslek seçmiþ
olanlarýn utanmazca, gökte uçan kuþla borsadaki
hareketlilik arasýnda bað kurmaya çalýþmasýna ba-
karak bir baþarý saptamak mümkün deðildir. Elbet-
te bu hokkabazlýklarýn bir amacý var, ancak amaç,
yalnýz baþýna onu bir disiplin haline getirmeye yet-
miyor. Sýkýntý var ve sýkýntýyý çözmede bilimimi-
zin hiçbir yararý yok. Dolayýsýyla, iktisattan kurtul-
madan iktisadi süreci anlamada bir adým ilerlemek
artýk mümkün deðildir.

Evet, ortada bir dolu laf var ve bunlarýn iþe ya-
radýðý da ileri sürülebilir. Bunun nasýl bir iþe ya-
radýðýnýn iþaretleri var: Ýktisatçý Pigou, hocasý
Marshall’ý þöyle övüyor: “Marshall, iktisat bilimi-
nin, ne entelektüel jimnastik, ne de kendi içinde bir
amaç olarak gerçeði bulma aracý deðil, ahlakýn hiz-

metkarý ve pratiðin uþaðý olarak deðerli olduðu
inancýna sýký sýkýya baðlý kalarak, kendi çalýþma-
larýný bir ideal doðrultusunda sürdürmeye kararlý
bir biçimde davrandý.”(1) Bilimimiz budur ve en
özlü tanýmý Pigou’nun övgüsünde buluyor: ah-
lakýn hizmetkarý ve pratiðin uþaðý. Üstlenilen rol
buysa, bugün boþ matematik formüller ve laf cam-
bazlýklarý içinde boðulmuþ olmasýna þaþýrma-
malýyýz. Bu sonuç, ahlakýn hizmetkarý ve pratiðin
uþaðý olmanýn bir bedelidir.

Siyasal iktisat, daha yolun baþýnda, dinamik-
tarihsel süreci atlayýp, salt bir teorik model olmaya
doðru yöneldiðinde, hizmetkarlýk rolünü gerçeðin
arayýcýlýðýna tercih ettiðinin iþaretlerini vermiþti.
Þimdi ortada bir dolu formül var; bir bütün olarak
kapitalist üretim tarzýnýn sýrrýný örten bu formüller
irrasyoneldir, sermayedarýn günlük iþlerini
yürüttüðü hayali biçimlerin dogmatik bir yorumu-
dur. Siyasal iktisat, bu mantýksýzlýða, bu tepe tak-
lak aleme mantýk yüklemek gibi bir ikiyüzlülükle
maluldür. Bir bilim olarak kutsanmýþtýr, vardýr, ge-
çerlidir, çünkü belli bir sýnýfýn çýkarýna hizmet et-
mektedir. Ýktisat varlýðýný toplumsal geçerliliðine
borçludur.

Yine de verili biçimiyle ele alýndýðýnda gerçek-
liðin kaba bir tezahürünü veren bu formüller, bize,
toplumsal iliþkilerin, iktisadýn diline çevrilmiþ ve az
çok rasyonalize edilmiþ ipuçlarýný verir. Bu sürecin,
(üretim -tüketim-bölüþüm-mübadele) toplumsal
iliþkilerden soyutlanmýþ olarak  kavranmasý ve tek-

Hadi, cesaret, dedim kendi kendime, artýk Bilgelik’i düþünme, Bilim’den medet um.
Eco. Foucault Sarkacý.

Promethus  - Çöz beni, Zeus, caným çok yandý artýk. 
Samsatlý Lukýanos: Seçme Yazýlar
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nik bir süreç olarak tanýmlanmasý, gerçekte ekono-
miye tabi toplum durumunun bir yansýmasýdýr.
Marx’ýn belirttiði gibi burada, “...sermaye, emek
iliþkisinin yeniden üretimi ve yeniden üretimi, üre-
tim ve deðerleme sürecinin baþlýca sonucu olarak
görünmektedir. (Oysa) Bu toplumsal iliþki, bu üre-
tim iliþkisi, gerçekte sürecin maddi sonuçlarýndan
çok daha önemli bir ürünüdür. Gerçekten, bu süreç-
te iþçi kendi kendini emek kapasitesi olarak ve ken-
di karþýtý olarak sermayeyi üretmekte, kapitalist ise
kendi kendini sermaye olarak ve kendi karþýtý ola-
rak canlý emek kapasitesi üretmektedir. Her biri
kendini yeniden üretirken, kendi olumsuzlamasýný
da yeniden üretmektedir. Kapitalist, emeði yabancý
emek olarak üretmekte; emek, ürünü yabancý ürün
olarak üretmektedir. Kapitalist iþçiyi, iþçi de kapita-
listi üretmektedir.”(2) Öyleyse, “Herkes kendi he-
sabýna çalýþtýðýna ve ürettiði nesne kendisi için hiç-
bir anlam ifade etmediðine göre mübadele bir zo-
runluluktur.”(3) Burada birey, toplumsal güce, bir
nesne biçiminde sahip olur, nesnelere baðýmlýlýða
dayalý kiþisel baðýmsýzlýk, burjuva özgürlüðünün
alamet-i farikasýdýr.

Nesnelere bu baðýmlýlýk, daha baþýnda mülki-
yet dolayýsýyla kurulmuþ baþka bir nesneleþme ile
koþullanmýþtýr: “Emek, toprak, sermaye arasýndaki
iliþki, iktisadýn ele aldýðý gibi þeyler arasýndaki iliþ-
ki deðil, düpedüz insanlar arasýndaki, toprak sahi-
bi, sermayedar ve emekçi arasýndaki iliþkidir. Ýkti-
sat, bu þeyleþmenin altýnda yatan nedenleri
araþtýrmak yerine, onu kendisine tartýþýlmaz bir so-
nuç olarak alýr.”(4) Siyasal iktisadýn oluþ aþa-
masýnda ortaya atýlan emek deðer kuramý ile, her
þeye raðmen bu ters yüz edilmiþ iliþkide yaratýcý
yana vurgu sürmektedir. Ancak bu da çok çabuk
terkedilmiþtir. Ayþe Buðra, 19. Yüzyýl sonunda,
nesnel emek-deðer kuramý yerini öznel fayda ku-
ramýna býrakýrken, iktisadýn yalnýzca maddi zen-
ginlikle ilgili bir disiplin olmaktan çýkýp, genel bir
seçim kuramýna dönüþtüðüne dikkat çekiyor.  Do-
ðal olarak, toplumsal gücünü nesnelere devretmiþ
“bencil ve rasyonel” bireyler bu kuramýn en önem-
li varsayýmý. Rasyonel, çünkü faaliyetlerinde en
çok faydayý ve karý saðlamak üzere en uygun araç-
larý seçmekten baþka bir þey düþünmüyor. Piyasa
toplumu þartlarýnda hayal edilebilecek “homo eko-
nomikus” böyle doðuyor.

Yani iktisat, bundan böyle deðerin kaynaðýný
nesnelerin içerdikleri emek miktarýnda deðil, on-
larý kullanan bireylerin deðerlendirmelerinde ve
psikolojisinde aramaktadýr. Sadýk hizmetkarýn kor-
kusudur bu; gerçek, artýk onun efendisine hizmet

etmemektedir çünkü. Ýktisatçý W.S.Jevons, bu bili-
min evrimine damgasýný vuran korkuyu þöyle an-
latýyor: “Sayýlarý gittikçe artan ve örgütlenen iþçi
sýnýfý siyasal ve ekonomik özgürlüðümüzün geliþ-
mesini durdurmaya yönelebilir. Bu yüzden emeðin
hiçbir biçimde deðer yaratmadýðýný ortaya koyan
bir kavram geliþtirmeliyiz.”

Þimdi elimizde olan bilim budur ve yüzyýldan
daha uzun bir zaman içinde hiçbir ilerleme kaydet-
memiþ olmasý bizi þaþýrtmamalýdýr. Þimdi, her ge-
çen gün daha fazla matematiðe sýðýnmasý hem ya-
lan söylemenin daha güç ve yalan ihtiyacýnýn daha
acil olmasýndandýr. “Ahlaki ve pratik ihtiyaçlar”
iktisatçýyý bir borsa yorumcusu derecesine
düþürürken, gerçek iktisadi süreci anlamanýn yolu,
daha baþýnda bu formülleri reddetmek, bir tür sim-
ya olan bu bilimin yerine gerçek tarihsel süreci
koymaktadýr.

Filozof Taþý Para

Böyle bakýldýðýnda tekelci kapitalizmin, bize
iktisadi bir süreç olmanýn yanýnda, ayný zamanda
toplumsal bir süreç olarak görünmesi
kaçýnýlmazdýr. Ancak iktisadýn, toplumsal sürecin
bir parçasý olmasý nedeniyle bu sürecin dili olmasý
da kaçýnýlmazdýr, çünkü iktisadi bir toplum ancak
iktisadýn diliyle anlamlandýrýlabilir. Bu toplum, üre-
tim sürecinin bir türevi haline getirildiði için, top-
lumbilimden ayrýlmýþ bir iktisattan söz edebiliyo-
ruz. Öyleyse her iktisat eleþtirisi, ona baðýmlýðýný
hatýrlatmalýdýr. Yapmaya çalýþtýðýmýz budur ve þim-
di her iktisadi terimin toplumsal süreçle olan baðýný
yeniden kurmak durumundayýz. 

Demek ki daha baþýnda, iþe, tersyüz olmuþ,
þeyleþtirilmiþ insan iliþkileri ile baþlýyoruz ve ya-
bancýlaþmanýn, bu ters yüz edilmiþ iliþkilerin bir
türevi olduðundan yola çýkýyoruz.

Ýlk yabancýlaþma þudur; üretim insan için ol-
maktan çýkarýlmýþ, üretim üretim için yapýlýr hale
gelmiþtir. Ýkincisi, sermayedar ne üretirse üretsin,
asýl amacý onu paraya çevirmektir, paradýr. Paraya
çevrilmediði sürece, bu üretim düzeni kendini ta-
mamlayamamýþtýr, eksik kalmýþtýr. Bu nedenle,
toplumun bütün üretken güçleri paranýn gücüymüþ
gibi görünür. Daha baþýnda üretimi gerçekleþtir-
mek için paranýn aracýlýðýna ihtiyaç duyulduðun-
dan, kendisi de bizzat bir meta olan para büsbütün
sihirli bir hal alýr. 

Artýk basit bir deðiþim aracý deðildir o; bütün
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mülkiyetin temsilcisi, bütün üretimin toplumsal
özü, mübadele deðerinin cisimleþmiþ biçimi ola-
rak baþlý baþýna bir amaç haline gelmiþtir. “Somut,
elle tutulur bir nesne olarak para, keyfi bir biçimde
aranabilir, bulunabilir, çalýnabilir, keþfedilebilir ve
genel zenginlik böylece elle tutulur bir biçimde bi-
reyin mülkiyetine geçmiþ olur. Para salt dolaþým
aracý biçiminde iken oynadýðý uþak rolünden ani-
den çýkýp, metalar dünyasýnýn efendisi ve Allah’ý
kesilivermiþtir. Dünyevi metalarýn, ‘öbür dünyada-
ki karþýlýðý’ haline gelmiþtir... Bu týpký özel bir taþý
(Büyücü ve simyacýlarýn ünlü filozof taþý) bul-
mamýn, bana, benim bireysel kimliðimden
tümüyle baðýmsýz olarak, tüm bilimlerin sýrrýný ka-
zandýrmasý gibi bir þeydir. Para sahibi olmakla be-
nim toplumsal zenginlik karþýsýnda edindiðim ko-
num, ‘filozof taþýnýn’bilimler karþýsýnda bana sað-
layacaðý konumun aynýsýdýr.”(5) Basit bir mal hýrsý
deðildir bu, baþlý baþýna soyut zenginlik hýrsýdýr.
“Para, o halde zenginlik hýrsýnýn sadece hedefi de-
ðil, ayný zamanda yaratýcýsý, kaynaðýdýr. Mal hýrsý
para olmadan da mümkündür; ama baþlý baþýna
zenginlik hýrsý belli bir toplumsal geliþimin
ürünüdür; doðal deðil toplumsal bir olaydýr... So-
yut açgözlülük, potansiyel olarak tüm doyumlarý
sunabilen nesnenin varlýðýný öngörür.”(6) Paradýr
bu; “toplumsal gücün bir nesne halinde cisimleþ-
mesi; bir nesne parçasýnýn baþlý baþýna toplumsal
amaç haline gelmesi”dir. “Toplumsal güç, -te-
sadüfen bulunabilen, çalýnabilen, biriktirilebilen-
bir nesne haline geldiði anda, kendisine gücünü
veren toplumsal temelden baðýný koparmýþ demek-
tir.”(7) Para tanrýnýn gücü ve güçsüzlüðü bu soyut-
luðundadýr; bir yandan kendi içinde bir güçtür ve
gücünün sýnýrý yokmuþ gibi görünmektedir. Öte
yandan bir yanýlsama, insanýn kendi yarattýðý ve
kendisinin karþýsýna diktiði bir hayalet olduðu
apaçýk görünmektedir. “Toplumsal gücün elle tu-
tulur biçimi olduðu varsayýlýp biriktirilirse, cimri-
nin yastýðýna doldurduðu paralar gibi, hiçbir top-
lumsal anlam ifade etmeyen nesne parçalarýna
dönüþtüðü görülecektir. Tüm toplumsal deðerlerin
genel temsilcisi olarak, onlarý elde etmenin asli
aracý olduðu varsayýlýp tüketilirse, genel bir tüke-
tim hýrsýna dönüþüp, toplumsal deðerlerin asýl kay-
naðý olan üretimi, emeði saf dýþý ederek, sonuçta
kendi varlýðýnýn temelini yok edecektir. Nihayet,
üretimde paralel bir artýþa baðlý olmaksýzýn baþlý
baþýna bir amaç olarak arttýrýlýrsa, satýn alma
gücünü yitirerek toplumun ve özellikle toplumda-
ki para sahibi kesimlerin yýkýmýna yol aça-
caktýr.”(8) Öyle bir þeyle karþý karþýyayýz ki, bir
yandan büyük güç olmasýna karþýlýk elde tutu-
lamýyor, biriktirilemiyor, sonuna kadar tüketilemi-

yor, arttýrýlamýyor. Ama öte yandan hareket ettiði
sürece, sürekli güçleniyor, büyüyor ve yeni hare-
ketler talep ediyor.

Ona sahip olduðunuzda bile parmaklarýnýzýn
arasýndan hiçbir iz býrakmadan geçip gidiyor.
Örneði var; yeni dünyada paraya benzer ne varsa
bulup getiren Ýspanyollar yoksullaþýrken, onu
Ýspanyollardan almak için çalýþan toplumlar zen-
ginleþmiþlerdi. O zamanlar para hala o eski biçimi-
ni korumaktaydý: Para da tanrý da hepimizi zengin-
leþtirebilir; ama yeterince çalýþmak þartýyla.

Paranýn gücünün bu soyutluðundan kaynak-
landýðý açýktýr. Soyutluðu saðlayan nedir? Kapita-
list geliþimin tarihi ayný zamanda onun toplumsal
iliþkilerden soyutlanmasýnýn da tarihidir. Nasýl top-
lumun üretici güçleri, emek, toprak, sermaye biçi-
minde nesnelerin güçleri haline gelmiþse, nesnele-
rin güçleri de paranýn gücü haline gelir. “Toplum-
sal gücün elle tutulabilir biçimi olarak para” eðer
“toplumsal güçten ayrýlabiliyor”sa, üretim süreci-
nin bir parçasý olmasý gereken sermayenin de artýk
mali sermaye olmasýnda da bir engel yoktur. Mag-
doff, bunun fiili sonucunu þöyle özetliyor:
“...müteveffa Profesör Schumpeter bir keresinde
para piyasasýnýn, kapitalist sistemin karargahý ol-
duðunu söylemiþti. A.B.D.’nin kapitalist dünyanýn
lideri haline gelmesinin, New York þehrinin ulus-
lar arasý finansýn tartýþýlmaz merkezi haline gelme-
sine ve A.B.D. dolarýnýn kapitalist dünyanýn ulus-
lar arasý parasý haline gelmesine rastlamasý, hiç
þüphesiz ki, bu anlamdadýr.”(9) Demek ki, paranýn
gücü, onun ne kadar hýzlý ve ne kadar geniþ bir
alanda hareket ettiðine baðlýdýr. Kapitalist emper-
yalizmin yeni istila ordusudur bu; gittiði her yeri
talan ederek, yakýp yýkarak yaðmalamaktadýr.
New York, ikinci savaþtan sonra büyümüþtü,
çünkü savaþý finanse etmiþti. Hala büyüyordu
çünkü barýþý da finanse ediyordu. 

Demek ki para, daha çok bu merkezlerde,
baðýmsýz bir güç, gerçek bir tanrý olma durumuna
yükseliyor. Böylece meta üretimi, önemini yitiri-
yor, karlarýn büyük bir kýsmý para oyunlarý yapan
simsarlara akýyor. Böylece para, sahibine, üretim
sürecine bizzat girmeden ondan en büyük payý al-
ma olanaðý veriyor. 

Meta ihracýnýn bu biçimde arka plana itilmesi,
kapitalist üretim sürecinin mantýki sonucudur. Do-
laþýmda üretimi unutan burjuva, dolaþým sürecini
de para sürecine indirgeyerek soyutlamasýný ta-
mamlamýþtýr. Üretimden para kazanma dönemi
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bitmiþ ve paradan para kazanma dönemi açýlmýþtýr.
Bu yüzden ilk emperyalist merkez -Ýngiltere-
“bütün dünyanýn atölyesi”yken, yeni emperyalist
merkez-New York, “bütün dünyanýn bankasý”dýr.
Lenin’in deyiþiyle, “Serbest rekabetin tam olarak
hüküm sürdüðü eski kapitalizmin ayýrt edici niteli-
ði meta ihracýydý. Tekellerin hüküm sürdüðü
bugünkü kapitalizmin ayýrt edici niteliði ise, ser-
maye ihracýdýr.”(10) Demek ki, dolaþýmýn, üretime
galebe çalmasýný saðlayan süreç, yalnýzca bir
mübadele aracý olarak görünen paranýn da bütün
sürece galebe çalmasýna neden olmuþtur. Paranýn,
üretim sürecinden baðýmsýzlaþmasýný saðlayan bu
süreç, bu tepe taklak alemin, ayaklarýn baþ, baþ-
larýn ayak olarak göründüðü bu medüz üretim
sürecinin mantýki sonucudur; para, bu sürecin öze-
tidir, devredilmiþ, þeyleþtirilmiþ toplumsal güçleri-
nin temsilcisidir. Baþlangýçta bu soyutlama, prole-
taryayý ezme gereðinden doðmuþken, evrimleþmiþ
biçimi insanýn ta kendisini hedeflemektedir. 

Çünkü, daha hýzlý ve daha geniþ bir coðrafya-
da hareket isteði onun doðasýndandýr. Nasýl meta
ihracý, diðer ülkelerdeki meta üretimini tahrip ede-
rek ilerlemiþse, para da, diðer ülkelerdeki parayý
tahrip ederek ilerler. Baþlangýçta, yalnýzca altýný
temsil eden para artýk dolara eþitlenmiþtir ve para
son tahlilde dolar demektir. Bu yüzden emperya-
lizm, bir dolarizasyon hareketiyle birlikte ilerler.
Nedir bunun amacý? “Geliþmekte olan ülkelerdeki
geçim masraflarý ile geliþmiþ ülkelerdeki geçim
masraflarý arasýnda kayda deðer farklýlýklar bulun-
masýna karþýn, (yapýsal uyum programý altýnda) ti-
caret liberizasyonu ve yurt içi mal piyasalarýnýn
kuralsýzlaþtýrýlmasý ile bütünleþen devalüasyon,
yurtiçindeki fiyatlarýn ‘dolarizasyon’una yol açtý.
Temel gýda ürünlerinin yurtiçi fiyatlarý giderek
dünya piyasalarýndaki düzeylerine çýkarýldý. Bu
yeni dünya ekonomik düzeni, mal fiyatlarýnýn
uluslarasýlaþtýrýlmasýna ve tam olarak bütünleþmiþ
bir dünya mal piyasasýna dayanmasýna karþýn, iki
farklý ‘emek piyasasý’ arasýnda giderek tam bir su
geçirmezlik durumu yaratýyor. Bir baþka deyiþle,
söz konusu küresel ekonomik sistemin ayýrt edici
özelliði, zengin ve yoksul ülkelerin ücret ve emek
maliyeti yapýlarýndaki ikilik. Fiyatlar tekleþtirilir
ve dünya düzeyine yükseltilirken, Üçüncü Dünya
ve Doðu Avrupa’daki ücretler (ve emek maliyetle-
ri) OECD ülkelerindekinden 70 kat düþük durum-
da.”(11) Hal böyleyken, dolarizasyonun mümkün
kýldýðý para hareketleri, bu piyasa gerekleri ile
sýnýrlý deðil. Ayný kaynaða göre, döviz iþlemlerinin
günlük hacmi 1 trilyon düzeyinde ve bu miktarýn
yalnýzca yüzde 15’i gerçek mal ticaretine ve ser-

maye hareketlerine tekabül ediyor. Bu küresel ma-
li að içinde para, bankacýlýk merkezleri arasýnda,
görünmez elektronik transferler sayesinde çok
yüksek bir hýzla hareket ediyor.(12) Yani, bankalar
arasýnda dolaþan paranýn sahiplerinin hepsi
“saygýdeðer” bankacýlar deðil. Mafya, bu sürecin
gerçek temsilcileri olarak ortaya çýkýyor ve mali
sermaye, düzenin mafyalaþmasý anlamýna geliyor.
Bu soyut zenginliðin inanýlmaz hýzlarla büyümesi,
emperyalist merkezlerde yoðunlaþmýþ bir avuç ai-
lenin dünyanýn bütünün kontrol etmesine neden
oluyor.

Haute Finance’ýn Büyücüleri

Demek ki paranýn baðýmsýzlaþmasý, yeni
yüksek bir sýnýfýn, bir mali oligarþinin oluþmasýna
yol açýyor. 

Bu sýnýfýn tarih sahnesine çýkmasý hemen he-
men 19. Yüzyýla kadar gidiyor. Karl Polonyi, 19.
Yüzyýlda hanedanlarýn ve piskoposlarýn yerini
uluslararasý bankacýlar çevresinin oluþturduðu
“yüksek maliye”nin (haute finance) aldýðýný belir-
tiyor. “Bu kendine özgü bünyenin hem personeli
hem de amaçlarý, ona kökleri iþ çýkarlarýnýn,
yalnýzca bu çýkarlarýn, özel dünyasý içine sapasað-
lam yerleþmiþ bir konum saðlýyordu. Roths-
child’lar hiçbir hükümete tabi deðillerdi; bir aile
olarak soyut enternasyonalizm ilkesini benimse-
miþlerdi; baðlýlýklarý bir þirketeydi, kredisi,
hükümetlerle hýzla büyüyen dünya ekonomisi
içinde sanayie yönelik çabalar arasýndaki tek ulus-
lar üstü baðý oluþturan bir þirkete. Son tahlilde,
baðýmsýzlýklarý çaðýn hem devlet adamlarýnýn hem
de uluslararasý yatýrýmcýlarýn güvenini kazanmýþ
özerk bir aracýya duyduðu ihtiyaçtan kaynak-
lanýyordu; Avrupa baþþehirlerine yerleþmiþ Yahudi
banker hanedanlarýnýn metafizik me-
kansýzlýklarýnýn neredeyse kusursuz bir biçimde
karþýladýklarý iþte bu hayali ihtiyaçtý. Barýþseverlik-
ten baþka her þey atfedilebilirdi onlara; servetlerini
savaþ finansmanýndan elde etmiþlerdi; ahlak kural-
larý onlara iþlemezdi; önemsiz, kýsa, yerel savaþla-
ra hiçbir itirazlarý yoktu. Ama büyük devletler
arasýndaki yaygýn bir savaþýn sistemin parasal te-
mellerini etkilemesi durumunda iþlerinin bozula-
caðý açýktý.”(13) Rothschild’lar Avrupa iç savaþýný
finanse ederek büyümüþlerdi ve belki de mali ser-
mayenin ilk tezahürleriydi. Polanyi, “Örgütsel ola-
rak, yüksek maliye insanlýk tarihinin ürettiði en
karmaþýk kurumlardan birinin çekirdeðiydi. Sana-
yi ve ticarete yönelik insan çabalarý bütünün bir çe-
þit kopyasýný oluþturuyordu” (14) diyor. Yahudi be-
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zirganlar, daha baþlangýçta yurtsuzdu, dünyanýn
bütünü bir pazar olarak görme eðilimindeydi ve
daha tarihinin ilk aþamasýnda sýnýrlarý aþmayý be-
cermiþti. Polonyi’nin, “yüksek maliye” sýnýfýna
örnek olarak Yahudi Rothschild ailesini vermesi
rastlantý deðildir. Zaten gezgindiler ve dünyanýn
her yerinde yeni fýrsatlar yakalama þansýna her za-
man sahiptiler: “Batý ve Doðu Hindistan þirketleri-
nin geniþ miktarda hisselerine sahiptiler: geniþ
çapta tahvil ticaretini baþlatan Yahudilerdi. Bir ne-
sil sonra ayný sistemi Londra’da kurdular... Yahu-
diler, Ýngiltere’nin muhtemelen ilk bankerleriydi.
Kredi sisteminin geliþmesiyle birlikte, refahýn ya-
ratýlmasý yolunda Yahudilerin en büyük katkýsý
kaðýt tahvillerin halk tarafýndan benimsenmesini
saðlamak oldu. Bütün dünyayý bir tek büyük piya-
sa olarak gördüklerinden, tahvil kullanýmýný
güvende olduklarý yerler kadar riskte olduklarý
yerlerde de hýzlandýrdýlar. Gurbetteki Yahudilerin
onlara verdiði global perspektif öncü olmalarýný
saðladý... Ülkesi olmayan bir ýrk için, dünyanýn her
köþesi kendi evi sayýlýyor. Piyasa durumu gergin-
leþtikçe, fýrsatlar artýyordu. Onuncu yüzyýldan beri
Kahire’den Çin’e kadar ticaret yapmýþ bir toplum
için, onsekizinci yüzyýlda Atlantik, Hint ve Pasifik
Okyanuslarýnýn ticarete açýlmasý fazla önemsene-
cek bir olay deðildi. .. Yahudilerin mali ve ticari fa-
aliyetleri onsekizinci yüzyýlda o kadar geliþti ki,
bazý iktisat tarihçilerinin ifadesiyle ‘insan onlarý
kapitalist gücün lokomotifi gibi görüyor’du.”(15) 

“Yahudi Tarihi”nde Alman sosyolog Werner
Sombart’ýn ilginç bir tezinden söz ediliyor. Buna
göre, Yahudiler Avrupa’da esnaf birliklerinden ih-
raç edildiklerinden, ortaçaðýn ticaret kurallarýna
karþý derin ve yýkýcý bir anti-pati geliþtirmiþ ve onu
ortadan kaldýrarak, yerine rekabetin sýnýrsýz oldu-
ðu, müþteriyi memnun etmenin tek geçerli kanunu
olan kapitalizmi yerleþtirmiþlerdi. Ýddianýn ka-
balýðý bir yana, Yahudiliðin, Batýda geleneklerin
ortadan kaldýrýlýp, bütün ticari iliþkilerin “rasyonel-
leþtirilmesi”nde önemli roller oynadýklarý kesindir.
Polanyi, “ahlak kurallarý onlara iþlemezdi” derken
kastettiði de budur. Tek kuralýn kar olduðu sistem,
baþlangýçta büyük ölçüde Yahudi bezirgan ah-
lakýnýn üzerine oturuyordu.

Rothschild ailesinin yükseliþ öyküsü, neredey-
se baþlý baþýna bir yüksek finans çevresi
öyküsüydü. “Paralarýn istikrarýnýn ve mevduat sa-
hiplerinin güveninin artmasý ülkeler arasýnda tica-
rete daha güçlü bir temel saðladý. Artýk parasýný
sýnýr ötesine ikraz etmek isteyen bir kimse için da-
ha geniþ bir hareket alaný vardý, tacirlere pamuk ve

yünün bedelini satmadan önce ödeme olanaðý
açýlmýþtý; ne var ki bu iþler güvenilir þebekelere,
hýzlý haberleþmeye baðlýydý. Frankfurt’da onseki-
zinci yüzyýlýn ortasýnda Mayer Amschel Roths-
child bu süreci daha da ileri götürdü. Dokuma ve
nakit üzerinde iþ yapmaya baþladý; askerlerini baþ-
kalarýna kiralayarak servetini arttýran mahallin
hükümdarý, korkunç zengin Hesse-Cassel’den
Landgrave’in para-deðiþtirme ve iskonto senetleri-
ni de ticaretinin kapsamýna aldý. Rothschild beþ ço-
cuðunu Avrupa’nýn para merkezlerine gönderdi-
Paris, Viyana, Napoli, Londra ve Frankfurt- ve
böylece uluslararasý bir bankacýlýk kurumunu beþ
ok iþareti altýnda kurdu. Napolyon, Hesse-Cassel’i
iþgal ettiðinde, Landgrave Danimarka’ya kaçtý ve
Rothschild efendisinin servetini yatýrarak ve Na-
polyon savaþlarýnda ablukadan ve kýtlýklardan ya-
rarlanarak, ödünç vererek, sýnýr dýþýna para aktara-
rak korkunç kazançlar saðladý.”

“Avrupa kýtasýnýn karmakarýþýk durumunda
Rothschild’ler kendi uluslarüstü istihbarat þebeke-
sini kurdular: hýzlý posta gemileriyle, ajanlarla,
posta güvercinleri ve kuryelerle. Öyle ki Waterloo
zaferinin haberini ilk önce onlar aldýlar. Barýþýn
dönüþü ile Rothschild’lerin para gücü ezici olmuþ-
tu. Matternich’in sekreteri Gentz ‘Þu bayaðý ve ca-
hil Yahudiler þimdi Avrupa’nýn en zengin milleti
oldular’diyordu. Avrupa’nýn hýzla geliþen baþkent-
lerinde, beþ kardeþler kýsa zamanda süratleri ve
uluslararasý istihbaratlarý sayesinde kelli ferli özel
bankacýlarýn yýldýzlarýný söndürdüler; demiryol-
larýna, sigorta kumpanyalarýna ve yabancý projele-
re para yetiþtirdiler. Londra’da hala Alman þivesi
ile konuþan, Rothschild’in irikýyým gölgesi, borsa-
da hep yeðlediði sütunun altýnda, Avrupa’nýn ban-
kacýlarýnýn öncüsü, siyaset ve paranýn etkileþimini
herkesten daha iyi kavrayan kiþi olarak kabul edi-
liyordu. Yeni burjuva servetin sürek avýnda Roths-
child’lar uluslararasý kapitalizmin ustalarý
sayýlýyorlardý; kendisi de bir bankacýnýn oðlu olan
þair-filozof Heinrich Heine ‘Para tanrýdýr, peygam-
beri de Rothschild’ demiþti.”(16) Paranýn, yeni
çaðda neredeyse bir Yahudi icadý gibi görünmesi
onun aldýðý yeni biçimle yakýndan ilgiliydi.

Paranýn basit bir deðiþim aracý olmaktan çýkýp,
soyut bir zenginliðin kaynaðý haline gelmesi onun
emek gücünü satýn alabilmesi ile yakýndan ilgiliy-
di. Baþlangýçta bunun hedeflenip hedeflenmemiþ
olmasýnýn hiç önemi yoktu, çünkü sonuçta, pa-
ranýn bu biçimde kullanýlmasý, diðerlerinden daha
karlýydý. Bezirganlýk, lanetli, utanç verici bir iþti;
iþin baþýnda, Batý’da bir malýn duruma göre farklý
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fiyatlandýrýlmasý bile çok sert tepkilerle
karþýlaþmýþtý. Oysa gezgin Yahudi bezirganlar, du-
ruma ve konuma göre bunun rahatça deðiþtirilebi-
leceðini biliyordu. “...daha yüksek bir ciro
karþýlýðýnda daha küçük karlara razýydýlar. Buna
baðlý olarak fiyatlarý düþürmek için büyük çaba
sarf ettiler. Kodaman tüccarlarýn aksine, kalitesi
daha düþük ve ucuz bir ürünü halk piyasasýna
sürmeyi tercih ediyorlardý... Yahudilerin fiyat
kýrma kabiliyeti birçok yoruma ve öfkeye yol açtý:
hatta hacizli mallarýn ticaretini yapmakla suç-
landýlar. Aslýnda rasyonelleþmeye dahil bir dav-
ranýþtý, Yahudiler elde kalanlarla ticaret yapmaya
hazýrdýlar ve atýlacak ürünler için kullaným sahalarý
bulmayý baþardýlar. Daha ucuz hammaddeleri ve
sentetik maddeleri kabul ediyorlardý. Fakirlere
düþük kaliteli mal satýyorlardý, zaten fakirlerin
alým gücü de ancak onlarý karþýlayabiliyordu.
Bugünkü adýyla market diyebileceðimiz büyük
dükkanlar açarak, çok çeþitli mallarý ayný çatýnýn
altýnda satýyorlardý. Bu tarz, klasik tüccarlarý öfke-
lendiriyordu.”(17) Dolayýsýyla Yahudiler
sayýlarýyla orantýsýz bir biçimde, modern kapitaliz-
min yaratýlmasýna büyük katkýda bulunuyorlardý.
Bankerliðin ve finansýn, büyük ölçüde bir Yahudi
uðraþý olarak ortaya çýkmasý onlarýn bu rolleriyle
yakýndan ilgiliydi.

Yahudiler bu yeni davranýþ biçimini her yerde
hýzla kabul ediyorlar ve yayýyorlardý, çünkü onla-
ra baþka çýkar yol býrakýlmamýþtý. Özgür deðiller-
di, özgür olmak için herkesi Yahudileþtirdiler. Do-
ðuþtan gelen ayrýcalýklarýn yerine paranýn
ayrýcalýðýný geçirerek özgürleþtiler; Yahudi
özgürleþirken, dünyanýn geri kalan kýsmý korkunç
bir kölelik zincirine takýlýp kaldý. 

Toplum Yahudi’yi kabul etmiyordu, Yahudi de
kendi toplumunu, kendini dýþlayan toplumu
daðýtarak kurdu. Bezirgan sýnýfýn ateþlediði sanayi
devrimi, hemen her yerde eski toplumu daðýtýyor-
du ancak yýkýlanýn yerini neyin alacaðý konusunda
da açýk bir fikir geliþmemiþti. Yeni düzen müthiþ
bir düþkünlük ve müthiþ bir servet birikimiyle bir-
likte geldi. Deðiþimdi, devrimdi, yýkýmdý ve tarif-
siz acýlardý bu. Ýnsanlar köklerinden koparýlýyor, en
zalim yöntemlerle kentlerin varoþlarýna
fýrlatýlýyordu, toprak binlerce yýldan sonra onlarý
beslemeyi reddediyordu. Toplumsal kimliklerin-
den soyunuyorlar; birer alýcý ve satýcý haline gel-
mek için dönüþüyorlardý. Özgürlük bekliyorlardý
köleliðin en ürkütücü biçimleriyle tanýþtýlar.
Aþaðýlanmanýn her türlüsünü yaþayarak birey ol-
dular; gerçekte birer düþkündüler, adlarýna prole-

tarya denildi. 

Artýk herkes yalnýzdý ve neyi yitirdiðini anla-
maktan sonsuza kadar yasaklanmýþlardý. Þimdi, ge-
liþen yeni dinin emri uyarýnca, “herkes herkesle sa-
vaþýyor”du (Bellum omnium contra omnes) ve artýk
“insan insanýn kurduydu.”(Homo homini lupus) 

Avrupa baþtan baþa Yahudileþiyordu; “homo
ekonomikus”un tarih sahnesine büyük çýkýþýydý
bu. Ýnsanlýðýndan soyutlanmýþ ve özgür; Piyasa,
toplumsal tarihin bir karikatürüyse, homo ekono-
mikus da insanýn bir karikatürüydü; toplumu yiti-
ren insan soyu, piyasanýn labirentinde kendi kendi-
ni de yitirdi. Ýnsan böylece, her biri diðerine eþit
hale gelmek üzere basit bir dolaþým odaðýna indir-
genirken, felsefe bir tür olarak insanýn doðuþtan
eþit ve özgür olduðunu ilan ediyordu. Doðuþtan
gelen ayrýcalýk artýk yoktu, çünkü ayrýcalýk insani
bir þey olmaktan çýkarýlmýþtý. Kral, bir para sahibi
ise kraldý ve bu paranýn gerçek kral olduðunu ilan
etmekten baþka bir þey deðildi. 

Piyasa toplumu da bezirgan cemaatinin bir
modeliydi aslýnda. Piyasa, sýnýfýmýz ve konumu-
muz ne olursa olsun, adýmýza, kiþiliðimize, mace-
ramýza bakmaksýzýn hepimizi birer alýcý ve satýcý
olarak birbirimizle eþitliyordu. Tipik bir pratik be-
zirgan davranýþýydý bu; müþteri müþteridir! Üretim
süreci büsbütün unutulmuþtu; satacak bir malý ol-
mayanlar emek güçlerini satýlýk bir mal kabul edip
satýyordu; açýklama bu kadar basitti. Eski köleleri
özgür üreticiler haline getiren hokus fokus böyle
gerçekleþti. Üretim alanýnda emek gücünü kira-
lamýþ ve insani niteliklerinden soyundurulmuþ in-
san, bir kez ücretini aldýktan sonra, dolaþým
alanýna çýkýnca birden bire özgür yurttaþ oluveri-
yordu. Dönüþüm müthiþti, görünüþte zorlama
kalkmýþtý, efendinin kýrbacý þaklamýyordu ama
efendi açlýðýn kýrbacý daha ürkütücüydü. Bunun
için bir tek þey yetmiþti; toplum daðýtýlýnca herkes
yalnýz kalmýþtý ve zorun kýrbacýnýn þaklamasý artýk
“çalýþmayan aç kalýr” biçiminde duyuluyordu. 

En zalim kölelik ve en zalim sömürünün yolu
böyle açýldý, kadýnlar, çocuklar maden ocaklarýna
sürüldü, aç kalmamak için yarý aç yaþamayý
gönüllü olarak kabullendiler. Binlerce yýldýr
sürdürülen sýnýfsal zulme rahmet okutan bir geliþ-
meydi bu; bütün kentlerde ve bütün kýrlarda yok-
sullarýn iç çekiþleri ile gelen bir deðiþimdi yaþanan;
o lanetlenmiþ sözcükle bir devrim yaþanýyordu ve
burjuvazinin devrimiydi bu. “Böyle bir kurum (pi-
yasa), toplumun insani ve doðal özünü yok etme-
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den uzun süre yaþayamazdý; insaný fiziksel olarak
yýpratýr, çevresini de çöle çevirirdi. Kaçýnýlmaz ola-
rak, toplum kendini korumak için bazý önlemler
aldý, ama alýnan önlemler piyasanýn kendi yasa-
larýný bozdu; çalýþma yaþamýný altüst etti ve böyle-
ce toplumu baþka bir biçimde tehlikeye sürükle-
di.”(18) Ýnsanýn içine düþürüldüðü acýklý durumu
artýk ne þairler anlatabiliyor, ne de yeni gerçeklik
felsefi olarak ifade edilebiliyordu; siyasal iktisat iþ-
te tam bu anda doðdu. Onun babalarýnýn yüz
kýzartýcý tartýþmalarýna artýk bilim diyoruz. 

Satacak bir þeyi olmayanlar, bezirganlara mal
üretmek üzere fabrikalara koþtular. Evet, Fouri-
er’nin dediði gibi “Fabrikalar, ýslah edilmiþ hapis-
haneler”di ve hapishanedekilerin “özgür ve eþit”
olduðundan söz etmek düpedüz saçmaydý ama ol-
muþtu iþte: iþçiler, bu hapishane kaçkýnlarý, bir kez
dolaþým alanýna çýktýlar mý gerçekten “eþit ve
özgür” oluyorlardý. Marx, bu garip durumu þöyle
anlatacaktý: “Burada egemen olan yalnýzca,
Özgürlük, Eþitlik, Mülkiyet ve Bentham’dýr.
Özgürlüktür, çünkü, metaýn, diyelim emek
gücünün hem alýcýsý hem satýcýsý yalnýzca kendi
serbest iradelerinin etkisi altýndadýrlar. Serbest ta-
raflar olarak sözleþme yaparlar ve vardýklarý anlaþ-
ma, ortak iradelerinin yasal ifadesinden baþka bir
þey deðildir. Eþitliktir, çünkü birbirleriyle basit me-
ta sahipleri olarak iliþki içine girerler ve eþdeðeri
eþdeðerle deðiþtirirler. Mülkiyettir, çünkü taraflar,
kendi malý olan þeyler üzerinde tasarrufta bulunur.
Ve Bentham’dýr, çünkü her iki taraf da yalnýz ken-
disini düþünür.  Bunlarý bir araya getiren ve iliþki
içersine sokan tek güç, bencillik, kazanç ve özel
kiþisel çýkardýr. Herkes yalnýz kendini düþünür,
kimse geri kalan kulak asmaz, ve böyle yaptýklarý
için de, þeylerin önceden düzenlenmiþ uyumu ge-
reði ya da kadiri mutlak ve takdiri ilahi ile hepsi de,
herkesin mutluluðu ve yararý adýna, kendi karþýlýklý
çýkarlarý adýna elbirliði ile çalýþýrlar.”(19) Yýllarýn
topraða baðlý köylüsü, gönüllü köleliðe fabrikanýn
kapýsýndan giriyordu ve inanýlmaz olan da bunu
kendi iradesiyle yaptýðýný düþünmesiydi.

Polonyi, “insanlarý öðütüp kitlelere
dönüþtüren hangi ‘iblis fabrika’ydý” diye sorar.
Toplumun ekonominin gereklerine göre yeniden
kurulmasýydý bu. Soyut zenginliðin gerçek zengin-
liðe galabe çalmasýydý. 

Ýblis fabrikanýn ürettiklerinin tanýmý ise daha
bir karmaþýk: “Bu kültürde her birey ‘yaþamýna
zenginlik getirdiði’ söylenen ürünler karþýlýðýnda,
sadece iþ gücünü, emeðini deðil, bütün imkan-

larýný, boþ zamanlarýný da satmaktadýr.  Bu kültürel
düzenlemede, kitlelere sunulan toplumsal hedef,
daha iyi yaþamak... daha çok üretmek... daha çok
tüketmektir. Ne var ki bu tutkunun nesnel ifadesi
olan þeylerin, yani Marcuse’nin deyiþiyle ‘bir baþ-
ka dünyaya kaçmak için kullanýlamayacak göste-
riþli arabalarýn... dondurulmuþ yiyeceklerle aðzýna
kadar dolu buzdolaplarýnýn.... hiçbir entelektüel ça-
ba gerektirmeyen düzinelerle dergi ve gazetenin...
hepsi ayný soydan sayýsýz eðlencenin’ en büyük
fonksiyonu, temel sorunun görünür hale gelmesini
engellemektir. Temel sorun, bireylerin daha az
çalýþarak kendi gerçek ihtiyaçlarýný kendilerinin
belirleyebileceklerini fark etmeleridir.”(20) Öyley-
se kitle, kapitalizmden daha çok tekelci kapitaliz-
min türevidir; toplumu kitlelere çevirmek için
onun nefes alabilmesini mümkün kýlacak bütün
zamanýnýn yeniden ele geçirilmesi gerekir. Tele-
vizyon karþýsýnda geçirilen boþ zaman, satýlmamýþ
zaman neye yarayabilir? Emperyalist kapitalizm
bize insanlýðýmýzý hatýrlatabilecek bütün izleri
özenle silerek kurar kendini; dedikoduyu bizim
için yeniden üretir, röntgenciliði yaygýnlaþtýrýr, ha-
yatý dramatize ederek olaðanlýðý ve doðallýðý için-
de yaþanmasýný olanaksýz kýlar, yalnýzca kendi is-
tediði yaþamlarý yaþamamýzý dayatýr, sahte ihtiyaç-
lar icat eder ve gerçek ihtiyaçlarý bastýrýr. Darvin
hayvanlar alemini burjuva toplum olarak sunarken
yanýlmýþ deðildir; acý çeken ama acý çektiðini bil-
meyen hayvanlar alemidir bu.

Ýnsaný tüketen bir süreçtir bu; Kitleler, insan
olmanýn olanaksýzlaþtýrýldýðý koþullarýn bir
ürünüdür. Ancak, toplumu insan dýþýlaþtýrmak
sanýldýðý gibi mülk sahiplerini insanlaþtýrmamýþtýr.
Görünüþte özgürdürler, doðanýn yüklediði zorun-
luluklardan azadedirler. Ama bir avuç seçkinden
oluþan bu yeni sýnýf kendi yalnýzlýðý içinde boðul-
maktadýr. Mülksüz sýnýflar, yoksunluðu içinde in-
sanlýðýný kaybederken, mülk sahibi sýnýf bunu aç
gözlülüðü ile yapmaktadýr. Her ikisi de mutsuzdur,
her ikisi de kaybettiði þeyi anlamaktan mahrum
býrakýlmýþtýr. Her ikisi de mülkiyet aracýlýðýyla do-
layýmlanmýþ bir üretim sürecinin ürünüdür. “Emek
sürecinin bu bölünüþünün, edilgen ve körü körüne
çalýþan bir sýnýfla, bu emekçileri, durumun zorun-
luluðuna iliþkin bilinçleriyle yönlendiren bir diðer
sýnýfý içerir. Ýçinde her üyenin önemli bir ayrým ve-
ya farklýlýk olmaksýzýn kabile için çalýþtýðý basit
toplumlarýn ilkel ortaklaþmacýlýðýyla karþýlaþ-
týrýldýðýnda hem ileri yanlarý hem de zayýf noktalarý
vardýr. Ýleridir; çünkü yönetici sýnýf kutbunun bilin-
cinin keskinleþmesini ve üretimin toplumsal refah
için yoðunlaþmasýný kapsar. Zayýflýktýr, çünkü
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yönetilen sýnýf kutbunda bilincin ölmesini ve yöne-
tici sýnýfýn bilinçli hoþnutluðuyla, yönetilen sýnýfýn
kör eylemi arasýnda çatlaðýn derinleþmesini getirir.
Yaþam düzeyinde sürekli farklýlýða yol açar; çünkü
yönetici sýnýf emeði yönlendirirken, ayný zamanda
bu emeðin yarattýðý ürünlerin büyük bir bölümünü
kendi yaþamýna aktarýp sömürülenlere üretken ya-
þamalarý için zorunlu olan en küçük paydan baþka
bir þey býrakmaz.”(21) Bencillik, onun mutsuzlu-
ðunun gerçek nedenidir. 

Evet özgürdür; “Fakat bencil insanýn
özgürlüðünün tanýnmasý, o insanýn hayatýnýn içi
olan maddi ve manevi unsurlarýn baþýboþ dav-
ranýþlarýnýn da tanýnmasý demektir.  Ýnsan dinden
kurtarýlmýþ olmuyor; sadece dindar olma
özgürlüðü kazanýyor. Ýnsan, mülkiyetten kur-
tarýlmýþ olmuyor; sadece mülkiyet sahibi olma
özgürlüðünü kazanýyor. Ýnsan, meslek bencilliðin-
den kurtarýlmýþ deðil; sadece mesleðini uygulama
özgürlüðünü kazanmýþtýr.”(22) Demek ki
özgürlük, ancak hayvani burjuva toplumunun ge-
liþmesine yol açmaktadýr. Oysa “Her özgürleþme
insan dünyasýnýn, insan iliþkilerinin insana dönme-
si demektir.”(23) Ve “Ýnsanlýk özgürleþmesi ise,
ancak ve ancak, kiþi soyut vatandaþ olmaktan
çýktýðý zaman, günlük hayatýnda, iþinde, durumun-
da, insan türünün bir üyesi haline geldiði zaman,
kendi ‘force propre’larýný tanýdýðý ve düzenlediði
zaman, kendi gücünü toplumun güçlerinin bir par-
çasý olarak tanýdýðý ve bunlar siyasi güç olarak
kendisinden ayrýlmamýþ bir hale geldiði zaman
gerçekleþebilir.”(24) Ýþte bu yüzden, ezilen sýnýfýn
kurtuluþu, bütün sýnýflarýn kurtuluþu demektir.
Kurtuluþ sýnýftan kurtuluþtur.

Tapýnak Banka

Tarihin kaydettiði ilk bankalar tapýnaklardý;
Paranýn emanet edildiði ilk kurum milattan önceye
denk gelen Þamaþ tapýnaðýydý. Bununla birlikte
tapýnaklarda sadece “para”nýn korunmadýðý, ayný
zamanda faiz oranlarýnýn da kararlaþtýrýldýðý
yönünde iþaretler var. Çok daha sonra, 12.
Yüzyýlda Templier Þovelyelerini biliyoruz;
Kudüs’te tapýnaklarýn bekçiliðini yaparken ayný
zamanda bankerlik de yapmaya baþladýlar ve bu
yolla inanýlmaz zenginleþtiler. Baþlangýçta Hasan
Sabbah’ýn liderliðindeki Haþhaþileri taklit ediyor-
lar, gizlilikleri dýþýnda ilhamýný aldýklarý örgütten
bir iz taþýmýyorlar. Ancak, kendi toplumlarýný Haþ-
haþilerin Ortadoðu’yu etkilediðinden daha fazla et-
kiledikleri de açýktýr. Bu garip tarikatýn Batý
kültüründeki yeri hala tartýþýlmakla birlikte, biz

Templielerin parayla saadet bulamadýklarýný bili-
yoruz. Dünyanýn bu ilk uluslararasý bankerlik ku-
ruluþunun baþý Jacgues De Molay, tarikatýn para-
larýna el koymak isteyen Fransa Kralý “Yakýþýklý
Filip” tarafýndan diri diri yakýlmýþtý. Templier yer
altýna çekildi; ancak bu zafer, muzafferin hane-
danlýðýnýn paranýn baskýsý karþýsýnda tuz buz ol-
masýný engelleyemedi. Yine de eski çaðlarda para,
hala tapýnaðýn parasýydý; paranýn tapýnaðý ise
bütünüyle modern bir olgudur ve bu yüzden kutsal
Kudüs, bugün sadece para tapýnaðýnýn bir gözetle-
me kulesi derecesine düþürülmüþtür.

Modern bankerlik ise bütünüyle bir Yahudi
uðraþý olarak ortaya çýkmýþtý. Bunda baþlangýçta
kitleler halinde Londra ve New York’a kabul edil-
melerinin büyük rolü vardý. “Sermaye aktarma hu-
susunda Yahudiler eskiden beri becerikliydiler; an-
cak, Anglo-Sakson toplumuna yerleþince yararlan-
makta olduklarý yasal güven onlarý birikim yapma-
ya teþvik etti. Haklarýna güvenen Yahudiler faali-
yetlerini geliþtirdiler. Mücevher türünden, yükte
hafif pahada aðýr ticari maddeler artýk Yahudilerin
tek ekonomik faaliyeti deðildi.”(25) 1700’lü
yýllarýn ortasýnda Ýngiltere hükümeti, geniþ ölçüde
Yahudi bankerlerin finansmanýndan yararlanýyor-
du. Kýsa bir süre sonra Borsa oyunlarý da tipik bir
Yahudi uðraþý haline geldi. Borsa, sermaye topla-
yarak verimli amaçlar için kullanmanýn en etkili ve
akýlcý þekliydi. “Sanayi devrimi döneminde gittik-
çe yayýlan alanlarda ticari aile teþkilatlarý kurmuþ-
lardý. Eskiden beri mektup yazmaya düþkündüler.
Leghorn’dan, Prag’dan, Viyana’dan, Frank-
furt’tan, Hamburg’dan, Amsterdam’dan ve daha
sonra Bordeaux’dan, Londra’dan ve Philadelp-
hia’dan hýzlý bilgilendirme aðlarý kurarak, siyasi ve
askeri olaylardan anýnda haberdar olduklarýndan,
bölgesel, ulusal ve dünya piyasalarýnýn taleplerini
karþýlamaya her zaman hazýrdýlar.”(26) Londra,
dünyanýn atölyesinin finans merkezi olmuþtu ve
bu daha sonraki geliþmeleri hýzlandýrýcý bir etki
yapmýþtý. 

Yahudi bankerler, Londra’da, meta ihracý aþa-
masýnda biriktirdiler. Sonra, yeni dinamik merkez,
New York Londra’nýn yerini aldý. Yeni finans ve
borsa tapýnaðý New York, 1900’lü yýllarýn baþýnda,
sermaye niteliðini deðiþtirmeye baþlarken çoktan
bir Yahudi kenti görünümünü almýþtý. “1900’lerde
bir milyon Eþkenazi dilini konuþan spikerle, New
York dünyanýn en muazzam Aþkenazit basýnýna
sahipti. Baþlýca dört isim altýnda günde 600.0000
gazete satýlýyordu: Warheit (radikal ve milliyetçi),
Jewish Morning Journal (Ortodoks ve muhafaza-
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kar), Tageblat (Ortodoks ve siyonist), Forward
(sosyalist). Çok kýsa bir zamanda Yahudiler Ýngi-
lizce yayýn yapan basýna da hakim oldular. Arthur
Hays Sulzberger ve Arthur Ochs New York Ti-
mes’i yönetiyorlardý, Dorothy Schiff ve J. David
Stern New York Post’u ve bir süre sonra büyük
yayýnevleri de devreye girdi. Bu arada Manhat-
tan’ýn ve Brooklyn’in 600.000 sakini vardý.
1920’deki 1.640.000 Yahudi nüfusuyla, New york
dünyanýn en büyük Yahudi ve Aþkenazit kentiy-
di.”(27) Daha  birinci savaþýn baþýnda J.P. Morgan
and Co. Firmasýnýn yetkilileri, finans merkezinin
yer deðiþtirdiðinin farkýndaydýlar. Ýhtilaf devletle-
rinin, silah ve savaþýn finansmanýna ihtiyaçlarý
vardý ve bu ihtiyacýn büyük kýsmý New York’tan
saðlanmýþtý. “Birinci Dünya Savaþýndan hemen
sonraki senelerde meydana gelen deðiþikliklerin
pek farkýna varýlmamasýna raðmen, savaþ,
dünyanýn finans merkezi olarak Avrupa’nýn duru-
mu sarstý: ticaret, yeterli finansman olmadýkça ge-
liþemezdi... Fakat savaþ sonrasý dönemde ihtiyaç
duyulan mali kaynaklara sadece Amerika Birleþik
Devletleri sahipti. Bu ülke, dünyanýn en büyük ala-
caklý ulusu olmanýn getirdiði sorumluluklarý üzeri-
ne almaya baþladýkça, Amerika’dan Avrupa’ya o
zamana dek görülmemiþ ve günümüze kadar da
sürekli olarak devam etmiþ olan borç ve yardým
akýný baþladý.” (28) Ýþin ilginç yaný, birinci savaþta,
Londra ve New York’ta üstlenmiþ Yahudi banker-
lerin savaþýn iki tarafýný da finanse etmesiydi.

Daha savaþ sýrasýnda bankerler o kadar
güçlenmiþlerdi ki 1913 yýlýnda Federal Reserve
Kanunu’nun çýkmasýný saðlayabildiler. Bu kanun-
la Amerikan Merkez Bankasý özelleþtirilmiþ, fede-
ral fonlarýn idaresi devletin denetiminden Federal
Reserve Bankalarý’nýn kontrolüne geçmiþti. Bu
bankalarýn hisseleri ise özel bankalara arasýnda
paylaþtýrýlmýþtý. Böylece, para basma yetkisi de bir
anlamda bu özel bankalarýn eline geçmiþ oldu. Bu,
bankerlerin fiilen devletin yönetimini ele geçirme-
si demekti.

Rothschild ailesi ve ardýndan onlarýn desteðiy-
le palazlanan Rockefeller örneklerinde görüldüðü
gibi, finans ve banka çevreleri son derece küçük
bir grubun eline geçmeye baþlamýþtý. Öyle ki, Roc-
kefeller ailesi 20. Yüzyýla bir petrol devi olarak
girmiþ ve neredeyse dünya petrol ticaretinin
yarýsýný kontrol eder hale gelmiþti. Standart Oil
olarak bilinen bu beþ petrol þirketi þunlardý: Ex-
xon, Texaco, Socal, Gulf ve Mobil. Dolayýsýyla,
Rockefeller’lar her dönemde Amerikan iç ve dýþ
politikasýnda çok önemli oldular. Bugün, etki alaný

hala tartýþýlmakta olan CFR (Dýþ Ýliþkiler Komis-
yonu) adlý örgütün yöneticisi ve akýl hocasý bu ai-
leydi. 2. Savaþýn ardýndan kontrgerilla türü
örgütlenmelere gidilmesini Amerikan hükümetine
önerende yine ayný aileden biriydi. 

Bu geliþmenin ilk sonucu bu þirketlerin arzu-
larý ile ABD Dýþ politikasýnýn birleþmesi oldu.
Dünyanýn çeþitli yerlerinde yapýlan darbeler ve
darbe giriþimleri ayný zamanda bir ABD kökenli
þirketin adýyla birlikte anýlýr oldu. Örneðin Pana-
ma’da 1900’lü yýllarýn baþýnda baþta Unitet Fruit
Co. olmak üzere birçok Amerikan þirketi faaliyet
gösteriyordu. Elbette Standart ailesinden Gulf Oil
ve Texaco da yaðmadan payýna düþeni almýþtý.
Bunlardan en azgýný olan United Fruit, 1928’de
tarým iþçilerine karþý binden fazla iþçinin
öldürüldüðü silahlý bir müdahaleye giriþmiþti.
“Muz Cumhuriyetleri”nin isim babasý olan United
Fruit, yüzyýlýn geri kalanýnda da Panamalýlara kan
kusturmaya devam etti. 

Venezuela’da da petrol kaynaklarý üzerinde
Standart’ýn tekeli vardý. Venezuela uzun yýllar bo-
yunca petrol tekellerinin desteklediði diktatörlerin
yönetiminde kaldý. 

Brezilya’da, 1964 yýlýnda ITT’nin Brezilya þu-
besi ulusallaþtýrýlýnca ABD elçisi tarafýndan yöne-
tilen generaller ayaklandýlar ve yönetimi ele geçir-
diler. Sonraki yýllarda ülkenin varlýðýný yok pa-
hasýna yaðmalayanlar arasýnda Chase Manhattan
Bank ve Standart Oil de vardý. 

Bolivya, Standart Oil ve Royal Dutch Co.
arasýndaki rekabet yüzünden iki kez komþularýyla
savaþmak zorunda kaldý. 

Þili’nin sosyalist lideri Allende, ITT ve
CIA’nýn düzenlediði bir komplo sonucu devrildi
ve yerine ITT’nin maaþlý bir generali geçirildi. 

Dünyanýn diðer bölgelerinde de uluslar arasý
þirket destekli darbelere sýkça rastlanýyordu.
Ýran’da Musaddýk, 1953 yýlýnda CIA tarafýndan
düzenlenen bir darbeyle devrildi. Darbenin
ardýndan, Ýran petrol üretiminin yüzde 40’ý Stan-
dart Oil’in denetimine geçti. Bu satýrlarýn yazýldýðý
sýrada dünya bu kez Ýran’ýn sýnýr komþusu Irak’a
düzenlenecek Amerikan saldýrýsýna kilitlenmiþti.
Ýþin ilginç yaný, Amerikan hükümeti içinde
saldýrýya en hevesli dört kiþinin petrol þirketlerinin
adamý olmasýydý. 
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Aslýnda bütün bunlar, ayný zamanda birer CIA
giriþimi olarak biliniyordu. ABD hükümeti ile
büyük þirketler arasýndaki ayrýmýn ortadan
kalktýðýnýn ters yönde iþaretleri de var: “Örneðin,
Standart Oil Þirketi, 1950’lerde Suudi Arabistan’da
petrol üretirken, maliyeti çok daha fazla olmasýna
raðmen, Ýran’da da yatýrýma giriþmeye, Amerikan
hükümeti tarafýndan zorlanmýþtýr. Gerçekten bugün
de birçok ülke, Mitsubishi’nin ülkeye yatýrýmýna
izin verilmesini Japon Ticaret ve Sanayi Birliðinin,
Exxon’un yatýrýmýna izin verilmesini ise Amerikan
Hükümetinin ülke içindeki etki alanýn geniþlemesi
olarak kabul etmektedir.”(29) Bu geliþmenin en
güzel örneði, neredeyse bütün ABD Baþkanlarýnýn
büyük þirketlerin oluþturduðu CFR örgütünün için-
den çýkmasýdýr. ABD’de hükümete giden yol bu tür
büyük finans çevresinin etki alanýnda olan bu tür
kuruluþlardan geçmektedir. 

Dolayýsýyla, ABD’nin ilgi alaný içindeki azge-
liþmiþ ülkelerdeki ABD çýkarlarý ile çok uluslu þir-
ketlerin çýkarlarý birbiriyle örtüþmektedir. Bu þir-
ketler o kadar güçlenmiþlerdir ki, kendi çýkarlarýna
ters kararlar alan hükümetleri devirmekte hiç te-
reddüt etmemektedir. Amerikan kaynaklý baskýlara
maruz kalan bu ülkelerin gelirleri, o ülkede faali-
yette bulunan þirketlerin gelirlerinden düþüktür. Bu
onlarý bu tür giriþimlerde daha cüretkar yapmak-
tadýr.

BAZI AZ GELÝÞMÝÞ ÜLKELERÝN
G.S.M.H. ÝLE ÇOK ULUSLU ÞÝRKETLERÝN
SATIÞ HASILATLARININ KARÞILAÞTIRIL-
MASI -1974

-Milyar Dolar-

Arjantin 37 380 Exxon 42 061

Türkiye 29 460 General Motors 31 549
Venezuela 22 780 Shell 33 037
Yunanistan 18 830 Ford Motor 23 640
Portekiz 14 650 I.B.M. 14 027
Cezayir 11 100 General Electric 13 413
Þili 8 680 I.T.T. 11 154
Uganda 7 910 Unliver 13 666
Gana 4 130 Nestle 5 603
Malezya 2 700 Coca-Cola 2 522

Kaynak. Fortune. Mayýs-Haziran 1975. (30) 

Öte yandan, azgeliþmiþ ülkelerde yapýlan þir-
ket destekli darbelerin, bu þirketlerin baþýboþ ey-
lemleri olmadýðý yönünde iþaretler de var. Sözüne

ettiðimiz þey, yalnýzca þirketlerle ABD Hükümeti
arasýndaki iliþkiler deðil. Örneðin Þili’de Allen-
de’ye karþý yapýlan giriþimlerde, hem bir þirketin,
hem ABD Hükümetinin ve hem de hükümet dýþý
üst organizasyonlarýn rolü var. 1972 yýlýnda Salva-
dor Allende, Birleþmiþ Milletlerde yaptýðý konuþ-
mada, ITT ile ABD Hükümeti arasýndaki iþbirliði-
ni þöyle ifade etmiþti: “Geçen Temmuz bütün
Dünya büyük bir hayretle I.T.T. þirketinin
Hükümetimi 6 ay içinde devirmek için Amerikan
Hükümeti’ne yaptýðý teklifleri öðrendi. 16 farklý
planý içeren belgeler yanýmdadýr. Bunlar Þili eko-
nomisini yýkmak, politik sabotajlar yapmak ve
halk arasýnda panik ve kargaþalýk çýkararak Þili or-
dusu aracýlýðý ile demokratik rejimi yok etmek ve
diktatörlük kurmak amacýna yöneliktir... Dünya
ülkelerinin saygýdeðer temsilcileri önünde I.T.T.
þirketini ülkemde iç harp çýkarmakla suçluyorum.
I.T.T.’nin bu davranýþý emperyalist bir müdahale-
dir.”(31) Bir baþka kaynakta ise özellikle Þili
bakýrýnýn geleceðini planlayan bir baþka örgütten
söz ediliyor: David Roctefeller finansmaný ve li-
derliði ile oluþturulan Council of Foreign Relation
(CFR).(32) 

Bu örgütün ünlü yöneticisi ve Amerikan dev-
letinin bütün karanlýk labirentlerinde bulunmuþ bir
baþka isim ise operasyonun baþýndaydý: “1970 yýlý
baþladý. Kanun gereðince Þili’de Baþkanlýk seçim-
leri 4 Eylül’de yapýlacaktý. ITT durumu deðerlen-
dirmiþ ve teþhisini koymuþtu. Baþkan Harold Ge-
neen þirketin sloganýna sadýktý: ‘Her þeyden önce
sürprizlere yer yok.’ Dr. Kissinger, Þili’yle ilgilen-
meye baþlýyordu. Pentagon’da ise, Þili’ye müda-
haleyi öngören Contingency Planý’nýn hazýrlýklarý
ilerliyordu.”(33) CFR markasý, aslýnda ABD
Hükümetinin üzerindeki mali oligarþi egemenliði-
nin bir göstergesiydi. 

CFR’in kuruluþu da hemen hemen ABD mali
sermayesinin üstünlüðü ele geçirdiði yýllara
rastlýyordu. Bir Avrupa iç savaþý olan birinci savaþ-
tan sonra Avrupa’dan Amerika’ya yüksek finans
çevreleri ile birlikte bu örgütler de göçmüþtü.
Örgüt, banker Morgan’ýn öncülüðünde 1921
yýlýnda kurulmuþ ve zaman içinde inanýlmaz bir et-
kinliðe kavuþmuþtu. Örgüt daha sonra uluslararasý
sahnede de ihtiraslý olan Rockefeller’lerin eline
geçti. “David’in babasý Council’e büyük paralar
vermiþti: 1953’te McCloy, Chase’in yönetimini
aldýðýnda Council’in baþkaný olmuþtu ve 1969-
70’de David de her iki iþte birden halefi oldu. Da-
vid 1954’de Prens Bernhard ve baþkalarý ile birlik-
te Bilderberg Konferanslarýnýn kurucusu olmuþu.
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Bu konferanslar yýlda bir kere batýlý politikacýlarý,
bankacýlarý ve iþadamlarýný bir araya getiriyordu:
ve 1972’de gene Council ile yakýn baðý bulunan
Trilateral Commission’u kurdu, bunda Ameri-
ka’nýn, Avrupa’nýn ve Japonya’nýn liderlerini bir
araya getirdi; Zbigniew Brzezinski sekreter-
di.”(34) Böylece yüksek maliye, enternasyonalist
bir yapýya da kavuþmuþ oluyordu. Örgüte mali
kaynak saðlayanlar arasýnda Ford Vakfý, Carnagie
Vakfý, Rockefeller Vakfý, IBM, Standart Oil gibi
þirketler ve yan kuruluþlarý vardý. Örgüt hem
hükümet hem de iki büyük siyasal parti üzerinde
etkiliydi. Baþkanlarýn çoðu, Ulusal Güvenlik Kon-
seyi yöneticilerinin hemen tamamý üyeleri
arasýndan çýkýyordu. (35) Konuyla ilgili kaynaklar,
hem BM’nin, hem de Dünya Bankasý ve IMF gibi
kredi kuruluþlarýnýn peydahlanmasýnda da adý ge-
çen örgütlerin parmaðý olduðuna dikkat çekiyor.

Sihir Kredi

Bankacýlýk sistemi basit biçimiyle ödünç ver-
me iþlemiydi. Ödünçlenme, kapitalist üretimin
vazgeçilmez þartýydý; çünkü mallarýn ve paranýn
dolaþýmý sýrasýnda ister istemez belli bir zamanýn
geçmesi gerekiyordu. Bu nedenle kapitalistler, bir-
birlerini kredilendiriyordu. Para ise, en sonunda
borç ve alacaklarý denkleþtirmek için kullanýlýyor-
du. Bankalar iþte bu aþamada iþe karýþtýlar, aslýnda
bir kredi anlaþmasýný temsil eden kaðýtlarý toplaya-
rak, kredi veren durumuna geçtiler. Para tacirliði,
iþin baþýnda bir yoðunlaþma ve merkezileþme eði-
limi olarak ortaya çýktý.

Kredi kurumu, banka sermayesi biçimiyle ser-
mayenin yeni bir hale geçmesi anlamýna geliyor.
“Bono, paranýn iþlevini yüklenip parasal kredi gibi
hareket etmekle paranýn yerine geçmiþ olmaktadýr.
Dolaþým olaylarýnýn büyük bir bölümü, hatta en
büyük ve yoðun olanlarý üretken kapitalistlerin
kendi aralarýnda cereyan ediyor. Bütün bu iþlemler
ilke olarak senetler aracýlýðýyla yürütülüyor. Senet-
lerin çoðu da karþýlýklý olarak denkleþtirilerek iptal
ediliyor. Ve bakiyeye, ödemek için de sadece
küçük miktarda nakit gerekli oluyor. Demek ki
üretken kapitalistler birbirlerine karþýlýklý krediler
açabiliyorlar. Burada kapitalistlerin birbirlerine
ödünç verdikleri þey onlar için metasal sermayeyi
temsil eden metalardýr.”(36) Oysa bu iþlem banka
tarafýndan üstlenildiðinde para sahibi artýk bir giri-
þimci gibi deðil sadece para sahibi olarak hareket
ediyor ve üretimden aldýðý payý en yüksek nok-
tasýna çýkarýyordu. “Kredi senedi (veya bonosu)
dolaþým döneminin bitimi için açýlan kredidir ve

dolaþým dönemini aþmak için gerekebilecek ek
sermayenin yerini alýr. Bu dolaþým kredisini nor-
mal olarak üretken kapitalistler birbirlerine açarlar.
Ancak paranýn dolaþýmdaki geriye dönüþünün  ak-
sadýðý zamanlardadýr ki paranýn üçüncü kiþilerden,
yani bankalardan saðlanmasý gerekmektedir. Ýþte
böylece bankalar meta satýþlarýnýn týkanýp senet
dolaþýmýnýn bu normal koþullarý çöktüðü sýrada
iþin içine girerler, örneðin meta satýþýnýn geçici ola-
rak durduðu veya metalarýn spekülatif nedenlerle
elde tutulduðu vb. zaman. Bu durumlarda bankalar
senet kredisini boyuna geniþletip besler.”(37) Hil-
ferdig, “Bankacý senedi satýn almakla kredi veren
haline gelir”(38) diyor. Yani, siyasal iktisadýn giri-
þimcisi, böylece, kendi parasý yerine ve kredi iliþ-
kisine girdiði alacaklý veya borçlusunun yerine,
bankanýn sermayesini kullanýr. “Bankacýlýk siste-
minin geliþmesi ve bütün iþsiz paralarýn bankalara
akmasýyla birlikte banka kredisi ticari kredinin ye-
rini almaktadýr.“(39) Öte yandan banka, toplumda-
ki bütün paralarý, bu arada kendi baþýna sermaye
olmayan paralarý da toplar, giriþimci kapitalistin
emrine verir:  “Kapitalistlere doðru, böylece ban-
kalarýn yönlendirdikleri kendi parasal sermayele-
rinden baþka tüm öteki sýnýflarýn iþsiz paralarý da
üretken biçimde kullanýlmak üzere akýp duru-
yor.”(40) Banka, bütün paralarý toplama ve serma-
yeye çevirme iþlevini üstlenirken, diðer yandan
bütün giriþimci kapitalistleri de kredi iliþkisi
aracýlýðýyla kontrol etme gücü kazanýr. 

Banka, üretimin gücü yerine, paranýn gücüne
dayanýr ve týpký giriþimci kapitalistin gücünü do-
laþýmdan, piyasadan alýyormuþ görünmesi gibi o
da gücünü sadece paradan alýyormuþ gibi görünür.
Bankada, kapitalist üretim sürecinin soyutlanmasý
tamamlanmýþtýr; üretimle paranýn baðý tamamen
kopmuþtur. Bankacý, alýp satmaktan kazanç doðu-
ran eski bezirgan gibi davranmaktadýr; farký onun
yalnýzca para  alýp satmasýdýr.

Oysa, bankanýn parayý kapitalist giriþimciye
satmasýnda, karýn kaynaðý ile ilgili bað hala
görünmektedir. “Kapitalist üretim sisteminde her
parasal meblaðýn sermaye olarak iþ görme, yani
kar üretme yeteneði vardýr. Bunun koþulu da, bu
meblaðýn üretken kapitalistlerin emrine verilmesi-
dir.”(41) Sonunda, sattýðý paranýn karýný faiz olarak
aldýðýndan, bu iliþki unutulmuþtur. “Normal koþul-
larda faiz, karýn sadece bir bölümü olduðundan,
kar faizinin üst sýnýrýný oluþturuyor. Ve kar ile faiz
arasýndaki biricik iliþki de budur. Buna karþýlýk fa-
iz hiçbir zaman karýn belirlenmiþ sabit bir bölümü
deðildir. Faiz düzeyi ödünç sermayenin talep ve
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arzýna baðlýdýr.”(42) Burada paranýn para üretmesi
gibi görünen þey gerçekte, ödünç paranýn üretken
sermayeden pay almasýdýr. 

Ancak bu iþlem karmaþýk ve dolaylý olduðu
için bütün bu oyunlar üretimden kopmuþ gibi
görünür. “Kapitalist üretim iliþkilerinin ulaþtýðý
aþamada artýk kökenlerinden koparýlmýþ, doðuþ
nedenleri unutulmuþ görünen, kýsacasý kar dediði-
miz siyasal (güvenceye alýnmýþ) moment bundan
böyle kredi faizi, temettü, kurucu hissesi vb. gibi
çeþitli kýlýklara bürünür.” (43) Burada, paranýn, an-
cak üretim süreci ile iliþkilendirilince “artabildiði”
görülmektedir. Ama öte yandan, “Finans kapitalin
hareketi sadece bir hareketin yansýmasý olduðu
halde sanki kendi baþýna gerçek bir hareketmiþ gi-
bi gözükmektedir.”(44) 

Yani üretken güç, artýk paranýn üretken
gücüdür:  “Para, kar üretir, yani kapitaliste,
emekçilerden belli bir miktar karþýlýðý ödenme-
miþ emek, artý-ürün ve artý-deðer sýzdýrma ve bu-
na sahip çýkma olanaðýný verir. Böylece para, pa-
ra olarak kendi kullaným-deðeri dýþýnda, ek bir
kullaným-deðeri niteliði kazanýr. Paranýn bu kul-
laným deðeri, demek ki, sýrf, sermayeye çevrildi-
ði zaman ürettiði karý kapsar. Para, bu potansiyel
sermaye niteliði içersinde, kar üretme aracý ola-
rak, bir meta halini alýr, ama sui generis bir meta.
Ya da, ayný þey demek olan, sermaye, sermaye
olarak bir meta haline gelir.”(45) Meta, deðiþim
deðeri için üretilir ama paraya dönüþmesi için
kendilerini kullaným deðeri olara dýþa vurmalarý
gerekir. Öte yandan paraya dönüþmedikçe meta
süreci tamamlanmýþ olmaz;  çünkü meta ancak
paraya dönüþerek bütün öteki mallar için müba-
dele deðeri haline gelebilir. Böylece, bir mübade-
le aracý olan ve kendisi de bir meta olan para si-
hirli bir hal alýr. Her þeyi yaratan ilk koþul olarak
görünmesi, üretimdeki rolünü tepe taklak eder.
Piyasadaki hareketlerinin bizzat deðer yaratýyor
gibi görünmesi meta üretim sürecinden kaynak-
lanmaktadýr ama bu bað tamamen spekülatif bir
biçimde beliren borsa hareketlerinde büsbütün
gözden kaybolur. 

Banka, topladýðý paraya ve verdiði ödünce
karþýlýk faiz alýr. Ancak, “Sermayenin fiyatýný be-
lirleyen bir þey olarak faiz, daha baþlangýçta tama-
men irrasyonel bir ifadedir”(46) “Faiz.. kökeni
bakýmýndan, faal kapitalistin, sanayicinin ya da
tüccarýn, kendi sermayesi yerine borç alýnan ser-
mayeyi kullandýðýnda, para-sermaye sahibine ve
onu ödünç veren ödemek zorunda olduðu karýn,

yani artý-deðerin yalnýzca bir parçasý gibi görünür,
ve kökeninde, onun bir parçasý olduðu gibi, ger-
çekte onun bir parçasý olarak da kalýr.”(47) Sonuç-
ta, ne kadar spekülatif görünürse görünsün, üre-
timden ne kadar baðýmsýzlaþýrsa baðýmsýzlaþsýn,
bütün ekonomik kategorilerin çýkýþ noktasý üre-
timdir.

Kapitalist üretim biçimi, gerçekte bir asalak
olan kapitaliste üretimde baþ rolü oynama þansý
verir. Ancak burada kapitalist, bir giriþimci-kapita-
list olarak hala üretimin içindedir; onu kontrol
eder, süreci izler ve dönüþümün yeniden üretilme-
sini gözetir. Kredi ise, artýk giriþimci olmayan ka-
pitalisti hepsinin üzerine çýkarýr. Soyutlama, kendi
soyutlamasýný doðurur.  

Para toplayan ve para daðýtan kapitalistin, bu
parayý doðrudan üretime yatýran kapitaliste galabe
çalmasý bu üretim biçiminin doðasýndandýr. Amaç
para ise, para bankadadýr ve böylece bankalar za-
manla sanayi sermayesinin içine sýzar ve gerçek
kontrolü ele geçirir. Banka sermayesi ile sanayi
sermayesi birbirine karýþýr, birbirinin yerine geçer.
Bu kaçýnýlmaz olarak merkezileþmeye ve yoðun-
laþmaya yol açar.

“Modern kapitalizmin karakteristikleri aslýnda
merkezileþme veya yoðunlaþma olgusu tarafýndan
çizilmektedir ki bu olgu, bir yandan karteller ve
tröstler oluþturarak ‘serbest rekabetin rafa
kaldýrýlmasý’nda göstermektedir kendini, bir yan-
dan da banka sermayesiyle sanayi sermayesi
arasýnda giderek pekiþen içli dýþlý iliþkilerde. Ýçte
bu içli dýþýlýk yoluyla sermaye... Finans Kapital bi-
çimine bürünmektedir, yani sermayenin en olgun
ve en soyut görünümüne.”(48) 

Þimdi, büyük þirketlerle, önde gelen kapitalist
merkezlerin birbirine dönüþtüðünü izliyoruz.
Örneðin A.B.D., dünyanýn geri kalanýna bir banka
gibi davranmaktadýr. Bu kapitalist üretimin de
merkezileþmesine, iç içe geçmesine neden olmak-
tadýr.”Ulusal ekonomiler birbirine baðlanmýþ du-
rumda ve yaklaþýk 750 küresel kuruluþ tarafýndan
kontrol edilen ticari bankacýlýk ve þirket dünyanýn
her yerinde birbirine baðlanmýþ durumda.”(49)
Dünyanýn zenginler dýþýnda kalan bölümü, giderek
daha fazla IMF, Dünya Bankasý ve Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) tarafýndan çekip çevriliyor, büyük
borç veren bankanýn ekonomik ve mali çýkarlarýna
göre düzenleniyor. Bu ülkelerdeki borsalar, merke-
ze sermaye aktarmanýn araçlarýdýr artýk.

Ancak bu döngü, sanýldýðýndan daha
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kýrýlgandýr. Zincirin bir noktasýndaki kýrýlma,
bütününü daðýtabilir ve buna sýkça rastlanýlmak-
tadýr. “Meta akýmýný meta izleyebilir, ama en so-
nunda daha önceki akýmlarýn tüketim tarafýndan
yalnýzca görünüþte emilmiþ olduðunun farkýna
varýlýr. Meta-sermayeler, pazarda yer kapmak için
birbirleriyle rekabet ederler. Gecikenler, satsa bile,
ucuza satarlar. Ödeme zamaný geldiði halde, daha
önceki akýmlar hala elden çýkarýlmamýþtýr. Bu me-
talarý ellerinde bulunduranlar ya iflas ettiklerini
ilan etmek, ya da yükümlülüklerini karþýlamak
için, bunlarý ne pahasýna olursa olsun satmak zo-
runda kalýrlar. Bu satýþýn fiili talep durumuyla en
küçük bir iliþkisi yoktur. Bu, yalnýzca ödeme tale-
bi ile, metalarý paraya dönüþtürme ivedi zorunlulu-
ðu ile iliþkilidir. Ardýndan bir bunalým patlak verir.
Bu, yalnýz, tüketici talebindeki, bireysel tüketim
talebindeki doðrudan azalmayla deðil, sermayenin
sermayeyle deðiþtirilmesindeki, sermayenin yeni-
den üretkenlik sürecindeki azalmayla da görülür
duruma gelir.”(50) Çark dönüyorsa, bu, yalnýzca
en alttakilerin çarký döndürmedeki ýsrarý nedeniy-
ledir.

Pratik Yahudi olmayý reddetmek

Evet, bu toplum sürüyor çünkü hepimiz, bu
garip sihirli alemi olaðan bir þeymiþ gibi görüyo-
ruz. Bir dolaþým odaðý olmayý, her gün, insan ol-
maya tercih ederek sürmesini saðlýyoruz. Para için
üretiyoruz ve para tarafýndan üretiliyoruz. “Müba-
dele ancak orada, kýsacasý toplumsal baðlam veya
baðýmdaþlýðý saðladýðý yerde, yani bireylerin özel
mülkiyet ve iþ bölümüyle hem birbirlerinden kop-
tuklarý hem de birbirlerine muhtaç olduklarý bir
toplumda toplumsal bir belirlilik kazanýr.”(51)
Kýrýlgan bir zincir tarafýndan baðlanmýþýz ve zinci-
ri parçalamamak için kýpýrdamamaya özen göste-
riyoruz.

“Bu toplum(kapitalist), ancak topluluðun eko-
nomik açýdan tanýdýðý biricik toplumsal süreç olan
mübadele süreci sayesinde ‘toplum’ haline gel-
mektedir.”(52) Toplumun, iktisadi bir þey olarak
belirmesidir bu; burada toplum artýk iktisadýn bir
türevidir, çünkü kendini ancak iktisat aracýlýðýyla
gerçekleþtirmektedir. Dolayýsýyla, mal da artýk mal
belirlemesini yitirmiþtir, belirli bir ihtiyacýn
karþýlýðý deðildir, bir deðiþim nesnesidir ve do-
layýsýyla bir metadýr. Artýk hiç kimse onun ihtiyacý
karþýlama yeteneðiyle ilgilenmemektedir ve deði-
þim deðeri kullaným deðerini yok etmiþtir.

Bu iktisat toplumsal bir iliþki olan mübadeleyi

kiþisel bir þey olarak ele almakta, dolayýsýyla bire-
yin psikolojik eðilimlerini onun içine sokmaktadýr.
Oysa mübadele gerçekten kiþisel bir þey olsaydý,
iktisadýn ilgi alanýn dýþýnda olmasý gerekirdi.

Mübadele, hiçbir þekilde bireysel ihtiyacýn bir
karþýlýðý deðildir; ama bu ihtiyacý kullanýr, onu
kendi aleti haline getirir. Giderek, ihtiyaç bizzat
mübadele tarafýndan belirlenir bir hale gelir. Bi-
reysel ihtiyaçlarýn doyurulmasý burada ikinci de-
receden bir sonuçtur. Mübadele için birey, bir alýcý
veya satýcýdýr; bu kimliðiyle sonsuz sayýdaki do-
laþým odaklarýndan biridir. Bireyde, böylece,
bütün sýnýfsal konumlar anlamýný yitirir. Dolaþým
ve mübadele gerçek bir özgürlük ve eþitlik
alanýdýr. Çünkü dolaþým ve mübadelenin kimlik
kartý paradýr, söz konusu olan para sahibidir, yok-
sa þu ya da bu sýnýftan olmak deðildir. Parasý
olanýn her þeyi yapabileceðinin varsayýldýðý
büyülü bir alemdir bu. “Eþitlik kapitalist bir top-
lumda karar verici momentin sermayeden baþkasý
olmadýðýný ifade eder ve o nedenledir ki tek tek
mübadele fiillerinde þu koþul gerçekleþmez: Eþit
emeðe eþit emek... Tam tersine geçerli olan þudur:
Eþit sermayeye eþit kar. Emek eþitliðinin yerini
kar eþitliði almaktadýr ve ürünler kendi deðerleri
üzerinden deðil, üretim fiyatlarý üzerinden
satýlýr.”(53) Bezirganlar alýp satmayý sürdürür,
çünkü gerçekte emek gücünden baþka satacak þe-
yi olmayanlar da bir bezirgan gibi davranmaya
devam etmektedir.  

Mübadele, gerçekte biricik olan bireyin eme-
ðini bütün diðerleriyle eþitlenebilir hale getirir.
Emeðin ücretli emek haline gelmesi ve yaratýcý
gücünü yitirmesi için bu eþleþtirmenin gerçekleþ-
mesi gerekir. Örneðin elbise üreten bir üreticinin,
üretici yeteneðinin onay mercii ürettiklerinin bir
ihtiyacý karþýlamasý deðil karþýlýðýnda ne kadar
meta aldýðýdýr. Yani bizzat mübadelenin kendisi-
dir. “Onun bu toplumsal becerisini ancak ve sade-
ce kendi malý karþýlýðýnda mübadele yoluyla elde
ettiði mallar doðruluyor. Çünkü toplum kaderini
eþyaya baðlamýþtýr, yoksa kiþilere ve toplumun
kolektif bilincine deðil.”(54) Oysa denklem ba-
sittir: yeniden kaderimizi toplumun kaderine bað-
layabiliriz.

Bu bezirgan-Yahudi yaþamýný reddedebiliriz.
Biz,“..dünyamýzýn gerçek Yahudisine; Bauer’in
anladýðý Sept günü Yahudisine deðil, günlük ha-
yatýn Yahudisine” bakýyoruz. Burada, kýnadýðýmýz
onun yeni dinidir: “Nedir Yahudinin bugünkü
dünyamýzdaki temeli? Pratik ihtiyaçlar, bencil
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çýkarlar. Nedir Yahudinin bu dünyadaki ibadeti?
Bezirganlýk. Nedir Yahudinin bu dünyadaki
Tanrý’sý? Para.”(55) Þimdi, bezirganlýktan ve pa-

radan kurtulmak istiyoruz; ve zamanýmýzýn kurtu-
luþu, Marksýn da dediði gibi “Yahudiden kurutu-
luþ” olacaktýr.
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Fabrika dergisinde zaman zaman güncelin
dýþýna çýkan, yeni duruþlar öneren- tartýþan
yazýlar çýkýyor. Bunlardan birisi de Kasým 2002
tarihli 54. sayýda çýkan Avrupa Ýdeolojisi adlý
yazý oldu. Genel olarak Orhan Gökdemir’in
yazýlarýný ilgiyle okuduðumu söyleyebilirim.
Duruþuna itiraz ettiðim noktalar olmakla bera-
ber bunlarý bir polemik konusu yapmaya da ni-
yetim yoktu. Adý geçen yazýyý okurken de ku-
laðýmý týrmalayan pek çok nokta olmasýna rað-
men bir polemik- tartýþma ihtiyacý hissetme-
dim. Ancak yazýnýn içerisinde geçen Osman
Hamdi Bey’e yönelik deðerlendirmeleri oku-
yunca, hem bu deðerlendirmeleri, hem de bura-
dan yola çýkýþla, haddim olmayarak yazýnýn
ideolojik duruþunu eleþtirme ihtiyacý duydum. 

Bir atasözümüz vardýr, bir musibet bin nasi-
hatten iyidir diye. Orhan arkadaþýn yazýsýnýn ve
bakýþýnýn bütün özeti aslýnda Osman Hamdi
Bey’e bakýþýnda özetlenmektedir. Burada da bir
örnek bütün yazýnýn “ruhunu” özetlemektedir.
Öncelikle yazýyý hatýrlamak gerekiyor. Yazý ge-
nel olarak batýnýn Osmanlýyý nasýl algýladýðýný,
onu sömürgeleþtirirken nasýl bir ideolojiyle
yaklaþtýðýný özetleyen bir yazý. Marks’da dahil
batýlý düþünürlerin doðuya, dolayýsýyla Türki-
ye’ye bakýþlarýný tartýþan bir yazý. Ýleriki
bölümlerde bu tartýþmalara da deðineceðimi
söyleyerek buralarý geçiyorum. 57. sayfada
baþlayan “Batýnýn Aynalarý” bölümünden
uzunca alýntýlar yapmak durumundayým. “Batý
ancak kendine benzeyeni ciddiye alýr. Bu
açýdan batý ajaný olan, Batýnýn doðudaki reh-
berlerinin yerini alan ilk kiþi Osman Ham-
di’dir. Bugün de tablolarýnýn büyük fiyatla
satýlmasýndan anlaþýlacaðý gibi þarkiyatçýlýk
yürürlüktedir ve fiyatýn yükselmesi ajan bir do-
ðulu olma ile doðru orantýlýdýr.”(abç) Alýntýyý
þimdilik burada kesiyorum. Türk Dil Kurumu-
nun sözlüðüne göre ajanýn iki anlamý var. Birin-
cisi, bir devlet veya kuruluþun gizli amaçlarý
için çalýþan kimse, casus ve ikincisi, bir kimse-
nin, bir ortaklýðýn, veya bir devletin bazý iþleri-

ni gören kimse, iþ görevlisi, temsilci. Taným bu-
dur. Her iki tanýmda da bir irade vardýr. Yani ki-
þi ancak bilerek ve isteyerek bir takým tercihler-
de bulunarak ajan olabilir. Dolayýsýyla hiç kim-
se bilmeden ajan olamaz. Birinci tanýmdaki ca-
susluk ta, ikinci tanýmdaki temsilcilik de iradi
tercihlerdir. Bu noktayý tespit ederek geçiyo-
rum. 

Orhan Gökdemir’in Türkiye’deki resim pi-
yasasýnýn nasýl þekillendiðinden haberi yok. Ol-
mayabilir, bu bir eksiklik deðildir. Ancak bil-
mediði bir konuyu örnek göstererek bir insanýn
ajanlýðýný kanýtlamaya kalkmak doðru bir tutum
deðildir. Osman Hamdi’nin resimlerinin çok
deðerli olmasý onun ajanlýðýnýn kanýtý deðildir.
Onun resimlerinin deðerli olmasý sadece resim-
lerinin az bulunur olmasýna, Çaðdaþ Türk Re-
sim Sanatýnda bir dönemin temsilcisi olmasýna
ve oryantalist resim tarzýnýn sadece Türkiye’de
deðil dünyada da  önemli temsilcilerinden biri
sayýlmasýyla ilgilidir. Osman Hamdi Bey
çalýþma yönteminin verdiði zorluklar ve bir çok
baþka alanda çalýþmalar yapmasý nedeniyle çok
az sayýda resim üretebilmiþtir. Bu nedenle re-
simleri piyasada çok dolaþan bir sanatçý deðil-
dir. Resim piyasasý tüm dünyada olduðu gibi
ideolojik kurallara göre deðil, arz talep mesele-
sine göre biçimlenir. Piyasada Osman Ham-
di’ye ait þimdi bulunandan üç kat fazla resim
dolaþsaydý resimleri kuþkusuz þu anki deðerinin
çok altýnda olacaktý. Eðer her hangi bir res-
samýn resimlerinin çok deðerli olmasý onun ide-
olojik tercihleriyle ilgiliyse resim piyasasýnda
bugün Osman Hamdi’nin resimleri kadar de-
ðerli sayýlan Þeker Ahmet Paþa, Hoca Ali
Rýza,Halil Paþa  gibi sanatçýlarý nereye koya-
caðýz? Üstelik Hoca Ali Rýza dýþýnda bunlarýn
hepsi de ayný kiþinin (Jean Léon Gérome)
öðrencileridir. Zaman zaman edebiyat alanýnda
da bazý yazarlarýn ideolojik duruþlarýyla med-
yatik olmalarý arasýnda baðlantýlar olduðu var-
sayýlýr. Yaþar Kemal, Orhan Pamuk, Ahmet Al-
tan gibi yazarlara yapýlan bu tür yakýþtýrmalar
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da bana göre onlarýn baþarýlarýný doðrudan
açýklamýyor. Ayrýca her baþarýnýn arkasýnda bir
çapanoðlu aramak, o baþarýlarýn gerisindeki bi-
reysel çabalarý yoksaymak da bana doðru gel-
miyor. Kaldý ki Osman Hamdi Bey gibi bir
aydýnýn yukarýda adý geçen yazarlardan farklý
olarak sadece eserleriyle deðil tüm yaþamýyla
ve çalýþmalarýyla deðerlendirilmesi gerekir.
Bunlara ileride kýsaca deðineceðim.

Devam ediyorum, “Çalýþma yöntemi bir
dergide þöyle anlatýlýyor: “Osmanlý’nýn
batýlýlaþma sürecinin ilk ve en önemli sima-
larýndan biri ressam Osman Hamdiydi. Avru-
palý oryantalist ressamlarýn öðretileriyle yeti-
þen Osman Hamdi, oryantalist sahneleri fotoð-
rafik olarak temsil eden bir anlayýþla çalýþýyor-
du. Bazen de bizzat kendisi doðulu kýyafetler gi-
yerek fotoðraflarýný çektiriyor ve bu fotoðrafa
bakarak resimler yapýyordu” Batý için fotoð-
rafçýlýk yaptýðý açýktýr. Böyle çalýþan birinin ah-
laken de ajanlaþmýþ olduðunu tahmin edebili-
riz: “ Osman Hamdi tam bir batýlýydý. Yönetti-
ði Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) mektebin-
deki öðretmenliklere tepkilere raðmen batýlýlarý
getiriyordu. Resimleri de fýrtýnalý tartýþmalara
yol açýyordu. Çünkü Osman Hamdi geleneðe
aykýrý konularý kýþkýrtýcý bir tarzda iþliyordu.
‘Mihrap’bunlarýn baþýnda gelir. Gerçek boyda,
doðalcý tarzda çizilmiþ, açýk göðsüyle çekici bir
kýz mihraba yerleþtirilmiþ ve ayaklarýnýn altýna
kutsal kitaplar serilmiþti.” Yani her durumda
batýnýn doðu imgesine uygun olmak, uygun
davranmak gerekiyordu.” Alýntý içinde Osman
Hamdi beye yönelik ‘bilgilerin’ nereden
alýndýðýný merak edip dipnotlara baktýðýmda At-
las Dergisinin Mart 2001 tarihli 96. sayýsý oldu-
ðunu görünce içim rahatladý. Çünkü bir insan
hakkýnda bu kadar yüzeysel bilgi ancak böyle
bir dergiden edinilebilirdi. Daha sonradan bu
derginin Oryantalizmle ilgili adý geçen
yazýlarýnýn deðerli bilim kadýný Jale Parla ta-
rafýndan öðrendim ve çok þaþýrdýðýmý söyleye-
bilirim. Adý geçen dergiyi edindim ve þunu
gördüm ki Jale Parla’nýn yazýsýnda Osman
Hamdi Bey’e yönelik en küçük bir taným bile
yoktu. Orhan arkadaþ alýntýlarý Jale Parla’dan
deðil, yazýya görsel malzeme olsun diye seçil-
miþ bazý resim ve fotoðraflarýn altýndan
yapmýþ! Resim altý yazýlarýný yazan da Kemal
Tayfur adýnda birisi. Düzeltmeye neresinden
baþlayacaðýmý bilemediðim bu “resim altý”
alýntýlarýnýn Orhan arkadaþýmýz tarafýndan ken-
dine referans alýnmamasý gerekirdi diye
düþünüyorum. 

Düzeltmeye baþlýyorum; birincisi fotoðraf-
tan çalýþmak Osman Hamdi Bey’in kendi icat
ettiði bir þey deðildir. Fransa’da eðitim gördüðü
yýllarda ustasý Jean Leon Gérome’ da dahil
(Emprestyonistler dýþýnda ki onlar, her türden
akademizme ve resmin fotoðraftan
çalýþýlmasýna karþýydýlar) herkes fotoðrafýn im-
kanlarýndan yararlanýyordu. Çünkü fotoðraf o
dönem için büyük bir buluþtu ve çok heyecan
yaratýyordu. Fotoðraf sanatý henüz emekleme
çaðlarýnda resim sanatýyla adeta içiçe geçmiþti.
Oryantalistler de doðrudan gidip göremedikleri
yerleri yazý kimi seyyahlarýn kitaplarýný okuyup
oralarý kafalarýnda canlandýrarak, ya da doðuya
yaptýklarý seyahatlerde çizdikleri eskizleri
atölyelerinde tamamlayarak resimlerini
yapýyorlardý. Yukarýda adý geçen J.L. Gérome
ise doðudan topladýðý çeþitli eþya ve aksesuar-
larý evinde konulara uygun olarak kurup ya da
dostlarý olan meþhur Abdullah Biraderler adlý
fotoðrafçýlardan fotoðraflar alarak resimler
yapýyordu. Dolayýsýyla; birincisi fotoðraftan
faydalanmak tamamen teknik bir meseledir ve
ideolojik bir bakýþa iþaret etmez ve ikincisi fo-
toðraftan yararlanmayý Osman Hamdi Bey icat
etmemiþtir. Ondan önce de bu teknik vardý, ara-
dan yüzyýl geçmesine raðmen günümüz sa-
natýnda da hala fotoðraftan faydalanýlmaktadýr (
hiper-realistler, foto-gerçekçiler vb) Þu kadarýný
da eklemek gerekir ki, tamamen teknik bir ko-
nuyu ahlaki ajanlýk diye yargýlamak herhalde
biraz aþýrýlýk oluyor. 

Bunlarý bir tarafa not edelim ve geçelim. 
Ýkinci düzeltmeyi yapýyorum; Osman Ham-

di bey yazýda geçtiði gibi sadece benim de me-
zunu olduðum Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar
Akademisi-MSÜ) mektebinin yöneticisi deðil
bizzat kurucusudur. Osman Hamdi’nin yaþamý
hep ilklerle doludur. Ýlk ulusal arkeolojik
kazýlarý yapan yine Osman Hamdi’dir. Kendisi
arkeolog olmadýðý halde, Sanayi-i Nefise’ nin
heykel bölümünün baþýnda bulunan Yervant
Osgan Efendi ile Nemrut Daðý kazýlarýný
yürütmüþtür. Ayrýca Sayda kentindeki kazýda
bugün hayranlýkla izlediðimiz Ýskender lahdi,
Aðlayan kadýnlar lahdi ve diðer yüzlerce deðer-
li eseri açýða çýkarmýþtýr. Bu eserlerin sergilen-
diði Ýstanbul Arkeoloji Müzesinin yapýlmasýný
saðlayan da yine Osman Hamdi Bey’dir. Bu
uzun açýklamadan sonra düzeltmeye dönüyo-
rum. Yazýda Osman Hamdi’nin tepkilere rað-
men kurucusu ve yöneticisi olduðu okulda Türk
asýllý öðretmenlere deðil yabancý öðretmenlere
görev verdiði iddia ediliyor. Bu tuhaf tespiti
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düzeltelim; bir, o dönemde böyle bir okulda
görev alýp yüksek okul düzeyinde ders verebi-
lecek Müslüman Türk bulma þansý hemen he-
men hiç yoktu. Ýki, yabancýlar denilen kiþiler-
ki kendisi dahil toplam beþ hoca vardý: Osman
Hamdi, Resim hocalarý Valury ve Varnier, De-
mango (?) ve heykel bölümü hocasý Osgan
Efendi. Osgan Efendiden yukarýda bahsetmiþ-
tik. Heykel bölümünün baþýnda bulunan bu zat
bir Ermeni yurttaþýmýzdý. Hatta Mustafa Ce-
zar’ýn Osman Hamdi Bey’le ilgili deðerli
çalýþmasýndan öðrendiðimize göre, Hakkak ya-
ni Gravür bölümü için kadro açýldýðý halde bu
bölüme ancak beþ yýl sonra hoca bulunabilmiþ,
bu kadro beþ yýl boþ kalmýþtýr. Hani Demirel’in
bir lafý vardýr ya “benzin vardý da biz mi içtik?”
der. Þimdi bu yazýnýn iddia ettiði þeye ancak
böyle cevap verilebilir. Türkiye’de çaðdaþ
güzel sanatlarýn geliþiminin iki yüzyýllýk bir ta-
rihi vardýr. Bundan yüz kýrk yýl önce kurulan bir
okula býrakýn “Müslüman-Türk” eðitmenler
bulmayý eðitim vermeye öðrenci bile bulu-
namýyordu. Öðrenciler çoðunlukla devletten
herhangi bir memuriyet beklentisi olmayan or-
ta sýnýf azýnlýk ailelerinin çocuklarýydý.Okulun
ilk açýldýðý yýl beþi hoca, biri okul müdürü ve
üçü de diðer görevlerde (katiplik, hademelik ve
bekçilik) olmak üzere dokuz kiþilik kadrosuna
karþýlýk yirmi öðrencisi vardý. Bu sayýnýn art-
masý uzun yýllar aldý. Þimdi benzer bir mantýk
yürüterek Cumhuriyet öncesi Türk tiyatrosunun
temellerini atan Ahmet Mithat Efendi’yi de ya-
bancý (Ermeni) aktristlere rol verdi diye ajan mý
ilan edelim?!  Osman Hamdi Bey’le ilgili bir
þeyler öðreneceksek 1990 yýlýnda yapýlan 1.
Osman Hamdi Bey kongresi bildirilerine, de-
ðerli bilim adamý Mustafa Cezar’ýn Osman
Hamdi Bey adlý iki ciltlik çalýþmasýna, birazda
Türk resim sanatýnýn, Türkiye’de arkeolojinin,
Türkiye’de müzeciliðin, Türk tiyatrosunun (Os-
man Hamdi Bey’in bu alandaki çabalarýna hiç
deðinmiyorum, merak edenler Metin And’ýn 50
yýlýn Türk Tiyatrosu kitabýna bakabilirler)  ta-
rihsel geliþimine bakmalýyýz. 

Ancak turistik derginin  resim altý
yazýlarýnda doðrular da yok deðil. Mihrap res-
minden bahsediyor ve konularýna “geleneðe
aykýrý, kýþkýrtýcý” bir tarzda yaklaþtýðýný
söylüyor. Doðrudur. Bir sanatçý olarak görevi
de budur. Geleneði kýrmak, toplumu sarsmak,
geleneksel ahlaka baþ kaldýrmak... O dönem
mihrabýn önüne göðsü yarý açýk, saçlarý mey-
danda ve en önemlisi kutsal kitaplarý ayak-
larýnýn hizzasýnda resmeden bir resim yapabil-

mek elbette cesaret gerektiriyordu. Bu resimle-
rinde Osman Hamdi, bireyi gelenek ve din
karþýsýnda yüceltmiþtir.Ondan üçyüz yýl önce
Caravaggio Ýtalya’da azizleri resmederken so-
kaklardan topladýðý serserileri, bakire Mer-
yem’i resmederken de bir fahiþeyi model olarak
kullanmýþ ve engizisyonun elinden zor kurtul-
muþtu. Osman Hamdi’yi çaðdaþlarýndan ayýran
yaný kararlýlýðý ve radikalliðiydi. O günlerin ha-
kim sanat anlayýþý (bugünler de bile bu içten içe
böyledir) iyi sanatçý olmak için geleneksel an-
lamda ahlaklý bir kiþi olmak gerekiyordu. Sa-
natýn temel görevi ahlaka hizmet etmekti. Bu
yüzden yüzü batýya dönük Türk aydýnlarý  gele-
nekle karþýlaþtýklarý heryerde geri adým
atmýþlardýr. Namýk Kemal, Tevfik Fikret’de
bunlara dahildir. Namýk Kemal’in Ýntibah’ta
yapamadýðýný Osman Hamdi dört-beþ yýl sonra
Rahle Önündeki Kýz (1880) resminde
yapmýþtýr. Hamdi bir kopuþtur. Kendi kuþaðýnýn
hatta ondan sonra gelen kuþaklarýnda ötesine
geçmiþtir. Elli yýl sonra Türk resminin bir diðer
önemli ismi Nurullah Berk onu “zehirlenmiþ
bir sanatçý” olarak tanýmlar.1 Ayný þekilde Ah-
met Muhip Dranas Hamdi’yi “dekadan” bu-
lur.2

Kararlý bir pozitivist ve aydýnlanmacý olan
Hamdi, sanatsal olarak Oryantalistler arasýnda
kategorize edilir. Emperyalizmin doðuyu iþga-
linde ideolojik bir bakýþý olarak karþýmýza çýkan
oryantalizm Edward Sait’ ide epey ilgilendirir.
Ona göre, oryantalizm sömürgeciliði besleyen
ve  haklý gösteren çok özel bir tavýrdý. Ýslam
dünyasýnýn geriliðini belgesel bir üslupla
göstermeye çalýþýyor, þehvet, erotizm ve vahþet
sahnelerine özel bir ilgi duyuyordu. Barbar do-
ðu da, uygar batýda yasak olan tüm bunlar (vah-
þet, erotizm, hamam ve harem sahneleri vb.)
normalmiþ gibi gösteriliyordu. 

Ancak burada Osman Hamdi’yi batýlý mes-
lekdaþlarýndan ayýran temel bir fark vardýr. Os-
man Hamdi hiçbir zaman resimlerinde doðuyu
aþaðýlayan eski, harap binalar, vahþet, erotizm
gibi sahnelere yer vermemiþtir. Bu tavýr onu di-
ðer batýlý oryantalist ressamlardan ayýrýr. Ayrýca
Hamdi teknik olarak da Batýlý oryantalistlerin
“dýþarýdan bakan”, mesafeli, fýrça izlerini yok
eden üsluplarý yerine daha içeriden, fýrça izleri-
ni belli eden, izleyiciyi de resmin içine çekme-
ye çalýþan bir üslubu vardýr. Araya psikolojik
bir mesafe koymaz. Kaldý ki burada þunu da be-
lirtmek gerekir; Ýngiliz oryantalizmiyle Fransýz
oryantalizmi arasýnda da belirgin farklar vardýr.
Haremdeki cinsellik Fransýz oryantalistlerinde
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çok belirginken Ýngiliz oryantalistlerinde cin-
selliðe özel bir vurgu yoktur. Dolayýsýyla Ýngi-
liz ressamlar daha nesnel yaklaþýrlar.

Burada tek tek Osman Hamdi’ nin resimle-
ri üzerinde duracak deðilim. Ancak onun Müze-
i Hümayun müdürü iken ilk yaptýðý iþin Os-
manlý topraklarýnda yapýlan kazýlardan
çýkarýlan tüm eserlerin Osmanlý Devletine ait
olduðu ve yurt dýþýna çýkarýlmasýný yasaklayan
fermaný çýkarttýrmasý olduðunu hatýrlatalým ve
geçelim. Elbette eski eserlere sahip çýkma bilin-
ci  Osman Hamdi’yle baþlamamýþtýr. Ondan
önce de böyle bir bilinç filizleniyordu. Ancak o
bu bilinci kurumsallaþtýrmýþtýr. Alman Kayzeri-
nin Sayda kazýsýndan çýkan Ýskender Lahdine
göz koyduðunu duyunca “Bu lahit içinde ancak
cesedimle Kayzer’e gider” dediði söylenir.3

Osman Hamdi Bey’in akademinin kuruluþ
yýllarýna yönelik uygulamalarýna eleþtiriler el-
bette vardýr. Bu eleþtirilerin baþýnda uzun yýllar
yöneticisi olduðu bu kurumla yeterince ilgile-
nememiþ olmasý gelir. Bunun en önemli nedeni
sýk sýk arkeolojik kazýlara katýlmasý, müzelerin
kurulmasý ve pek çok devlet iþleriyle ilgilenme-
si olmuþtur. Onun döneminde kurulan mülkiye,
týbbiye ve askeriye okullarý sanayi-i nefise
mektebine göre çok daha ileri noktalara gelmiþ-
tir. Bu doðru bir eleþtiridir. Ancak bu durumun
yegane sebebi Osman Hamdi Bey in bir koltu-
ðuna üç-dört karpuz sýðdýrma gayretleri olmuþ-
tur. Ancak bu durum da onun ajanlýðýnýn bir
kanýtý olamaz. 

Yazýnýn baþýndan hatýrlayalým. TDK’ nýn
sözlüðündeki karþýlýðýyla bilinçli olarak, çýkar
saðlamak amacýyla, bir ülkenin casusu ya da bir
düþüncenin temsilcisi olursanýz size ajan derler.
Osman Hamdi Bey için elbette kimse herhangi
bir ülkenin casusu diyemeyeceðine göre herhal-
de Orhan arkadaþ ajan tanýmý daha çok temsil-
cilik, mümessillik anlamýnda kullanýyor. Ancak
görülüyor ki, ilk ulusal müzeyi kuran, ilk ulusal
arkeolojik kazýlarý gerçekleþtiren, ilk güzel sa-
natlar mektebini açan, arkeolojik eserlerin yurt
dýþýna kaçýrýlmasýný engelleyen ve sanatsal yak-
laþýmýnda da batýlý oryantalistler gibi kendi top-
lumunu aþaðýlayan hiçbir sahneyi resimlerine
sokmayan Osman Hamdi Bey’i hangi emperya-
list odaðýn temsilcisi olarak görebiliriz? Her
batýlýlaþma taraftarýný, kurtuluþu batý tarzý ya-
þam biçimini benimsemekte gören kiþiyi ajan
ilan edersek bu liste çok “geniþler”.

Ajanlýk meselesini burada kesiyorum ve
hadisenin ideolojik yönüne iliþkin bazý ekler
yapmak istiyorum.

ARAYIÞLAR- NEREDE DURUYORUZ?
Ahmet Hamdi Tanpýnar Medeniyet Deðiþ-

mesi ve Ýç Ýnsan adlý makalesinde þunlarý
yazýyor: “Öyle ki, o kadar rasyonel ya-
þadýðýmýzý sandýðýmýz þu yirmi yedi senenin
münakaþalarýný düþündükçe insanýn aklýna is-
ter istemez Heine’nin anlattýðý teoloji alimi ge-
liyor. Bu adamcaðýz ömrünü Allah’ýn varlýðýný
ispat için bir kitap yazmaya hasretmiþ. Hakika-
ten de büyük bir alim olduðu, skolastikten kal-
ma o keskin münazara silahýna sahip olduðu
için, üstüste deliller, bürhanlar toplar, onlarý
tanzim eder, davasýný ispat edermiþ. Fakat kitap
bir türlü yazýlamazmýþ. Çünkü sonuna yak-
laþtýðý zaman kafasý tam tersi çalýþmaya baþlar,
yýllarca büyük bir þevkle, metodla, ýsrarla top-
ladýðý deliller ve bürhanlar davasýnýn aleyhine
dönermiþ. Namuslu bir adam olduðu için o za-
man kitabýný yakar ve bu sefer Allah’ýn yoklu-
ðunu kanýtlamak için baþka bir kitap yazmaya
baþlarmýþ. Fakat onu tam bitireceði zaman da
hidayet tekrar içinde konuþur, inkarýn sefil ve
karanlýk aletleri birdenbire imanýn nuru ile
parlarmýþ.”4

Orhan Gökdemir yazýsýnýn bir yerinde þu
soruyu soruyor; “Zaman iþini görmüþtür ve
þimdi daha nesneliz. Avrupa ideolojisinin
uzaðýnda, eski sorularý yeniden soruyoruz ve
yeni yanýtlar bulmayý umuyoruz. Ýlki þudur;
Burjuva düzen gerçekten devrimci miydi” 

Deðil miydi?
Eðer deðildi diyorsak Komünist Manifesto

da dahil olmak üzere her metni yeniden baþka
bir gözle incelememiz gerekmez mi? Eðer
Marks’a Avrupa ýrkçýlýðýna ideolojik olarak
destek vermiþtir dersek ki Orhan arkadaþýn
yazýsýndan bu sonuç çýkýyor, bütün sosyalizm
ve demokrasi mücadeleleri de isteyerek ya da
istemeyerek bugünkü barbar kapitalizmin ide-
olojik ve siyasal payandasý mý olmuþtur diyece-
ðiz. Tarihsel materyalizmi nereye koyacaðýz?

Devam edelim “Demek ki, Avrupa ideoloji-
si için iki dayanak noktasý daha tespit etmiþ
oluyoruz: ilerleme ve bilimsellik inancý. Oysa
bugün her iki noktada da güven yýkýlmýþtýr ve
þimdi biz bunlarýn bir nesnellikten çok, ideolo-
jik bir sürece de tekabül ettiðini biliyoruz.” Ýler-
leme ve bilimsellik elbette burjuva sýnýfýnýn
söylemleriydi. Ama Komünist Manifesto’dan
beri biz biliyoruz ki kapitalizmin kendisi irras-
yonel bir sistemdir. Ýdeolojik olarak ilerlemeye
ve rasyonel düþünceye dayanmasýna raðmen
pratikte irrasyonel bir sistemdir. Burada redde-
dilmesi gereken rasyonalizm ve ilerleme fikri-
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yatý deðil, sistemin irrasyonel iþleyiþidir. Eðer
bunu böyle kabul etmezsek dinci siyasetin iddi-
alarýnda olduðu gibi Osmanlýyý yýkan batýlýlaþ-
ma çabalarý olmuþtur, noktasýna varýrýz. “Os-
manlý Ýmparatorluðu batýlý olma çabasý uðruna
acýlar içinde kývranarak yok olurken...” Orhan
arkadaþýn yazýsýndaki bu cümlecikte bu bakýþ
seziliyor. Osmanlýyý yýkan batýlýlaþma çabasý
deðildir. Osmanlýyý yýkan modernleþememesi
ve bunun çok geç farkýna varmasý olmuþtur.
Farkýna vardýðýnda da olayý sadece teknik bir
mesele olarak görmüþ, yaþam tarzýný, üretim
iliþkilerini toptan deðiþtirmek yerine sadece
sýnýrlý alanlarda biçimsel deðiþiklikler yapýlmýþ
ama iþ iþten geçmiþtir. Kemalizm de ayný mirasý
sürdürmüþtür. Bugün yaþadýðýmýz sorunlar da
bu süreçlerin ürünüdür ve bugünden yarýna
çözülecek gibi de gözükmüyor.

Þu tartýþýlabilir ve tartýþýlmalýdýr da? Batý
dýþý bir modernizm mümkün müdür? Halil
Ýnalcýk, Ýlber Ortaylý gibi tarihçilerimiz son
yýllarda Osmanlý Toplum modelini batý dýþý mo-
dernleþmenin bir örneði olabileceðini yazýyor-

lar. Sað bu önerinin üzerine atlamýþ gözüküyor.
Biz ne önerebiliriz? Bunlar tartýþýlýr ama nerede
duracaðýmýzý bilerek tartýþalým. Ýlerleme ve bi-
limsellikten vazgeçerek deðil. Geleneðimize ve
bizi besleyen kaynaklara sahip çýkalým, onlarý
kurutmayalým. Belki de hepimizin Osman
Hamdi Bey kadar radikal bir duruþa ihtiyacýmýz
var. Yoksa Heine’nin anlattýðý teoloji alimi gibi
biz herþeyimizle þekillendiren bir ideolojik du-
ruþu sil baþtan tekrar kurup tekrar yýkmak za-
man kaybýndan baþka bir þey olmayacaktýr.
Emperyalizmle mücadele adýna enternasyona-
lizmden vazgeçmenin, ulusal “sol”culuðun mo-
da olduðu þu günlerde ulusalcý güçlerin en sev-
diði sýfatlardan biri olan “ajan” sýfatýný daha
dikkatli kullanalým. Bugün “ben komünistim,
enternasyonalistim” diyene “hayýr sen
komünist olamazsýn, olsan olsan falanca ülke-
nin ajanýsýndýr” diyen bir kesim “sol” zaten var.
Onlarýn sorunu kendileri hiçbir þeye inan-
madýklarý için herhangi birinin bir fikre inanma
ihtimalini mümkün görmüyorlar.  

Nerede duracaðýmýzý bilelim.
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Bugünkü Birinci Ordu Komutaný Orgeneral
Çetin Doðan gazetelere ilan vermese ve ar-
kasýndan, kimbilir hangi ihtiyacýn ürünü olarak
Türün’ü savunan açýklamalar yapmasa, ölüp gitti-
ðinden bile haberdar olmayacaktýk. Zaten ya-
þadýðýndan da haberdar deðildik. Türkiye’nin tari-
hinden bir karanlýk gölge gibi geçip gitmiþ ve bir
zamanlar aðzýndan çýkan her kelimenin bir yýðýn
deðerli insanýn hayatýný kana ve acýya buladýðý
günler; kötü hatýralar gibi unutulmaya býrakýlmýþtý. 

Yaþamýþ mýydý? 
Evet sýkýyönetim komutaný olarak, balyozcu

olarak, ziverbeyci olarak; ziverbey köþkününe bir-
kaç defa gittiðini söylediði röportajlar var
yayýmlanmýþ; ama gitmesi, orada gördüklerinden
zevk aldýðý için olmalý;yoksa yolunu bilse ne olur,
bilmese ne olur? Orada yapýlan iþkencenin do-
laysýz sorumlusudur. Bölgenin komutanýdýr,
yapýlan ve yapýlmayan iþlerden sorumlu...

Emeklilikten sonra, tabii Demirel; Türkiye’nin
kötü seçimi ve ülke için en kötü seçimlerin sahibi,
Erbakan’ý, Türkeþ’i, Özal’ý, Çiller’i olduðu gibi,
Türün’ü de seçmeye teþebbüs etti. Ýki kere.

Birincisinde Ýstanbul’dan senatör yapacaktý.
Ýstanbul Türün’ü seçmedi.

Ýkincisinde Demirel Türün’ü Cumhurbaþkaný
adayý yaptý. TBMM Türün’ü seçmedi.

Nakþibendilerle oturup kalktýðýna dair haber-
ler okumuþtum, sað basýndan.

Ölümünden sonra Radikal’de, Yýldýrým
Türker hakkýnda bir yazý yazdý. Yazý pek tedirgin-
di. Kimbilir Türün’ün hakkýnda bildiði, edindiði,
hatýrladýðý bilgilerin üstüne, bugünkü Birinci Ordu
Komutaný’nýn sahiplenici açýklamalarýný duyunca,
“acaba?” demiþtir, içimden geldiði gibi yazmasam
da, biraz geriden tutsam...

1975’te Ýstanbul’dan senatör adayý olduðu za-
man, Nihat Behram “Ýstanbul Seni Seçmeyecek”
þiirini yazmýþtý. Þiiri o zaman bir günlük gazeteden
hatýrlýyorum. Yeni Ortam veya Vatan olmalý.

Þiiri Nihat Behram’ýn toplu þiirleri “yalýn
yürek”ten buldum. Ayný yýl, “Dövüþe Dövüþe
Yürünecek” kitabýnda yayýmlanmýþ. Behram’ýn
toplu þiirleri Gendaþ yayýnevinden yayýmlandý. Bi-

rinci basýmý 1998 yýlýnda yapýldý.

ÝSTANBUL SENÝ SEÇMEYECEK

Birtakým karanlýk adamlar þimdi
duvarlarý senin adýnla karalýyor,
bu bana küfrü ve zincirleri anýmsatýyor;
kanlý kaðýtlar halindeki gazetelerde
delik deþik edilmiþ arkadaþlarýn
yüzümüze çarpar gibi çýkan resimlerini; 
hücreleri anýmsatýyor bu bana,
ellerimizin nasýl çiðnendiðini.

Bütün tepelerinde bu þehrin, bütün çukurlarýnda
tenekelerle çatýlmýþ binlerce evden
geceler bir iskelet gölgesi gibi geçerken
ve daha öðrenmeden çocuklar isimlerini
vahþetle gözgöze bakýþýrken
ve tehdit ve tehdit ve tehdit
kýrbaçlarken
en delikanlý atýlýþlarýný gençliðimizin
ve yasakken grev, arkadaþlýk yasakken
sen bu þehirde
kanla yatýþan bir sinirle gezindin.

Bu þehir seni seçmeyecek
çünkü bu þehirde sana
örümcekler ve akrepler arasýnda
kopan kollarý ve parçalanan bacaðýyla
mahzenlere týkýlan bir insandan
her gece kan getirildi.

Ýstanbul seni seçmeyecek
bu söz çýrpýnarak içimde
elektrikle sarsýlan kalbimden yükseliyor,
hançer gibi sýyrýlýyor kýrýlan diþlerimden.

Bu þehir seni seçmeyecek
çünkü ihanet bir þehre zehir verir
çünkü senin varlýðýn bu þehri karartýyor
baðrýnda bir yara gibi taþýyarak öðrendi bunu
bu þehir.

Ekim 1975

Faik Türün
Ýstanbul Seni Seçmeyecek

(Nihat Behram)



Tüm sosyalist hareketimizin “savaþ, global-
leþme, kriz” gibi güncel konularla iþtigal ettiði,
daha doðrusu bu tür konulardan hareketle kitleler
karþýsýnda yeni bir çýkýþ bir kimlik vurgusu yap-
mak gibi beyhude bir çaba içinde çýrpýndýðý bu
günlerde, biz muhtemelen hiçbir popülerliði ol-
mayan, deyim yerindeyse “naftalinli” bir konuyu
sandýktan çýkarýp gündeme getiriyoruz: Enternas-
yonalizm. Burada amacýmýz yalnýzca solun ucuz
ve sýð popülerleþme planlarýna tepki göstermek
deðil, esas olarak tüm  sosyalist kadrolarda bugün
baþ gösteren ideolojik “kas ve kemik erimesine”
dur demektir. Herkesin malumudur: Ýnsanlar da-
hil tüm canlýlarda kullanýlmayan organlar ve kas-
lar önce hacmen küçülür, sonra giderek güdükle-
þir, güçsüzleþir, bir sonraki canlý kuþaðýnda da
(insandaki apandisit misali)  “mazide bir zaman-
lar varolan bir fonksiyonun” hazin bir hatýrasý
olarak varlýklarýný sürdürürler. 1989’daki
çöküþten sonra sosyalistlerin büyük bir kýsmýnýn
marksist teori karþýsýndaki tavýrlarý da bu biyolo-
jik olgunun dramatik bir tekrarý olmuþtur. Ýnsan-
larýn teorik ilgi alanlarýný, ideolojik hassasiyet
noktalarýný belirleyen konular ya güncellik, ya da
onun (en fazla ) bir karýþ altýnda yatan “global
trendler, post modernizm, yeni muhalefet hare-
ketleri, feminizm ( bu bile eskidi),medya teorile-
ri ..vs” den ibarettir.  Ekonomi ve felsefenin yap-
raðý bile çevrilmemektedir. Ne de olsa “sosyalist
ekonomi iflas etmiþtir”, “pazar ekonomisinin al-
ternatifi yoktur” ve “o zamanlar bile þematik olan
marksist felsefe þimdi yeterince “banal”dýr”. Bir
zamanlar farklý ve zýt kitaplardan satýr satýr oku-
narak tartýþýlan devrim tarihleri, Bolþevik, Çin,
Vietnam, Doðu Avrupa, Latin Amerika devrimle-
ri deðil ilgi konusu olmak, hafýzalardan (muhte-
melen ilginç bir dahili psikolojik mekanizmayla )
silinmiþtir. Anlamak için psikolog olmayý gerek-
tirmeyen bu mekanizma özünde oldukça basit,
hatta bayaðýdýr: Devrim tarihlerine iliþkin her de-
tay, sosyalistlerin içini sýzlatmakta, “bu sonuç
için bunlara deðdi mi ?”  sorusu, ufkunu geniþlet-
meyi baþaramayanlarýn  beyinlerini ve kalplerini

bir cendere gibi sarmakta, ruhlarýný teslim almak-
tadýr. Strateji ve taktikler, silahlý mücadele, halk
savaþý, genel ayaklanma, farklý mücadele
yöntemleri gibi konular hepten “güme gitmiþtir”.
Bu konuda, savaþan halklarýn 100 yýlda oluþtur-
duðu devasa bilgi birikimi  karþýsýnda, sosyaliz-
me inandýðýný söyleyenlerin dahi en az  %80’i du-
dak bükmektedir. Mantýk aynýdýr: “Savaþmak ,
iyi de ne için?” Uðruna savaþýlacak saðlýklý ve
kalýcý bir sosyalist çözüm olgunlaþtýðýnda, bu bil-
gilerin çok daha geliþkinine ve mükemmeline ih-
tiyaç duyulacaðý akýllara dahi gelmemektedir.

Örnekler çoðaltýlabilir, ama teþhis nettir:
Güncelliði yakalamayý tek dert edinmiþ günümüz
solcusunun zihin kaslarý erimektedir; böyle birin-
den türeyecek yeni sol nesiller ise raþitik kalma-
ya mahkumdur. Saðlýklý bir bünye içinse formül
standarttýr: Doðru ve çok yönlü bir (teorik) bes-
lenme, ve  tüm kaslarý çalýþtýrmak ve çalýþýr du-
rumda tutmak . FABRÝKA olarak önümüzdeki
sayýlarda, güncellikle baðlarýmýzý canlý tutan
yazýlarýn yanýsýra , giderek daha fazla oranda kla-
sik marksist teorinin ilgi alanlarýna dikkat çekme-
yi, buralarda geçmiþ doðrularýmýzý yeni olgular
ýþýðýnda yeniden üretmemizi saðlayacak bir
“hafýza tazeleme ve tartýþma” faaliyetini baþlat-
mayý amaçlýyoruz. Bu sayýdaki konumuz da en-
ternasyonalizm oldu. 

Þu anda, güncelliðin belirlediði teorik
gündemde “enternasyonalizm” denince akla tek
gelen þey, “Seattle ruhu” olarak bilinen uluslara-
rasý anti-globalist eylem çizgisi, ve Meksika’nýn
Chiapas bölgesinde Zapatistalarýn düzenlediði
(Danielle Mitterand’ýn da katýldýðý) alternatif
“zirve”lerdir.  Bunlar elbette sahip çýkýlmasý gere-
ken olumlu geliþmelerdir ve buralara katkýda bu-
lunmak, yer almak önenlidir. Ancak enternasyo-
nalizm ve Enternasyonal fikri, Seattle’den 100
küsur yýl önce de vardý; ve o günden bu güne bu
süre boyunca, enternasyonalizm adýna Seattle’ý
ya da Chiapas’ý fersah fersah aþacak iþler yapýldý,
fikirler üretildi, gelenekler yaratýldý.  Bu biriki-
min büyüklüðü göz önüne alýndýðýnda, bir
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“ýsýnma hareketi” bile sayýlamayacak uluslararasý
gösterileri ve toplantýlarý enternasyonalizm için
tek hareket noktasý olarak almak, üstelik bu renk-
lilik içinde kendi rengimizi, yani devrimci mark-
sist olarak farklýlýðýnýzý ve kimliðimizi tanýmla-
maya çalýþmadan diðer tüm renklerle özdeþleþ-
mek, örneðin bir dinsel muhalefetle, eþcinsel ha-
reketle, dahasý yýllarýn kaþarlanmýþ reformisti
Madam Mitterand’la “kaynaþmak”, bunu yapar-
ken de 150 yýllýk sýnýf mücadelesi pratiðini ve te-
orisini unutmak, kas erimesinin de ötesinde gide-
rek bir ahlaki çürüme sendromu olarak ele
alýnmalýdýr. Amacýmýz, geçmiþte yapýlanlarý
tümüyle ve her ne pahasýna yücelterek nostalji
edebiyatý yapmak deðil, geçmiþin birikimini en
ileri düzeyde kavramak, teorikleþtirmek, onunla
bugün arasýnda körpü kurarak geleceðin devrim-
ci teori ve pratiðini inþa etmek olmalýdýr.  Bu ve
bundan sonraki yazýlarda yaklaþýmýmýz bu ola-
caktýr.

Enternasyonalizm için , bizim FABRÝKA
olarak ele alacaðýmýz hareket noktasý, bu konuda
son dönemlerde Türkiye Solu’nda üretilmiþ en
ileri metin olduðunu düþündüðümüz, 1990’da
Kuruçeþme Toplantýlarýna Ýktidar Yolu adýna su-
nulmuþ metindir. Bu metni günümüz koþullarýna
kýsaca uyarlýyor ve günümüz baðlamýnda yendi-
en gündeme getiriyoruz. Önümüzdeki sayýlarda,
özellikle Komintern deneyiminin analizini konu
alacaðýz.

Önce, didaktik gözükme pahasýna bir tanýmla
baþlayalým: Proletarya enternasyonalizmi, iþçi
sýnýfýnýn ulusal ölçekte sürdürdüðü mücadele ile,
dünya çapýnda sürdürülen mücadelenin
bütünlüðünü kavramak ve bütünlüðe iliþkin bilin-
ci, ülke içindeki mücadeleye egemen kýlmaktýr. 

Marx ve Engels, Komünist Manifesto’da
proletarya enternasyonalizminin komünistleri di-
ðer iþçi sýnýfý partilerinden ayýrt eden temel özel-
lik olduðunu belirtmiþlerdi. Bugün de proletarya
enternasyonalizmi, devrimci Marksizmi diðer
birçok çarpýk kavrayýþtan ayýrt edecek bir kriter
olmayý sürdürmektedir. Genel olarak proletarya
enternasyonalizmi kavrayýþýmýzý somutlaþtýran
tezler þu þekilde sýralanabilir. 

(1) Enternasyonalizm, uluslararasý da-
yanýþmayý yani deðiþik ülkelerdeki iþçilerin ortak
düþmana karþý mücadelede karþýlýklý yardýmlaþ-
masýný içerir; ancak ona indirgenemez. Proletarya
enternasyonalizmi, yalnýzca bir karþýlýklý destek
sorunu deðil, Marksist politik bir kimliðin
ayrýlmaz bir parçasý olan, ideolojik ve teorik bir

sorundur. Mesele, bir ülkede izlenen çizgiyi,
dünya çapýnda burjuva düzene ve emperyalizme
karþý izlenen (ya da izlenmesi gereken) genel bir
devrimci çizginin parçasý ya da uzantýsý olarak
tanýmlamaktýr. Deðiþik ülkelerde süren mücadele
ile kendi ülkemizdeki politik mücadelenin
bütünlüðü ancak böyle bir tanýmlama ile kavra-
nabilir. Ancak böyle bir bilinç ile uluslararasý da-
yanýþmaya iliþkin görevler eksiksiz ve saðlýklý bir
biçimde yerine getirilebilir. 

(2) Böyle bir enternasyonalist kavrayýþ, ulu-
sal planda izlenen teorik-politik hattýn bilimselli-
ðinin de güvencelerinden biridir. Dünyadaki
mücadeleye iliþkin bütünsel bir bakýþa sahip her
militan, kendi ülkesindeki mücadeleyi de bu
bakýþla sorgulayacak; baþka ülkelerdeki strateji
ve politikalarla kendi ülkesindekileri benzer ve
farklý yönlerle algýlayacak, kendi ülkesindeki
farklýlýklarýn nelerden kaynaklandýðýna iliþkin
geçerli cevaplar arayacaktýr. Baþka bir deyiþle,
enternasyonalist bilinç, devrimci mücadelede
ulusal farklýlýklardan kaynaklanan her türlü
özgüllüðün fetiþleþtirilmesine ve marksizmin ev-
rensel doðrularýnýn üzerine çýkarýlmasýna engel
teþkil eder; bu özgüllükleri  bir bütünsellik içinde
anlaþýlabilir ve açýklanabilir kýlar. 

(3) Proletarya enternasyonalizmi, burjuva
ideolojisinin farklý uluslarýn emekçileri arasýna
diktiði her türlü duvarý aþmak ve yýkmak duru-
mundadýr. Bunlarýn baþýnda bir burjuva hukuk il-
kesi olan ancak uluslararasý komünist hareket
içinde özellikle son 30 yýlda çok sýk duyulmuþ
olan “içiþlerine karýþmama” ilkesi gelmektedir.
Enternasyonalist bir parti, baþka bir ülkedeki par-
tisinin “iç iþlerini” yani mücadele hattýný,
örgütlenme ve çalýþma tarzýný eleþtirme, uluslara-
rasý bir platformda tavýr alma ve bu platformun
siyasi aðýrlýk taþýyan tavrýnýn oluþmasýna katkýda
bulunarak müdahale etme hakkýna ve sorumlulu-
ðuna sahip olmalýdýr.  Biraz dikkatli bakýldýðýnda
görülecektir ki, “iç iþlerine karýþmama” nida-
larýnýn sahipleri, (özellikle Batý Avrupa KP’leri)
geçmiþte iç iþlerine yanlýþ bir bazda, SSCB’nin
devlet politikasýný empoze etme tarzýnda kendisi-
ne müdahale edilmiþ ve bunun zararlarýný ya-
þamýþ partilerdir. Ancak bu sefer ayný partiler,
kendi yanlýþlarýný, kendi “revizyon”larýný
dýþarýdan müdahalelere kapamak için bu ilkeyi
uydurmuþ, bir anlamda geçmiþin ifratý bugünün
tefritini doðurmuþtur.

(4) Mücadelenin dünya çapýnda taþýdýðý
bütünlük, bu bütünlüðü kavrayan ve örgütleyen
bir uluslararasý platformu zorunlu kýlar. Proletar-
ya enternasyonalizmi bir uluslararasý platform
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düþüncesinden baðýmsýz tanýmlanamaz. Enter-
nasyonalist tavýr, varsa böyle bir platformda yer
almak, yoksa böyle bir platformu belirlemesi ge-
reken çizgiyi tanýmlayarak, bunun oluþmasý için
gerekli adýmlarý sahip olunan güç ölçüsünde at-
mak ya da bu doðrultuda atýlan adýmlarý destekle-
mektir. 

(5) “Birinci enternasyonalist görev kendi
ülkesinde devrimi baþarmaktýr.” Bu sýk tekrar
edilen ilke enternasyonalist bir kimlik için gerek-
lidir; ancak yeterli deðildir. Bunun gerekliliðini
kavramayanlar, uluslararasý platformlarda temsil
edilmek adýna, kendi devrimlerine karþý sorumlu-
luklarýný ihmal eden bir tavýr içerisine girmiþler-
dir. Bunun yeterli olduðunu savunanlar ise (geç-
miþte özellikle SBKP ve bazý sosyalist ülke
KP’leri) kendi ülkelerindeki görevler yerine geti-
rilince enternasyonalist yükümlülüklerinin de ye-
rine getirilmiþ olacaðýný varsaymýþlardýr. SBKP
belgelerinde, özellikle 1980 sonrasýnda en çok
duyulan formül, “dünyadaki ilerici hareketlere
yapacaðýmýz en büyük katký, kendi ülkemizde
sýnýfsýz toplumu kurmaktýr” þeklindeydi. Bu he-
defe kendi baþýna ulaþmanýn teorik imkansýzlýðý
bir yana, dünya devrimci sürecini bu kadar hafife
almanýn bedelini Sovyet yöneticileri ellerindekini
de yitirerek, kendilerini ve halklarýný sýnýfsýz top-
luma deðil, vahþi kapitalizmin kucaðýna düþüre-
rek ödemek zorunda kalmýþlardýr. Genel olarak
bu bakýþ proletarya enternasyonalizmini
kýsýrlaþtýrarak onu ulusal mücadelelerin basit bir
toplamýna indirgemekte, dünya çapýnda emper-
yalizme karþý mücadelenin her partiye yüklediði
ortak sorumluluklarý kulak ardý etmek anlamýna
gelmektedir. 

(6) Proletarya enternasyonalizmi yurtseverli-
ði dýþlamaz, aksine onu bütünler. Devrimci yurt-
severlik kendi yurdunu ve halkýný sevmek, onun
tarihinde, kültüründe mevcut tüm ileri öðelere
yürekten baðlanmaktýr. Bu sevginin ve baðlýlýðýn
tüm halklara yönelmesi ve evrenselleþmesi de de-
mek olan enternasyonalizm için yurtseverlik vaz-
geçilmez bir basamak, bir ilk adýmdýr. Kendi
ülkesinin kültürüne, tarihine, mücadele gelenek-
lerine yabancý kalan bir partinin enternasyonaliz-
min hakkýný vermesi ve içini doldurmasý
mümkün deðildir. Böyle bir partinin enternasyo-
nalizmi, Türkiye’de de sýk sýk görüldüðü gibi se-
vimsiz bir taklitçilikten, bir yabancý ülke muhip-
liðinden ileri gitmez. 

(7) Uluslararasý iþçi hareketi tarihinde yer
alan üç Enternasyonalden her biri kendisinden
öncekilerin mirasýný devralmýþ; onlarýn içindeki
ileri öðelere sahip çýkarak yeni bir sentez oluþtur-

muþtur. Buna karþýlýk bu Enternasyonaller resmi
tarihlerde belirtilenin aksine, bilinçli ve planlý bir
tercihle sona erdirilmemiþ, sýnýf mücadelesinin
gereklerini yerine getiremedikleri için
daðýlmýþlar, ya da iflas etmiþlerdir. Her Enternas-
yonalin daðýlýþý, mevcut devrimci pratikte ve sos-
yalist teoride yer alan boþluklarýn, yetersizlikle-
rin, bunlardan doðan çarpýklýklarýn ürünüdür. Bir
sonraki Enternasyonal, bu boþluklarý doldurmak
üzere yola çýkarken önceki yapýlarýn yarattýðý bi-
rikime de sahip çýkmýþtýr. 

(8) 1. Enternasyonal, uluslararasý iþçi da-
yanýþmasýnýn örgütü olarak doðmuþ, ancak bilim-
sel ve tutarlý bir sosyalist teoriyi, yani marksizmi
eylemlerine egemen kýlamamýþtýr. 1. Enternasyo-
nal’in yýkýlmasýna yol açan iç çekiþmeler; Prud-
honcular, Bakuninciler ve reformistlerin Enter-
nasyonal’i felç eden çatýþmalarý, iþçi hareketinin
teorik düzeyindeki bu yetersizliðinin ifadesi ve
sonucudur. Marx’ýn da , muhtemelen sekterlikte
onlardan geri kalmayan tepkileri bu çerçeve de-
ðerlendirilirken ihmal edilmemelidir. Ýþçi hareke-
ti’ni Enternasyonal’siz düþünemeyen Engels, 1.
Enternasyonalin yýkýlýþýnda, yukarýda deðinilen
eksikliði tespit ettikten sonra “… bundan sonraki
Enternasyonal doðrudan doðruya komünist
(Marksist-bizim notumuz) bir Enternasyonal ola-
caktýr.” þeklinde kararlý bir ifade kullanmýþtýr. 

(9) Bir Enternasyonalin kurulmasý tek tek
sosyalistlerin sübjektif isteklerinin ötesinde kimi
önkoþullarý zorunlu kýlar. Öncelikle gerekli olan
bir Enternasyonalin kurulmasýna iliþkin birçok
ülkenin partisinde politik bir kararlýlýk, bu Enter-
nasyonalin sahip olacaðý temellere iliþkin teorik
ve politik bir olgunluk düzeyi ve bu temellere uy-
gun olarak gerekli politik kopuþun gerçekleþme-
sidir. 2. Enternasyonalin kuruluþundan önce bu
ön koþullar Engels’in liderliðinde sürdürülen çok
yönlü bir politik çalýþmayla; Fransa’da Mille-
rand’cýlar ve possibilistler, Ýngiltere’de reformist-
ler, Ýtalya ve Ýspanya’da anarþistlere karþý
sürdürülen sistemli bir ideolojik mücadele ile
saðlanmýþtýr. 

(10) 2. Enternasyonal’in kuruluþ sürecinde
Engels iki ilke üzerinde ýsrar etmiþtir. Bunlardan
ilki, kurulacak Enternasyonalde hiçbir partinin
resmi ya da fiili bir önceliðe sahip olmamasý ge-
rektiðidir. Ýkincisi ise tüm partileri baðlayacak bir
eyleme geçmeden önce her partinin bu eylemi
onaylamasýnýn gerekli olduðudur. 

(11) 2. Enternasyonal’in çöküþünün temel
nedeni, Marksist teorideki bir boþluktur. Leninist-
ler tarafýndan doldurulacak olan devrimci politi-
kaya iliþkin (strateji ve taktikler, örgüt anlayýþý,
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mücadele biçimleri…) bu boþluk, o dönemde
burjuvazinin kurumlarýndan ve geleneklerinden
devralýnan malzemeyle doldurulmuþtur. 2. Enter-
nasyonal’in Marksist partilerine burjuva ideoloji-
sinin sýzmasýna yol açan temel mekanizmalard-
san biri budur.  Öte yandan, 2.Enternasyonal’in
çöküþü, marksist teoride genel olarak “iþçi aris-
tokrasisi”ne baðlanarak oldukça yüzeysel ve
kalýpçý tarzda yorumlanmýþ, ve yeterince açýklýða
kavuþmamýþ bir konu olarak durmaktadýr. Bu du-
rum, bir yandan Komintern’in kuruluþunda kimi
sekter yanýlgýlara kaynaklýk ederken, öte yandan
da 2.Enternasyonal’in hayaletinin komünist hare-
ket içinde de yýllar sonra deðiþik kýlýklarda sýk sýk
ortaya çýkmasýna olanak tanýmýþtýr.

(12) 2. Enternasyonal’in çöküþü üzerine ku-
rulan Komintern bugün yaþanan sorunlarý anlama
açýsýndan kilit bir öneme sahiptir. Yakýn dönemde
yaþanan  uluslararasý komünist hareketteki
çöküþün kaynaklarý Komintern dönemine uzan-
maktadýr. Ancak þu anda uluslararasý Komünist
hareketin sahip olduðu kadro, deney ve birikimin
büyük bir kýsmý da, Komintern döneminde oluþ-
muþtur. Aþaðýda deðineceðimiz tüm zaaf ve
yanýlgýlarýna raðmen Komintern, (Küba hariç)
20. yüzyýla damgasýný vuran tüm devrimlerin
önder kadrolarýný yetiþtirmiþ olmanýn onuruna sa-
hiptir. Komünist Enternasyonal, farklý ülkelerden
gelen devrimcileri deðiþik kademelerde ve deði-
þik vesilelerle bir araya getirmiþ, gerek ortak
mücadelenin yarattýðý büyük ideolojik motivas-
yon, gerekse deney alýþveriþinin yarattýðý teorik
ve politik birikim, özel olarak yukarýda deðindi-
ðimiz kadrolaþmanýn, genel olarak da yüksek bir
militanlýk düzeyine karþýlýk düþen “Komintern
ruhunun” motor gücü olmuþtur. Bu özellikleri,
Komünist Enternasyonal’in hatalarýndan
sýyrýlmamýz ve bugünlere taþýmamýz gereken
devrimci deðerleridir. 

(13) Komintern’deki ilk partiler, sosyal de-
mokrasinin ihanetine tepki sonucu oluþtu. Ancak
2. Enternasyonal’e egemen olan anlayýþlar yete-
rince aþýlamadý; Leninizm yeterince kavrana-
madý. Daha sonra yaþanan sað ve sol yalpalama-
larýn kaynaklarýndan biri de budur.

(14) Leninizmi ezbere deðil, evrensel bir
yaklaþým tarzý olarak uygulayan ve kendi ülkele-
rindeki emekçi halkýn mücadele gelenekleriyle
birleþtirebilen partiler (Ýtalya, Bulgaristan, Fran-
sa, Çin, Vietnam ve diðerleri) güçlendiler. Ancak
bunu saðlayan Komintern deðil, özellikle o ülke-
lerdeki önder kadrolarýn (Togliatti, Thorez, Mao,
Ho Þi Minh vs.) yaratýcý çalýþmasýdýr. 

(15) Komintern, 2. Enternasyonal’e karþý

devrimci bir alternatifi temsil etmesine karþýn
çalýþmanýn enternasyonalliði ve çok yönlülüðü
açýsýndan ondan daha ileri bir yapý üretememiþtir.
Sovyet deneyiminin kopya edilmesine ve Leni-
nizme yaratýcýlýktan uzak ve kýsýrlaþtýrýcý bir tarz-
da yaklaþýlmasý bu açýdan önemli bir zaaftýr.
1924’den sonra Komintern’in girdiði sað ve sol
yalpalamalar, bugün Komintern’in þu ya da bu
kararýna kendinden menkul bir geçerlilik atfede-
rek referans yapýlmasýný engellemektedir. Günlük
siyasi tercihlere göre Komintern’in sol sekter ya
da sað dönemlerine seçerek atýfta bulunma
tavrýndan vazgeçilmeli, Komintern’in tarihi çiz-
gisi bir bütün olarak deðerlendirilmelidir. 

(16) Komintern, 1919’da, herkes tarafýndan
yakýn bir gelecekte gerçekleþeceði varsayýlan Av-
rupa ve Dünya devrimini yönetmek üzere “dünya
devriminin genel kurmayý” olarak bir dünya par-
tisi anlayýþýyla kuruldu ve örgütlendi. Ulusal
ölçekte kurulan partilerin Komünist Enternasyo-
nal Yürütme Kurulu kararlarýna uyma zorunlulu-
ðu, Avrupa’da birkaç ülkeyi birleþtiren bölge ko-
miteleriyle somutlaþan kademeleþme, tek bir stra-
tejiyi (“sýnýfa karþý sýnýf” ya da “Halk Cephesi”
gibi) tüm partilerin harfiyen uygulamasý, bu
“Dünya Partisi” anlayýþýnýn somut dýþavurum-
larýdýr. Ýki ya da daha fazla ülkede tek ya da zin-
cirleme bir devrim sürecinin birleþik bir örgütsel
ve siyasal önderliði, yani bir ortak partiyi
mümkün ve zorunlu kýldýðý açýktýr. Bu açýdan
“yaklaþan Avrupa Devrimi” tespiti, bir ortak
Dünya Partisi anlayýþýna anlam kazandýrmak-
tadýr. Ancak bu tespit pratikte iflas etmiþ, ülkeler-
deki somut geliþmeler böyle bir beklentinin ge-
çersizliðini ortaya çýkarmýþtýr. Kimi ülkelerde
(Ýtalya, Almanya) faþizm egemen olurken, kimi
ülkelerde (Fransa, Ýspanya) demokratik güçler
büyük atýlým gerçekleþtirmiþ; öte yandan son de-
rece farklý koþullarýn ve hedeflerin geçerli olduðu
Çin, Hindistan,  Endonezya gibi ülkelerin dev-
rimci hareketleri uluslararasý planda seslerini du-
yurmaya baþlamýþtýr. Esnek bir uluslararasý plat-
form için büyük bir zenginlik teþkil edebilecek bu
çeþitlilik ve farklýlýk, dünya çapýnda bir yönetici
merkez anlayýþýný ise giderek anlamsýz ve iþlev-
siz kýlmýþtýr. Eþitsiz geliþmenin ürünü olan bu çe-
þitlilik içinde, tek tek tüm ülkelerdeki mücadele-
leri yönetmeye yönelen Komünist Enternasyonal,
yer yer hatalý genel politikalar üretmiþ; bunun ki-
mi ülkelerde (mesela Çin’de) yarattýðý tahribat ise
büyük olmuþtur. Öte yandan baþka etkenlerin
yaný sýra, tüm bu çeþitliliði tek bir stratejik çizgi-
nin içine sýðdýrmanýn imkansýzlýðý da, partilerin
ortak örgütleyebildiði tek eylem olan “Sovyetler
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Birliði’nin savunulmasýnýn” Komünist Enternas-
yonal’de ön plana çýkmasýna, ona stratejik bir de-
ðer, hatta öncelik atfedilmesine katkýda bulun-
muþtur. 

(17) Komintern’in týkanýklýðýnda belirleyici
olgu Sovyetler Birliði ve SBKP’dir. 2 .Enternas-
yonal’den farklý olarak Komintern, sadece düze-
ne muhalif partileri deðil, onlarýn yaný sýra bir de
iktidar partisini içermiþtir. 2.Enternasyonal’de
Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin sahip olduðu
role benzer bir öncü role sahip olan SBKP’nin
yaþadýðý tahribat ve oluþan çarpýklýklar, Komin-
tern’i etkilemekte gecikmemiþtir. Bir yandan
SBKP’nin kendi ülkesinde devletle bütünleþmesi
sonucu, bu partinin Komintern içindeki öncü ko-
numu yerini Sovyet devletinin belirleyici konu-
muna býrakmýþ; Komintern Sovyet Devletinin iç
ve dýþ politikasýna baðýmlý hale gelmiþtir. Baþka
bir deyiþle, ilkesel olarak SBKP’nin üzerinde yer
alan ve onu belirlemesi gereken Komintern, bir
andan itibaren onun tarafýndan belirlenerek edil-
gen bir konuma düþmüþtür. Tüm dünya
Komünistlerinin “SSCB’yi koruma” þiarýyla baþ-
lattýklarý bilinçli ve onurlu destek politikasý bu
süreç içinde Sovyet devletinin her türlü politi-
kasýyla birebir örtüþme kaygýsýna dönüþmüþtür.
Öte yandan özellikle 1934 duruþmalarý ile SBKP
içinde Leninist çalýþma tarzýnýn uðradýðý tahribat,
Komintern’e de yansýmakta gecikmemiþtir. Po-
lonya ve Yugoslavya KP’lerinin MK üyeleri kur-
þuna dizilmiþ, Bela Kun gibi Komintern kurucu
ve yöneticilerinden Sovyetler Birliði’ne iltica et-
miþ Ýspanyol Komünistlerine kadar binlerce mili-
tan yok edilmiþ ya da hapse atýlmýþtýr. Teorik ola-
rak SBKP’nin dahi üzerinde olan Komintern’in,
Sovyet devletinin bir alt organý olan polis ve içiþ-
leri bakanlýðý tarafýndan böylesine örselenebilir
bir konuma gelmesi, Lenin tarafýndan kurulduðu
biçimiyle Komintern’in fiilen ortadan
kaldýrýldýðýnýn en somut kanýtýdýr. 

(18) Komintern’in 1943’deki kapatýlma ge-
rekçeleri tamamen gerçekdýþýdýr. “Anti- Hitlerci
cepheyi güçlendirme” isteði dünya proletar-
yasýnýn devrimci platformunu daðýtmanýn gerek-
çesi olamaz. Son dönem SBKP resmi yazýmýnda
belirtilen “ulusal düzeyde KP’lerin güçlenmiþ ol-
masýnýn da bu daðýtmayý gerekli kýldýðý” tezi de
mantýk dýþýdýr. Yerel düzeyde partilerin güçlen-
mesi, uluslararasý düzeyde koordinasyonu ve
örgütlü güç birliðini gereksiz kýlmaz; tersine da-
ha da zorunlu hale getirir. Gerçekte olan, fiilen
tasfiye edilmiþ ve iþlevsizleþtirilmiþ olup varlýðý
ulusal düzeyde partilere hiçbir þey kazandýrma-
yan Komintern’in tabelasýnýn Churchill ve Ro-

osevelt’e jest olarak indirilmesidir. 
(19) 2. Dünya Savaþý’ndan sonra kurulan Ko-

minform, Komintern’deki çarpýklýðý resmileþtir-
miþtir. Bu örgütün kuruluþ esprisi, dünya
Komünist hareketine iktidardaki KP’lerin devlet
politikasýný egemen kýlmaktýr. 

(20) 1956’dan sonra uluslararasý bir meka-
nizma olarak geliþen Zirve konferanslarý, KP’ler
arasýnda güç birliði ruhunu ve birlik imajýný
güçlendirmek amacýyla örgütlenmiþtir. Dünya
devrim sürecinin önünü açacak hiçbir teorik tezin
ya da ortak politikanýn üretilmediði bu top-
lantýlarda Komünist hareketin birliði imajýný ko-
ruma kaygýsý giderek daha geri sonuç belgeleri-
nin üretilmesine yol açmýþtýr. Avrupa Komünizmi
çizgisinde partilerle diðerleri arasýnda ilkesiz bir
ideolojik barýþ temelinde örgütlenen son zirve,
1976 Berlin Zirvesi’nde üretilen sonuç belgesinin
ideolojik muhtevasý, AGÝK, Helsinki Nihai Sene-
ti’nden daha ileri deðildir. 

(21) Stalin önderliðindeki SBKP’nin gerek
ülke içinde, gerekse dünya çapýndaki politika-
larýna karþý Trotski’nin kurduðu 4. Enternasyo-
nal, Komünist Enternasyonal’e yukarýda deðindi-
ðimiz tüm zaaflarýna raðmen, saðlýklý bir alterna-
tif oluþturamamýþtýr. Stalin’in politikalarý ile so-
mutlaþan çizgiye Sovyetler Birliði içinde yegane
eleþtirel bakýþ Trotski’den  gelmediði gibi, Troç-
kizm bu tür eleþtirilerin toparlandýðý bir mecra ol-
mayý baþaramamýþtýr. Trotski’nin eseri, önemli ve
deðerli kimi görüþleri, uyarýlarý,  saptamalarý
içermekle birlikte, ne teoride ne de pratikte Sta-
lin’i aþamamýþ, pratik planda onun baþarýlarýnýn
parlaklýðýna (SSCB’nin sanayileþmesi, Hitler fa-
þizminin ezilmesi) yaklaþamadýðý gibi, teorik
planda da Stalin’in hatalarýný aþmanýn yollarýný
bize sunan tutarlý bir eser olamamýþtýr. Bir avuç
insanla kurulan Koýmintern, 2 Enternasyonal’e
karþý alternatif olmanýn haklýlýðýyla kýsa sürede
milyonlara ulaþýrken, bir avuç insanla kurulan 4.
Enternasyonal, Komintern’e karþý ayný haklýlýkla
bir alternatif sunamadýðý için kurulduðundan bu
yana darlýðý aþamamýþ; bir “mezhep enternasyo-
nali” olmaktan kurtulamamýþ, 1917 sonrasýnda
çaðýmýza damgasýný vuran devrimlerin (Çin,
Küba, Vietnam, Bulgaristan, vd..) hiçbirine mar-
jinal düzeyde dahi bir katký saðlayamamýþtýr.
Bugün Komünist Enternasyonal’den gelen parti-
lerin somutlaþtýrdýðý geleneksel çizgi bir
çözümsüzlük içindedir. Bu olgu, geleneksel çiz-
giye geçmiþte getirilmiþ dolaylý, dolaysýz tüm
eleþtirilerin, Rosa’nýn, Buharin’in, Lukacs’ýn,
Gramsci’nin, Mao’nun, partisiz “Marksist” ente-
lektüellerin, bu arada Troçki’nin saðlýklý ve ob-
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jektif bir þekilde gözden geçirilmesini þu ya da bu
gerekçe ile geçmiþte iþçi sýnýfýna ve devrimci ha-
rekete “yasaklanmýþ”  eserlerin deðerlendirilme-
sini ve içlerindeki tüm pozitif öðelerin açýða
çýkarýlarak yeni bir teorik senteze gidilmesini zo-
runlu kýlmaktadýr. Kendini deðiþik geleneklere,
bu arada 4. Enternasyonal’e baðlý sayan devrim-
cilere düþen görev kanýmýzca, ulusal ve uluslara-
rasý planda böylesi bir yönelime girmeyi kabul et-
mek, yukarýdaki devrimci düþünce ve eylem
adamlarýna ait deðerleri, onlara ait yanýlgýlardan
ayýrarak böylesi bir genel sentezin içine
taþýmaktýr. Bunun dýþýnda ve “4. Enternasyonal’i
yaþatmaya” yönelik her tavýr, ondan çok daha
güçlü ve büyük zaferlerin temsilcisi olan gele-
neksel çizginin dahi “yaþatýlamadýðý” bir ortam-
da, eylemsizliðe gerekçe oluþturan bir anakroniz-
ma olmaktan öteye gidemeyecektir. 

(22) Bugün uluslararasý Komünist hareketin
yaþadýðý bunalým ve daðýnýklýk, yeni bir uluslara-
rasý örgütlenmeyi, yeni bir Enternasyonal’i
kaçýnýlmaz olarak gündeme getirecektir. Bu En-
ternasyonal ancak aþaðýdaki konularda dünya
çapýnda oluþacak bir teorik açýklýk ve zenginlik
temelinde kurulabilir. 

a) Bilimsel teknolojik devrim çaðýnda emper-
yalizmi karakterize eden ekonomik-ideolojik-
sosyal süreçlerin tahlili. 

b) Yaþayan sosyalizm deneylerinde ortaya
çýkan baþarýsýzlýklardan  ve çaðdaþ sýnýf mücade-
lelerinin pratiðinden hareketle sosyalist toplum
teorisinin geliþtirilmesi ve buna uygun bir sosya-
lizm projesinin formüle edilmesi.

c) Marksist teorinin politik kaygýlarla
çarpýtýlan ya da güdük býrakýlmýþ olan alanlarýnda
(baþta tarihsel materyalizm olmak üzere) köklü
bir teorik atýlýmýn yapýlmasý. Dünyada
“Komünist”  sýfatýný taþýyanlar arasýnda gerekli
ve zorunlu ayrýþma bu konularda oluþacak netlik-
ler temelinde gerçekleþtirilmelidir. 

(23) Enternasyonal bir toparlanmanýn teorik
planda olduðu kadar pratik planda da zorunlu
önkoþullarý vardýr. Dünya üzerinde ancak sosya-
list mücadele adýna anlamlý bir veya birkaç ba-
þarý, sýnýf mücadelelerinde global veya bölgesel
ölçeklerde sosyalist doðrultuda bir yükselme  ve
“sosyalizm” fikrinin emekçi yýðýnlarýn ciddi bir
þekilde gündemine gelmesi, böyle bir toparlan-
manýn olmazsa olmaz þartýdýr.

(24) Böyle bir noktada iþçi sýnýfýnýn ihtiyaç

duyacaðý uluslararasý platform, bir dünya partisi
olamaz; zira böylesi bir yapý, Komünist Enternas-
yonal’deki yanýlgýlarýn belirli bir ölçüde tekrarý
anlamýna gelecektir. “Dünya Partisi” kavramýnda
karþý çýkýlmasý gereken tek (ve temel) nokta, ulu-
sal düzeydeki partilerin üzerinde yer alan ve on-
larýn üzerinde tasarruf yetkisi olan bir uluslararasý
merkez kavramýdýr. Bu yaklaþýmýn amacý, ulusal
özellikleri fetiþleþtirmek, ya da onlara ancak o
ülke devrimcileri tarafýndan kavranabilen metafi-
zik bir nitelik atfetmek deðil, bu özellikleri
bütünüyle kavrayan ve her durumda gerekli poli-
tikayý saptayabilen bir uluslararasý merkez fikri-
nin akýldýþý olduðuna dikkat çekmektir. En geliþ-
kin teorik çerçeve ile dahi böylesi bir merkez ha-
ta yapabilir. Bu durum bir partinin MK’sinin bir
il komitesi için yapacaðý hatadan çok daha farklý
olacak, hata yapýlan ülkede bir yanda devrimi
baltalarken, öte yandan da o ülke Komünistlerin-
de uluslararasý harekete karþý kuþkunun ve tepki-
nin tohumlarýný ekecektir. Ýhtiyaç duyulacak En-
ternasyonal, dünya sosyalistlerinin emperyalizme
ve kapitalizme karþý savaþta güçbirliðini, koordi-
nasyonunu ve aralarýndaki, teorik politik
tartýþmayý örgütleyen bir uluslararasý platform
olarak algýlanmalýdýr. Tüm partilerin eþit
katýlýmýyla oluþacak olan bu platformun tek tek
partiler üzerinde tasarruf yetkisi olmamalý; bir
farklýlýðýn ya da yanlýþýn giderilmesi, her türlü
teorik-politik dinamizmi yok eden bir ast-üst, ya
da azýnlýk-çoðunluk iliþkisiyle deðil, açýk ve ser-
best tartýþmanýn örgütlenmesi ve bu tartýþmanýn
sonunda (her partinin reddetmekte serbest oldu-
ðu, ama göz önüne almak zorunda kalacaðý) bir
konsensusun oluþmasýyla saðlanmalýdýr. 

(25) Türkiye’de saðlýklý bir enternasyonalist
bilincin geliþmesi için temel görev, Marksistlerin
yukarýda dile getirilen konularda anlamlý bir teo-
rik üretimin geliþtirilmesi ve dünyada benzer
yaklaþýmlarý savunan örgütlerle iliþkiye geçilme-
sidir. 

(26) Türkiye devriminin önündeki pratik en-
ternasyonalist görev  Ortadoðu’nun tüm ezilen
halklarýyla bu halklarýn komünist ve ilerici parti-
leriyle ortak bir mücadele cephesi oluþturmaktýr.
Tarihsel, kültürel ve coðrafi yakýnlýklarýn
mümkün, emperyalizmin global politikalarýnýn
ise zorunlu kýldýðý bu birlik, emperyalizmin
dünyadaki politikalarýna ölümcül bir darbe indi-
rebilmenin yolunu açacaktýr. 
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Fabrika yeri geldikçe uyarýyor; uyarýsýný ya-
parken de adýnýn arkasýna “hoca” nitelemesini
eklemeyi ihmal etmiyor. Kimsenin lakabý deðil-
dir ve Fabrika yazarlarý hak etmemiþse kimseye
“hoca” deme eðiliminde deðildir. Bize, genel
olarak sola çok þey kattýðý ve çok þey öðrettiði
açýktýr; uyarýmýz þimdi bununla ilgili deðildir. 

Öte yandan Fabrika, bütün hocalarýn ve
bütün öðreticilerin yanlýþ yapmaya hakký oldu-
ðunu kabul edecek kadar açýk fikirlidir ama
Yalçýn Küçük için sorun son zamanlarda kuram-
sal bir sorun olmaktan çýkmýþtýr. Yanlýþlarý ayak-
larýyla yapýyor ve kafasý da ayaklarýný takip edi-
yor. Evet açýk fikirliyiz ama bir hocanýn kendini
ziyan etmesini seyredecek kadar da gönlü geniþ
deðiliz. Uyarýda biraz aþýrýya gidip canýný
yakmýþsak bu onun ve hepimizin iyiliði içindir. 

Aydýnlýk macerasýný ve Perinçek sevgisini
hepiniz biliyorsunuz. Biz Yalçýn Küçük’ün bu
tutumunu da sert bir biçimde eleþtirmekle birlik-
te, hem kendisine yakýþtýramamýþ, hem de bu-
nun geçici bir sevda olduðu yönündeki
inancýmýzý diri tutmaya çalýþmýþtýk. Hala ayný
cephede görünmeleri üzücüdür ama biz yine de
ayýrýyoruz. “Eleþtiri” biraz da ayýrmak içindir.
Artýk, Perinçek ve “Aydýnlýk Basýn Yayýn Orta-
okulu” eleþtiri mesafesinden uzaklaþmýþtýr. Fa-
þizm çamurunda yuvarlanmaktadýrlar ve doðru-
su nasyonal sosyalizm vitrininde çok da þýk du-
ruyorlar. Tarikatçý, Türk-Ýslam Sentezci, Kont-
rgerillacý Rauf dostlarý yararýna tertipledikleri
psikolojik harp mitinginde bilumum faþist ve
devlet islamcýsý ile saf tutarak, kimin adamý ol-
duklarýný bir kez daha ispatlamýþlardýr.
Kapýsýnda kuyruk salladýklarý sahipleri dahi, bi-
rikmiþ sabýkalarýndan dolayý bunlarýn baþýný ok-
þamaktan uzak dururken, Yalçýn Hoca’nýn adýna
yazýlý mektuplarda aþk gözyaþlarýna rastla-
mamýz aslýnda Hoca’nýn kiþisel siyasi tarihini de
özetleyiveriyor. Yazdýklarý ile yaptýklarý hep

kavgalýdýr ve bir insanýn kafasýyla oluþturduk-
larýný, ayaklarýyla yýkmasý çok hüzünlüdür.

Kendisi hatýrlýyor mu bilemiyoruz; henüz
Fransa’da sürgündeyken, gönderdiði bol miktar-
da açýklamalardan biri elimizin altýnda. Bazý
aydýnlara Yalçýn Küçük adýna gönderildiði an-
laþýlan bu açýklamanýn altýnda “Akýþ Yayýncýlýk
Sahibi Ertürk Akþun” imzasý bulunuyor. Açýkla-
madan, Ertürk Akþun dostumuzun, Yalçýn Hoca
yabancý olduðunu anlýyoruz çünkü altýna
düþtüðü notun kýsa bir süre sonra bizzat Yalçýn
Küçük tarafýndan yalanlanacaðýnýn farkýnda ol-
madýðý anlaþýlýyor. Ertürk Akþun’un, Yalçýn
Küçük adýna gönderdiði açýklamanýn altýnda el
yazýsý ile düþtüðü not þöyle:

“Not: Yalçýn Yoldaþ Doðu Perinçek’e imza
atanlardan mektup ya da mesaj beklemiyor. An-
cak biz yine de açýklamalarý gönderiyoruz.”

Açýklamaya ihtiyaç var mý bilmiyorum; Ak-
þun, açýklamaya düþtüðü notta, iki þey yapmaya
çalýþýyor. Birincisi, açýklamanýn gönderildiði
aydýn bu notla, Doðu Perinçek’in bir açýkla-
masýna imza atmýþ olduðu için kýnanmýþ oluyor.
Bu açýklamayla, Yalçýn Küçük’ün henüz Perin-
çek’e fena halde muhalif olduðunu, onunla ayný
yerde imzasý bulunanlarla bile belli kayýtlarla
iliþki kurduðunu anlamýþ oluyoruz. Kendini
ayýrýyor ve ayýrmakta haklý olduðu ortaya
çýkýyor.

Açýklamada tarih bulunmadýðý için tam za-
manýný bilemiyoruz ancak bir süre sonra Ertürk
Akþun’un Yalçýn Hocasý, Paris’ten “Aydýnlýk
Basýn Yayýn Ortaokulu”nu ve Doðu Perinçek’i
öven açýklamalar yapmaya baþlýyor. Yurda
dönünce, rastlantý bu ya, Perinçek’in koðuþuna
konuyor. Sonuç malum, zindanda geliþen aþk,
Aydýnlýk sayfalarýnda yazýya dökülüyor. 

Yalçýn Küçük Nereye?

Arif Sacit Þair



Biz, bu Perinçek aþkýndan önce, Küçük’ün
“orduda ve dýþiþlerine ilericiler olduðunu”
yazdýðýný da hatýrlýyoruz. Ordudaki ilerici bili-
yorsunuz, Çevik Bir’di; hem Yalçýn Küçük’ü,
hem de Aydýnlýk Ortaokulu’nu öyle hýzlý tekzip
etti ki bu kadar olur. Önce, henüz görevdeyken
yazýlý ve görüntülü basýnda solcu olduðunu
düþündüðü kim varsa, patronlarý uyararak iþten
attýrdý. Mahkemelere müdahale ederek ilerici
devrimcilere cezalar verdirmeye çalýþtý. Derken,
ilerici generalimiz ABD tarafýndan ödüllendiril-
di ve bunun bir iþaret olduðunun sanarak Ali
Þen’i de arkasýna alýp Cumhurbaþkanlýðý’na
adaylýðýný açýkladý. Ýlericilikte o kadar ileri git-
miþti ki, ülkesinde Cumhurbaþkanlýðý’na aday
olunamadýðýný da unutuvermiþti. Ordu’daki ile-
ricimiz, Fenerbahçe ile Çankaya Köþkü’nü bir-
birine karýþtýracak kadar safdil görünüyordu. Bu
geliþmeler üzerine Perinçek ve ortaokulu Bir’i
“ABD’nin adamý” olarak ilan etmekte gecikme-
di ama Hoca’nýn bu yönde açýklamasýný varsa
bile biz hatýrlamýyoruz. Ne dersiniz, “Sabata-
yist” olabilir mi?

Fransa’dan gönderilen bu devletçi açýkla-
malarýn ardýndan, yurda döneceðini tahmin
ediyorduk. Fabrika, bu aþamada da uyarý göre-
vini yapmýþtý. Ama bu dönmenin ikinci an-
lamýný bu þekilde deþifre etmeyi de akýl edeme-
miþtik. Yani Yalçýn Küçük “Hem dönüyor, hem
de dönüyordu.” Küçük, dönüþ için devletin
kutsal bir gününü seçti ve seçiminin bilinçli ol-
duðunu cümle aleme baðýrdý. Yazdýklarýný bi-
lenler için bu stratejik bir hataydý, çünkü tablo
29 Ekim tarihinden çok 23 Nisan’a uygundu.
Bütün bunlarýn çocukça olduðu açýktý ve biz
Hoca’nýn çocuksu olmaktan hoþlandýðýný bili-
yorduk.

Yazdýklarýnda ve yaptýklarýnda devletçi bir
yan olduðu da öteden beri hep biliniyordu;
“devletteki dostlara” sürekli göndermeler nede-
niyle deðil, çýkýþ noktasý ve varýþ noktasý hep bu
yönde olduðu için.  Þaþýrtýcý olan, bunca yazýdan
sonra bu eðilimin bastýrýlmak yerine daha kötü
bir biçimde nüksetmesiydi. Ne kadar hýzlý sola
giderseniz o kadar hýzlý saða savrulursunuz.
Hem Yalçýn Küçük, hem de Doðu Perinçek,
özellikle Kürt meselesinde resmi ideoloji
karþýsýnda çok radikal tutumlar aldýktan sonra,
þimdi devletin saðýna geçmiþ görünüyorlar. Tu-
tumlarýnýn bel kemiði yoktur. Þimdi saða savrul-
ma döneminin trajik sonuçlarýný izliyoruz,
üzülüyoruz ve uyarý görevini yerine getirmeye

çalýþýyoruz. Üzmeden yapamayacaðýmýzýn bi-
lincindeyiz.

Henüz soldayken, 1980’li yýllarýn orta-
larýnda Hoca’nýn bir “Doðu Sosyalist Cumhuri-
yetler Birliði” hayali vardý. 23 Nisandý, 29
Ekimdi derken, hayalden Sosyalizm lafý silindi.
Þimdi Doðu Devletleri Birliði hayali peþinde ol-
duðunu duyuyoruz.  Bunu da hoþ görmemiz
mümkündür ama hayalini gerçekleþtirmek üze-
re edindiði yeni yoldaþlar konusunda kuþku-
larýmýz var. Aydýn Menderes’in saðcý ve zararý
bundan ibaret bir düþünme fukarasý olduðu
açýktýr ancak Mehmet Þevki Eygi öyle deðildir.
Anasýnýn gözüdür ve azgýn bir dinci faþist olarak
ellerinde solcularýn, komünistlerin kaný vardýr.
Þimdi, ikisinin de Yalçýn Hoca’nýn “sevgili dost-
larý” olduðunu öðreniyoruz. 

Þimdi, Yalçýn Küçük’ün yeni yöneliminin
sonuçlarýný özetleyelim:

1-Yalçýn Hoca’nýn en son fantizisi her ne
ise, bu devletle belli uzlaþmalarý gerektiriyor.

2-Fransa’da sürgün yýllarýndan bu yana ve-
rilen açýk ve örtük mesajlar, bunda kýsmi bir ba-
þarý saðlandýðýný gösteriyor. Kýsmi diyoruz,
çünkü bu Hoca’nýn “zindana” atýlmasýna engel
olmuyor.

3-Herhalde, devletle uzlaþma giriþiminin ilk
aþamasýnda dýþiþlerinde ve orduda bulunan
dostlar çürük çýktýðýndan olacak, bu kez de ikti-
dara yakýn bir takým sað-islamcý çevrelerle ayný
temelsiz uzlaþmalara giriþiliyor.

4-En önemlisi, Yalçýn Hoca Fransa’da iken
merak saldýðý dilbilimi “devletteki sabatayist-
ler”i saptamada kullanmasýnýn her iki tarafta da
hoþ duygular yaratmasý þaþýrtýcý olmamalýdýr.
Biz, Hoca’nýn azýlý düþmaný olan Nusret Demi-
ral’ýn bile, yazdýklarýndan sonra ona dostluk eli
uzatmaya teþebbüs edebileceðini tahmin edebi-
liyoruz. Olursa þaþýrmayýz.

5-Devletin, yeni “ilericilik” programýna sol-
dan yalnýzca Doðu Perinçek ve çevresini devþir-
miþ olabilmesi ciddi bir baþarýsýzlýða iþaret eder-
ken, buna Yalçýn Küçük’ün katýlmasý, kýsmen
SÝP Partisi gibi çevrelerden bu cenaha katýlma
yönünde eðilimler belirmesinin ellerini kuvvet-
lendirmiþ olduðunu da görüyoruz.

Bütün bunlarýn içinde, en çeliþik olan Yalçýn
Hoca’nýn tutumudur ve bunu açýklamanýn güç
olduðu görülüyor. Ancak, teorik tutarlýðýnýn
yaný baþýnda, sürekli bir siyasi tutarsýzlýk Ho-
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ca’nýn karakteridir ve bu zorluðun önemli bir
kýsmý oraya aittir. Kürt hareketi ile giriþilen
uzun flört döneminden sonra þimdi karþýlýklý
örtük tehditler, hem Hoca’nýn siyasi aþklarýnýn
pek uzun ömürlü olmadýðýný, hem de bu duru-
mun çok çabuk teorize edildiðinin bir iþareti.
Perinçek çok keskin dönüþler yaptýðý için göze
batýyor; Yalçýn Hoca bu dönüþleri daha yumu-
þak yapmada maharetlidir ve son on yýldýr bunu
yapýyor. Perinçek ile dönüþ sayýsý bakýmýndan
bir yarýþlarý var ve biz, bunda da ne yazýk ki Ho-
ca’nýn galip geleceðini biliyoruz.

Devletteki dostlar sevinmiþtir ve Yalçýn
Küçük’ü kazanmýþ olduklarý kanýsýndadýrlar. Er-
tuðrul Özkök’ün inanýlmaz övgülerle dolu
yazýsýndan bunu anlýyoruz. Özkök, neredeyse
15 yýldan bu yana kesintisiz bir biçimde kendi-
sine aðýr eleþtiriler yönelten Küçük’e bu
yazýsýyla hem itibarýný iade ediyor, hem de ken-
disine devletlü matbuat tarafýndan yapýlan am-
bargonun kalktýðýnýn iþaretini veriyordu. Bu
övgünün, bir banka yayýnýnda ve Enis Batur’un
bir söyleþi üzerine yapýlmýþ olmasý da an-
lamlýdýr. Önce bir banka, sonra da bir resmi mat-
buat tarafýndan ödüllendirilmiþtir ve bunlarý bir
rastlantý sayamayacaðýmýz da görülüyor.

Özkök, þaþýrtýcý yazýsýnda hem Küçük’ü son
20 yýlýn tek aydýný olarak gösteriyor, hem de
onunla meselesinin kiþisel olmadýðýnýn iþaretle-
rini veriyor. Ýþaretin yüksek yerden geldiðinin
kanýtýdýr ve belki bu yüzden, Küçük’ün Refah
Partisi’nin kapatýlmasý yönündeki giriþimini ve
“ordu ile savaþtým, hiç kimse bana bu ordu
hakkýnda kötü bir þey söyletemez” deyiþini ön
plana çýkarýyor. Batur-Küçük söyleþinden
aldýklarý budur ve bu kadarýnýn yeterli
görüldüðü de açýktýr.

Önce belirtelim ki “ben orduya laf söyle-
mem” vurgusu Küçük’ün psikolojisi ile ilgilidir.
Doðrusu “orduya laf söyletmemdir” ve kendisi
dýþýnda laf söyleme yeteneði olan kimse
tanýmadýðýndan bu yönde tehlike de ancak bir
tek odaktan gelebilir. Sözü, yalnýzca bu ola-
naksýzlýða iþaret ediyor. Öte yandan, gerzek ta-
rikat erbablarý dýþýnda “orduya laf söyleyen” za-
ten yok. Sol’da Hasan Mezarcýlar yoktur ve bi-
zim tarafta kimse “orduya kötü bir þey” zaten
söylemez. Ancak, iþin bir sýnýfsal yaný var ve bu
açýdan söylenecek sözümüzün olmasý da do-
ðaldýr. Ordu her yerde ayný iþe yarar ve mesele
asla “Türk Ordusu” deðildir. Yani biz “evlilik

gericidir” diyorsak, bu o kurumu hedeflemekte-
dir. Yoksa, kimsenin evliliði ile ilgili deðiliz.
Özetle, Hoca’ya da evliliðinde baþarýlar diliyo-
ruz ama yine de “evlilik gerici bir kurumdur”
demekte de ýsrarýmýzý sürdürüyoruz.

Bunlarý, Hoca’nýn yeni aþklarýnýn duygusal
dýþa vurumu olarak almak daha açýklayýcýdýr.
Artýk baþka çevrelerde de sevildiðinin iþaretleri
var. Önce son çalýþmalarýnda, Mustafa Kemal’i
rehabilite ettiðini, Lenin’i giderek daha olumsuz
bir tip olarak çizdiðini ve tarihte kendi durumu-
na uygun aktörlere aradýðýný belirterek bir pa-
rantez açalým. Hoca’nýn kurguladýðý tarih, ne
yazýk ki onun bu siyasi manevralarýndan çok et-
kileniyor. Durumunu teorize etmesi yazdýklarýný
da sakatlamaktadýr. Fabrika daha önce dikkat
çekmiþti, Hoca, bu yeni flört döneminde yazdýðý
“Sýrlar” adlý çalýþmasýyla devlete ve islamcý ke-
sime açýlmanýn kapýsýný aralamýþtýr, ve geride,
tartýþmanýn daha çok bu yeni sýrlar ile ilgili ola-
caðýný belirtelim.

Açýldý da ne oldu, ya da ne olabilir? Saðdan
dostlarla hiçbir ciddi iþ yapýlamayacaðýný
tartýþma noktasýnýn çok ilerisindeyiz. Her gün
oportünizmde sýnýr tanýmadýklarýna þahit oluyo-
ruz; hiçbir ilkeleri yoktur ve ahlaktan nasipleri-
ni almamýþlardýr. Devlet ise, adam kullanýp at-
makta mahirdir, bu biliniyor. Ýttihat ve Terakki
bakiyelerinin baþlarýna gelenleri hatýrlatmakla
yetiniyoruz. Þimdilik karþýlýklý kullanma
faslýndayýz.

Bunun en hoþ örneklerinden biri yine bir te-
levizyon programý ile görüldü. Flaþ kanalýnda,
bir Zaman gazetesi çalýþanýn sunuculuðunu
yaptýðý programda Hoca ile bir söyleþi yapýldý.
Ne söyledikleri ile ilgiliyiz, ne de söyleyeme-
dikleri ile. Biz daha çok programýn hazýrlayýcýsý
T. Tamer Kumkale’ye dikkat çekmek istiyoruz.
Emekli Kurmay Albay Kumkale, Türk-Ýslam
Sentezi programýnýn uygulama merkezi olan
Toplumla Ýliþkiler Baþkanlýðý’nýn önde gelen
yöneticilerinden biriydi. Uzun yýllar, topulumun
ordu eliyle islamileþtirilmesi programýnýn uygu-
layýcýsý olmuþtur ve programýn rafa kaldýrýlmasý
ile de emekli edilmiþtir. Þimdi Hoca’nýn da hay-
raný olduðu anlaþýlýyor. Tamer Kumkale’nin TÝB
macerasý hakkýnda bilgi edinmek isteyenler,
Fabrika yazarlarýndan Orhan Gökdemir’in
“Devletin Din Operasyonu-Öteki Ýslam” adlý
çalýþmasýna bakabilir. Gökdemir, Kumkale’nin
giriþimleriyle beþ ay hapis cezasýna çarptýrýl-
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mýþtý. 

Hoca’nýn bir garip televizyon kanalýnda, bir
Fethullahçý çalýþaný ile bir psikolojik harp uz-
manýnýn ayný noktada buluþmasýný saðlamýþ ol-
masý ile ilgilenmemek mümkün deðildir. Bu,
“Sýrlar” ile baþlayan yönelimin nerede sonuçla-
nacaðýnýn da en somut göstergesi. Demek ki,
Doðu Devletleri Birliðinin yolu hem devletten
hem de dinci faþistlerden geçiyor. 

Son bir not daha; Ertuðrul Özkök’ün

yazýsýndan sonra, büyük tirajlý matbuatta
Yalçýn Küçük’ün açýklamalarý birden bire ken-
disine yer bulmaya baþladý. Hatta Tayyip Erdo-
ðan ile ilgili yaptýðý bir açýklamanýn yansýma-
larýndan, basýndaki bütün geri zekalýlarýn
Yalçýn Küçük okuyucusu olduðunu da öðreni-
verdik. Üzülmeli miyiz, sevinmeli miyiz, karar
veremedik. 

Hayýr ihanetle falan suçlamýyoruz; en trajik
ihanet insanýn kendisine ihanet etmesidir. Fabri-
ka’daki not bu olmasýn diyedir.
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Kýbrýs’ta, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ýn
adýyla anýlan “Annan planý” temelinde, bir anlaþ-
maya varýlabilmesi için; sürekli yeni tarihler belir-
lendi ve son olarak planýn üçüncü kez yenilenmiþ
hali taraflarýn önüne kondu. Planýn son halinin
müzakeresi deðil; doðrudan referanduma sunul-
masý isteniyordu bu kez. Müzakerecilerin, özellik-
le de Denktaþ’ýn, pozisyonunu sürekli deðiþtirerek;
tutarlý olma ihtiyacý da duymaksýzýn bitmez tüken-
mez itiraz ve kayýtlarýndan kurtulmanýn bir yolu
gibi görünmüþ olmalýdýr, BM Genel Sekreterine
bu yol. Üstelik çözüm beklentilerini Denktaþ ta-
rafýndan engellenenler arasýna, son zamanlarda
çok güçlü biçimde kendini ifadeye koyulan Kýbrýs
Türkleri de katýlmýþ bulunmaktadýr. 

Ancak sorun, sadece Denktaþ veya Klerides’in
milliyetçi inatlarý deðildir. Bizzat bu ikisini soru-
nun kaynaðý gibi gösteren Ýngiltere, Kýbrýs diye bir
sorunu; küçücük bir adadaki toplumsal/siyasal
bölünmüþlük sorununu ve kanlý bir tarihi yaratan
aktör durumundadýr.

Sorun, her zaman, göründüðünden daha fazla
tarafa sahip olmuþtur ve olaðanüstü karmaþýktýr.
Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri’nin çözüm ça-
balarýnýn arkasýnda, ABD’nin, Ýngiltere’nin ve
AB’nin güçlü destekleri ve plandan farklý beklen-
tileri var. Çözüm için diplomatik çabalar yoðun-
laþtýkça, soruna ön planda veya geride durarak ta-
raf olanlar veya mevcut çözüm planýndan beklen-
tileri bulunanlarýn niyet ve istekleri berraklaþýyor.
Kelimeler benzeyebilir; ancak konuþulan diller
farklýdýr ve özellikle Türk tarafýnda gün geçtikçe
daha farklý hale gelmektedir.

Kýbrýs Fotoðraflarý

Neyi anlatmak istediðimizi bir kaç örnekle
açalým: 

Birinci örnek, Kýbrýs’ta yaþayan Türklerin,

KKTC adýndaki “örgütlenmenin” yönetimi
altýnda, gerçekte nasýl bir hayat yaþadýðýna dairdir. 

28 Þubat 2003 tarihli Hürriyet “Lefkoþa’da
dev miting” haberini veriyor. Taraflarla yüzyüze
görüþmek üzere Ada’ya giden BM Genel sekrete-
ri Annan “Yeþil Hat” üzerinde Denktaþ’la
görüþürken, Lefkoþa’nýn Ýnönü meydanýnda
çözüm isteyen, Denktaþ’a “Ya imzala, ya istifa
et” diyen Türkler miting yapmaktadýr. Hürriyet’in
haberine göre, “Eylem öncesinde Ýnönü Mey-
daný’nda iki bomba bulundu. Olay üzerine ey-
lemden bir saat öncesine kadar kalabalýk mey-
dana sokulmadý.”

Muhaliflere karþý provokasyon düzenleme;
oraya buraya bombalar yerleþtirme; bombalarý pat-
latma; olmadý faili meçhul cinayetler... Bu “siyaset
tarzý” pek tanýdýk geliyor. Denktaþ’ýn siyasi geç-
miþi bakýmýndan da, bu tarz tanýdýktýr. Üstelik sa-
dece tanýdýk deðildir. 27 Aralýk 2002 tarihli Milli-
yet gazetesinde, “Denktaþ ve ekibi, KKTC’de mu-
haliflerin kýþkýrtmasýyla karýþýklýk yaþanmasý ihti-
mali üzerinde durdu.” haberi yeralýyor. Denktaþ ve
ekibi, “kýþkýrtma ve karýþýklýk” planlamasý
yapmýþtýr ve görülüyor, tertip yürürlüðe konmak-
tadýr.

Ýkinci örnek, ATV’de,  Annan Planý üzerine
tartýþmalarý konu alan “Ceviz kabuðu” prog-
ramýndandýr. Son zamanlarda yapýlan bütün anket-
lerde KKTC’nin en büyük partisi görünen ve taþ
çatlasa toplam 200 bin civarýndaki bir nüfusun ya-
þadýðý KKTC’de, arka arkaya 30-40 bin kiþilik mi-
tingler gerçekleþtiren sol eðilimli CTP’nin (Cum-
huriyetçi Türk Partisi) Genel Baþkaný Mehmet Ali
Talat, baþkalarýyla birlikte programýn konuðudur.
Programa katýlan emekli general Suat Ýlhan, parti-
sinin görüþlerini açýklamaya çalýþan Talat’ýn sözle-
rini sýk sýk kesmekte ve CTP Genel Baþkaný’na
“Talat efendi” diye hitabetmektedir. Bu esnada
programa telefonla katýlan ilahiyatçý “Prof.” Bay-
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raktar Bayraklý da, CTP Genel Baþkaný için,
“Sayýn Cevizoðlu sorun bakalým, Talat efendi-
nin Rum pasaportu var mý?” diye sormakta bir
sorun görmemektedir. KKTC þehirlerinin hepsin-
de yerel seçimleri kazanmýþ bir partinin Genel
Baþkaný olmak bile, eðer “Kýbrýslý Türkler için
en iyinin ne olduðunu bilen” emekli paþalarýn ve
ek olarak, “milli hislerle içi yanan porofösörle-
rin” aþaðýlama ve hakaretlerinin ve “hainlik” suç-
lamalarýnýn önünde engel deðildir. 

Bu kategoriler, 80 küsur yýldýr, Türkiye’deki
Türkler için de “en iyinin ne olduðunu” bilirler ve
farklý düþünen herkese; hem “hakettiði cezayý”
verirler ve hem de bazan “Rus pasaportu”, bazan
“Ermenilik”, bazan “cebinde çil çil ruble”
görürler.

Üçüncü örnek Kýbrýs’tan, ancak “yeþil hattýn”
öbür tarafýndan:

M. A. Birand’ýn “32. Gün” programý.
Kýbrýs’ta, Türklerin ve Rumlarýn birlikte yaþadýðý
bir köyde, “geçmiþte de bu köyde düþmanlýk ol-
madý” diyen iki yaþlý erkekle konuþuluyor. Barýþ
istiyorlar. Birbirlerinin kahvehanelerine giderler-
miþ, dostluklarýný hiç bozmamýþlar vs. vs. Derken
kamera yaþlý Rum’un devam ettiði kahvehaneyi
gösteriyor. Duvarda iki resim var. Birisi Kleri-
des’in portresidir. Diðeri Enosisçi, etnik temizlikçi
EOKA-B örgütünün lideri, Grivas’ýn üniformalý
fotoðrafýdýr. Barýþ, dostluk, kardeþlik ve Grivas
fotoðrafý... Barýþ ve dostluk isteyenlerin, bu dilek-
lerini Enosis’in önünde engel olarak görülen
Türklerin katledilerek, terörize edilerek Kýbrýs’tan
temizlenmesi politikasýnýn icracýsý bir faþistin fo-
toðrafý altýnda oturarak dile getirmeleri ilginçtir.
Daha ilginç olan ise, 32. Gün Programýnýn, izleyi-
cilerinin dikkatini bu pisliðe hiç çekmemesidir. Sa-
dece bizim çevremizden onlarca insanýn farkýna
vardýðý bu küçük ayrýntýnýn, M. Ali Birand ve
ekibince farkedilmemiþ olmasý beklenemeyeceði-
ne göre, anlaþýlan Grivas fotoðrafý asýlý olmayan
bir Rum kahvehanesi bulunamamýþtýr. 

Þaþýrtýcý deðildir. Zaten Þubat ortasýnda
yapýlan seçimleri,  Komünist AKEL partisinin de
desteklediði Papadopulos kazandý. Papadopu-
los’un geçmiþinde, Klerides dahil bütün saðcý si-
yasetçiler gibi bir EOKA’cýlýk lekesi var.

Fransýz faþisti Le Pen’in dediði üzere, “Yuna-
nistan’da özgün bir milliyetçi siyasi akým oluþa-
maz. Çünkü bütün siyasi akýmlar milliyetçidir.”
Kýbrýslý Grekler de bu deðerlendirmeye dahildir.
AKEL adanýn en güçlü siyasi partisidir, ama kendi
adayýný çýkarmak yerine, “birlik ve beraberliðe en
fazla ihtiyaç olan günlerde”, saðcý DÝKO partisinin
adayý, EOKA’cý eskisi Tasos Papadopulos’u des-

teklemeyi tercih eder. Þaþýlacak bir þey yok. Hem
“komünizm”in içinde, baþka yabancý maddelerle
birlikte “millilik” yabancý maddesi de var; hem
KP’ler arasýnda fevkalade “milli sol” partiler/par-
ticikler var; hem de pek çok KP’nin ülkelerindeki
milliyetçilerle fiili cepheler oluþturmuþ bulunduk-
larýnýn tanýðýyýz. Geçici bir dönemdir. Ancak
bugünü yaþýyoruz ve “Milli” davalarda Yunanistan
Komünist Partisi de, AKEL de, “milli sol” bir pro-
fil vermektedirler. 

Dördüncü fotoðraf, Denktaþ ve Klerides gibi
iki “fevkalade milliyetçi” müzakerecinin, Kýbrýs
toplumunun sanki üçüncü bir parçasýný oluþturu-
yormuþ gibi; Ýngiliz egemenliðindeki topraklarla,
adanýn ikiye deðil üçe bölünmüþ olmasýna hiçbir
itirazda bulunmamalarý halini göstermektedir.
Ýngiltere’ye ait iki askeri üs; neredeyse Annan
planýnýn Türklere egemenlik verme karþýlýðýnda,
Türklerden alýp Rumlara verdiði topraklardan da-
ha geniþ iki sahaya kurulmuþ olarak, her türlü
tartýþma ve itirazýn dýþýnda kalmaktadýr. Annan
Planýnýn hazýrlayýcýsý Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý
Kýbrýs Özel Temsilcisi Sir David Hannay’dýr.

Son örneði gene Türkiye’den verelim:
“Bayraðý al, Þiþli’ye gel, Denktaþ’la omuz

omuza” mitingini hatýrlarsýnýz. Elbette
tanýdýðýmýz, bildiðimiz hiç kimsenin o mitingde iþi
olmaz. Mitingi “unutulmaz” yapan bileþimi ve
skandal ölçüsünde düþük katýlýmlý oluþudur. Türki-
ye’nin bütün gerici, faþist kýrmasý ve faþist takýmý
biraradadýr: DSP, DYP, BBP, ÝP, SP, MHP, BCP,
DCP vs.vs.. Konuþmacýlar Þükrü Sina Gürel, Þev-
ket Bülent Yahnici, Doðu Perinçek, Muhsin
Yazýcýoðlu ve Aðar beyler imiþ. Gerçekte hepsi ko-
nuþtu mu bilmiyoruz. Sloganlara bakýlýrsa, “Mer-
kezinde Ýþçi Partisi’nin olduðu milli hükümet”
deðilse de, “faþist cephe” kurulmuþ gibidir:
“Denktaþ’la omuz omuza.. Türkiye’nin savun-
masý Kýbrýs’tan baþlar... Kýbrýs’ý veren Türki-
ye’yi de verir... ABD saldýrýsýna dur... Kuzey
Irak’ta kukla devlete hayýr...”

Sloganlarýn tamamý faþist provokasyon parti-
ciði ÝP’e aittir. Ve Denktaþ’la omuz omuza olmak
isteyen 800 sivil toplum örgütünden, toplam 1500
kiþi Çaðlayan alanýna gelmiþtir. 

1974’ün eski anlamý

1974 tarihi, yakýn zamana kadar “Kýbrýs soru-
nu”nun ne olduðu hakkýnda Grek ve Türk taraflarý
birbirinden kesin olarak ayýran bir semboldü. Grek
tarafý Kýbrýs sorununun baþlangýç tarihi olarak
1974’ü almaktadýr. Çünkü bu tarihte “Kýbrýs Cum-
huriyeti”nin bir kýsým topraðý Türk Silahlý Kuvvet-
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leri tarafýndan iþgal edilmiþ ve Cumhuriyet’in top-
rak bütünlüðü bozulmuþtur. Türk tarafý ise,
1974’ü, Kýbrýs’ta Türk nüfusa karþý giriþilmiþ etnik
temizlik sürecinin sona erdirildiði; dolayýsýyla
Kýbrýs’taki sorunun ortadan kalktýðý tarih olarak ta-
rif etmekteydi.

Hatýrlanacaðý gibi Kýbrýs Ýngiliz egemenliðin-
de olmakla birlikte nüfusunun çoðunluðu Rum ol-
duðu için, Yunanistan 1930’larda Milletler Cemi-
yetine baþvurarak Kýbrýs’ýn Yunanistan’a verilme-
sini talep etmiþtir. Bu talep reddedilmiþ, ancak
1950’li yýllarda ayný amaç doðrultusunda Kýbrýs’ta
Ýngiliz yönetimine karþý bir mücadele baþ-
latýlmýþtýr. Bu esnada Türkiye’nin bir Kýbrýs politi-
kasý olmadýðý gibi, Kýbrýslý Türkler de bir siyasi
özne konumundan çok uzaktýrlar. Ýngiltere Grek
direniþinin þiddet kazanmasý ve boyutlanmasý üze-
rine, 1960 anlaþmalarýna giden yolu açmýþ; Grek
tarafýna adanýn Yunanistan’a verilmesinin
mümkün olmadýðýný, çünkü adada önemli bir Türk
nüfusun da yaþamakta olduðunu kabul ettirmiþtir.
Sorun elbette Türklerin her türlü haktan yoksun bir
azýnlýk durumuna düþürülmeleri endiþesi deðil;
Kýbrýs’taki Ýngiliz varlýðýnýn korunmasýdýr. Ýngilte-
re’nin Kýbrýs’ýn Yunanistan’la birleþmesinin, yani
Enosis’in önündeki engel olarak Türkleri göster-
mesinden sonradýr ki, Grek tarafý, bu tezi geçersiz-
leþtirmek üzere kollarý sývamýþ, gerek katliamlarla,
gerek terörize ederek kaçmalarýný saðlamak sure-
tiyle adada etnik bir temizliðe giriþmiþtir. O
dönemde Kýbrýs Türkleri’nin “solcu” olanlarýna,
ayný muameleyi Denktaþ ve komandolarý da yap-
maktadýrlar. 1974’teki faþist Sampson darbesi
Enosis’i bir hamlede gerçekleþtirmek amacýyla, bu
süreci adým adým örmekten yana olanlara karþý
yapýlmýþ ve TSK’nýn adaya yaptýðý çýkarma hare-
katý ile bozguna uðramýþtýr. Bu bozgun Atina’ya da
yansýmýþ ve faþist cunta iktidarýný koruyamamýþtýr.
Sampson ve cuntacýlar, faþist olduklarý için de-
ðil; “milli davaya” verdikleri zarar nedeniyle
mahkum edilmiþlerdir.

Sonuçta Enosis sürecinindeki bu büyük
kýrýlmanýn düzeltilmesi amacýyla, 1963’te kurul-
duðu andan baþlayarak Grek tarafýnýn
bütünlüðünü ve anayasal kurumlarýný tahrip ettiði;
Kýbrýs Cumhuriyeti, 1974 sonrasýnda temel diplo-
matik mevzi haline getirilmiþtir. Bu yaklaþým ulus-
lararasý topluma da bir meþru pozisyon olarak be-
nimsetilmiþ ve bunun üzerinden özellikle AB’nin
ekonomik, ABD’nin ise siyasi ambargosu Kuzey
Kýbrýs’a uygulanmýþtýr. 

Türk tarafý ve özellikle Ecevit ise “Kýbrýs’ta
çözüm” denildiðinde, sorunun can güvenliði soru-
nu olduðunu; 1974’ten bu yana Kýbrýs’ta kan

dökülmediðini, dolayýsýyla çözülmesi gereken bir
sorun da bulunmadýðýný söylemekteydi. Bu takdi-
min 1974 yýlý Temmuz ayýnda ve hemen son-
rasýnda bir deðeri bulunmaktaydý. 30 yýla yaklaþan
bir süre boyunca, can güvenliðinin saðlanmýþ ol-
duðu, hem uluslararasý topluma hem de Kýbrýslý
Türklere fazlasýyla tekrar edildi.

1974’ün yeni anlamý

Bu 30 yýl boyunca, Kýbrýs Türklerine sadece
can güvenliði vermekle yetinilmedi. Sayýlarýnýn az
olduðu düþünüldü ve Türkiye’den, özellikle MHP
kimlikli Türkler, “ganimetten pay” verilerek adaya
yerleþtirildi.

Adaya kumarhane, kýyý bankacýlýðý, uyuþturu-
cu trafiði, silah kaçakçýlýðý gibi, Susurluk Kontrge-
rilla Cumhuriyeti’nin bütün ürünleri taþýndý. 

Kýbrýs Türklerine sadece AB ekonomik am-
bargo koymadý. Ayný zamanda Türkiye üzerinden
Türki Cumhuriyetlere yapýlabilecek ihracaat giri-
þimleri de, fiili bir Türkiye ambargosuyla
karþýlaþtý. 

KKTC’de tam bir yolsuzluk düzeni kuruldu.
Baþta Denktaþ’ýn yakýnlarý, (örneðin dünürü) ol-
mak üzere, siyasi elitin çevresinden her zaman
kötü kokular yükseldi.

Ada halkýna kör bir milliyetçilik ve din sunul-
du. Demokrasi ve özgürlük isteyenlere karþý
açýk/örtülü þiddet de dahil, bilinen tepkiler verildi.
Denktaþ ve siyasi eliti, arkalarýný Türkiye’nin ada-
daki askeri varlýðýna dayýyarak, KKTC’yi tam bir
sömürgeye çevirdiler.

Bütün bu kepazeliðin karþýsýnda saðlandýðý id-
dia edilen “can güvenliði” de, eðer muhalifseniz,
heran geri alýnabilir hale geldi. 

Adalý Türkler ve giderek Türkiye’den adaya
yerleþtirilmiþ olanlar da, geçmiþte yaþanan etnik
temizliðin artýk çok geride kaldýðýný; asýl kurtulun-
masý gerekenin Denktaþ ve çetesi olduðunu
düþünmeye baþladýlar. Çünkü AB’nin açýktan,
Türkiye’nin gizli ekonomik ambargosu ile,
KKTC’de ekonomik geliþme bütünüyle durmuþ;
büyüyen ve geliþen güneydeki hayat, kuzeydeki
týkanýklýðý daha da göze çarpar hale getirmiþti.
Üstelik bu defa AB faktörü de devreye girmiþti.
Avrupa Birliði, Kýbrýs’ý üye adaylýðýna almýþ ve
sorun çözülürse birleþik Kýbrýs’ý, birleþmezse,
“þimdilik” Güneyi üyeliðe kabul için gerekli
adýmlarý yýllar boyunca atmýþtý. Bu esnada Denk-
taþ ve Türkiye’deki Ecevit çizgisi, çözüm yerine
AB’yi tehdit etmekteydi: “Güney AB üyesi olursa,
KKTC ile Türkiye bütünleþme yolunda yeni
adýmlar atacaktýr.” Sanki daha önce bir çözüm ni-
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yetleri varmýþ gibi, “AB’nin Rumlarý tüm
Kýbrýs’ýn temsilcisi olarak görmesi ve AB üyeliði-
ne alacak olmasý, Rumlarýn çözüme yanaþmama-
larýna sebep oluyor.” demekteydiler.

Sonunda AB Kýbrýs’la üyelik müzakerelerini
baþlattý. Birleþik Kýbrýs’ý üyeliðe almak istediðini
ilan ederek, BM Genel Sekreteri’nin çözüm giri-
þimlerini kuvvetle desteklemeye baþladý. Annan
ise uzun dolaylý görüþmeler sürecinden ve doðru-
dan görüþmeler sürecinin ilk döneminden sonra
Ada’da çözüm için hazýrlanan planý ortaya koydu. 

Planýn ortaya konulmasýndan itibaren,
1974’ün farklý bir anlamý olduðu belirgin biçimde
ortaya çýktý. Daha önceleri de dillendirilmeye
çalýþýlan, “Bakü-Ceyhan Boru hattýnýn güvenliði”,
“Kýbrýs’ýn Türkiye’nin yumuþak karnýnda ye-
raldýðý” edebiyatý geliþerek þu noktaya vardý ki,
1974’teki askeri harekat, bir cangüvenliðini
saðlama operasyonu deðil; bir fetih hareketi
imiþ. Denktaþ, arkasýndaki halk desteðinin
bütünüyle kaybolmasý ile birlikte, Kýbrýs’ýn “mille-
tin davasý” olduðunu söylemeye; “40 yýldýr Türki-
ye’nin ali menfaatleri için mücadele”ettiðini tek-
rarlamaya baþlamýþtýr. Dava milletindir, ama
Kýbrýs Türkleri milletin minicik bir parçasýdýr. Bel-
ki o bile deðildir. Denktaþ’a göre, TBMM’ye
Kýbrýs konusunda birifing veren Büyükelçi Ertuð-
rul Afakan’a göre, Türkiye devletine göre, “CTP,
Rum tarafýyla iþbirliði içinde”dir. 

Gayet tabii deðil midir; “birleþik Kýbrýs”ta, bi-
rarada yaþamayý; yani “çözümü” tartýþan insanlar;
konulara yaklaþýmlarýna göre veya siyasi görüþle-
rindeki yakýnlýklara göre, iþbirliði yapacaklardýr.
Ayrýca bununla yetinmeyecek; birleþik Kýbrýs’ýn
üyeliði müzakere edilen AB içindeki kendi meþ-
replerine uygun, bütün Avrupalý muhataplarýyla iþ-
birliði yapacaklardýr. Dahasý, komünistseler,
dünyadaki bütün komünist ve iþçi hareketleriyle
þimdi, hiçbir þeyi beklemeden iþbirliðinin imkan-
larýný arayacak ve kullanacaklardýr. Nasýl milliyet-
çi ve anti-komünistler, faþistler ve faþist kýrmalarý
sola, sosyalizme karþý ortak mücadele etmiþler;
ABD’de ayný iþkence okullarýnda ihtisas
yapmýþlar; komünizmin önünü kesmek için, ortak
yalan kampanyalarý düzenlemiþler; ve Kýbrýs’ta,
bir zamanlar Rumlarýn ve Türklerin birlikte
örgütlendikleri yegane parti olan komünist
AKEL’in Tür ve Rum yöneticilerine ortak suikast-
ler düzenlemiþlerse...

Elbette “iþbirliði” gibi demode suçlamalardan
bile medet uman, çaresiz bir zihniyet mevcuttur.
Ancak bu demode kavramlarý ortaya çýkaran ihti-
yaç, Annan planý ile, somut bir müzakere zemini-
nin ortaya çýkmasý ve ayný anda yüzlerdeki maske-

lerin inmesidir. Artýk “federasyon mu, konfederas-
yon mu?” gibi kavramlar, yerlerini “Türkiye’nin
güvenlik ihtiyaçlarý, Kýbrýs’taki stratejik çýkar-
larý” gibi kavramlara býrakmýþtýr. Kýbrýslýlýk artýk
küçümsenen bir aidiyettir. Denktaþ, “Eþekten baþ-
ka Kýbrýslý yoktur” vecizesiyle, kendisinin ve þüre-
kasýnýn, esasen Kýbrýs Türklerinin deðil; Türki-
ye’nin siyasi temsilcisi olduðunu söylemektedir.
Kýbrýsýn bütünleþmesini ve birleþik Kýbrýs’ýn AB
üyesi olmasýný isteyen adalý Türkler ise, Türki-
ye’nin stratejik güvenlik ihtiyaçlarý için, adadaki-
lerin cangüvenliðini bahane ederek fethettiði top-
raklarda, Türk Silahlý Kuvvetlerine ait askeri
varlýða sýrtýný dayayan Türkiye’nin siyasi temsilci-
si Denktaþ’ýn ve ekibinin “esiri” olduklarýný hayret
ve öfkeyle farkettiler. 25 senedir destekledikleri
sað partileri hýzla terkettiler ve Serdar Denktaþ’ýn
partisinin bile, içinin boþaldýðýný görünce katýlmak
zorunda kaldýðý devasa mitinglerle Denktaþ’ý ve
temsil ettiði siyasi yaklaþýmlarý reddetmeye koyul-
dular. Artýk toplanýp çözüm talebini haykýracaklarý
meydanlara korkak, yüzsüz, sinsi bombalar koyu-
lacak ve bombalarý koyanlar, kendi kendilerine
bomba ihbarý yapacak; gene kendileri ayný bomba-
larý elleriyle koymuþ gibi, koyduklarý yerlerde bu-
lacaklardýr.

Ýki Uyarý

Denktaþ ve siyasetinden öylesine hýzla kopul-
du ve aradaki mesafe büyüdü ki; birkaç önemli
noktada, baþka bir dizi problem gözden kaçmaya
baþladý.

Bunlardan birisi Ýngiliz üslerinin varlýðýna ve
yasallýðýna karþý çýkmak gereðidir. Ýngiltere’nin as-
keri üsleri derhal Kýbrýs’tan sökülüp atýlmalýdýr.
Kýbrýs askeri üslerden arýndýrýlmalýdýr.  Madem bu
planýn kabulüyle adanýn tamamý AB topraðý ola-
caktýr, taraflar ve garantör devletler AB üyesi veya
üye adayýdýr; ayrýca ve egemen Ýngiliz askeri üsle-
ri ne anlama gelmektedir?

Zaten Kýbrýs sorunu, Ýngiliz sömürgeciliðinin
19. yüzyýldan bugüne miras býraktýðý sayýsýz so-
rundan bir tanesi olarak önümüzde durmaktadýr.
Ýngiltere emperyalizmi, çözüm planlarýnýn içine,
gene sorun yaratýcý patlayýcý maddeler yerleþtirme-
ye devam etmektedir. Denktaþ tarafýndan bu
plandaki Ýngiliz çýkarlarý tartýþma masasýna getiril-
mediði gibi, meydanlarý dolduran on binlerin eyle-
minde de bu sorun gözardý edilmektedir. Çünkü
eylemlere katýlanlar; Denktaþ’ýn çözümsüzlük po-
litikasýný sürdürmekteki gözü karalýðýný, halkýn de-
mokratik tepkileri karþýsýndaki vurdumduy-
mazlýðýný gördükçe daha büyük bir öfkeyle, hedef



daraltmakta; taleplerini bir noktaya yönlendirmek-
tedir. Denktaþ’ý hedef alan; ama Ýngiltere’nin Ada-
daki varlýðýna itiraz yöneltmeyen bir muhalefeti,
ileride ciddi problemler bekliyor olacaktýr.

Önemi gözden kaçýrýlan ikinci bir nokta, Grek
milliyetçiliðinin gelecekte yaratabileceði ciddi so-
runlardýr. AB üyeliðinin, en azýndan KKTC’ye uy-
gulanan ekonomik ambargonun ortadan kalk-
masýyla ve ekonomik hayatýn canlanmasýna yapa-
caðý katkýyla, bugün yaþanan geleceksizlik ve
umutsuzluða son vereceði açýktýr. Ancak AB’nin
siyasi boyutu hem öteden beri zayýftý hem de
ABD’nin müdahalesiyle aðýr bir darbe almýþtýr.
Milli devletlerin yerini alacak bir siyasi yapýlanma
ve milliyetçiliðe son verecek bir Avrupa siyase-
ti/ideolojisi mümkün görünmemektedir. Grek mil-
liyetçiliðinin  sicili ise, sadece Kýbrýs’ta ve Batý
Trakya’da deðil; Balkanlarda da bozuktur.
Bugünkü çözümden yana tutumlarýn ifade edili-
þinde bile Kýbrýs’ý bir grek topraðý olarak görme
anlayýþý gizlenmemektedir.

Hep birlikte AB üyesi olunacak olduðu halde;
Türk tarafýndan daha fazla toprak tavizi; daha faz-
la ve daha erken bir zamanda Kuzey’e göç gibi tu-
tumlarýn gerisinde, geçmiþteki sorunlarý yaratan ve
gelecekte de yaratacak olan, Enosisçi, Kýbrýs’ý
bütünüyle Grek topraðý olarak gören anlayýþýn
yattýðýný söylemek, kuþkuculuk deðildir. 

Ýki Gerici Yaklaþým

Yaklaþýmlardan birisi Deniz Baykal CHP’sine
aittir. Bu parti 3 Kasým seçimlerinden bu yana, AK
Parti iktidarýnýn saðcý, gerici, devletçi muhalefeti
rolüne talip olmuþtur. R. T. Erdoðan dýþ gezilerin-
de, Ramazan ayýnda oruç tutmamýþtýr, ama Bay-
kal’ýn dýþ gezilerinde oruçlu olduðu bir þekilde
basýna “duyurulmuþtur.” AK Parti yeni bir anaya-
sa yapýlabilir der demez, Baykal “haddinizi bilin”
diyerek 82 Anayasasýný sahiplenen bir horozlanma
gösterisi gerçekleþtirmiþtir. 

Kýbrýs’ta çözümün mümkün olduðunu ve An-
nan Planý’nýn müzakere edilebilir olduðunu,
Denktaþ-Klerides ikilisinin çözümsüzlükten so-
rumlu olduðunu; Kýbrýs sorununun Denktaþ’ýn ki-
þisel sorunu olmadýðýný vb. söyleyen Recep Tayyip
Erdoðan’a karþýlýk, Baykal’ýn yaklaþýmý þöyledir:
“Annan çözümü, Türk toplumunu kendi iç te-
varüsünden uzaklaþtýrmaya yönelik ve ileride
çok ciddi sýkýntýlara yolaçabilecek bir nüfus
yerleþtirme politikasýdýr; toprak konusundaki
haritalar kesinlikle kabul edilemez.” Neden aca-
ba? Türkiye/KKTC zaten öteden beri %29 artý
þeklinde bir toprak paylaþýmýna razý olacaðýný

açýklamaktadýr. Annan Planý bu orana çok yakýn
bir oraný önermektedir. Kenan Evren bile, “ileride
pazarlýklarda geri vermek üzere biraz fazla
topraðý ele geçirmiþtik.” derken, Baykal’ýn An-
nan Planýyla ilgili görüþü, sadece fütuhatçýlar ko-
rosundan bir lüzumsuz sestir.

Ama asýl ilginç yaklaþým Denktaþ’ýn “gençleri
KKTC’ye baðlama paketi”dir. 

Denktaþ’ýn hazýrlayýp, onaylanmak üzere An-
kara’ya gönderdiði projenin bir yýðýn ývýr-zývýrý
arasýnda göze çarpan iki dahiyane öneriye dikkat-
lerinizi çekmek isteriz:

- Kýbrýslý gençler için Kur’an kurslarý açýla-
cak. Camisi olmayan köylere yeni camiler
yapýlacak. Her biri 150 bin dolara mal olacak
camiler 1 yýl içinde tamamlanacak.

- Sporda ambargolarýn kaldýrýlabilmesi
için, Türkiye milli takýmlarý ile spor temaslarý
baþlatýlacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nca
KKTC futbol kulüplerine yýllýk asgari 500 mil-
yar yardým yapýlacak. (Hürriyet, 21 Þubat 2003)

Bugüne kadar ihtiyaç duymamýþ ve kendisine
cami yapmamýþ köylere cami; gençlere Kur’an
kursu dayatacaksýn. Bir sünnileþtirme projesi gibi
görünüyor. Gecikmiþ bir 12 Eylül “bayrak hare-
katý”... Denktaþ beyin kendileri Kýbrýslý Nakþiben-
di þeyhi “Nazým Kýbrýsi”nin yakýnýdýr. Bu kadar
yýldýr KKTC’nin baþýnda, acaba neden camiye,
Kur’an kursuna ihtiyaç duymamýþ da, þimdi adalý
Türkleri sünnileþtirmeyi projelendiriyor? Buradaki
deha, her köye, hemen bu sene, Kur’an kursu bi-
nasý hariç,  150 bin dolarlýk bir inþaat projesinin
gülsuyuna batýrýlarak takdim edilmesindedir. Her-
halde camileri müteahhitler yapacak; mütehhitle-
rin kimler olacaðýnýn belirlenmesi de, KKTC deni-
len devletin mühim bir vazifesi olacaktýr.

Ama neticede, “milli dava”da, kaybedilmiþ
halkýn kazanýlmasý için, milliyetçilikten daha geri
bir ideolojinin paralý/inþaatlý labirentlerine
sýðýnýlmaktadýr. “Spor”la ilgili önerinin ise, müsa-
baka kýsmý hayaldir. Gerçek olan ve iþtah kabartan
kýsým, Futbol federasyonundan beklenen asgari
500 milyar yardýmdýr. Halbuki projeye ne hacet,
Federasyon Baþkaný’nýn bütün mafyozo arkadaþ-
larý, zaten KKTC’de iþ tutmaktadýrlar. “Asgari 500
milyar”ýn lafý mý olur?..

Ýþte bu Denktaþ’ýn ve bu tür projelerin sahibi
olan Denktaþ’ýn Kýbrýs Türk halkýnýn, meydanlar-
da haykýrdýðý öfkesine ve nefretine raðmen yerin-
de kalmasý için; yerinde kalýp, asla temsil etmedi-
ði insanlarýn geleceðini karartmaya devam etmesi
için; ne Kýbrýs Türkleri arasýnda, ne Türkiye’de bu-
lunmadýðý kesinlik kazanmýþ halk desteðinin yeri,
nasyonal sosyalist Perinçek ve þürekasýyla, ülkü

fabrika  Mart 2003 65

Kýbrýs’ta Çözüm Ýçin Derhal Seçim



ocaklarýyla, Genelkurmay’la, Uzanlar’ýn Star ga-
zetesiyle ikame edilmeye çalýþýlýyor.

MHP’li Kurultay gazetesi manþet çekiyor:
Bozkurtlar Buluþtu. Denktaþla Devlet Bahçeli
buluþmuþlar. Sonra Aydýnlýk kapaktan veriyor:
Denktaþ-Perinçek görüþmesi..

Biran önce, Kýbrýs Türkleri kendi siyasi tem-
silcilerini yeniden belirlemeli ve kendi gelecekleri-
ni kendi ellerine alabilmelidir. Bugün, halkýn ira-

desinin en önemli temsilcisi konumuna yükselmiþ
CTP’nin, sendikalarýn, demokratik örgütlerin
çaðrýsýyla alanlarý dolduran Kýbrýs halký kendi ka-
derini eline almaya ehil olduðunu defalardýr ortaya
koyuyor. Böylece iþþiz kalan Denktaþ da, þüre-
kasýndan en sevdiklerini yanýna alarak, artýk
MHP’de mi siyaset yapar, Perinçekle birlikte mi iþ
tutar; Uzanlar’ýn “milli” Star gazetesinde akýlda-
nelik yapmayý mý tercih eder; kendisi bilir...
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3 Kasým seçimlerinin, sosyalist solun ha-
yatýnda bir dönüm noktasý veya kritik bir eþik veya
buna benzer, önem ifade eden herhangi bir hali
temsil ettiðini düþünmek için hiçbir neden bulun-
muyor. Birikimcilerin, kendilerini nedense dýþýnda
tutarak, “sosyalist sol” dedikleri kesim için
yaptýklarý “bozgun” tesbiti abartýlýdýr. Kimi “hayal-
lenenler” olmuþtur  elbette. Somutun açýklayýcý-
lýðýndan vazgeçemeyiz; dolayýsýyla kimi seçkin
“hayallenme” örneklerine bu yazýnýn son bölümle-
rinde deðineceðiz.

Gene de hatýrda tutmak gerekir, “hayalle” yaþa-
yanlar, mazeret ve teselli sebepleri vehmederek
kendilerini yeni hayallenmelere kadar idare edebi-
lirler. Sorun, hayal ve vehimlerin, çeþitli “sosya-
list” topluluklar içinde, “topluca” yaþan-
masýndadýr. Veya bir kiþinin bir topluluk için
hayal ve vehim üretmesinde; böylece cemaatle-
þen o topluluðun zihniyet dünyasýndan, bu
iþbölümü tarzýna ve haliyle hayal ve vehimlere
yönelik örgütsel rýza mekanizmalarýna itirazýn
silinmesidir. 3 Kasým’da sosyalist solun elde ettiði
sonuçlarýn; sözkonusu yapýlar içinde ciddiye alýnýr
herhangi bir tartýþma yaratmamýþ olduðunu hatýrla-
yacak olursak; sonuçlarýn çoktan kabullenildiðini;
dahasý, önlerine konulmuþ hayallerin yerlebir ol-
masýnýn hemen ertesinde, ayný merkezlerde uydu-
rulmuþ bahane ve vehimlerin de ayný yapýlarý oluþ-
turanlar tarafýndan kabullenilmiþ olduðunu ortaya
koymaktadýr. 

Peki bütün bunlarýn sosyalizmle bir ilgisi var
mý?

Evet, var.

Emekçilerin Durumu, Sosyalistlerin Durumu

Hayallenenler ayrý. Bizim deðerlendirmeleri-
miz þöyleydi:

“..Gelir daðýlýmýndaki aþýrý bozulma, krizin
ezdiði yýðýnlarda kör bir öfkeyi biriktiriyor;
ama ayný zamanda bir özenti, kabullenme, da-
hasý sömürücülerine hayranlýk yaygýnlaþýyor.
Zihinleri milliyetçilik ve dinle kirletilmiþ yoksul

kalabalýklar; devlet terörü ve tekelci medyanýn
propagandasýyla beslenen anti-komünist, sola
düþman deðerler dünyasý içinde; saðcý, serma-
yeci siyasetlerin etki alanýnda debeleniyorlar.
Örgütsüzlük ve umutsuzluk, dayanýþma alýþ-
kanlýklarýný zayýflatýyor; derin bir çürümeyi,
lumpenleþmeyi ve yönsüzlüðü geliþtiriyor.

Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, öfkeli ve ürkek; tep-
kili ve kaypak; kendisi için sýnýf olma niteliðini
uzun bir süreç içinde kaybetmiþ; sendikacý ha-
inleriyle barýþýk; faþist düþmanlarýnýn kitle des-
teði olarak; düzenin her türlü milliyetçi
manüplasyonla seferber etmekte güçlük çekme-
diði kara kalabalýklar oluþturuyor. Ýþçiler,
emekçiler, kent yoksullarý ve yoksul köylülük
krizin faturasýný sýrtlamakla kalmýyor; çocuk-
larýný, ABD emperyalizminin “bölgesel gücü”
olmaya kararlý yöneticilerinin “en önemli ihraç
malý” olarak görmesine de tepki veremiyor.”
(Doðan Varol, Fabrika, sy.54) 

Halkýn, iþçi sýnýfý ve emekçilerin içinde bulun-
duðu hali böyle, olduðu gibi, gerçekte ne ise o þe-
kilde tasvir etmek; bu hali deðiþtirmeye yönelik fa-
aliyeti tanýmlayabilmenin önkoþuludur. Böyle de
yaparsýnýz; “Ýþçi sýnýfý partisiyle kucaklaþýyor”;
“Yýðýnlarýn öfkesi kabarýyor..” gibi, sözümona dev-
rimci edebiyat örnekleri üretir, kendinizi de
kandýrýrsýnýz.

Hayali tasvirler sadece iþçi ve emekçilere dair
deðil elbette.

Bizim deðerlendirmemiz þöyleydi:
“Seçimler, solun, sosyalist hareketin yükseliþ

halinde olduðu ve bu yükseliþi seçim platfor-
munda büyüterek parlamentoya taþýrmaya
çalýþtýðý bir konjonktürde gerçekleþmiyor. Aksi-
ne sol/sosyalist hareket hem fikri planda toplum
üzerindeki hegemonyasýný çoktan kaybetmiþ,
döküntü fikirlerle günü geçiþtirmeye çalýþmak-
ta; hem de zayýflýðýný aþmak için giriþtiði kombi-
nezonlar ve baþarýsýzlýklarla inandýrýcýlýðýný da-
ha da yitirmektedir.” (a.g.y.)

Gerek emekçi sýnýflarýn durumu, gerekse solun
hali için söylediklerimiz, hem yeni deðerlendirme-
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ler deðildir ve hem de bu haller  Türkiye’ye özgü
deðildir. Baþta Sovyetler Birliði olmak üzere, reel
sosyalist bloku oluþturan bütün sosyalist inþa süreç-
lerinin, elbette emperyalizmin de doðrudan ve do-
laylý katkýlarýyla, ama esas itibariyle kendi iç zaaf
ve çürüme dinamiklerinin bir sonucu olarak
1990’da çökmesi ve iktidardaki KP’lerin iktidarý
kaybettikleri gibi, kendi bütünlüklerini, ya-
sallýklarýný ve hatta bazýlarý bakýmýndan,
varlýklarýný koruyamaz hale gelmeleri, yüzyýlý aþan
bir tarihsel dönemin sonuna iþaret ediyordu. 

Bu tarihsel dönem, insanlýk tarihinin en
özgürleþtirici, en insanlaþtýrýcý; bu bakýmdan en
þanlý sayfalarýný içermektedir. Ancak, Ekim Devri-
mi gibi, Nazizm ve faþizmin yenilmesi gibi, sosya-
lizmin maddi ve teknik temellerinin inþasýnda, az
zamanda katedilen devasa mesafeler gibi esinlendi-
rici ve onurlu sayfalarýn yanýsýra, ayný tarihsel
dönemin kendisini sürdüremez hale getiren; yanlýþ,
sosyalizmin özüne ters, çürütücü eðilim ve dina-
mikleri içerdiði de görmek gerekir.  Bütün bu tari-
hin devrimci, nesnel ve ciddiye alýnýr bir çözümle-
mesinin yapýlmamýþ olmasý, sadece Türkiye sosya-
list hareketi için deðil; o geleneði oluþturan partiler
bakýmýndan da bir eksiklik olmayý sürdürmektedir.
Elbette böyle bir çözümleme, sosyalist hareketin
önünü görmesine tek baþýna yeterli olmayacak; an-
cak geçmiþini kavramasýna ve böylece geleceðini
görmesine yardýmcý olacaktýr. Çünkü böyle bir
tartýþma ister istemez marksist düþünceye musallat
olmuþ bir dizi sosyalizme “yabancý maddenin” de
temizlenmesi anlamýna gelecektir. 

Geçmiþte iktidarda olanlarýn veya kapitalist
ülkeler komünist partilerinin, son yýllarda belirli to-
parlanmalar göstermekle birlikte geçmiþte sahip ol-
duklarý etkinlik, saygýnlýk ve cüretkarlýktan hala
çok uzakta bulunmalarýnda, bu “temizliðin” mark-
sist bir tutumla yapýlmasý yerine, yenisað ideolojik
saldýrý karþýsýnda, savunmacý bir anlayýþýn hakim
olmasý ve proletarya diktatörlüðü, enternasyona-
lizm, siyasal devrim, sýnýf partisi olmak gibi bir di-
zi devrimci deðerden geriye kalanlarýn da parti
programlarýndan tasfiyesi rol oynamaktadýr.

Özetle geçmiþin molozlarýndan zihnini
özgürleþtirememiþ ve marksist kalarak fikri yeni-
lenmesini gerçekleþtirememiþ sosyalist sol; dünya-
da da Türkiye’de de bir “baþarýlar dönemi”; veya
“seçim baþarýlarý dönemi” yaþamaktan çok uzak
durumdadýr.

Tabii ki, sosyalist sol denilince sadece Komin-
tern geleneði anlaþýlmýyor. Sosyalist sol içinde ad-
dedilebilecek bütün akým ve gelenekler; esasen ken-
dilerini sosyalist sistemi referans alarak tanýmlar du-
rumdaydýlar. Sovyetler Birliði’nin ve temsil ettiði si-

yasi hattýn çözülmesi; kendi varlýðýný ve meþruiyeti-
ni “reel sosyalizmin enternasyonalist eleþtiricisi”
rolüne borçlu Troçkist akýmlarý; veya SBKPçizgisi-
ni “düzen içi, reformist” bulan Latin Amerika ge-
rilla geleneklerini; veya AEP’yi ve yandaþlarýný ve-
ya Leninizme burun kývýran ve vaktiyle Sovyetler
Birliði’ndeki sosyalist inþa süreçlerini züppece
küçümseyen “yeni sol” çevreleri daha az çözmedi.
Dolayýsýyla bu çizgilerin Türkiye’deki temsilcileri
de, SBKP çizgisi çözüldüðünde, kendi ayaklarýnýn
altýndaki zeminin, eþzamanlý olarak ve ayný
sarsýntýnýn sonucu kayýp gittiðini farkettiler. Dahasý
da var. Dünya sosyalist sisteminin varlýðý þartlarýnda
baþlamýþ “geç milli kurtuluþ hareketleri” de, ayný
yýllarda, ayaklarýnýn altýndaki uluslararasý da-
yanýþma zemininin kayýp gittiðini süratle farkettiler
ve önce marksist dillerini; sonra dayandýklarý yoksul
köylülük zeminini terkederek, milli düþmanlýkta or-
taklaþan dostlar veya alt düzey memurlarýyla kur-
duklarý temasý “hareketin gösterdiði baþarý aþa-
masý” ilan ettikleri emperyalist devletlerle iliþkiler
dönemine girdiler.

“Þaþkýn Pekin Ördeklerine”, nasyonal sosya-
list/neofaþistlere sýra geldiðinde temas edeceðim 

3 Kasým seçimlerine giren “sol”, yukarýda
sayýlanlarýn dýþýnda bir sol deðildi. Sosyalist siste-
min çözülüþünün bütün emarelerinin ortaya çýktýðý
ve 12 Eylül hezimetinin enkazýnýn kaldýrýlamadýðý
þartlarda, solun bütün eðilimlerinin içine girdiði et-
kisizleþme sürecini  aþmak için keþfedilen “birlik”
formülü, nihayet ÖDP’nin kuruluþuyla “muazzam”
bir baþarýya ulaþmýþ; ama etkisizleþme süreci, birli-
ði oluþturanlar açýsýndan da; bu birliðin dýþýnda ka-
lan ve hatta birliði küçümseyenler açýsýndan da ter-
sine çevrilememiþti. Gerçekten de ÖDP’de saðla-
nan birlik, kapsadýðý eðilimler ve yarattýðý umutlar
bakýmýndan muazzam kapsayýcýlýk ve büyüklükte
olmuþtur. Birlik yapmanýn, kendi baþýna hiçbir
öneminin olmadýðýnýn gösterilmesi
bakýmýndan; buradaki muazzamlýk çok
açýklayýcýdýr. Ancak ÖDP içinde meydana gelen
yarýlmanýn taraflarýnýn o açýklayýcýlýktan hiçbir þey
anlamadýklarýný ve problemlerini yeni birliklerle,
sosyaldemokratlarla veya Kürt dinamiðinin kimi
unsurlarýyla birleþmek suretiyle aþma hayalleri kur-
duklarýný görmekteyiz. Sorun biraraya gelmek
veya gelememek deðil; fikri planda, en baþta di-
le getirenlerin inandýðý ve heyecanýný duyduðu
bir yenilenmenin gerçekleþmesi; böylece ya-
ratýlmýþ bir fikri/siyasi zeminin bölmesi ve bir-
leþtirmesidir. ÖDP’de, kuruluþtan önce de, sonra
da yapýlamayan ve yapýlamýyacaðýndan emin oldu-
ðumuz þey buydu. 

Baþarýsýzlýk böler. Diðer eðilimler kendi içle-
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rinde ve daha sessizce bölünür ve ufalanýrlarken;
ÖDP gözönünde ve nisbeten gürültülü biçimde
geçtiðimiz yýl bölündü. Birlik formülünün, sosya-
list solun yaþadýðý etkisizleþme sürecini durdurup,
tersine çevireceði düþüncesinin  isabetsizliði
bakýmýndan bu “gürültü”ye kulak verilmesi gere-
kirdi. Öncelikle altý çizilmesi gereken nokta budur.

Diðer taraftan, “birlik” kavramý, ÖDP’ye giden
yolun daha baþlarýnda, bir parti modeliyle birlikte
telaffuz edilmeye baþlamýþtý. Esasen “Birinci
dönem Türkiye Ýþçi Partisi gibi” denilmekle bir-
likte, kastedilen sadece TÝP’de olduðu ileri sürülen
çoðulculuk deðil; ayný zamanda bir yasal partiydi.
Bütün tarihleri sektarizmle, “ötekini” tasfiye et-
me planlarýyla ve yasal partiyi red ve küçümse-
mekle geçmiþ ve herhangi bir partileþmeyi de
tanýmsýz bir “partileþme sürecinin” sonuna
býrakmýþ gelenekler bakýmýndan; görüþlerinde-
ki deðiþimi açýklayan hiçbir muhasebe çabasýna
raslamasak da; varýlan noktanýn bir berraklaþ-
mayý temsil ettiðini belirtmeliyiz. Yasal partileþ-
me fikrini takip eden iki önemli gerileme halkasýný
da tesbit etmek gerekir: Siyasi faaliyeti medyaya
odaklamak ve seçimlere katýlarak yolalmaya
heveslenmek.

Týkanýklýðý aþmak için birlik yapmayý
sürdürenler olacaktýr. 

Ayný þekilde, mevcut yasal sosyalist particikle-
re yenilerini eklemeyi düþünenler de olacaktýr.

Halbuki, baþka onlarca süreç gibi, 3 Kasým se-
çimleri süreci de,  bu tarz particiklenmelerin, siya-
sal/toplumsal bir vakýa haline gelmenin ne kadar
uzaðýnda olduðunu yeterli açýklýkla ortaya koymuþ-
tur.

Seçim Sonuçlarý

Bizim Aydýnlýkçý takýmýný küçük, faþist bir pro-
vokasyon partisi olarak gördüðümüz bilinmektedir.
Ama bu çeteyi sol sananlar, sosyalist görenler mev-
cuttur. Bu yazýnýn yapmayý istediði “önemli bir iþ
için” bu kabule þimdilik itirazda bulunmayalým.

Dolayýsýyla seçime, sol sayýlanlardan ÝP, TKP,
ÖDP ve DEHAP ittifaký katýldý.

ÝP, seçimin hemen öncesindeki Aydýnlýk’ta,
“barajý geçtiðini ve son bir hamle ile iktidara ge-
lebileceðini” iddia ediyordu. Toplam 159.076 oy
aldý. Oraný % 0.52 oldu. 

TKP, 59.295 oy aldý. Oraný % 0.19.
ÖDP, 104.006 oy aldý. Oraný % 0.34.
DEHAP, 1.832.210 oy aldý. Oraný % 5.99
Ýl il, bütün partilerin aldýklarý oy sayýsý ve oran-

larý bütün gazetelerde yayýmlandý. Ýhtiyaç duyan,
ilçeler düzeyinde de hemen seçim sonuçlarýna ula-

þabilir.
1. Solun ülke genelinde aldýðý oy, tek tek parti-

lerin aldýðý oy olarak da, toplam olarak da yerlerde
sürünüyor.

2. Dehap oylarýnda, belirli bir bölgede ülke or-
talamasýnýn kat kat üzerinde oy alýnan iller vardýr.
Bakýnýz: Aðrý (% 34.98), Bingöl (% 22.12), Bitlis
(29.35), Diyarbakýr (% 56.01) vb.vb. Bazý bölgeler-
de ise ülke ortalamasýnýn üzerinde veya yakýnýnda
oy alýnmýþtýr. Bakýnýz: Adana (%9.57), Mersin (%
9.44), Erzurum (% 8.69), Ýstanbul (% 5.02, 4.35,
6.79), vb.

Bu oranlarla ilgili olarak þu yorumu yapsak,
herhalde kuvvetli bir itirazla karþýlaþmayýz. DE-
HAP’ýn, genel orana göre, çok yüksek oy aldýðý il-
ler a)Kürt nüfusun yoðun olduðu illerdir. b) Kimlik
problemi merkezli siyasetin, silahlý mücadele dahil,
en yoðun yaþandýðý bölgelerdeki illerdir. Ortala-
manýn civarýnda oy aldýðý iller ise, savaþ nedeniyle
göçe zorlanmýþ Kürt nüfusun yoðunlaþtýðý illerdir.
Baþka bir deyiþle, birinci kategorideki illerde DE-
HAP’a verilen oylar, merkezinde Kürt meselesinin
yeraldýðý çok boyutlu mücadelelerin, seçim platfor-
mundaki yansýmasýdýr. Ýkinci kategoride ise, alýnan
oyun ezici çoðunluðu gene ayný mücadelenin
ürünü olan oylardýr. HADEP de, DEHAP da, iste-
dikleri kadar “Türkiye Partisiyiz” iddiasýnda ve
çabasý içinde olsunlar, Kürt partisidirler; bölgenin
partisidirler, anýlan mücadelelerin kitlesel düzeyde-
ki kurumlaþmasýdýrlar ve bu iyi bir þeydir. Çünkü
yapay deðildir, gerçeðin ta kendisidir. Bu partilerin
sorunu, daha fazla gerçeðin ta kendisi olmak yeri-
ne, yapaylýða yönelmekteki ýsrarlarýdýr. DEHAP
seçimlere kendi baþýna girseydi ve  böylece “sol”
görüntüsü vermeseydi; Kürt nüfustan alabileceði
oylar daha az olmazdý. Ýkinci bir nokta ise, yakýn
yýllarda göçmüþ Kürtlerin mitinglere katýlan, kam-
panyalarda görev alanlar dahil; önemli bir bölümü
seçmen olmak için gereken asgari giriþimlerde bu-
lunmamýþ; bu çaba HADEP ve DEHAP tarafýndan
organize edilmemiþtir. Ýttifak iþleriyle uðraþacak-
larýna, iliþki aðlarý içindeki insanlarý seçmen duru-
muna getirselerdi, muhtemelen %5.99’dan daha
fazla oy alýrlardý.

3. “Sosyalist sol”un aldýðý oylarda ise, DE-
HAP’ýnkilere benzer ve kayda deðer bir sapma
görülmüyor. Bu partilerin iþçi þehirlerinde aldýðý oy
veya sosyalist mücadelenin birikiminin iz býrakmýþ
olabileceði illerle, sanayisi olmayan ve geçmiþte de
devrimciliðin çok güçlü olmadýðý iller arasýnda ba-
riz bir fark görülmemektedir.  Bu durum ise, DE-
HAPoylarýndaki sapmalarýn gerisinde duran gerçe-
ðin; bu partiler için bir karþýlýðýnýn olmadýðý an-
lamýna gelmektedir. ÖDP biraz farklý olmakla bir-
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likte, bu partilerin aldýðý oy, örgütlü mücadele; sos-
yal dokuya nüfuz etme, geçmiþin birikiminin tem-
silcisi olarak görülme gibi faktörler bakýmýndan
herhangi bir anlam taþýmamaktadýr.

ÝP, bütünüyle “baðýmsýzlýkçý, milliyetçi, Ku-
vay-ý Millici vb.” motiflerle yürüttüðü seçim kam-
panyasýnýn sonunda %1’in üzerinde iki yerden oy
alabildi. Tunceli %1.02 ve Ardahan %1.81. Bu iki
ilin, ÝP propagandasýnýn temel motiflerine en du-
yarlý iller olduðunu hiç kimse iddia edemez. Türki-
ye’nin en Kuvayý milliye ruhuyla kanatlanmýþ
Türk milliyetçilerinin Tunceli’den çýkmasý, ger-
çekten þirin olabilirdi. Belli ki bu iki ilde becerikli
adamlar varmýþ ve iyi baðlantýlar kurmuþlar; diðer
illerdekilere göre.

TKP’nin % 0.5 oy aldýðý herhangi bir yer yok.
% 0.19 ortalamadan en yüksek sapma %0.33 ile
Ankara birinci bölge, % 0.32, 0.33 ile Ýzmir birinci
ve ikinci bölgeler ve % 0.32 ile Bartýn. Sýnýfý müca-
delelerinin en köklü gelenekler yarattýðý Ýstanbul,
Zonguldak, Kocaeli, Bursa, Adana, Eskiþehir, Ga-
ziantep ve Hatay gibi illerde ortalamanýn altýnda
veya üstünde, ama küçük sapmalar halinde oy
alýnabilmiþ. Bu parti hiç seçim kampanyasý
yürütmeseydi ve sadece oy pusulasýna adýný
yazdýrarak seçime katýlsaydý, benzer bir tabloyla
gene karþýlaþabilirdik.

ÖDP’nin %1’in üzerinde oy aldýðý tek il Artvin
(%1.46). Demek, Devrimci Yol’un 1980 öncesin-
deki derin izi, Artvin’den tamamen silinmemiþ.
Ayný þekilde, geçmiþte Devrimci Yol’un güçlü ol-
duðu Trakya’nýn iki ilinde, Edirne %0.66, Kýrklare-
li % 0.78 ile ortalamanýn hayli üzerinde oy alýnmýþ.
Yukarýya doðru ayný bilgiyi veren baþka sapmalar
da var: Ordu % 0.51, Uþak % 0.68,  Tunceli % 0.55.
Bunun dýþýnda, Ýstanbul’da, Ýzmir’de, Zongul-
dak’ta, Bartýn’da belirli bir yükseliþ var. 

Evet, ÖDP’nin oylarý sözkonusu olduðunda,
Türkiye’nin yakýn tarihiyle ve bugünüyle, bu oylar
arasýnda yer yer, silik izler üzerinden bir iliþki kur-
mak mümkün. Ancak kesin olan þudur; izler yeni
açýlan izler deðil; geçmiþin izleridir ve oldukça si-
liktirler.

4. Sosyalist solun ve iþçi hareketinin geçmiþte
derin izler yarattýðý, sanayiinin geliþkin ve iþçi
nüfusun yoðun olduðu illerin bir kaç istisna dýþýnda
tamamýnda AK Parti birinci partidir. Bu illerde
MHP, GP ve AK Parti gibi, iþçilerin ve kent yoksul-
larýnýn oylarýný alan partilerin toplamýna
bakýldýðýnda, emekçilerin sosyalist hareketin fikri
etkisinin bütünüyle dýþýna çýkmýþ olduklarýný söyle-
mek abartý olmaz. Diðer taraftan, iþçi nüfusunun
fazla olduðu þehirlerde birinci parti olmayý baþaran;
baþka bir deyiþle iþçi ve emekçilerin desteðini en

çok alan parti iktidar oluyor. Refah Partisi birinci
parti olduðunda, MHP, DSP ile kafa kafaya geldi-
ðinde ve AK Parti tek baþýna iktidara geldiðinde, iþ-
çi ve emekçi yýðýnlarýn desteðini en çok alan parti-
ler olduklarý için bunu baþardýlar. Özetle, iþçi sýnýfý
iktidara getiriyor. Hani “Nerede bu iþçi sýnýfý, yer-
de mi, gökte mi, göðün yedi kat üstünde mi?” gi-
bi “ilim irfan dolu” sorular soran meraklý arkadaþ-
lar için söylüyorum.

Elbette bu bölümde söylenenler, sosyalizm ve
solculuk adýna seçime giren dört partinin aldýðý oy-
lardan hareket etmektedir. Diðer taraftan DE-
HAP’ýn bir ittifak olmasý ve Kürt nüfusun batý ille-
rindeki seçmen davranýþlarýnýn genellemelere pek
uygun olmamasý, örneðin Bursa’da, Kocaeli’nde,
Zonguldak’ta DEHAP’a verilen oylarýn ne kadarý,
hangi gerekçeyle bu listeye verildi sorusunu cevap-
landýrmayý imkansýz kýlýyor. Ama sosyalistler
açýsýndan parlak bir durumun olmadýðýndan emin
olmakta fayda var.

Seçmen Nezdinde Kimlik Oluþturma Sorunu

Sosyalist bir hareketin, yýðýnlar nezdinde bir
kimlik oluþturmasýnýn  iki yönü vardýr. Bu hareket,
“þu þu görüþleri savunan” harekettir ve “þunlarý,
þunlarý yapan” harekettir. Fikirleriniz ve eylemi-
nizle kimlik oluþturursunuz. 

ÝP’in görüþlerini topluma baþarýyla anlattýðýný
söyleyebiliriz. Bu yüzden, bu gelenek, katýldýðý son
beþ seçimin hem rakam olarak, hem oran olarak en
yüksek oyunu almýþtýr. Daha fazlasýný almamasý
ise, bir inandýrýcýlýk sorunu olarak görülebilir.
Örneðin bu partinin görüþleri milliyetçi hassasiyet-
leri olan seçmene sýcak gelmiþ; ancak ekibin solcu
olarak tanýnmasý nedeniyle ve yakýn geçmiþteki ki-
mi eylemleriyle (Öcalan’la birlikte, gerilla birliðini
denetleme motifi gibi) bugünkü pozisyonu çeliþir
göründüðü için, milliyetçi seçmen tereddüt etmiþ
olabilir. Bu ekibi öteden beri tanýyan solcular ise,
bu partinin fikirlerinin solculukla görüntüde bile
hiçbir alakasýnýn kalmamasýý nedeniyle ve bu eki-
bin yaptýklarý arasýnda “devrimcileri ihbar etmek”
bulunduðu için oy vermekte tereddüt etmiþ olabilir.
Sonuçta fikirleri ve yaptýklarýyla bir kimlik oluþtu-
ran parti, incelediklerimiz arasýnda sadece ÝP’tir.
Ancak bu kimlik, çeliþkili bir kimlik
görünümündedir.

“TKP” adýyla seçime katýlan ve “80 yýldýr ya-
saklýyýz” diyerek ve “TKP tarihine bütünüyle sa-
hip çýkýyoruz” iddiasýný ileri sürerek seçime katýlan
partinin ise, seçimlerde bu ad ve bu iki tez dýþýnda,
seçmen önünde dile getirdiði bir tane siyasi mesele-
si olmamýþtýr. TKP’nin bütünüyle mirasçýsý olunca,
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çoðu hala hayatta olan TKP’liler, ÝGD’liler, ÝKD’li-
ler, baþta Maden-Ýþ Sendikasý üyeleri olmak üzere,
TKP’nin önderlik ettiði onlarca direniþte, yüzlerce
grevde hayatýnýn en büyük günlerini yaþamýþ insan-
lar; TKP’li olmasa bile, TKP’yi sýnýf savaþýmý için-
de görmüþ tanýmýþ olanlar; “yaptýklarýndan” dolayý
bu partiye destek verebilirlerdi. Herhalde, bu ekiple,
o iþleri yapmýþ olan parti arasýnda bir aynýlaþma, bir
süreklilik fikri, anýlan insanlarýn zihninde oluþmadý.
Belki Haluk Yurtsever, biraz tanýdýk gelmiþtir. Diðer
taraftan bu ekibin dile getirdiði görüþlerle, TKP’nin
görüþleri arasýnda da bir süreklilik izlenimi edinil-
memiþ olmalýdýr. Ve son olarak, bu ekibin görüþleri
ve gerilerinde býraktýklarý “yapýlmýþ iþler” listesi de,
seçmen nezdinde, demek bir kimlik oluþturmaya
yetmemiþtir. 

ÖDP’nin oylarýnda, önceki seçimlere göre dra-
matik bir düþüþ yaþandý. ÖDP’nin kimlik oluþturu-
cu fikri de eylemi de “birlik” idi. Birlik gerçekleþip
parti olunduktan sonra, siyasi fikirler dile getirildi
ve eylemler yapýldý. Ancak söylenenlerin de,
yapýlanlarýn da “birlik”in önüne geçebildiðini; ilk
eylemi ve ilk fikri aþabildiðini söylemek mümkün
görünmüyor. ÖDP’nin bölünmesiyle bu partiden
ayrýlanlarýn sayýsý en abartýlý haliyle 2-3 bin kiþi ol-
sun. Ama oylarda 150 binin üzerinde bir düþme ol-
du. Bu durum, 150 bin oyun, ayrýlanlar DEHAP’la
ittifak ettiðine göre, DEHAP oylarýna eklendiði an-
lamýna gelmiyor. ÖDP’nin kimliðini oluþturan fikir
ve eylem hasar görmüþtür. Daha önce oy veren seç-
men, bu defa oyunu vermemiþtir. 

DEHAP’ýn bir Kürt Partisi olduðunda, bu parti-
ye oy verenler açýsýndan da, vermeyenler açýsýndan
da bir bulanýklýk yoktur. HADEP Genel Baþkaný
Murat Bozlak’ýn “Türk partileri Osmanlý Ban-
kasý gibidir, yoktur birbirinden farklarý” diyerek,
gizlemediði bir zihniyetle ANAP’tan Saadet Partisi-
ne ve SHP’ye kadar bir dizi ittifak arayýþýnda bulun-
duktan sonra sosyalistlerle ittifaka razý olmasý; bu it-
tifakýn sol için cazibesini azaltmýþ; Kürt seçmen
içinse, solcu bir ittifak olduðu izlenimini yaratmýþtýr.
Ancak ÖDP’den “AB’ye kesin hayýr demeyi”
devrimcilik ölçüsü sayanlar, “Türkiye’yi AB’ye
biz sokacaðýz” diyen Bozlak’la birlikte seçime
girmiþtir. ABD’nin Irak planlarýna karþý “Sava-
þa Hayýr” diyenler, ABD’nin bölgeye müdahale-
sinde demokratik bir imkan gören HADEP’le
ortak olmuþlardýr. Dolayýsýyla fikirleri birbiriyle
þiddetli bir çeliþme halinde olan unsurlar bir ittifak
yapmýþ ve muhtemelen birbirlerinin etkisini büyüte-
ceklerine, geriye çekmiþlerdir.

ÖDP’nin Sema Piþkinsüt’ün Genel Baþkaný ol-
duðu parti ile yaptýðý ittifakýn, fikri bakýmdan DE-
HAP ittifakýndan daha uyumlu olduðunu söylemek

mümkün deðildir.

“Barajý aþtýydýk aslýnda...”
Yahut, “Baþardýk ama...”

Solla, sosyalist hareketle ilgili seçim öncesin-
deki deðerlendirmemizi yeniden hatýrlayalým: 

“Seçimler, solun, sosyalist hareketin yükseliþ
halinde olduðu ve bu yükseliþi seçim platformunda
büyüterek parlamentoya taþýmaya çalýþtýðý bir kon-
jonktürde gerçekleþmiyor. Aksine sol/sosyalist hare-
ket hem fikri planda toplum üzerindeki hegemon-
yasýný çoktan kaybetmiþ, döküntü fikirlerle günü ge-
çirmeye çalýþmakta; hem de zayýflýðýný aþmak için
giriþtiði kombinezonlar ve yeni baþarýsýzlýklýkla
inandýrýcýlýðýný daha da yitirmektedir.” 

“Sosyalist hareketin yükseliþ halinde ol-
masý” ile; “bu yükseliþin seçim platformunda
büyütülerek parlamentoya taþýnmak” istenmesi-
ni; birincinin esas, seçim ve parlamentonun bir yan
alan, bir türev olduðu hatýrlansýn diye ayýrarak
yazdým. Seçim sonuçlarýnýn anlamýný araþtýrýrken
de, o noktaya iþaret edildi. DEHAP ve bu partiyi
önceleyen partiler, mevcut bir siyasallaþmayý ku-
rumlaþtýrmaya çalýþtýlar. Aldýklarý seçmen desteði;
o siyasal dinamiðin potansiyellerinin her zaman
çok gerisinde kaldý. ÖDP için de iþaret ettik. Geç-
miþte Devrimci Yol’un çok etkin olduðu yerlerde,
ÖDP oylarýnda bir eðilim olarak yükselme sözko-
nusudur. Neyin düzen muhalifleri açýsýndan önce
geldiðinin anlaþýldýðýný umuyorum. 

Zihniyet dünyasý, sosyalizmle son baðlarýný da
yýllar önce koparmýþ olunca; sadece öncelikler de-
ðiþmiyor. Önce “hayallenmeler”, sonra yalan
rüzgarlarý alýp baþýný gidiyor.

Baraj konusunun, seçmen zihninde de bir baraj
oluþturuyor oluþu; emekçi yýðýnlarla kendisi
arasýndaki iliþkiyi seçmen/parti iliþkisine indirge-
miþ partilerin bazýlarýnda kantarýn topuzunu kaçýrdý
ve “barajý aþtýk”, “bizim baraj sorunumuz yok”
açýklamalarýný, seçim kampanyasýnýn asli unsuru
haline getirdiler. Siyasi muhteva tamam, baraj ek-
sik!  Þüphesiz böyle bir iddianýn bir takým kamu-
oyu araþtýrmalarýyla da desteklenmesi lazým. Her
partiye, oylarýný istediði düzeyde gösteren anket so-
nuçlarý üreten ve pazarlayan araþtýrma þirketleri, iþ-
te bu ihtiyaca cevap veriyor. 

“Kadiri cemaatinin partisi” deniliyor, belki bi-
liyorsunuz,  Baðýmsýz Türkiye Partisi adýnda bir
parti var.. Genel Baþkaný, Azerbaycan bakkal-
larýnda satýlan  akademik ünvanlardan ikisini bu
ülkeden temin etmiþ bulunan Prof. Dr. Haydar Baþ. 

Baþ beyin partisi, seçimlerden önceki bir hafta
boyunca bir bildiri daðýttý. Bildiriye göre, Show TV
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ve bir araþtýrma þirketinin ortak araþtýrmasýna göre,
BTP %31.5 oyla birinci parti durumundadýr. Ancak
þaþýlacak þey, sandýktan % 0.5 oy çýktý bu partiye.
Ve BTP’nin hiç sesi çýkmadý. Kadiri meþrebinden
inananlar; BTP’nin üyeleri, acaba “Ne oldu
%31.5’in, %31’ine?” demiþler midir? Belki de bu
ve benzeri sorularý soranlar olmuþtur.

DEHAP kampanyasýnýn kürsülerinden de “Bi-
zim baraj sorunumuz yok”, “Býrakýn Meclis’i,
Ýktidara geleceðiz; blokumuz iktidara endeksli-
dir.” (Murat Bozlak) nutku atanlara þahit olduk.
Ama oradaki yanýlgý yarý yarýya.. Ötekiler gibi 20-
30 kat deðil.

Barajýn altýnda kalan MHP, DSP, ANAP, BBP
ve YTP’den ses çýkmadý. Sadece DYP, DEHAP’ýn
seçime giriþinin sorunlu olduðunu gerekçe göstere-
rek, bu partiye verilen oylarýn deðerlendirme dýþý
býrakýlmasýný talep ettiyse de, kabul görmedi. Bir de
Ecevit “Kendi kendimize intihar ettik” dedi.
Türkçe bilgisi bu kadardýr.

Nasyonal sosyalist ÝP ise, aylar öncesinde ba-
rajý geçme rüyasýna dalmýþtý. Önce, eski Yugoslav-
yalý muhabirleri Teoman Alili’nin attýðý kýtýr sonu-
cu, bir özel radyonun yaptýðý araþtýrmada ÝP’in
ikinci parti olduðuna inandýlar ve baþta o radyo ol-
mak üzere, bütün parti, bir sürü özel radyonun tele-
fonlarýný arayýp durdular. Sonra Genelkurmay istih-
baratýnýn, MGK Sekreterliðinin, Emniyet Genel
Müdürlüðünün yaptýrdýðý anketlerde barajý geçmiþ
olduklarýna inandýlar. Hatta “MGK Genel Sekreter-
liði yalanlamadý” bildirisi bile daðýttýlar. Aydýnlýk,
aylar öncesinden kapak yapmýþtý: “Barajý geçen
partiler.” Sonra TÜSÝAD’ýn bir araþtýrma þirketine
anket yaptýrdýðý, bu ankette ÝP’in ikinci parti
göründüðü, ama TÜSÝAD’ýn anketi yayýnlarken
ÝP’i okus-pokus yok saydýðý iddiasýyla ortalýkta
gezdiler. Kimbilir kim, bunlarý aylarca bu tür hika-
yelerle iþletti. Sonunda, Aydýnlýk Dergisinin 27
Ekim tarihli olanýnda, “barajý kesin geçtik, bir
hamle daha yapalým, tek baþýmýza iktidara gele-
lim” konulu yazýlar yayýnlandý.

Hayal dünyasý, iþletilmek, yalan... birbirine
karýþmýþtý. Yalan rüzgarý, seçim öncesinde baraj ko-
nusuyla ve militanlara “iktidara yaklaþtýk” gazý ver-
mekle sýnýrlý deðil. 

ÝP, son beþ seçimin (SP olarak katýldýklarý da-
hil) en büyük seçim baþarýsýný gösterdi. Her seçim-
de mutlak rakam ve oran olarak azalan oylarý; bu
defa biraz yükselme göstermiþ ve %0.5’e çýkmýþtý.
Sevineceklerine seçim sonuçlarýnýn “Süper NATO
tarafýndan” böyle çýkarýldýðýný yazdýlar. Bu iddi-
anýn açýklandýðý sayýyý defalarca okuduðum halde,
Süper NATO’nun bu þapþallarýn oylarýný, bütün
ülke genelinde nasýl ayný küsürat düzeyinde

sandýktan çýkartabildiðini anlayamadým. Açýkcasý,
böyle bir Süper NATO varsa; ülkedeki bütün
sandýklardan, hemen hemen ayný oranlarda bir oy
daðýlýmýnýn çýkmasýný saðlayabiliyorsa; o Süper
NATO gerçekten SÜPER bir teþkilattýr ve onunla
baþa çýkýlmaz. Demek sandýða deðil; 40 milyon
seçmenin zihnine girmiþ ve o zihinlerde kimbilir
nasýl; oy daðýlýmýný son akþamda halletmiþtir. 

Bir iddia da, ÝP oylarýný çalmak üzere Genç
Parti’nin kurulmuþ olduðu ve oylarýný Genç Par-
ti’nin düþürdüðüdür. Alem aptal ya... ÝP/GP’yi top-
lasan %7.5 yapýyor. Nerede baraj, nerede iktidar?
Kuvayý milliyeci seçmenlerin, Uzan’a bu kadar ko-
lay kanmýþ olmalarý da ayrý bir rezalet deðil midir?

BTP, ortalýktan sessizce çekilirken; ÝP Süper
NATO þamatasýyla kendi küçük tabanýna, olduðu
kadar uyuþturucu zerketmiþ ve Doðu Perinçek,
partinin kendisine yaptýðý aðýr ýsrarlar sonucu,
koltuðunda oturmaya ve Kenan Evren’in eski
makam arabasý olan zýrhlý araçla ortalýkta do-
lanmaya razý olmuþtur. Fedakarlýk bu deðilse
nedir?

Yalan, Aydýnlýkçý takýmýnýn yediði yemek,
iþtiði sudur. Artýk, baþkalarý hakkýnda, baþka-
larýna yalan söyleme sýnýrý ortadan kalkmýþ;
kendi insanlarýna, kendileri hakkýnda yalan
söylenmeye baþlanmýþtýr. Yalan rüzgarý, fýrtýna-
ya dönüþmüþtür.

Yalan siyasetin, bir de teselli safhasý olur. Sýra
gelir, “Yýkýlmadýk Ayaktayýz” þarkýsý söylemeye.
Bu þarkýya ÝP dýþýndan da iþtirak edenler az deðildir.

Özellikle ÝP’in yayýnlarýnda, seçimlerden son-
raki ilk sayýda, iki þey yapýlýr. Birincisi ÝP muazzam
haklýdýr, doðrudur, müthiþtir. Ama halk partiye ve
kendisine yanlýþ yapmýþtýr. Bu nedenle halka azar-
la sitem arasý bir dille, fýrça atýlýr. 18 Nisan seçim-
leriyle ilgili olarak 24 Nisan tarihli Aydýnlýk’ta, Ha-
san Yalçýn imzalý yazý, halka bu tarz fýrça atmanýn
mükemmel bir örneði idi. 3 Kasým seçimlerinden
sonra “yoksullarýn, aydýnlarýn, ilericilerin iþin
kolayýna kaçtýðý, kolaycýlýðý tercih ettiði”
türünden açýklamalar için, bu defa SOL Dergisi’nin
Aralýk sayýsýna bakmak gerekiyor. Ancak çok farklý
görünen kulvarlarda da olsa, siyaset tarzý “güç
propagandasýna” dayalý partilerin hepsinde, se-
çim yenilgilerinden sonra, “yýkýlmadýk ayaktayýz
bilgilendirmesi” yapýlýr.

MHP’nin Kurultay gazetesi, seçimden hemen
sonra deðil, Ocak ortasýnda “Umut Gene MHP”
baþlýðýnýn altýnda þöyle yazdý: “MHP’ye seçimler-
den sonra üyelik baþvurusunda bulunanlarýn
sayýsý 200 bini geçti.” Demek halkýmýz, MHP’ye
üye olmak için, partinin seçimlerde baraj altýna
düþmesini bekliyormuþ.
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Þimdi siyasi yelpazenin tam tersi olmasý gere-
ken ucundan örnek verelim: “4 Kasým günü
TKP’ye baþvurular baþladý”. Devamý þöyle: “Se-
çimlerden hemen sonra Türkiye Komünist Par-
tisi’ni arayarak üye olmak istediðini söyleyen
çok sayýda kiþi arasýnda TKP’ye oy verenlerden
çok CHP ya da DEHAP’a oy verenlerin olmasý
hiç þaþýrtýcý deðildir. Türkiye Komünist Parti-
si’nin ilkeli, kararlý, ne yaptýðýný bilen ve siyaset-
te yeni bir ahlaký temsil eden yaklaþýmý oya
dönüþmese bile, hafýzalara yerleþmiþtir.”
(Komünist, 8 Kasým 2002)

Demek 4 Kasým günü, ülke çapýnda, sözünü
etmeye deðer sayýda insan; bu çok sayýda insan
arasýnda bir eðilim oluþturacak þekilde, bir gün
önce oylarýný CHPve DEHAP’a verenler, bu par-
tiye üyelik baþvurusu yapmýþlardýr. Tabii neden par-
tiye gelmek yerine “aradýklarý” da ilginçtir. Keþke
gelselerdi, hem ayný gün üye de olabilirlerdi. 

Merkez Komitesi’nin seçim sonuçlarýný de-
ðerlendirdiði toplantý sonunda yapýlan açýkla-
mada, konuya bir paragraf ayrýldýðýna göre, de-
mek parti bu “4 Kasýmda arama” eðilimini par-
tiye ve kamuoyuna açýklanacak kadar önemli
bulmuþtur..

Ýlginçtir, ayný haber, son seçimler hariç, Sosya-
list Parti dönemi dahil, bütün seçimlerden sonra
çýkan Aydýnlýk dergilerinde yeralmýþtýr. Nedense,
bilhassa baþka partilere oy veren kimi tuhaf þah-
siyetler, seçim sabahýnda, kahvaltýlarýný yapar
yapmaz, bir gün önce oy vermedikleri partiye
üye olmak üzere harekete geçmektedirler. Bu
partiler de SP/ÝP veya bu defa “TKP” olmaktadýr.
MHP’ye baþvuran 200 bin kiþiyi de unutmayalým.

“TKP’nin seçim çalýþmasý baþarýlý, aldýðý oy
baþarýsýzdýr.”, “...60 bin sayýsýyla ölçülemeyecek
kadar büyük olan bu kazaným (tanýnmýþ olma)
oya dönüþmemiþtir. Düzene tepki henüz düze-
nin yataklarýnda akmaktadýr.” Mesela Metin
Çulhaoðlu’na sorsalar; 2. Dönem TÝP belgelerin-
den bu cümlelerin neredeyse aynýlarýný bulabilirdi.

Bize kimsenin sorduðu yok. Ama bize soran
olursa, bu açýklamayý kaleme alan “Merkez Ko-
mitesi” adlý kiþi, seçimde alýnan sonuçtan pani-
ðe kapýlmýþ ve “yýkýlmadýk ayaktayýz” mahiye-
tinde bir açýklamayla, parti içinde geliþmesin-
den endiþe ettiði “komünist mücadele bu mu?”
türünden sorgulayýcý tutumlarý yatýþtýrmak iste-
miþtir. “TKP” adýyla seçime katýlmak ve “80 yýldýr
yasaklý olan TKP”den sözetmek dýþýnda, bir tek si-
yasi konuyu seçim kampanyasýnda dile getirme-
miþ; sanki bu seçimlerde iktidara gelmek veya
hükümet ortaðý olmak veya Meclis içi bir muhale-
fet partisi olmak ihtimali varmýþ gibi kampanya

yürütmüþ; Genç Parti’nin kampanyasýndan bile da-
ha uçuk ekonomik vaadlerde bulunmuþ bir ekibin,
memleketin tümünde alýnan 59.295 oydan daha
fazlasýný hayal etmiþ olmasý tuhaftýr. Esasen “TKP”
adý ve “TKP adýný tarihte ilk defa oy pusulasýna
yazdýrarak” seçime katýlýnýyor olmasý, 59.295’ten
kat kat fazla oy saðlardý; bu “malzemeyi kullanan-
lar” baþka hiç bir laf etmeseler, Reha Muhtar’ýn
programlarýnda “inciler saçmaya” çýkmasalardý.

Sorun Nerede?

Baþta bir soru sormuþ, bir cevap vermiþtik:
“Peki bütün bunlarýn sosyalizmle bir ala-

kasý var mý?
Evet, var.”
“Sosyalist sol”un halini görmek ve anlamak

için, seçim kampanyasýný beklemek veya seçim so-
nuçlarýný analiz etmek gerekmiyor. Mal meydanda.
Bu halden memnun olanlar çoktur ve bizim onlar-
la iþimiz yok. 

Bu yazýda yapýlacak “önemli iþ”, bir ayýrma ça-
basýdýr.

Açýkça görmek gerekir ki, bugün sosyalizm
denilince akla gelen “þey” tam bir bulamaçtýr. Sos-
yalizm olanla; sosyalizm olmayan ve soyalizme sa-
dece yabancý deðil; ayný zamanda sosyalizme
düþman olan bir sürü ývýr-zývýr, bugün sosyalizm
denilince zihinlerde canlanan þeyin içindedir.
Düþünün Perinçek’in sol sayýldýðý bir ortamdan
sözediyoruz. Sosyalizmin mezhebi bu kadar geniþ
olunca; 70 yýllýk sosyalist kuruluþ deneyimlerinin
ve “parti standartlarýnýn”  en sosyalizme yabancý,
en hastalýklý yanlarýný sürdürmek isteyen partiler,
hareketler olur, sosyalizm denilince de akla bunlar
gelir. Yetmez. Kökü geçmiþte olan kimi has-
talýklarýn bugünkü biçimleniþleri de kendisini sos-
yalizm olarak sunmaya devam eder. Birkaç örnek
vereyim:

- Türkiye’de, devrimcilik ve sosyalistlik iddiasý
olan yapýlarýn içinde, kendisinden “önderlik” diye
sözeden insanlar çýktý. Örgüt de o kiþilerden
“önderlik” diye sözediyor. Geçtiðimiz günlerde
Ýstanbul Üniversitesi’nde bir “duvar gazetesi”
asýlmýþ. Manþet þöyle: “Kemal Okuyan diyor
ki...” Allah Allah, demek Lenin gibi, Marks gibi
Engels gibi, Stalin gibi, herkesin hakkýný ve deðeri-
ni teslim ettiði bir baþka büyüðümüz olmuþ. Bu,
büyük seçim baþarýsýndan sonra oluyor. 

Yazýk, mevcut “önderlik”ler azalacaðýna, ço-
ðalmaktadýr.

- Kemal Derviþ’in popüler zamanýydý. Basýnda
sýk sýk tenis oynamasý haber olurdu. O sýrada Ýstan-
bul Üniversitesi’nde “TKP’li gençlerin” tenis kor-
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tunu bastýklarý ve “Bu zengin sporunu yasak-
ladýklarýný” basýndan okudum. Gülmüþtüm. Futbol
da “kitlelerin afyonu”, yarýn Ýnönü’yü, Saraçoð-
lu’nu, Ali Sami Yen’i basar mý, bu komünistler, ha-
ni maç esnasýnda?..” þeklinde bir muzip hayal kur-
duðumu da hatýrlýyorum. Þimdilerde, gene Ýstanbul
Üniversitesi’nde “Yasaktýr” diye baþlayan bir du-
yuru asmýþlar. Üniversite sýnýrlarý içinde Amerikan
bayraklý kýlýk kýyafet giymeyi yasaklamýþlar. Kim?
Ayný çocuklar. 

Komünistler yasaktan bol bir þeyin olmadýðý
bu ülkede ve bir üniversitede, güçlerinin yeteceði-
ni sandýklarý zaman, yeni yasaklar koyarak, etrafý
terörize ederek kendi deðerlerini hakim kýlamazlar.
Kendi deðerleri her neyse, onlarý yüceltmenin baþ-
ka ve pozitif yollarýný bulmalý ve inþa etmelidirler.
Bu iþler “Pol Pot sosyalizmi”dir.

Komünizmle “Pol Pot sosyalizmi” arasýndan
kalýn bir çizgiyi geçirmek zorundayýz.

- Bu ülkede ÝP’in  hala sol sayýlmasý hayret ve-
ricidir; ama “milli sol’un bizim tarihimizdeki
kökleri derindedir. Mihri Belli’ler durup dururken
ortaya çýkmazlar ve Perinçek gibilerini sosyalist
hareketin içine, durup dururken bir mayýn gibi yer-
leþtiremezler. Dünyada ÝP ölçüsünde olmasa da,
Marksizmle alakasý kalmamýþ bir çok Komünist
Partisi vardýr. Senelerdir, bu çevrenin faþist olduðu-
nu söylemekte ve bu yüzden “tuhaf” bulunmak-
tayýz. Eminiz, bu çetenin daveti üzerine “Avrasya
komünist ve iþçi partileri toplantýsý”na katýlan
komünist partilerin çoðu da, bizim tutumumuzu
“tuhaf” bulacaklardýr. Sorun sadece Türkiye’ye
özgü deðil ve sosyalizm sadece Türkiye’de yerler-
de sürünüyor deðil.

Þimdilerde bu anti-komünist provokasyon çe-
tesinin, bu kimbilir kimin istihbarat örgütünün, sol-
la bir alakasýnýn olmadýðýný düþünenler çoðalýyor.
Evet seçimlerde %0.5 oy aldýlar. Toplumsal olarak
küçük gibi görünüyorlar. Ancak ÝP, bütün “milli
sol”un ve bütün faþist hareketin  ideolojik mer-
kezi düzeyine yükselmiþ durumdadýr. Basýnda,
üniversitelerde, fikri hayatý zehirleme güçleri,
seçmenden aldýklarý desteðin onlarca
katýndadýr.

Seçimlerden hemen sonra Kýbrýs konulu bir
panelde estirdikleri teröre de dikkat çekmek gere-
kir. %0.5, arkasýndaki resmi desteklerle birlikte,
üniversiteleri Ülkü Ocaklý faþistlerinkinden farký
olmayan bir atmosfere sokabilir. 

- Ýki Mustafa var. Birisi Mustafa Suphi’dir ve
komünisttir. Ýkincisi Mustafa Kemal’dir ve anti-
komünisttir. Türkiye Komünist hareketini kemaliz-
min basit, savunmasýz ve zavallý bir kurbanýna
dönüþtürme misyonunu bilinçli veya bilinçsiz

üstlenenler; Mustafa Suphi’nin devrimciliðini yok
sayarlar ve Mustafa Kemal’in devrimciliðini dille-
rinden düþürmezler. Üstelik artýk utanma kalmadý,
“Atatürk”ün devrimciliði dillerden düþmüyor ve
Mustafa Suphi’nin öldürülmüþ olmasýnýn memle-
ket için hayýrlý olduðu üzerine yazýlar yazýlýyor.

Her sýnýfýn Mustafa’sý kendine.   
Böyle parça parça, belirli somutluklar üzerin-

den bir ayrýþmadan, bir ayýklanmadan sözetmiyo-
rum elbette. Marksizm olmayan ne varsa;
SSCB’nin bir devlet olarak iç ve dýþ politika ihti-
yaçlarýnýn teorileþtirilmesinden; sosyalizmin bir
kalkýnma, ekonomik büyüme stratejisi olarak kav-
ranmasýndan; Komintern tarihinin, “ÇEKA’dan
KGB’ye, þanlý tarihimiz” olarak anlaþýlmasýndan;
“yüce aklýnýn ýþýðýyla yolumuzu aydýnlatan büyük
önder” megolamanisi/tapýnýmý/yalakalýðýndan;
Marksizmin din karþýsýndaki bütün berraklýðýnýn
“cephe” zihniyetiyle bulanýklaþtýrýlmasýndan; milli-
yetçiliðin “yurtseverlik” kisvesi altýnda komünist
harekete sýzmasýndan; demokrasiciliðin veya Key-
nesçiliðin sosyalizm sanýlmasýndan; düþmanla flört
etmeyi politika sanan Atatürkçü “milli sol”culuk-
tan; her türlü ilkellikten, kýsacasý sosyalizme ya-
bancý maddelerden temizlenmekten, kendimizi
ayýrmaktan sözediyorum.

Sosyalistlerin, uðruna kendi doðrularýndan ve
kendi deðerlerinden vazgeçerek; temel fikirlerini
bulanýklaþtýrarak kazanacaklarý hiçbir baþarý yok-
tur. Geçmiþte bu yoldan kazanýlmýþ baþarýlarýn
akýbetini de biliyoruz. Ýktidara gelmiþ KP’lerden de
biliyoruz, Eurokomünizm saðcýlýðýndan da biliyo-
ruz. Sorun buradadýr. Sosyalizm olanla, sosyalizm
olmayan arasýnda, programatik, bilimsel, siyasi,
örgütsel, ahlaki sýnýrlar belirsizleþmiþ, hatta yok ol-
muþtur. Sorunlarýn çözümüne buradan baþlamak;
baþka bir deyiþle sýfýr noktasýndan yola çýkmak ih-
tiyacýmýz olan þeydir. 

Marksizmin bir düþünsel/siyasal akým olarak,
entellektüel ve toplumsal saygýnlýðýnýn yeniden ya-
ratýlmasýndan sözediyorum. Telaþ içinde, kaybedi-
len her þeyin biran önce kazanýlmasý üzerine kurul-
muþ birlikler, ufku sol içi rekabetle sýnýrlý particik-
ler, derinliði ve geleceði olmayan ittifaklar ve bütün
bunlar uðruna sosyalizmin yýðýnlar nezdindeki
inandýrýcýlýðýný yerlebir eden, her pisliðin kendisini
sosyalizm gibi gösterebildiði bir ortamýn geleceði
yoktur. Komünist hareket, kendisini bu abur-cubur-
dan ayýra ayýra geliþecektir.

Bunun çabasý içindeyiz. Ýþ de, imkanlar
da, araçlar da, ayný ihtiyaçlarý duyan herkesindir.
Sorumluluk duyanlarla iþi paylaþa paylaþa yürüyo-
ruz; “kimseden beklemeden ve kimseyi bekleme-
den.”
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3 Kasým seçimleri epey geride kaldý; önceden
de öngörüldüðü gibi sarsýcý sonuçlarý oldu. 28 Þu-
bat’ýn, çok yönlü, çok boyutlu bir programla, önce
iktidardan uzaklaþtýrmayý baþardýðý ve sonra, uzun
vadede toplum mühendisliði ile etkisizleþtirerek
yedekte tutmaya devam etmeyi istediði siyasal is-
lamýn; bu basýnç altýnda “deðiþen” kolu, müthiþ bir
çoðunlukla, tek baþýna iktidara geldi. Her iktidara
geliþ; “deðiþtirici etkilerin” menziline girmek an-
lamýndadýr; elbette bir ölçüde deðiþtirme ihtima-
liyle birlikte... 

Büsbütün gerici bir parti olarak Baykal CHP’si
ise ana muhalefet partisidir. 

Türkiye önümüzdeki bir-kaç yýlý bu Meclis’le
karþýlayacak. 

Önce sarsýcý sonuçlardan sözedelim:
Süleyman Demirel’in yeniden Cumhurbaþ-

kaný olmasý imkanýnýn kapandýðý zaman
yazmýþtýk, “Tasfiyeler dönemi açýldý, Demirel
tasfiye oldu, sýra Ecevit’e geldi”, diye. Ha-
yalgücümüzün sýnýrlýlýðý kýsa zamanda ortaya
çýktý. Kim ne derse desin; 2001-2002 yýllarýnda
Türkiye’yi kasýp kavuran krize teþekkür borcumuz
var. O kriz yaþanmasaydý, hala Ecevit, hala Çiller,
hala Mesut Yýlmaz hayatýmýzda olacaktý. Haliyle
Þükrü Sina Gürel, Emrehan Halýcý gibi þahsiyetler
de... Ecevitler’in hayatýmýza sokuþturduðu Kubi-
lay Uygun, Mail Büyükerman belki olmayacaktý;
ama benzerlerini o aile gene “Anadolu’nun
baðrýndan” bulup çýkaracaktý. Sadece siyasetçi de-
ðil; ayný zamanda þair ve düþünce adamý olduðu
iddia edilen ve aydýnlarý karalamak için “entel-
dantel” tabirini kullanmaya sýkýlmayan; partisinin
adýna sol yazmýþ, ama Türkiye siyasetinin gördüðü
en gözü kara saðcýlardan; ABD’den, kontrgerilla-
dan, “devletin içlerinden”, büyük sermayeden kor-
kar; partisinin adýndaki hariç, çünkü onun yalan ol-
duðunu biliyor, soldan paranoya ölçüsünde nefret
eder; entrikacýdýr, Zekeriya Temizel gibi onlarca
“en yakýnýný” davet etmiþ, iþlerini yaptýrmýþ ve on-
lar çalýþýrken, o ve eþi, tasfiyelerini gerçekleþtir-
miþtir; eþinden baþka kimseye güvenmez;.

DSP’nin milletvekillerinin bile DSP üyeliði “aile-
nin” keyfine göre, ya vardýr, ya yoktur; güvensiz
ve güvenilmezdirler; iktidar hýrsý Demirel’den faz-
ladýr, koltuðuna yapýþýr; koltuk sözkonusu olunca,
oradan kalkmamak için her zaman ülkenin ve dev-
letin yüksek çýkarlarýndan bir örtü bulur; uysa da
uymasa da ýsrarla tekrar eder ve berbat bir þairdir.
Ve þimdi kendisinin hayatýmýzdan çýkmasý; kendi-
siyle birlikte her dönem deðiþen “yakýnlarýnýn” da
ayak altýndan çekilmiþ olmasý Türkiye toplumu
için muazzam bir kazanýmdýr. Çiller’in kendisi o
kadar önemli deðildir. Ama hatýrlanacaksa, Türki-
ye’de burjuva siyasetin, burjuvalarýn son zaman-
larda çok sevdikleri kalite kavramýndan ne kadar
baðýmsýzlaþabileceðine dair bir örnek olarak
hatýrlanmalýdýr. Evet O’nun önünü Demirel açtý;
ama Demirel’in önüne geliþi, TÜSÝAD’a
“hazýrladýðý” raporlarladýr. Mesut Yýlmaz’ý da ek-
leyin, bu ikisine... Ve “bir dönemde iþi biten par-
tiler” serisinin son örneði Devlet Bahçeli MHP’si-
nin ayak altýndan (þimdilik) çekilmiþ olmasýný; Re-
cai beyi ve tabii ki O’nun emanetçiliðini yaptýðý
Erbakan’ý...

Bazýlarý bu seçimlerde alýnan sonucu geçici
sanmaya devam etse de, iþleri bitmiþtir.

Tamamý için “krize” teþekkür ederken; DYP
ve MHP’nin sandýkta kalmalarýna katkýlarýndan
dolayý, Cem Uzan’ýn GP’sine de teþekkür etmek
gerekir. Cem Uzan ve Genç Parti’nin yaptýðý bir
diðer iyi þey ise, kendilerinin de sandýkta kalmalarý
olmuþtur.

Bir seçimden daha ne kazanýlabilir?.. Ýnsanýn
gönlü elbette Deniz Baykal’ýn da göz ve kulak me-
safesinden, bir daha dönmemek üzere kaybolup
gitmesini arzu ederdi. Ama altý üstü bir seçimdir;
bir devrimin bile hemen, bir hamlede çözeceði iþ-
ler; çözülmesi gereken iþlerin sadece bir
bölümüdür.

AK Parti Ýktidarý ve 28 Þubat

Din, dünya içindir. 
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Dinin, bu dünyanýn dýþýna dair söylediklerinin
tamamýnýn hayal ürünü olduðu ve gerçekle bir ala-
kasýnýn olmadýðý kesindir. Ama zaten gerçeði ifade
ettikleri için deðil; dinin bu dünyadaki iþlevine
meþruluk ve kolaylaþtýrýcýlýk kazandýrdýklarý için
dinin ayrýlmaz parçasýdýrlar.

Türkiye’deki islamcý hareket ise, benzersiz
ölçüde dünyevidir. Denilebilir ki, Türkiye’nin si-
yasi akýmlarý/partileri içinde, bu dünyaya en fazla
yoðunlaþmýþ; bu dünyanýn gündelik gerçeðinin
dýþýna kendisini en fazla kapatmýþ akým, siyasi is-
lamdýr.

Bu yüzden deðiþim ve uyum yeteneði,
baþdöndürücüdür.

28 Þubat’ý hatýrlayalým: Siyasal islamýn yükse-
liþini durdurmak amacýyla mevcut hükümeti istifa-
ya zorlanmasý; 8 yýllýk kesintisiz eðitim; meslek li-
seleri mezunlarýnýn üniversitelere giriþinin zor-
laþtýrýlmasý; türbanýn okullarda ve devlet kurum-
larýnda yasaklanmasý; Üniversitelerde siyasal is-
lamýn kadrolaþmasýnýn önünün kesilmesi; bu
amaçla bilimsel standartlarýn yükseltilmesi, denk-
likler konusunun yeniden düzenlenmesi vs. gibi
önlemler alýnacak; hükümetlerin önüne konan
uzun bir tedbirler listesinin yasalaþmasý MGK’da;
yasalar çerçevesindeki  uygulamalarýn ise, “Baþba-
kanlýk Çalýþma Grubu” tarafýndan  takip edilme-
si... 28 Þubat’ý çoðumuz böyle hatýrlýyoruz; ama
devamý vardý. “Milli Siyaset Belgesi” yenilen-
miþ; “Ülkücü mafya”, “yolsuzluklar” ve þeriat
tehlikesi “bölücü tehdit” ile ayný önceliðe yer-
leþtirilmiþti.

Böyleydi; ama MGK’da belirlenip hükümetle-
re tavsiye edilen yasal düzenlemelerin birkaçý
dýþýndakiler yasalaþmadý. Siyasal islamýn toplum-
sal etkinliðini uzun vadede asgariye indirmeyi
amaçlayan bu düzenlemeleri gerçekleþtirmesi bek-
lenen hükümetler; hiç de istekli davranmýyorlardý.
Çünkü Fethullahçý, Hakþibendi, Nurcu cemaatlar-
la içiçe siyasi partiler tarafýndan oluþturulmuþlardý.
Þimdi siyasal islamýn etkinliðini frenlemek ve ge-
riletmek isteyen devlet kurumlarýnýn, önceki 15-20
sene boyunca temel siyaseti Türk-Ýslam Sentezi
idi. Onlar emir verince topluma daha çok din veri-
lecek ve solun önü kesilecek; onlar karar verince
siyasal islamýn önünü kesmek için, topluma daha
çok laiklik, çaðdaþ yaþam pompalanacaktý. Çaðdaþ
yaþamýn temel ölçüsü ise resmi yemeklerde, bele-
diye iþletmelerinde içki servisi yapýlýp yapýlma-
masýydý. Susurluk kazasý sonrasýnda, devletin,
ülkücü mafyanýn, siyasetin, uyuþturucu ticaretinin
içiçeliðini protesto ve bu pis iliþkiler yumaðýnýn
çözülmesini talep etmek amacýyla yapýlan “Bir
dakika karanlýk” eyleminin, bir anda bambaþka

bir zemine çekildiðini görmüþtük. Eylem meðer,
Refah-Yol Hükümetine karþý, askeri lojmanlarýn,
meyhanelerin, eðlence yerlerinin ýþýklarýna odak-
lanmýþ; devletin laik karakterinin ve belirli bir ya-
þam tarzýnýn siyasi islama karþý korunmasýný
amaçlayan bir eylem haline gelmiþ; bizim haberi-
miz olmamýþtý. Devlet kendi Susurluk’unu “9.
Senfoni, meyhane, içki servisi, mini etekli, baþý
açýk, makyajlý kadýn vb” ile sembolize edilen bir
hayat tarzý örtüsüyle örtüvermiþti.

Refah Partisi’nin kýsa sürede iktidarý terket-
mek zorunda kalmasý ve akabinde bölünmesi ve
ideolojik konumlarýndan hýzla vazgeçmeye yönel-
mesi; aslýnda, Türkiye’ye özgü bir görüntü deðil-
dir. Pakistan’da da, herþeye gücü yeter sanýlan ce-
maatler; ABD’nin Afganistan’a müdahalesi önce-
sinde bir kaç gün içinde takýr takýr çökertildi ve
esasen ABD’nin Pakistan için öngördüðü düzenin,
Pakistan Devleti tarafýndan kontrol edilen unsur-
larý olduðu görüldü. Mýsýr’da “Ýhvan”, Cezayir’de
“FÝS”, devlet tarafýndan kurulmadýlar; ama sosya-
lizm ve iþçi hareketlerine karþý kullanýlmak üzere
devlet güçlerince desteklendiler. Kontrolden
çýktýklarýnda da þiddetle/siyasetle terbiye edildiler.
Türkiye siyasal islamý da ayný projenin bir unsuru-
dur. Elbette Kemalist rejimin, siyasi bir hasým ola-
rak gördüðü ve yasadýþýna ittiði islami bir muhale-
fet her zaman oldu. Ancak emperyalist-kapitalist
sistemin, Soðuk Savaþ döneminde, SSCB’yi güne-
yinden, yeþil kuþakla kuþatma projesi içinde yeni
bir güç ve anlam kazandýlar. Bu proje, nüfusu
önemli ölçüde müslümanlardan oluþan ülkelerdeki
rejimlerin, anti-komünist bir siyasallaþma temelin-
de islamizasyonunu hedefliyordu. Ýslamcý hareket,
benzer ülkelerde olduðu gibi, Türkiye’de de sosya-
lizm ve iþçi hareketinin yükseliþine karþý kul-
lanýlmak üzere güçlendirilecekti. 1960’lý yýllarda
Süleyman Demirel’in baþýnda olduðu Adalet Par-
tisi’nin, TÝP’in merkezinde olduðu ilerici harekete
karþý anti-komünist saldýrýlarýnýn bindirilmiþ kýta-
larý olarak kullanýldýlar; cinayet dahil suçlarý hima-
ye edildi. 1970’li yýllarda, önce Ecevit, sonra Mil-
liyetçi Cephe Hükümetlerinde Demirel, islamcýlarý
hükümet ortaðý yaptýlar. 1980 sonrasýnda darbeci
cunta tarafýndan bütün renkleriyle ayaða kaldýrýlýp
yeniden inþa ettirilen bir siyasi hareket oldular. An-
cak Mýsýr, Cezayir, Tunus ve Türkiye gibi, milli-
yetçi, batýcý burjuva rejimlerin, ekonomik büyüme
ve refah düzeyini yükseltmede yýðýnlarý tatmin
edecek bir düzeyin çok gerisinde kalmasý; gelir
daðýlýmýnýn aþýrý bozukluðu ve yönetici elitin ola-
ðanüstü hýrsýzlýðý, ahlaki düþüklüðü; bütün bu
ülkelerde düzenin siyasi “merkezinde” olma iddi-
asýndaki partilerin toplumsal desteðini eritti. Bu tür
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iktidarlar karþýsýnda,  yoksullarýn, ezilenlerin hak-
larýný savunan ve tutarlý bir düzen eleþtirisi yürüten
sola karþý, islamcý örgütler sadece ideolojik bir ba-
raj oluþturmak üzere deðil; ayný zamanda devlet
güçlerince desteklenen ve himaye edilen bir þiddet
aracý olarak da kullanýldýlar. Solun etkisizleþtirildi-
ði, ezilip daðýtýldýðý andan itibaren; hem yoksul-
larýn ve ezilenlerin yegane muhalefeti haline ge-
len; hem yeterince güçlenmiþ ve burjuva devlet
içinde kendilerini koruyabilecek mekanizmalar,
konumlar ve baðlantýlar oluþturmuþ bulunan is-
lamcý siyasetler hýzla  toplumsallaþma ve iktidar
adayý haline gelme durumunu yaþadýlar. Mýsýr’da
Nasýrcýlar Ýhvan’ýn önünü açtý, Komünist Parti-
si’nin etkinliðini Ýhvanla kýrdý. Ýhvan zaman za-
man yasaklandý, zaman zaman yasal zeminlerde
güçlenmesine gözyumuldu. Ve þimdi ABD’nin
Irak operasyonu gerçekleþirse, rejimin nasýl koru-
nacaðý konuþuluyor. Cezayir’de ulusal kurtuluþ
mücadelesine önderlik eden FLN, kendi çürümüþ
düzenine yönelik sol muhalefeti islamcýlara ezdir-
di. Sonra FÝS’in seçim yoluyla iktidara geleceði
anlaþýlýnca seçimlerin ikinci turunu iptal ettiler,
FÝS’i yasakladýlar; uzun ve kanlý bir içsavaþ so-
nunda harabolmuþ ve toplumsal olarak kesin çizgi-
lerle bölünmüþ; çeliþkileri ancak þiddetle donduru-
labilen bir Cezayir halinde sabitlenmeye çalýþýyor-
lar. Tunus’un laik rejimi de, kendisini ayakta tut-
mayý, ülke nüfusunun tamamýna yakýnýný “polis-
leþtirerek” sürdürüyor.

12 Eylül iki þey yaptý. Birincisi siyasal is-
lamý güçlendirdi. Ýkincisi, toplumu dindar-
laþtýrdý. Dolayýsýyla bütün siyasi partiler, siyasal
islamcý bir renk ve özellik kazandýlar. 28 Þubat
siyasal islamcý partiyi iktidardan vazgeçmeye zor-
larken; onun yerine koyduðu partiler de, önemli
ölçüde siyasal islamcý özelliklere sahipti.
DSP/Ecevit, Fethullah Gülen’e en yakýn siyasi
parti/ siyasetçi idi. ANAP, Nakþibendi cemaatinin
en önemli kollarýnýn her zaman, belli baþlý kadro-
larýyla parti içinde etkin olduðu ve hükümetlerinde
yeraldýðý bir partidir. MHP 12 Eylül öncesinden
baþlayarak, ama özellikle sonrasýnda, bütünüyle
Türk-islam sentezini esas alan; ancak
müslümanlýðý daha aðýr basan bir parti olarak, si-
yasal islamýn bir kolu haline gelmiþtir. Diðer taraf-
tan Türkiye’nin siyasal islamcýlarý da, çok güçlü
milliyetçi renkler taþýrlar; derme çatma ve çoðu
uyduruk yorumlar üzerinde þekillenmiþ bir Os-
manlýcýlýk peþindedirler.

Milliyetçi, devletçi özellikleri tamamlayan di-
ðer özellikleri de ilave edelim. Türkiye’deki siya-
sal islam her zaman sermaye karakterli bir hare-
ket olmuþ; kapitalist düzenle bütünleþmekte hiç

sorun yaþamamýþtýr. Yoksullarýn, emekçilerin bu
harekete verdiði destek, en yoðun olduðu anda bi-
le, bu hareketin sermayeci karakterinde bir bu-
lanýklýk yaratmamýþtýr. Siyasal þekilleniþini ise
DP/AP içinde gerçekleþtirdiði için, Soðuk Savaþ
ideolojisini her iki yanýyla içselleþtirmiþtir. Birinci
yan þiddetli bir anti-komünizm; ikincisi ise
“komünizm tehlikesine karþý, hür dünyayý ko-
ruyan güç ABD” fikrine yatkýnlýktýr... Türkiye si-
yasal islamý, Yahudi düþmanlýðýný da, ABD
düþmanlýðýný da bir retorik olarak yýðýnlar önünde-
ki propaganda ve ajitasyonda bir dönem kul-
lanmýþsa da, Filistin halkýnýn canýna okuyan Ýsra-
il’le de, ABD ile de uyumlu iliþkiler kurmakta zor-
lanmaz. Yahudi düþmanlýðý veya ABD karþýtlýðý
hiçbir zaman bu hareketin asli yönünü oluþtur-
mamýþtýr. Diðer taraftan, özellikle 1980 sonrasýnda
Türkiye kapitalizminin globalizasyon süreçleriyle
iliþkilenmesi ve dýþa açýlmasý; sadece belirli
büyüklüklerdeki deðil; her büyüklükteki sermaye-
nin dýþ dünya ile alýþ-veriþe girmesi; siyasal is-
lamýn kadrolarýný da, 1980 öncesindeki cami ce-
maatinden ve onun kültürel atmosferinden
farklýlaþtýrmýþtýr.

Kaldý ki, kültürel farklýlaþmaya imkan saðla-
yan iki kanala, ayrýntýsýna girmeden iþaret etmekle
yetinelim. Birinci kanal Ýran’da Humeynicilerin
iktidarýndan sonra, Humeyniye ve Þiaya hiç
yakýnlýk duymasa da, bu iktidara geliþin yarattýðý
canlýlýk üzerinden, islamcýlar fikri/siyasi planda zi-
yadesiyle enternasyonalize oldular. Yüzlerce ve
yüzlerce eser çevrildi, kaleme alýndý;onlarca dergi
çýkarýldý, sayýsýz yayýnevi kuruldu,  derinliði olan
bir fikri hayat yaþanmaya baþlandý. Ayný zamanda
oryantalizme de ilgi duyuldu; Osmanlý tarihine de,
bir parça marksizme de... Bu fikri faaliyetin doðru-
dan içinde olanlarýn çoðu, daha radikal damarlarýn
içinde kaldý; ama bu fikri hayatýn etkileri, doðru-
dan bir siyasi parti faaliyeti yürütmekte olan kad-
rolara da yansýdý. Kültürel farklýlaþmanýn bir diðer
kanalý ise, SSCB’nin daðýlmasýyla, Orta Asya
Cumhuriyetlerine ABD emperyalizmin nüfuz et-
me planlarýnda, “ýlýmlý bir islamýn” elveriþli bir
araç olabileceði fikri üzerinden, ABD’nin islamcý
hareketlerle, tabii ki CÝA uzmanlarý üzerinden iliþ-
kilenmesidir. Fethullah Gülen ve görüþleri, “ýlýmlý
islam” projesinin cisimlenmiþ halidir. 

Gülen’in fikirleri, islamcýdýr, milliyetçi/Os-
manlýcýdýr, þiddetli anti-komünisttir; globalisttir,
Amerikancýdýr, olaðanüstü esnektir ve manevra
kabiliyeti yüksektir. Bu malzeme, bugünün malze-
mesidir.  

Buna karþýlýk MNP/MSP/RP/FP çizgisinin si-
yasi kadrolarý, siyasi iliþkilerinde katý/hiyerarþik; si-
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yasal fikirlerinde ayaðý yere basmayan; ýsrarla sa-
vunulan bu uçuk fikirler, “Adil Düzen” gibi, iktidar
uðruna anýnda terkedilebiliyor olsa bile; gösteri
yaný yüksek bir siyaset tarzý ile, dünün malzemesi
idi. Çok ilginçtir, dünküler de, bugünkülerde,
akýlalmaz ölçüde rahatlýkla, müthiþ bir sýklýkla, her-
hangi bir ahlaki/vicdani rahatsýzlýk duymadan ya-
lan söyleyebilmektedirler. Bilmiyorum, dünyada
bizim siyasal islamcýlar kadar “yalaný din haline ge-
tirmiþ” bir baþka siyasi hareket mevcut mudur?

Erbakan’ýn temsil ettiði çizgi, katý olduðu için,
28 Þubat’a giden süreci göz göre göre eliyle inþa
etti. Duvara çarpmayý önleyemediði gibi,
çarptýðýnda da esneyemedi. Devlet, MGK’sýyla,
medyasýyla, “kaset bulucularla” kýsa sürede Re-
fah yönetimini bunalttý. Hiçbir ideolojik pozisyo-
nunda direnemeyen, ancak geriye doðru attýðý her
adýmdan sonra, daha çok yeni adýma zorlanan Re-
fah üst yönetimi; sadece siyasi ve ideolojik planda
deðil; ahlaki planda da; hayat tarzýyla da teþhir
edildi. Ortaya saçýlan sistematik yalanlar; Erba-
kan’ýn altýn stoklarý, gayrý menkulleri, oðlunun
lüks yaþam düþkünlüðü, kýzýna ve oðluna Çýraðan
Sarayýnda düðün yapmalar, durmadan sergilendi.
Erbakan’ýn ve yakýn kadrosunun bunlarý bir eleþti-
ri saymadýðý açýktýr, çünkü ayný biçimde
sürdürülüyor. Ancak en alttakilerin, en yoksul ve
ezilenlerin öfkesinin ve itirazýnýn temsilciliðine so-
yunanlar açýsýndan bütün bunlar inandýrýcýlýk prob-
lemi yaratan unsurlardýr. AK Parti yöneticilerinin
de, seçmenin Erbakan ekibinden bu kadar güçlü
biçimde kopup kendilerine yönelmesinde, Erba-
kan’ýn gösteriþli hayat tarzýnýn bir etkisi olduðunu
düþünmedikleri anlaþýlýyor.

Devlet ve düzen güçleri bu esnada Fethullah
Gülen’in önünü açmýþ; partileri Anayasa Mahke-
mesinde kapatýlmayý bekleyen, iktidardan düþmüþ
Milli Görüþ þeflerinin altýnýn oyulmasýna çalýþýyor-
du. Ayný çalýþma ABD’nin “ýlýmlý islam” uzman-
larýnca da yürütülüyordu. Ancak bu sürecin öyle el
altýndan, gizli iliþkilerle yürütüldüðünü söyleyen
komplo teorilerinin sahipleri, siyasetten hiçbir þey
anlamayan  istihbaratçý kafalardýr. Toplumsal siya-
set açýktan akar. Refah’ta da böyle oldu. 

Yerel yönetimlerde ve parlamentoda siyaset
yapmýþ; siyaset yapmaya devam etmek isteyen;
ancak kendileri için bile inandýrýcýlýðý pek zayýf
olan eski retorikle devam edemeyeceðini
görmüþ; bir “þeriat düzeni” hayalinin, yüksek
bir maliyeti olduðunu kavramýþ; imkan buldu-
ðu ölçüde toplumsal hayatý islamileþtirmekten
vazgeçmeyecek; ama bunun için aðýr bedel
ödemeye niyeti ve cesareti olmayan; güç
karþýsýnda fikirlerini gözden geçirmeye hazýr

“ikinci kuþak” kadrolar, Milli Görüþ’ü
böldüler ve AK Partiyi kurdular.

Ad, Adalet ve Kalkýnma oluyor. Ancak
MSP’nin gençlik kollarý niteliðindeki “Akýncý
Gençlik” teþkilatýndan gelen R.T. Erdoðan ve ar-
kadaþlarý, o zamanlar duvarlara “AK GENÇ” ya-
zarlardý. Demek içlerinde “uhde” kalmýþ...

Bu esnada devlet, gelenekteki bölünmenin he-
men sonrasýnda Fethullah Gülen’i yasadýþýna itti.
ABD’nin halifesi, ülkesine döndü. Tabii cemaatini
giderken yanýnda götürmedi. Onlarýn bir kýsmý
DSP’de kaldýlar; bir kýsmý, Gaffar Yakýn gibi
YTP’de, Erkan Mumcu gibi, AK Partide konum-
landýlar. 

AK Parti, sadece RP/FP’nin bir kýsým kadro-
suyla veya tamamen islamcý kadrolarla kurulmadý.
FP’ye ANAP’tan giden Abdülkadir Aksu, Ali Coþ-
kun, Cemil Çiçek gibi, “devletin sigortasý” bir kad-
roya ek olarak; ANAP-FP güzergahýný izlemiþ ol-
sa da demokrat, özgürlükçü görüþleriyle tanýnan
ve hiç de islamcý olmayan Ertuðrul Yalçýnbayýr,
Köksal Toptan gibi çapsýz, ama DYP tabanýnda bi-
linen, tanýnan bir isim ve AP-ANAP-DYP gelene-
ði içinde yeralan çok sayýda siyasetçi ve yeni libe-
ral isim bu oluþumda yeraldý.

Büyük medya ve CHP/DSP, bu ekibin ortaya
koyduðu görüþlere hemen fit oldu ve “Acaba ger-
çekten deðiþtiler mi, gizli bir programlarý var
mý?”, sorularýnýn peþine düþtüler. Demek bugün
savunduklarý fikirlere bir itirazlarý bulunmuyor.

Yeni kimlik ise Batýcý, islami hassasiyetleri
olan, milliyetçi/Osmanlýcý, sermayeci, parlamenter
demokrasiyle sorunu olmayan; saðcý, liberal renk-
lerden oluþuyor. Bu renklere, yerel yönetimlerde
biriktirilmiþ deneyimi, iþ bitiriciliði, pragmatizmi;
devlet tarafýndan maðdur edilmiþliði; önemli kad-
rolarýnýn kökeni itibariyle “alttakilerden” olmasýný
ve bir eleþtiri konusu gibi sýk sýk tekrarlanan
“Kasýmpaþalýlýðý” ekleyebiliriz. Eklenmesi gere-
ken iki unsur daha var. Batý, özellikle ABD, bu eki-
bin geliþinden memnun oldu. 11 Eylül’den sonra,
islamcýlýðýný “islami hassasiyetleri olan” düzeyine
çekmiþ, sistemle bütünleþme güçlüðü olmayan ve
iktidar adayý bir islamcý hareketin el altýnda bulun-
masý, ABD açýsýndan, elbette sadece hoþ bir ras-
lantý deðildir.

Devlet 28 Þubat’la siyasal islamcýlarý iktidar-
dan uzaklaþtýrmýþtý. Kontrol altýnda tutmak ve gi-
derek zayýflatmak istiyordu. 3 Kasým siyasal is-
lamýn bu önemli kadro birikimini neredeyse Ana-
yasayý deðiþtirecek güçte, tek baþýna iktidara
taþýdý. 28 Þubat’ýn siyasal islamýn boþalttýðý iktida-
ra yerleþtirdiði partilerin ise tümü TBMM’den
düþtüler. Devlet, Mýsýr’da, Cezayir’de, Pakis-
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tan’da olduðu gibi, ülkeyi kalkýndýramayan; refahý,
demokrasi ve özgürlükleri, müttefiki olmakla
övündüðü ve örnek aldýðý batý ülkelerindeki gibi
geniþletemeyen; gelir daðýlýmýnda adalet ve denge
yaratamayan; yolsuzluklara boðazýna kadar
batmýþ, ahlaki düþkünlük içindeki siyasi elitin ya-
rattýðý eser karþýsýnda toplum mühendisliðinin iþe
yaramayacaðýný bir kere daha gördü. 28 Þubat’tan
kýsa bir süre sonra “mafya/ ülkücü mafya” ve “
yolsuzluklarla” mücadele, gündemden
düþmüþtü. Ayrýca düþmese ne olacaktý? Þeffaf,
standartlarý yüksek, denetlenebilir bir ekono-
miden; özgürlüklerin ve demokrasinin
sýnýrlarýnýn geniþ olduðu bir siyasal düzenden
ödü kopan; bütün yollarý yolsuzluða, baský, ya-
sak ve kire çýkan bir zihniyetin, ne mafyayý, ne
yolsuzluklarý ortadan kaldýrmasý ihtimali
vardýr. Eðer çürüyen, kokuþmuþ, adaletsiz,
özgürlük ve demokrasiden ödü kopan bir düze-
niniz varsa ve bu düzenin karþýsýnda en büyük
tehdit diye sosyalizmi görmüþseniz; falýnýzda
daha güçlü bir siyasal islamýn çýkmasý
kaçýnýlmazdýr.

AK Parti Ýktidarý/CHP Gericiliði

AK Parti 3 Kasým seçimlerinden müthiþ bir
zaferle çýktý. Bu zaferin kendisinden çok; AK Par-
ti’nin iktidarda yapacaklarýyla, gelecekte de
kalýcýlýk kazanabileceði endiþesini ifade eden, mu-
halifler az deðildi. “Bizim programýn bir kýsmýný
uygulamalarý mümkün” endiþesiydi bu. Eðer bir
komünist olarak, herhangi bir parti iktidarýnýn
komünistlerin programýnýn bir bölümünü gerçek-
leþtireceðini; problemlerin bir kýsmýný bizim yeri-
mize ve biz iktidardan henüz çok uzakken çözebi-
leceðini görseydim, hiç de endiþeye kapýlmazdým.
Bu iyi bir þeydir. Bunlarýn bazýlarý acý verici iþler-
dir ve yabancýlaþtýrýcý iþlerdir. Erken olmasý ve
baþkalarý tarafýndan yapýlmýþ olmasý iyidir.

AK Parti’nin bu türden köklü reformlar gerçek-
leþtirme ufku olduðunu düþünmüyorum. Sanýrým,
AK Parti de, “kum tepeleri” benzetmesine uygun
olarak; bir seçimde muazzam bir baþarý gösterip, bir
sonraki seçime kadar periþan olan, SHP, DYP, RP,
DSP, MHP’nin kaderini yaþayacaktýr.

Bu partinin kaçýnamayacaðý bir kader çizgisi
var. Türkiye siyasetinde, elbette 12 Eylül son-
rasýnda ve Kürt savaþýnýn da etkisiyle siyasi parti-
lerin ve hükümetlerin insiyatif alaný çok daraldý.
Siyasi insiyatifin çoðu Genelkurmay’da,
MGK’dadýr. AK Parti iktidara gelir gelmez, mev-
cut politikalardan farklýlaþan açýlýmlar yapabilirse
insiyatif alanýný geniþletebileceði; ancak devletin

çok katý siyasetler belirlediði alanlardaki gerilim-
lerle kucaklaþtý: AB, Irak, Kýbrýs. Bu baþlýklar iyi
deðerlendirilirse, bir iktidar için þans bile sayýlabi-
lir. Ancak bunun için bilgi birikimi ve hazýrlýk
düzeyi ile cesaret ve kararlýlýk gerekir. AK Parti
kadrolarýnda her iki alanda da ciddi bir yetersizli-
ðin olduðu; dýþ dünyanýn telkinleriyle baþlayan;
ancak arkasýnda bir birikim bulunmadýðý için, içer-
den gelen tepkiler karþýsýnda yumuþayan ve gerile-
yen bir performans sergilediler, bugüne kadar. 

Daha iktidarýn ilk günlerinde, AB ile üyelik
müzakereleri için tarih alma konusu gündemdeydi.
Karþý saldýrýlarýn þiddetine raðmen AK Parti, çok
hýzlý bir diplomatik hareketlilik gösterdi. Sadece
ikili görüþmeler bakýmýndan deðil; uyum yasa-
larýnýn çýkarýlmasýndaki kararlýlýkla da dikkatleri
çektiler. Ancak AB’den bu insiyatife hakettiði de-
ðerin verilmeyeceði belliydi. Ýþin yokuþa sürülme-
si için gereken her þey yapýldý. Daha çarpýcý bir
örnek ünlü tezkere olayýdýr. “Ülke dýþýna asker
gönderme; yabancý askerin Türkiye’ye gelmesi”
konulu tezkerenin TBMM’de kabul edilmemesi,
ABD’nin planlarýna taban tabana zýt; her durumda
savaþý geciktiren; ABD’nin savaþ hazýrlýklarýnýn
uluslararasý meþruiyetini zayýflatan; bu bakýmdan
Fransa ve Almanya’nýn politikalarýna tamamen
uygun bir geliþmeydi. ABD’nin açýk/örtülü tehdit-
ler yaðdýrdýðý sýrada, Fransa ve Almanya’dan, AB
üye adayý Türkiye’nin hükümetine bir destek me-
sajý bile gelmedi. 

AK Parti’nin AB konusundaki istek, gayret ve
uyum yasalarýnýn çýkarýlmasý konusundaki çabuk-
luðu; devlet içindeki direnç noktalarýnýn insiyatifi-
ni bütünüyle devre dýþý býrakabilirdi; eðer AB’den
hakettiði karþýlýðý bulabilseydi. Ve böylece siste-
min çözülmesi yönünde önemli bir avantaj oluþa-
bilirdi.

AK Parti, AB ile iliþkiler üzerinden uyum ya-
salarýnýn çýkarýlmasý, Anayasa’da demokratikleþ-
me yönünde deðiþiklikler yapýlmasý, hatta yeni bir
anayasa yapýlmasý doðrultusunda,  adýmlar atmayý
vaadettiðinde; TBMM içinde karþýsýnda gerici
Baykal CHP’sinin muhalefetini buldu. Baykal, re-
jim ve devlet adýna konuþuyor ve “Ne haddinize
!...” diyerek anayasanýn tümüyle deðiþtirilmesinin
lafýnýn edilmesine bile tahammülünün olmadýðýný
ortaya koyuyordu. CHP, Türkiye’nin AB’ye üyeli-
ðini istiyor; ama demokratikleþme ve özgürlükler
alanýnda, sivil bir anayasanýn yapýlmasý türünden
bir geniþleme istemiyordu. Emin Çölaþan’ýn veya
MHP’nin AB taraftarlýðýyla  Baykal CHP’si
arasýnda, demokrasi standartlarýnýn yükseltilmesi
yönünde gözle görülebilir bir fark bulunmadýðý ke-
sindir.
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Devletin asýl yýðýnaðýný yaptýðý alan Kýbrýs ko-
nusuydu. Bu konuda Recep Tayyip Erdoðan’ýn ol-
dukça sert ve haklý çýkýþlarý, Denktaþ’tan, devlet-
ten, nasyonal sosyalist takýmýndan gelen ve baþ-
langýçta biraz daðýnýk görünseler de, giderek topar-
lanan ve þiddetini arttýran bir tepki gördü. Erdo-
ðan’ýn kendi tutumuna bulacaðý asýl destek
KKTC’deki muhalefetin önderlik ettiði büyük
yýðýn hareketiydi. Ancak ne Abdullah Gül’den ve
ne Meclis Baþkaný Bülent Arýnç’tan kendi tutumu-
nu destekleyen bir tavýr gördü. Arýnç tam tersine,
Denktaþ ve þürekasýnýn aðzýyla, Kýbrýs muhalefeti-
ni karalayan açýklamalar yaptý. Meclis Baþkanlýðý
koltuðunun, Arýnç’ý aþaðýdan yukarýya ýsýtmaya
baþladýðý anlaþýlýyor.

Kýbrýs konusunda da CHP, ait olduðu cephe-
nin, nasyonal sosyalist ÝP’in merkezinde yeraldýðý
faþist cephe olduðunu ortaya koydu. Býrakalým Er-
doðan’ý desteklemeyi, Kýbrýs’taki Denktaþ mu-
halifleri Türkiye’ye geldiðinde, görüþmeyi red-
detti. 

AK Parti’nin Irak konusunda almaya çalýþtýðý
insiyatif ise, orduyla ve ABD ile uyumlu idi. An-
cak ABD ile uyumun ayrýntýlarý üzerindeki müza-
kerelerde, ABD açgözlü ve kibirli davrandý, kendi-
siyle son derece uyumlu olabilecek AK Parti’yi ve
hükümetini iktidarlarýnýn daha baþýnda aðýr bir kri-
ze soktu. Biz AK Parti’yi, ABD ile müzakerelerde
þu kadar dolar istediði, pazarlýðý þu veya bu þekil-
de yürüttüðü, ABD basýnýnda çýkan karikatürlerde
aþaðýlandýðý için, “milli gururu” rencide ettiðinden
dolayý vs. eleþtirmiyoruz. Biz istekleri karþýlanýrsa
ABD’nin Türkiye’den cephe açmasýna izin verme-
ye hazýr olduklarý için AK Parti’nin tutumunu eleþ-
tiriyoruz. CHP’nin savaþ karþýtlýðý ise, meclisteki
tezkere görüþmeleri sýrasýnda görüldüðü üzere, sa-
dece samimiyetsiz deðil; ayný zamanda salakçadýr
ve gösteriden ibarettir. Yukarýda Denktaþ’ýn kapý
gibi arkasýnda durduðunu söylemiþtik. Kýbrýs’ta
böylesine “þahin” davranan ve geçmiþte Kürt
meselesi ile ilgili olarak MHP’den farklý bir tek
tutumu olmayan Baykal’ýn, Irak konusunda,
üstelik devletin “Kuzey Irak’ta olasý Kürt Dev-
leti problemi” varken “barýþ güvercinliði” tas-
lamasý bir samimiyetsizlik abidesidir. Bu tezke-
renin Genelkurmay’a raðmen hazýrlandýðý þek-
lindeki Aydýnlýkçý fantazisine inandýðý için, Or-
duya selam olsun diye bu tutumda ýsrar etmiþ-
se, salakçadýr.

AK Parti’nin siyasi insiyatifinin Genelkurmay
ve MGK üzerinden sýnýrlanmasýnýn ve bu sýnýrla-
mayý CHP gericiliðinin üstlenmesinin yanýsýra,
gündelik olarak ve müeyyidesi derhal kesilmek
üzere, “piyasalar”  üzerinden de denetleneceðini

ve sýnýrlanacaðýný söyleyebiliriz. ÝMF prog-
ramýnda, toplumun en çaresiz kesimleri, emekliler
lehine gerçekleþtirdikleri küçük bir esneme bile,
“piyasalardan” anýnda yükselen “popülizm” eleþ-
tirisi ve tehditlerle karþýlandý. 

AK Parti’nin ABD’nin savaþ planlarýna dire-
nebileceðini; ÝMF programýna kýsa vadede itiraz
edebileceðini; Kýbrýs’ta devlet/Denktaþ politika-
larýnda kýrýlma yaratabileceðini düþünmek isabetli
olmaz. Uyacaktýr. Muhalefetteyken MÜSÝAD’ýn
programýný taþýyýcýydý. Ýktidara geldi, TÜSÝAD ta-
rafýndan kýsa sürede eðitildi, MÜSÝAD’ý bir yana
býrakmýþ deðil; ama TÜSÝAD’la MÜSÝAD
arasýndaki bütün çeliþki ve çatýþma potansiyelleri,
TÜSÝAD’dan aþaðý doðru ortadan kaldýrýlmakta;
MÜSÝAD’ý da gözeten bir programa geçilmekte-
dir. 

Bütün bunlar ise, AK Partiyi “kum tepesi” ya-
pacak sürecin temel eksenlerini oluþturur. Ancak
CHP’den, Atatürkçülerden, nasyonalist solculardan
öyle kurumsal saldýrýlar ve tepkiler gelebilir ki, AK
Parti bütün vaadlerini bir yana da býraksa, toplum-
sal bir destek görmeyi sürdürebilir. Örneðin YÖK,
son yýllarda bilimsel standartlar bakýmýndan atýlan
kimi olumlu adýmlara raðmen, toplam olarak o ka-
dar gerici bir kurum ki... Ve Alemdaroðlu gibi
Atatürkçülerin yetiþmesini istediði öðrenci tipi o
kadar faþizan bir tip ki, Erkan Mumcu gibi sinsi,
çok yüzlü, asla güven duygusu uyandýrmayan bir
tipin bile YÖK’ü darmadaðýn etmesi ihtimali insa-
na kötü gelmiyor. (Ümid ediyoruz ki, önümüzdeki
sayýya, yüksek öðrenimle ilgili yeni yasa taslak ta-
sarýsýný tartýþma imkaný bulabileceðiz.)

Özetle bu partiyi kum tepesi olmaktan kurtara-
cak olan þey, muhalefetteyken ne söylerse söylesin
iktidara gelince “devletin partilerinden biri” ol-
ma kaderini fiilen reddedebilmesidir. Böyle bir im-
kan var mýdýr? Tezkere kýrýðýndan sonra, yeniden
toparlanma mümkün olsa bile, partinin içinden
çok ciddi fay hatlarý geçmektedir. Partinin en
önemli kadrolarýndan bir kýsmý partiden ziyade
devletin kadrosuydu; þimdi bunlara Arýnç gibi ye-
nileri eklenmektedir. Sonuç olarak sýnýrlarý zaten
belli olan AK Partinin, ezici bir çoðunluða sahip
olduðu koþullarda bile, kendi sýnýrlarý içinde deðil;
devletin sýnýrlarýna daralarak hükümet edeceðini
söyleyebiliriz. Ýhalelerle, memur tayinleri, iþçi
alýmlarýyla, türban konusunu esnetmekle, YÖK
karþýsýnda zafer elde etme giriþimleriyle, vergi affý
güzellikleriyle gününü gün edecektir. Bunlarla bir
þey olunsa, MHP barajý geçmeyi baþarýrdý. AK
Parti’nin de, önümüzdeki seçime  enkazý katýla-
caktýr. Ve not etmeliyiz ki, partilerin yýpranýp yerle
bir olma süresi giderek kýsalmaktadýr.
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Pueblo’dan ders alabilirdi
Bush neden tarih çalýþmalý?
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Deirdre Greswold, Pyongyang, Kore De-
mokratik Halk Cumhuriyeti

Savaþ buradaki insanlarýn düþüncelerinden
uzakta deðil. Savaþýn kalýntýlarý her yerde var.

Bu güzel þehir, ABD uçaklarý ve askeri bir-
liklerinin herþeyi yakýp yýkarak güneye doðru
geri çeki1dikleri ancak bu politikalarýyla Kore-
li devrimcilerin moralini bozamadýklarý 1950-
1953 savaþýndan sonra geride kalan küller üze-
rine kurulmuþ.

Þehrin içinden þimdi baharda yeþile
sarýnan sýra sýra zarif söðütlerin arasýndan akan
Taedong nehri, bir zamanlar kanla ve yüzen ce-
setlerle doluymuþ. Ancak Pyongyang þehri gibi
onun da bir baþka onurlu tarihi var. 1866
yýlýnda, ABD gemisi General Sherman Kore’yi
Çin’den ayýran denizden Teadong nehrine girip
yukarý ilerlediðinde, gemideki görevliler
barýþçý Korelilerin tüm servetlerini toplarla ve
tüfeklerle silahlandýrýlmýþ istilacý Yankilere tes-
lim edeceklerini düþündüler. Ancak gemi daha
nehrin giriþinde saldýrýya uðradý ve ABD’nin
Kore’yi kontrolü altýna almak yönündeki ilk gi-
riþimi tam bir fiyasko ile sonuçlandý.

Bir baþka hüsranla sonuçlanan macerayý
temsil eden ABD gemisi Pueblo’nun yüzen bir
müze olarak yattýðý tersanenin biraz yu-
karýsýnda, nehrin kýyýsýndaki bir tabelanýn he-
men yanýnda Sherman’ýn toplarýnýn iki ufak
maketi yer alýyor. Pueblo hikayesi ise þöyle:
Ocak 1968’de oþinografik araþtýrma aracý kis-
vesi altýnda gizli dinleme cihazlarýyla dolu bir
casus gemisi Kuzey Kore sularýna girdi. Du-
rumdan þüphelenen Koreli devriye gemileri,
önce gelen gemiyi karþýlamak için uðraþtýlar,
sonra da Pueblo’ya borda edip gemiyi ele geçir-
diler. Baþkan Lyndon Johnson Pueblo’nun ulus-
lararasý sularda olduðuna yemin etti ve bu “ma-
sum” geminin iadesini talep etti.

Bir yýl sonra, ancak Komutan Lloyd Buc-
her gerçeði eksiksiz itiraf ettikten ve Kore
halkýndan özür diledikten sonra 82 gemi perso-
neli  -bir kiþi ele geçirme esnasýndaki çatýþma-

da öldürülmüþtü- evlerine geri gönderildi. Pu-
eblo gemisi Washington-kalleþliðinin kalýcý bir
tanýðý olarak hala Kore Demokratik Halk Cum-
huriyeti’nde (KDHC) bulunuyor.

Denizciler konuklara maceralarýný an-
lattýlar

Yeni savaþ tehditlerinin ortaya çýktýðý za-
manlarda dayanýþma göstermek amacýya bira-
raya gelen uluslararasý heyet, geçtiðimiz 26 Ni-
san’da Pyongyang’da bu sefer Bush Hükümeti-
nin savaþ tehditleri yüzünden toplandý. Bu top-
lantýya .Pueblo’yu ele geçirenler arasýnda olan
iki denizci de katýldý. O gözüpek eylemi ger-
çekleþtirdiklerinde gencecik adamlar olan bu
iki denizci, þimdi omuzlarý apoletli yüksek
rütbeli deniz subaylarý olmuþlar.

Bir tanesi gururla ve biraz da eðlenerek ge-
minin Kore’nin batý sahilinden þu anda yattýðý
tersaneye nasýl geldiðini anlattý. 

Gemi, Kore’lilerin Doðu Denizi dedikleri
sularda -Kore Yarýmadasý ile Japonya arasýnda
kalan deniz- ele geçirilmiþti. Bir kaç yýl önce þu
anda bulunduðu yere yerleþtirilmek  üzere ABD
donanmasýnýn kontrolündeki Güney Kore
kýyýlarý boyunca dolaþtýrýlýrak Taedong nehri-
nin aðzýna kadar getirilmiþ.

Oldukça riskli bir iþ olan bu operasyon
Kore Halk Cumhuriyeti Baþkomutaný ve Kore
Ýþçi Partisi Merkez Komitesi Baþkaný General
Kim Jong II tarafýndan onaylanýr.

Gemi bir þekilde -Kore’liler nasýl olduðu-
nu anlatmadýlar- kamufle edilir ve ABD veya
Güney Kore donanmalarý tarafýndan tekrar ele
geçirilmeden tehlikeli yolculuðunu tamamlar.

Kore’liler bu olayý tarihte kalmýþ bir hika-
ye gibi görmüyorlar. Hafýzalarýnda tazeliðini
koruyor ve þu anda yönetimde olan ABD
hükümeti kendilerine “Þeytan Üçgeni”nin bir
parçasý diyerek dil uzattýðýnda nasýl cevap vere-
ceklerini hatýrlatýyor.

Güney Kore’de yerleþik 37.000 kiþilik
ABD askeri birliðinin, yarým milyondan fazla
ABD ve Güney Kore askerinin katýldýðý her yýl



yapýlan savaþ tatbikatlarýnýn ve Kuzey Kore’yi
çevreleyen sularda, hava sahalarýnda nükleer si-
lahlý savaþ gemileri ile uçaklarýn varlýðýnýn iþa-
ret ettiði Washington’un dinmek bilmeyen as-
keri baskýsý, Kore Demokratik Halk Cumhuri-
yeti liderlerini her ABD tehdidini ciddiye alýp
ona göre plan yapmalarý konusunda fazlasýyla
ikna ediyor.

General Kim Jong II tarafýndan formüle
edilen “önce ordu” politikasý ile sistemli hale
getirilmiþ bir strateji mevcut. KDHC’nin lideri
olarak hem Japon hem de ABD sömürgeciliði-
ne karþý  zafer kazanan Kim II Sung’un
1994’teki ölümünden bu yana ülkenin devlet
baþkanlýðý makamý boþ duruyor. Kim Jong II
hükümet baþkanlýðý görevini yürütüyor  ve se-
lefi gibi Büyük Lider sýfatýný taþýyor.

25 Nisan’da, Kore Halk ordusunun 70.
Kuruluþ yýldönümü kutlandý. Kim II Sung,
1910’da Kore’yi ilhak etmiþ olan Japon
sömürgeciliðine karþý sürdürülen mücadeleyi
birleþtirip güçlendirmek amacýyla 1932 yýlýnda
bu orduyu kurmuþtu.

25 Nisan sabahýnýn erken saatlerinde
Pyongyang þehrinin merkezindeki Kim II Sung
meydaný düzensiz ordunun kusursuz bir uyum
içinde hareket eden binlerce birliði tarafýndan
doldurulmuþtu. Her bir birliðin önünde yer alan
bandolar ise izleyicilerin önünden yüksek
adýmlarla geçiyorlardý. Kadýn askerler en az er-
kekler kadar enerji dolu ve kusursuz idi. Yedek
öðrenci güçleri de onlardan aþaðý kalmýyordu. 

Rengarenk parlak çiçek demetlerini salla-
yarak sürekli deðiþen bir fon yaratan sivil elbi-
seli büyük kitlelerin katýlýmýyla geçit töreni iyi-
ce yoðunlaþtý. Renklerle devrimci sloganlar
yazýlýyor, sonra harfler birden KDHC bay-
raðýna veya Kore yarýmadasýnýn haritasýna
dönüþüyordu. Bir kaç birlik silahlarýyla resmi
geçit yaptý ancak aðýrlýk milli savunma için ge-
rekli askeri teçhizatlarýna deðil insan faktörüne
verilmiþti.

Milli Savunmanýn Gücünden Duyulan
Gurur

Önce Ordu Politikasý sosyalist kuzey Kore
halký için yýllardýr süregelen çok zorlu koþulla-
ra rðmen güçlü, saðlýklý ve sýký disiplinli bir or-
duyu garanti altýna almýþ. Halk fedakarlýðýnýn
karþýlýðý olan ordudan gurur duyuyor. Ünifor-
malar içindekilerin canlýlýðý da onlara duyulan
saygý da çok belirgin.

KDHCnde herþey -toprak, fabrikalar, ev-
ler, oteller, parklar, okullar, iþyerleri, müzeler,
otobüsler, metro- bir bütün olarak halka ait.

Herhangi bir marka veya ticari isim bunlar üze-
rinde hak sahibi deðil. Ýnsanlar ülkelerini onu
parçalara bölüp yutmak isteyen emperyalistlera
karþý savunmaktan sözettiklerinde, tüm kapita-
list ülkelerde olduðu gibi yabancý yatýrýmcýlara
veya varlýklý seçkinlere ait olan deðil kendileri-
ne ait bir ülkeyi kastediyorlar.

Çevirmenler, rehberler veya siyasi görevli-
ler gibi yabancýlarla ilgili iþlerde çalýþan Kuzey
Korelilerin çoðu ülke dýþýnda bulunmuþlar.
Ülkelerinin baðýmsýzlýðý için çok fazla feda-
karlýk yapýldýðýný itiraf ediyorlar ancak þunu da
ekliyorlar: Diðer ülkelerde sadece parasý olan-
larýn tadýný çýkarabileceði birçok ürün ve hiz-
meti kendi halklarýna sunabilmek sürekli bir
mücadele içindeler. Fakat çok daha kýymetli bir
þeye sahip olduklarýna inanýyorlar: Ka-
zanýmlarýný da eksikliklerini de paylaþan,
kültürü ve tarihi asla satýlýk olmayan, liderleri
arkasýnda birleþmiþ bir halk. 

Bu yüzden, KDHC halký eðer George W.
Bush zorbaca tehditlerini uygulamaya koyarsa
hayatlarýný feda etmeye hazýr. Bunun gerçekleþ-
mesini önlemek dünya üzerinde adalete ve ken-
di kaderini tayin hakkýna inanan tüm insanlara
baðlý.

Workers World Gazetesi, 16
Mayýs 2002 tarihli sayýsýndan
alýnmýþtýr.

Çev: N. Pýnar Barýþ
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Savaþ karþýtý hareket içinde Filistin mücade-
lesini ayrý tutmak ve sadece Irak’a karþý yeni
ABD savaþýna muhalefet üzerine odaklanmak
fikrini savunanlar var. Filistin – Ýsrail kav-
gasýnýn tartýþmalý bir konu olduðunu ve bunu
dile getirmenin savaþ karþýtý harekete desteði
azaltacaðýný tartýþýyorlar.

ABD’nin Irak’taki savaþýnýn ABD ve Ýsra-
il’in Filistin halkýna karþý savaþýndan ayrý tutu-
labilmesi için gerçeði tahrif etmek ve Bush ve
etrafýndaki entrikacý grubun Orta Doðu’da ne-
yin peþinde olduklarýný  görmezden gelmek ge-
rekir. 

Washington Irak’ý ele geçirmek, onu fiiliyat-
ta bir sömürge haline getirmek ve zengin petrol
kaynaklarýný kontrol etmek istiyor. Fakat hepsi
bu deðil. ABD yöneticileri tüm bölgeyi kendi
hükümlerine tabi kýlmak ve geniþleyen impara-
torluklarýna rahatça uymasý için yeniden þekil-
lendirmek amacýný güdüyor.

Bu daha geniþ hedef sadece bölgedeki tüm
muhalefeti ortadan kaldýrarak gerçekleþebilir.
Onlarca yýldýr ezici üstünlükteki rakiplerine
karþý yürüttüðü mücadelede verdiði büyük
kayýplara raðmen hala güçlü ve meydan okuyan
Filistin Direniþi ortadan kaldýrýlacak muhalif
gruplar hit listesinin en baþýnda yer alýyor. Ýsra-
il’i 2000’de Güney Lübnan’dan  çekilmeye zor-
layan Hizbullah hareketi de Suriye ve Libya
hükümetleri ile beraber listenin baþýndaki isim-
lerden.

Filistin konusu bölgedeki tüm  çatýþmalarýn
o kadar merkezinde yer alýyor ki Filistinlileri
bozguna uðratmak emperyalizm için büyük bir
zafer ve tüm Arap halký içinse bir hezimet olur-

du.

Bush yönetimi adý kötüye çýkmýþ  bir savaþ
suçlusu ve katliamcý olan Ariel Þaron’un
baþýnda olduðu Ýsrail hükümetine görevini yeri-
ne getirmesi için yeþil ýþýk yakmaktan fazlasýný
yaptý. ABD Ýsrail ordusuna F-16 savaþ uçaklarý,
Kobra helikopterleri, hatta M-16 tüfekleri teda-
rik etti. Daha da önemlisi Ýsrail’in Filistin
bölgelerini yasadýþý iþgaline politik ve diploma-
tik kalkan oldu.

Þimdi Bush yönetimi altý milyon nüfuslu
Ýsrail’e 14 milyar dolar gibi bir askeri ve ekono-
mik yardým paketi hazýrlýyor. Sadece, geçtiði-
miz otuz yýl boyunca ABD’nin Ýsrail’e yaptýðý
toplamý 100 milyar dolarý bulan yardým saye-
sinde bugün Ýsrail dünyadaki dördüncü büyük
askeri güç durumunda. 

Despite all the repression—the tens of thou-
sands of Palestinians killed since the establish-
ment of the state of Israel in 1948, the hundreds
of thousands beaten, tortured and imprisoned,
the dispossession of the Palestinians from more
than 90 percent of their homeland—the resis-
tance has not been crushed.

Ýsrail devletinin 1948’deki kuruluþundan be-
ri tüm baskýlara raðmen -onbinlerce Fislitinli
öldürüldü, yüzbinlercesi yaralandý ve hapse
atýldý, yüzde doksanýndan fazlasý evinden yur-
dundan edildi- Filistin direniþi hala ezileme-
miþtir.

Þaron’un nakil seçeneði: Aðýr Çekimde
Sürgün

Filistinliler karþýlaþtýklarý son derece zorlu
koþullar altýnda nasýl sebat edebiliyorlar? Temel
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olarak, mücadele halkta çok derin köklere sahip
olduðu için.

Filistin direniþinin ve Filsitin halkýnýn ayný
anlama geldiðini söylemek abartýlý olmaz.

Bu gerçeklikten Tel Aviv ve Washington’un
çýkardýðý sonuç ise Filistin Direniþini yok etme-
nin tek yolunun Filsitin halkýný yoketmek oldu-
ðudur. Ve bu da tam olarak Þaron rejiminin, ar-
kasýnda Bush ve Powell A.Þ.’nin desteðiyle
yapmaya çalýþtýðý þeydir.

1948’te Ýsrail’in yalnýz bir yahudi devleti
olarak kurulmasýnýn önünü açmak üzere
780.000 Arap Filistin þehir, kasaba ve arazile-
rinden Al-Nakba diye adlandýrýlan bir duruma
yani felakete sürüldü. Sürülenlerin hiçbirinin
geri dönmesine izin verilmedi. Ne de kaybettik-
leri evleri, tarlalarý veya diðer mülklerini telafi
etmek için bir kuruþ tazminat ödendi. 

ABD’nin de desteðiyle Ýsrail, Birleþmiþ
Milletlerin Filistinlilerin geri dönme hakký ko-
nusundaki önergelerini dikkate almadý. Yüzbin-
lerce Filistinlinin ikinci kez toplu olarak
sürülmesi 1967 savaþýnda Ýsrail’in Batý Þeria ve
Gazze’yi ele geçirmesinin ardýndan gerçekleþti.

Bugün yaklaþýk 3,4 milyon Filistinli Batý
Þeria ve Gazze’de, 1,2 milyon ise 1948’de çizi-
len Ýsrail sýnýrlarý içinde yer alan bölgelerde
yaþýyor. Þu anda tarihi Filistin topraklarýnda ya-
þayan Filistinli ve Ýsrailli’ler hemen hemen eþit
sayýda.

Filistinlilerin 1948’de olduðu gibi yeniden
toplu bir sürgüne maruz kalmasý büyük
olasýlýkla Arap dünyasýnda ve onun da ötesinde
büyük bir sosyal patlamayý tetikleyecektir. Ýsra-
il hükümetinin son derece sert bir baský ve eko-
nomik kýsýtlama uygulayarak yapmaya çalýþtýðý
þeyin aðýr çekimde bir sürgün olduðu söylene-
bilir.

Ýsrail’deki Filistinli ve Yahudi aktivistlerin
oluþturduðu bir örgüt olan Taayush bu politi-
kayý þöyle tasvir ediyor:

“Naklin dramatik bir an, insanlarýn köyle-
rinden ve kasabalarýndan uzaklaþtýrýldýðý bir an
olmasý þart deðildir. 1967’de Kalkiya’da olduðu
gibi kamyonlar ve otobüsler dolusu insanlarýn
önceden planlanmýþ ve organize edilmiþ bir
sevkiyatý þeklinde olmasý da gerekmez. Nakil
çok daha derin bir süreçtir, gözlerden uzak ger-
çekleþen acýlý bir süreç.

Bu sürecin en temel parçasý Ýsrail sýnýrý için-
ceki Filistin bölgelerinde yaþayan sivil halkýn
altyapýsýný yavaþ yavaþ çökertmektir:  Halkýn
okula ve iþe gitmesini veya týbbi hizmetlerden
faydalanmasýný engelleyen kuþatmalar ve sýnýr
geçiþ kontrolleri uygulanmakta, su tanklarý ve
ambulanslar için geçiþ izni vermeyerek Filistin-
liler eþekler ve at arabalarýyla yaþadýklarý çaða
dönmeye mecbur edilmektedir. Bu uygulama-
larýn hepsi, Filistin halkýnýn kendi topraðýnda
varlýðýný sürdürme þansýný ortadan kaldýrmak-
tadýr.” (Haaretz Gazetesi, 15 Kasým, 2002)

Eski ordu mensuplarý ve Ýsrail’e sonradan
yerleþtirilen yerleþimcilerden oluþan faþist bir
Ýsrail örgütü olan Gamia tüm Filistin halkýný 3-
5 yýl içinde Batý Þeria, Gazze ve Ýsrail sýnýrlarý
içindeki özerk bölgelerden defetmek için bir
plan hazýrlamaktadýrlar.

Ýsrail ordusu, Batý Þeria’daki þehir ve kasa-
balarý tekrar iþgal edip tüm ekonomik faaliyet-
leri sona erdirdi. 30 Aralýk tarihli Los Angeles
Times gazetesinde Tracy Wikinson “Filistin ka-
sabalarý son direkleri üzerinde sallanýyor”
baþlýklý makalesinde Ýsrail taktiklerinin 4,000
nüfuslu Deir Ýstiya köyü üzerindeki etkisini an-
latýyor:

“Batý Þeria boyunca tüm kasaba ve köyler
bu köy gibi aðýr bir ölümle can çekiþiyor. Ýki
yýldan uzun süren sýký denetimler, sokaða
çýkma yasaklarý ve Ýsrail tanklarýnýn baskýsý bu-
rada geçimi, ekonomiyi, tarýmý, eðitimi ve bazý
açýlardan yüzbinlerce Filistinli kadýn, erkek ve
çocuðun saðlýðýný mahvetmiþ.

Deir Ýstiya’da çok az yetiþkin erkek bir iþ sa-
hibi. Ticaretin yerini deðiþ-tokuþ almýþ. Tek
saðlýk ocaðý hastalarla dolup taþýyor ancak týbbi
malzemeleri yetersiz. Çocuklar bazen yeterli
yiyecek bulamýyorlar ve kötü beslenmenin iþa-
retleri bir zamanlar göreceli olarak saðlýklý olan
bu toplumu sarmalamýþ.

Deir Ýstiya’nýn doktoru Yaser Quasin geçen
yýl 87 olan bebek doðumu sayýsýnýn bu yýl
57’ye düþtüðünü ve tüm doðumlarýn evlerde
gerçekleþtiðini söyledi. Eðer karýnýzý doðum
için hastaneye götürmek isterseniz bu þu anda
imkansýz çünkü tüm yollar ordu barikatlarýyla
kapalý.

Deir Ýstiya’ya gelen tüm yollar ya kul-
lanýlmaz hale gelmiþ ya da Ýsrail ordusu ta-
rafýndan ulaþýma kapatýlmýþ. Times’ýn haberine
göre köylülerin büyük çoðunluðu bu sene top-

86

Ýsrail Tüm Filistinlileri Sürmeyi mi Planlýyor?

Mart 2003 fabrika



87

raklarýný ekmemiþler çünkü mahsüllerini sata-
bilecekleri bir pazar bulma olasýlýðý yok. Ayrýca
Deir Ýstiya ve komþu köylerin halký koruluk-
larýn teröristlerce niþangah olarak kullanýldýðýný
iddia eden Yahudi yerleþimcilerin saldýrýlarýna
uðradýklarýndan bu sezon hasadý güçlükle yapa-
bilmiþler.

Gerçekte asýl teröristler Ýsrail ordusu ta-
rafýndan silahlandýrýlan ve Filistin topraklarýný
illegal olarak iþgal eden yerleþimcilerdir. Yeni
yerleþimciler iþlerini yapmaya çalýþan Filistinli
çiftçilere ve diðer köylülere yüzlerce saldýrýda
bulundular. ABD holding medyasý yerleþimci-
lerin baþýna gelen olaylara karþý anlayýþlý bir
alaka gösterirken, onlarýn rutin þiddetinin kur-
baný Filistinlilerle neredeyse hiç ilgilenmiyor.

Filistin ekonomisinin saðlýk ve eðitim siste-
minin aðýr aðýr çökertilmesi, suikastleri (belli
kiþileri hedef alan cinayetler) ve toplu tutukla-
malar gibi uygulamalarý da içeren bütün bir
stratejinin parçasý. 27 ay önce baþlayan ikinci
intifadadan beri 2.000’den fazla Filistinli
öldürüldü, 30.000 Filistinli yaralandý. Ayný
dönem boyunca 690 Ýsrailli öldü.

Suikastler ve toplu hapisler Filistin direniþ
örgütlerinin altyapýsýný tahrip etmek amacý
güdüyor. Ýsrail programý bir bütün olarak Filis-
tinlileri topraklarýný topluca terketmeleri için
ikna etmeyi hedeflemektedir.

Þaron ve diðer Ýsrail liderleri bir asýr önceki
baþlangýcýndan beri siyasi Siyonist hareketin
hedefi neyse onu yerine getirmek için kuvvetli
bir arzu duyuyorlar: tarihi Filistin topraklarýnýn
tamamýný münhasýran bir Yahudi devletine
dönüþtürmek. Siyonist ideolojinin merkezinde-
ki görüþ þu ýrkçý sloganla ifade edilmektedir:
“Topraðý olmayan bir halk için halký olmayan
bir toprak” 

ABD liderleri –þimdilerde Bush ve ondan
önce ayný þekilde selefi Clinton- tüm bölgeyi
pasifize etmek isteðindedirler ki bu da Filistin
Direniþ Hareketinin ortandan kaldýrýlmasýný ge-
rektirir.

ABD ve Ýsrail’in çýkarlarý böylece sadece
Filistin hareketini deðil Filistin halkýný da orta-
dan kaldýrma gayesinde örtüþüyor.

BM Genel Kurulunca 1948’de uyarlanan
Soykýrým Anlaþmasýna göre bir milletin, ýrkýn,
etnik veya dini grubun tamamen veya kýsmi
olarak yok edilmesi amacýyla yapýlan aþaðýdaki
eylemler soykýrým anlamýna gelir: a) Toplulu-
ðun üyelerini öldürmek b) Topluluk üyelerine
ciddi fiziksel veya zihinsel hasarlar vermek c)
Bireylerin yaþam koþullarýný topluluðu kýsmen
veya tamamen fiziksel yýkýma götürecek dere-
cede kasten hasara uðratmak.

ABD ve Ýsrail’in Filistine yönelik politika-
larý net bir þekilde bu tanýma uymaktadýr.

Filistin halký kendisine uygulanan tüm ezi-
yet ve aþýrý þiddete raðmen hala kendi kaderini
tayin etme hakký ve özgürlük mücadelesine de-
vam etmektedir. Filistin Direniþi ABD’nin Orta
Doðu’daki savaþ emellerine ciddi bir engel ol-
muþtur.

Bugün savaþ karþýtý hareket burada ve tüm
dünyada Filistinlilerin ve onlarýn haklý mücade-
lesinin yanýnda yerini almalýdýr.

Workers World gazetesinin 9 Ocak, 2003
tarihli sayýsýndan alýnmýþtýr.

N.Pýnar Barýþ
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Lübnan’da yaþayan sýký bir okurumuz var.
Uzun süredir, e-mail yoluyla deðerli
katkýlarýndan yararlanýyoruz. Bu defa
Lübnan’da Arapça yayýnlanan bir dergiyle bizi
tanýþtýrdý: El-Tarik..

El-Tarik’in bize gönderdiði sayýsýnýn bir
özelliði var. Bu sayýnýn dosyasý, “Nazým Hik-
met Lübnan’da ve Lübnanlýlarla” baþlýðýný
taþýyor.
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EL-TARÝK
NAZIM HÝKMET LÜBNAN’DA

VE LÜBNANLILARLA

Derginin kapaðý

Nazým Hikmet dosyasýnda yazýsý bulu-
nanlarýn adlarý þöyle: Sait Akýl, Þevki
Ebu Þükra, Nazým Hikmet, Miþel Ce-

ha, Hüseyin Merve, Faruk Suud

Dosyanýn sunuþ yazýsýný Mehmet Dek-
rup kaleme almýþ.

A. Faik Bercavi: Altýnda büyük puntolarla
“Nazým’la 1933-38 yýllarý”. Kitabýn kapak
fotoðrafý
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EL-TARÝK

Dergide Nazým’ýnTürkiye’de basýlan kitaplarý baþlýðý altýnda kitaplarýn fotoðrafý yeralýyor.

Anton Tabet’in evinde: Nazým Hikmet, Bin Firuz
ve Asi El Ruhbani

Firuz ve Nazým Hikmet
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EL-TARÝK

Nazým Hikmet
ve Sait Akýl

1960: Hüseyin Merve
Nazým Hikmet

Beyrut 1960: Þairler: Corc Þehade, Nazým Hikmet, Sait Akýl

El Bercavi Paris’te 1995 (Þair ve ressam olan
Bercavi’nin Adam Yayýnlarý tarafýndan, 1933-

1938 Yýllarý adlý kitabý yayýnlandý.)

Nazým Hikmet, Sait Akýl ve
Mihail Naime
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“totaliter bir rejimin
yanýnda yer almayýn”

TÜSÝAD Baþkaný Özilhan, derneðin “Enf-
lasyon ve Büyüme Dinamikleri” raporunun
tanýtým toplantýsýnda (13 Ocak 2003) “Türkiye
demokratik bir ülke olarak hiçbir zaman to-
taliter bir rejimin yanýnda yer almamalý” de-
miþ. Ve eklemiþ, “...yapýlacak þey, müttefikle-
rinizin yanýnda yer almaktýr.”

“Müttefikleriniz”, ABD ve Ýngiltere olu-
yor. Bir de adý ortalýkta dolanmamakla birlikte
Ýsrail... Örneðin TÜSÝAD’ýn, arzulu bir taraf-
tarý olduðunu bildiðimiz AB ülkelerinin bazýlarý
ABD’nin savaþ politikasýna þiddetle karþý
çýkýyor; bazýlarý ABD’ye destek açýklamasý
yapmakla birlikte savaþ koalisyonunda, mütte-
fiklerin yanýnda yeralmýyor.

Özilhan neden müttefiklerimizden Alman-
ya ve Fransa’nýn yanýnda deðil de, ABD ve
Ýngiltere’nin yanýnda yeralmaya bu kadar he-
veslidir?

Almanya ve Fransa “totaliter” mi oldular
bu arada?

Bir kategori olarak Özilhanlarýn ve bir ku-
rum olarak TÜSÝAD’ýn demokrasi aþkýna da,
totaliter rejim karþýtlýðýna da þahadet ederiz. 12
Mart ve 12 Eylül’de, sol yükseliþin “totaliter re-
jim”e yolaçacaðýndan endiþeye kapýldýlar ve 12
Mart/12 Eylül cuntalarýnýn, demokratik bir al-
ternatif olarak yanýnda yeraldýlar.

Son on yýldaki demokratikleþme lite-
ratürünün öncesinde veya arasýnda bir yerde
“12 Mart/12 Eylül demokratik rejimleri ve
TÜSÝAD” baþlýklý iki açýklayýcý paragraf oku-
duðumuzu hatýrlamýyoruz. 

AB üyeliðine pek arzuludurlar. AB’nin eko-
nomik ve siyasi kriterlerine uyumlu olmaktan
yanadýrlar. Sadece bir Avrupa standardý olarak,
çalýþma hayatýnýn standartlarýný oluþturan ÝLO
sözleþmelerinin uygulanmasýndan yana deðil-
dirler. Sendika sevmezler. Kayýt içinde olmak-
tan sýk sýk þikayet ederler. Ýþçilerin sosyal

güvenliðini büsbütün yük olarak görürler ve bi-
raraya geldiklerinde; son TÜSÝAD genel kuru-
lunda olduðu gibi, mikrofonu eline alan kýtipi-
yoz “Ýþ Güvencesi yasasý”ndan nefretini dile
getirir. Aslýnda derneðin yayýnladýðý onca rapor
bir fiyakadýr. TÜSÝAD üyelerinin ilgilendiði
tek gerçek konu iþçi haklarýnýn týrpanlan-
masýndan ibarettir. Aynen MÜSÝAD’çýlar gibi.

Savaþ TÜSÝAD’cýlar için de,
MÜSÝAD’cýlar için de bir para kazanma, para
kaybetme konusudur. Demokrasiymiþ, rejim-
miþ, rejim ihracýymýþ, ABD’nin kendisini,
dünyadaki bütün ülkeler için, “doðru olanýn ne
olduðuna karar verme mercii” olarak görme
yöneliþiymiþ, yüzbinlerce sivilin hava bom-
bardýmanlarýnda ölmesiymiþ; komþu bir ülke-
nin uðrayacaðý tahribatmýþ.... Patron takýmý
öyle iþlerle ilgilenmez. Dolar varsa, iþler
düzgündür ve demokratiktir. 

Yani, o tarafta yeni bir þey yok...

“demokrasinin yanýnda
yeralýn”

“Demokrasinin yanýnda yeralma” daveti
sadece TÜSÝAD’dan gelmiyor. Nazlý ve Meh-
met Ali Ilýcaklar da, reklamlarýnda  “Tercüman
okuyun, demokrasinin yanýnda yeralýn” di-
yorlar.

“Demokrasi” dedikleri þöyle oluyor:
Ilýcaklar “Tercüman” gazetesi yayýnlama-

ya hazýrlanýrlarken; biliyorlar ki, Çukurova
Grubu da “Tercüman” gazetesi yayýnlayacak...

Çünkü “malýn” sahibi Çukurova grubu.
Malý Çukurova grubuna satan kendileri.

Hikayeyi hatýrlayalým:
Nazlý hanýmýn eski eþi, M. Ali’nin babasý

Kemal Ilýcak 11 Ekim 1960’da yayýnlamaya
baþladýðý “Halka ve Olaylara TERCÜMAN”
gazetesi ile Demirel’in AP’sini desteklemiþ,
saðcý, faþizan, þiddetli anti-komünist bir çizgi
izlerken; siyasi gericiliðin Türkiye’de mevcut

çürük yumurta
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her rengini desteklemiþtir. 1970’lerde ise gaze-
te Demirel’in AP’sini, MHP’yi, MSP’yi, Milli-
yetçi Cephe hükümetlerini desteklemiþ ve saðýn
cephe gazetesi kimliðini sürdürmüþtür.

Bu iþler “pir aþkýna” olmaz. Demirel
hükümetleri Kemal Ilýcak’ýn bu “hizmetlerini”
devlet imkanlarýyla ödüllendirmiþlerdir. Hatta
Kemal Ilýcak’ýn ölümü de, gene Demirel’in
kendisine yaptýðý son kýyaðý götürürken, malum
ÝLKSAN hikayesidir; vaziyetin afiþe olmasý
üzerine, lokmanýn boðazýnda kalmasý suretiyle
gerçekleþmiþ; böylece “emr-i hakk vaki ol-
muþtur.”

Demirel’in, baþbakanlýktan Cumhurbaþ-
kanlýðý’na zýplamadan az önce, Kemal Ilýcak-
ÝLKSAN münasebetini organize etmiþken “iþ
üzerinde” basýnýn alakasýna yakalanmasý üzeri-
ne ettiði lakýrdý pek meþhurdur, balýk hafýzalý
necip milletimizin mühim bir ekseriyetinin bile,
o lakýrdýyý hatýrlamasý mümkündür: “N’olmuþ
yani, verdimse ben verdim.” 

O verince, bir tür ulufe gibi oluyor. Problem
olmuyor. Kimsenin “Nasýl yani?” diye sorma
hakký kalmýyor.

Kemal Ilýcak rahmetli olunca ve tabii De-
mirel Cumhurbaþkaný olduðu için ve son iþ es-
nasýnda yakalanýldýðý için, devlet imkanlarýyla
destekleme olamýyor. “Yem borusu” kesiliyor.
Gazete 650 milyar liralýk (o günün 650 milyarý)
borcu nedeniyle iflas ediyor ve tasfiyesine giri-
þiliyor. Gazetenin isim hakký “zayolmasýn, bir
gün lazým olur” diye, muhtemelen danýþýklý bir
þekilde, ÝLKSAN sanýklarýndan Sedat Ço-
lak’a satýlýyor. Sonra ortalýk yatýþýnca, M. Ali
Ilýcak’ýn sahibi olduðu AKÞAM gazetesi isim
hakkýný Sedat Çolak’tan satýn alýyor. 

Sonrasýnda promosyon rezaleti var. Akþam
gazetesinin televizyon vaadini ciddiye alýp, ay-
lar boyu tomarla kupon kesen vatandaþlara tele-
vizyonlarý verilmez; Akþam ve Ilýcaklar’ýn elin-
deki yayýnlar; bu arada “Halka ve Olaylara
Tercüman”ýn imtiyazý da 1997’de Çukurova
grubuna satýlýr.

AKP’nin iktidara gelmekte olduðu an-
laþýlýnca, iktidarý destekleyen bir basýn grubu
olma fikriyle iþtahý açýlan Ilýcak’lar yeniden ga-
zete çýkarmaya heveslenirler. Daha önce
sattýklarý “Halka ve olaylara Tercüman”ý,
“Dünden Bugüne Tercüman” yaparlar.

Doðan Grubu, Çukurova ile dalaþmakta ol-
duðu için, Çukurova’ya sattýklarý malý arakla-
yan ve boyayarak yeniden piyasaya süren
Ilýcak’lara hafif tertip “arka” çýkar.

“Demokrasi”nin ne olduðu henüz an-

laþýlmadý deðil mi? 
Bunun için Nazlý Ilýcak’ýn açýklamasýný

okuyacaðýz:
“...Sayýn Karamehmet’in, sayýn Tuncay

Özkan’ýn mazisine bakýn, mevcut gazeteleri-
nin yayýn politikasýna bakýn. Orada demok-
rasi alkýþlanmamýþtýr, halkýn deðerlerine sa-
hip çýkýlmamýþtýr.. Sayýn Tayyip Erdoðan
hakkýnda bugün savcýnýn beraat istediði yol-
suzluk iddialarýný Tuncay Özkan yazmýþtýr.
Özkan, muhafazakar kesime yapýlan en
büyük fenalýðýn baþ aktörlerinden biridir.”

Ilýcak “demokrasi”si budur: “Anlarsýnýz
ya, sayýn Tayyip Erdoðan....”

“Demokratlýk”; baþka bir ifadeyle iktidar
partisine yamanarak yemlenmek, Kemal bey-
den “manevi miras”týr. 

Nazlý hanýmýn “maziye bakma” önerisini
ciddiye alalým. Mazi ve hal yukarýda. Maziden
son bir yaprakla kapatalým: “Demokrat Nazlý”,
12 Mart’ýn Ziverbey Köþkü’nde iþkence gören-
lerin, iþkence altýnda alýnmýþ ifadelerini
yayýnlayarak, solcu, yani hasým gördüðü bu in-
sanlarý zor durumda býrakmaya yeltenir. Mese-
la Ýlhan Selçuk’un ifadesini yayýnlar. Meðer Ý.
Selçuk, kendisine zorla verdirilen ifadenin içi-
ne akrostiþ yöntemiyle, bu ifadenin iþkence
altýnda yazdýrýldýðý cümlesini yerleþtirmiþtir.
Nazlý’nýn yayýnladýðý ifade metni içinde o
cümleyi gösterir. vs.vs.

“Ilýcaklar’ýn Tercüman’ýný okuyun, o bi-
çim demokrasinin yanýnda yeralýn.”

Mevzu budur.

Ecevit’in Tarihi Sýrrý...
Seçimlerden önceydi, Ecevit Baþbakanlýða

devam ediyor hala... Basýnda baþbakanýn
açýklamasý: “Hastaneden kaçtým...” (1 Ekim
2002, Hürriyet)

Allah, Allah... Hikayeye bakýnýz, ülkenin
Baþbakaný, tedavi gördüðü Baþkent Hastane-
si’nde bir komploya kurban gitmekte olduðun-
dan kuþkulanýyor ve tedavi ücretini denkleþtire-
meyen yoksul yurttaþlarýn yapamadýðýný bece-
rip, gizlice kaçýyor...

Sonra 8 Þubat tarihli Hürriyet’te bir baþlýk
daha:

“Doktorun Ecevit’i kuþkulandýran
cümlesi: 7 AY YATAKTAN ÇIKMA”.
Baþlýðýn yanýnda bir bomba infilaký deseni
üzerine þöyle yazýlmýþ: Tarihi sýrrý Hürriyet’e
açýklýyor.
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Hadi spotu da verelim:
“Ecevit, evinde yatarken doktorlarýn

söylediði bu cümle üzerine bir daha Baþkent
Hastanesi’ne gitmedi ve bir süre sonra göre-
ve baþladý.”

“Aylar sonra anlaþýldý”
“Ecevit’in baþbakan olduðu dönemde te-

davisini yapan Baþkent Hastanesi’ni aniden
býrakmasýnýn sýr gibi saklanan nedeni aylar
sonra ortaya çýktý. Ecevit, son randevusuna,
“7 ay daha yataktan çýkmayacaksýnýz” denil-
diði için gitmedi. Daha sonra Ecevit’in teda-
visini, Ortopedist Dr. Pehlivan üstlendi ve
Ecevit hýzla iyileþti.”

“Ruh saðlýðý yerinde, normal” bir ülkede
bu tür bir haber yayýnlansa; düþünülür ki, arada
geçen 7 ay boyunca ülkede bir iç savaþ ya-
þanmýþ; sonunda kazanan taraf, eski baþbakan
ve partisi olmuþ, þimdi içsavaþýn hemen önce-
sindeki sýrlar açýklanýyor.

Halbuki içsavaþ yok. Esasen “sýr” da
yok. Kendisine Baþkent Hastanesi’nde “komp-
lo” kurulduðunu düþünen Baþbakan ve Emre-
han Halýcý gibi “hýk deyicileri” o günden
bugüne, bu komplo teorisini defalarca dillendir-
diler.

Halbuki beyefendi Baþbakandýr, devletin
kolluk kuvvetleri ve istihbarat örgütleri emrin-
dedir. Ayrýca vatandaþ olarak savcýlýða þikayet
hakký da bulunmaktadýr; az- buz bir þey deðil,
bir saðlýk kurumu, güvenini kötüye kullanmýþ
ve baþbakanýn saðlýðýna kasdetmiþtir, iddiasýna
göre...

Ecevit’tir. Gölgesinden korkar ve sadece
mesnetsiz suçlamada bulunur...

Kendisine hastanede komplo kurulduðu-
nu vehmettiði anda, bu iþin arkasýndaki
güçleri de vehmetmiþtir ve o güçlerden kork-
muþtur. Bu yüzden devletin hiçbir kuvvetini
“komplocularý” araþtýrmaya yöneltememiþtir.

Diðer taraftan huyudur, hukuk ve adalet
duygusu hiç geliþmemiþtir, delilsiz, ispatsýz ka-
ra çalar...

12 Mart çýkýþýnda, bütün siyasi faaliyetini
“kontrgerilla” temasý üzerine kurmuþtu.
1973’te baþbakan oldu. Kontrgerilla ile ilgili en
küçük bir araþtýrma yaptýrmadý. 

1977 Haziran seçimlerinde kendisine sui-
kast yapýldý. “Kontrgerilla yaptý” dedi.
1978’de baþbakan oldu, gene “týk” yok. Yýllar
sonra konuyu þöyle açýklýyor: “Baktým suikas-
tin izleri devletin içine gidiyor, daha fazla
üzerine gitmedim.”

Kontrgerilladan, devletin “içlerinden”,

Amerika’dan ve her þeyden korkar...Baþkent
Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal’dan da
korkar...

Hukuki yollara baþvurmaz. Yetkilerini kul-
lanamaz.

Ýlginçtir, bu defa normal bir ülkede olmasý
beklenen olmuþ ve Baþkent Üniversitesi daha
önce “Hýk deyicisi” Emrehan Halýcý hakkýnda
olduðu gibi, kendisi hakkýnda da dava açacak-
larýný açýklamýþtýr.

Ankara’da oturuyor olsam, bu davalarýn
hiçbir duruþmasýný kaçýrmam.

“Günaydýn Anayasa
Mahkemesi”

Baþlýk Emin Çölaþan’ýn. Çölaþan ve “ulusal
solcu” takýmý, Yüksek Seçim Kurulu’nun Re-
cep Tayyip Erdoðan’a TBMM yolunu açan ve
adým adým döþeyen kararlarýna zaten isyanlar-
daydý; üstüne Anayasa Mahkemesi’nin Recep
Tayyip Erdoðan’ýn siyasi hayatýný kolaylaþtýran
kararý gelince, yüksek mahkemeye horozlanan
yazýlar birbirini izledi. Çölaþan’ýn mahkemeye
“günaydýn” diyen yazýsý 24 Ocak tarihli.

Anayasa Mahkemesi MNP, MSP, RP’den
sonra FP’yi de kapatýrken; türban konusunda
karar alýrken, ayný köþelerde “þeriatçýlarýn hu-
kukun duvarýna tosladýðý”, “hukukun
üstünlüðü” türünden temalar iþlenirdi. Karar-
larýn yönü deðiþince, yazýlarýn da üslubu deði-
þiverdi.

Halbuki 12 Eylül’de mevcut anayasayý
tümüyle ortadan kaldýran darbeciler karþýsýnda
Anayasa Mahkemesi’nin o günkü üyeleri istifa
etmemiþ; korumak için darbecilerin yeni bir
anayasa yapmalarýný beklemiþlerdi. Darbe Ana-
yasasý’ný yapan hukukçularýn baþýnda da haliy-
le Prof. Dr. Orhan Aldýkaçtý adýnda, Ýstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Kürsüsü’nün baþýnda bulunan bir hukukçu bu-
lunuyordu.

Hukuk fakülteleri, darbecibaþý Kenan Ev-
ren’e kimbilir kaç tane “fahri doktorluk”
ünvaný verdiler.

Darbecilikle hukuk arasýndaki dolaysýz bað,
Türk hukukunun ayýrdedici özelliklerindendir.

Türkiye’de yapýlacak darbe kalmayýnca,
Azerbaycan’da darbe yapmaya teþebbüs eden
Ferman Demirkol adýndaki darbeci/hukukçu
da, Ý. Üniversitesi’nin Atatürkçü rektörü Alem-
daroðlu tarafýndan üniversitenin hukuk fakülte-
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sinin Anayasa Hukuku kürsüsüne, Kürsü Baþ-
kaný Bülent Tanör’ün þiddetli itirazlarýna rað-
men atamýþ; Bülent hocayý “kanser” etmeyi ba-
þarmýþtý.

Kýsacasý, özellikle Anayasa hukuku denildi-
ðinde, günaydýn demek için 2003 senesini bek-
leyenlere söylenecek olan nedir?

Günaydýn...

“Ülkücü Komandoydu,
CHP’li oldu..”

18 Aralýk 2002’de Necip Hablemitoðlu,
Ankara’da öldürüldü.

Rahmetliyi ilk defa Alman Vakýflarýyla ilgi-
li Cevizkabuðu programýnda tanýmýþ ve hiç
hoþlanmamýþtým. 

Hani kel ölür sýrmasaçlý olur, kör ölür ba-
demgözlü olurmuþ; Uður Mumcu gibi, Hable-
mitoðlu da “sol” oldu ve adý etrafýnda soldan
bir hale oluþturuldu.

Uður Mumcu, öldürülmesinden iki saat
sonra, dönemin genelkurmay baþkaný Doðan
Güreþ’in evine taziyeye geldiði bir “solcuydu”.
Þevket Kazan’ýn, 12 Eylül sabahý evinde sak-
lanmaya geldiði bir “muhalif”ti. Ölümünün
ardýndan “bizim deðil, devletin” baþlýklý bir
yazý yazdýk diye, bizimle merhabayý kesmiþ
solcular, daha sonra ÖDP yöneticisi olacak sos-
yalistler oldu. Evet bizim deðildi, devletindi. 

Hablemitoðlu’nun veya baþka herhangi bir
insanýn, bir suikaste kurban gitmesi elbette son
derece üzücüdür. Ýþin burasý ayrýdýr.

Hablemitoðlu’nun solla, solculukla uzaktan
yakýndan hiçbir ilgisi yoktu. 

2 Ocak 2003 tarihli Milliyet’e bakýlýrsa,
1980 öncesi ülkücü komandoymuþ, “daðlar-
da” askeri eðitim almýþ; sonra bu “gruplardan”
kopmuþ; CHP’ye üye olmuþ; ama o dönem ar-
kadaþlarýnýn bazýlarýyla iliþkisini hiç kopar-
mamýþ...Haberde böyle söyleniyor.

Bu bilgiler nedeniyle solla hiç ilgisi yoktu,
demiyorum. Bu ülkede yýllarca, bir uluslararasý
þirkete; onun hukukçularýna, onun medyadaki
aletlerine ve onun DSP milletvekillerine rað-
men, bir grup yurttaþ; bir grup köylü; üzerinde
yaþadýklarý topraklar siyanürle dönüþü olmaya-
cak biçimde kirletilmesin diye, inanýlmaz bir
mücadele veriyor. Açtýklarý davalarý mahkeme-
lerde ve üst mahkemelerde kazanýyorlar. Buna
karþýlýk, mahkeme kararlarýný uygulamakla
görevli hükümetler, bu kararlarý yok sayýyor;

üzerlerine jandarmadan, polisten sonra bir de
DGM Savcýlarý salýnýyor; illegal örgüt mensubu
olduklarý gerekçesiyle.

Hablemitoðlu ise, Eurogold/Newmont
þirketinin 13 yýl Kamu Ýliþkileri Müdürü ola-
rak çalýþmýþ Maden Mühendisi Hasan
Gökvardar’ýn mahkemede verdiði ifadeye
göre, þirketin önüne koyduðu dokümanlarý
kullanarak kitap yazdý ve bu insanlarýn Al-
manya’dan para alan Alman casuslarý oldu-
ðunu iddia etti. Gökvardar, þirketin isteði
üzerine, Hablemitoðlu ile bir tam gün
dokümanlar üzerinde birlikte çalýþtýklarýný
da ifadesinde söylüyor. Bu nasýl bir “ulu-
salcýlýk”, nasýl bir “yurtseverlik”se; ülke top-
raklarýnýn bir kýsmýný korumaya çalýþan; bunun
için herþeyini ortaya koyan; inanýlmaz, destan
gibi bir savaþým veren, ülkenin insanlarýna,
üstelik ortada yargý kararlarý da varken, “casus”
suçlamasý yapýyorsun. Tabii derhal “yurtsever”
ve çapkýn DGM Savcýsý Nuh Mete Yüksel
hazýrlýyor casusluk iddianamesini...

Alman Vakýflarý casusluk suçlamasýndan
beraat etti. 

Bergama Köylüleri de edecek.
Hablemitoðlu saðolsaydý da, mahkumiyeti-

ni görseydi.

Canlý Kalkan Soytarýlýðý
Siyonist Vahþete Sessizlik

Tam bir yýl oldu. Ýsrail bütün dünyanýn
gözleri önünde Filistin’de soykýrým uyguluyor.
Sayýsýz cinayet iþledi, yerleþimleri ve alt-
yapýlarýný yerlebir etti. Ýþkenceyi “yasal-
laþtýrmýþ” tek “medeni devlet” olarak, yaygýn,
sistematik, yasal iþkence yapýyor. Filistin’in se-
çilmiþ yönetimini rehin alýyor, ölümle tehdit
ediyor, aþaðýlýyor. vs.vs.vs.

Dünyada Siyonist vahþete ve soykýrýma
karþý, son derece cýlýz tepkiler yükseliyor.
Türkiye’de de öyle. 

ABD’nin Irak’a karþý saldýrý düzenleme-
si ihtimaline karþý, Londra’da, Ýtalya’da,
New York’ta yüzbinlerce, hatta milyonla ifa-
de edilen rakamlar halinde yürüyen savaþ
karþýtlarý, bir yýldýr sürmekte olan ve binler-
ce Filistin’linin þimdiden öldürülmüþ olduðu
son soykýrým dalgasý karþýsýnda, sanki felç
geçirmektedir.

Bu tutum, dünyadaki savaþ karþýtlýðýnýn



95fabrika  Mart 2003

çürük yumurta

zayýf yanýdýr, kofluðudur.
ABD emperyalizmine ve onun savaþ plan-

larýna karþý gösteri yapmak, pek fiyakalý bir iþ-
tir. Kolaydýr ve puan kazandýrýr.

Ama siyonist saldýrganlýk karþýsýnda,
ABD’nin ve Avrupa’nýn entellektüeli, solcu-
su, barýþçýsý vd. suskundur. Çünkü siyonizmi
eleþtirecek entellektüel cesaret mevcut deðil-
dir.

Siyonist vahþeti eleþtirme cesareti olmayan
bir savaþ karþýtlýðýnýn fiyakadan öteye pekaz
anlamý vardýr. Bu yüzden milyonlar yürüyor ve
savaþ planlarý da yürümeye devam ediyor.

Meðer ayný fiyakacýlýk, ayný medyatik
soytarýlýk, “canlý kalkan”lar arasýnda da
utanç verici bir yaygýnlýktaymýþ. Efendiler ve
kýrýklarý, dünyanýn çeþitli yerlerinden, kendile-
rine “sponsor” da bularak, Irak’a, ABD füze ve
bombalarýna karþý Irak halkýný korumak üzere
“canlý kalkan” olma iddiasýyla, meðer egzotik
bir gezi yapmaktaymýþlar. Salaþ bir otobüsle,
sayýsýz þehirde kahramanlar gibi karþýlanarak,
medyaya hergün demeçler ve pozlar vererek;
bir yýðýn desteði istismar ederek Baðdat’a, Or-
tadoðu’nun bu tarihi kentine yolculuk yapýyor-
sun. Sonra “ben zaten 15 günlüðüne gelmiþ-
tim.” diyorsun. Türkiye’den giden bir madra-
baz da, “Ýstanbuldaki iþlerini” gerekçe göste-
rerek geri dönmüþ. 

Bir zamanlar “dönüþümlü açlýk grevi”
soytarýlýðý çýkmýþtý. Solcular arasýndaki açlýk
grevini sulandýran bu tür lumpen uygulamalar
çeþitlenince, olan inançlý ve kararlýlara olmuþ-
tu. Devlet, “nasýl olsa vazgeçecekler.
Dönüþümlüdür.” gibi gerekçelerle, açlýk grev-
leri 25-30 günü doldurmadan ciddiye almama-
ya baþlamýþtý.

Hürriyet’in Ertuðrul Özkök’ü de, canlý kal-
kan soytarýlarýndan yararlanarak bütün savaþ
karþýtlarýný gülünç ve samimiyetsiz göstermeye
hevesleniyor.

Biz bunu hakettik. Ciddi, insani, trajik
olan herþeyi, bir gösteri konusu haline geti-
ren; siyaseti medya önünde gösteri zanneden
bir solculuk türü; kanser gibi ortamý sardý
ve bizi tarif eder oldu. Nerede bir medyatik
olma arzusu veya medyatikliðini yelpazelen-
dirme hevesi varsa; sol o arzularý, o hevesle-
ri tatmin için eline tuz alýp koþtu.

Sosyalist mücadeleyi soytarýlýktan kurtar-
malýyýz.

Sosyalizm mücadelesini, yükselip fotoðraf
karesine girebilmek için üstüne basmayacaðý
þey olmayanlarýn ayaðýnýn altýna sürenleri

aydýnlatmalýyýz. Onlarýn faydasý kendilerine..
Ve siyonizme karþý çýkmayan; “Yýkýlsýn is-

rail, yaþasýn özgür Filistin” demeye cesareti
olmayan savaþ karþýtlýðýnýn faydasý da yapan-
larýn kendilerine...

Aptallaþtýrma Ýþleri
Tuhafýma gitmiþti:
Clinton, geçen yaz “Ýsrail için ölürüm” de-

miþ; “Irak, Ýsrail’e saldýrýrsa, elime bir silah
alýp cepheye koþarým.” (3.8.2002)

Delikanlýyken Vietnam’a gitmeyi reddet-
miþti. Amerika için gitmeyi reddetmiþ; ama
Ýsrail için gidecek. Hem de koþarak. 

Bu ABD’nin en “akýllý” baþkaný, W. Bush
ne yapsýn?

Hürriyet New York temsilcisi Doðan Uluç
yazýyor:

“Baðnazlýk tüm dinlere musallat, yaygýn
bir akým. Despot Müslüman rejimlerde tepe-
den tabana inen bu illet özgürlük önderi
Amerika’da, tutucu din ve tarikat mensup-
larý tarafýndan körükleniyor. ...Özellikle 11
Eylül’den sonra, ýrk düþmanlýðý ve ya-
bancýya nefret dalga dalga yayýlýyor.
Aþýrýdincilerin özel TV kanallarýnda izledi-
ðimiz konuþmalarý, koyu muhafazakar sözde
aydýnlarýn makale ve kitaplarýndaki beyan-
larý, Usame bin Ladin teröristlerinin eylem-
leri kadar korkunç.”

Uluç, tanýnmýþ bazý isimlerin yazý ve ko-
nuþmalarýndan örnekler vererek, hristiyan
kökdendinciliðinin, sayýlarý bir-kaç milyon kiþi
olmalarýna raðmen Amerikan siyasetini nasýl
belirlediklerini anlatýyor. (21 Temmuz 2002)

Hristiyan kökdendincileri yetmiyor, Oriana
Fallaci gibi köktenbatýcýlar ortaya çýkýyor ve
doðulu olan herþeyden nefretini açýklýyor.
Açýklamalarý sayýsýz batýlý basýn organýnda
anýnda yer buluyor.

Fallaci, “Saddam yüzünden kanser oldu-
ðunu ve gazeteciliði býraktýðýný” açýklýyor.
1991’de Saddam’ýn ateþe verdiði petrol kuyu-
larýnýn kara dumanlarý yüzünden zehirlendiðini
söyleyen Fallaci, “ölürsem sorumlusu Sad-
dam’dýr” buyurmuþ.

Tez vakitte inþallah...Ne iþiniz vardý, o pet-
rol kuyularýnýn dibinde?

Ve Þubat ayýndan bir haber: Saddam’ýn bi-
yolojik veya kimyasal bir silah kullanmasý ha-
linde, ABD kuvvetlerinin nükleer silah kullan-
masý için Bush onay vermiþ. “Yeni nesil nükle-
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er silahlar”, yani “taktik” denilen, etki alaný
daraltýlmýþ nükleer silahlarý “denemek” istiyor-
larmýþ.

Saddam’ýn elinde ilkel biyolojik ve kimya-
sal silahlar olabileceðini, varsa Saddam’ýn bu
silahlarý kullanabileceðini ve bunun da ulusla-
rarasý barýþý tehdit ettiðini söyleyerek Irak’ý iþ-
gale hazýrlananlar; bu vesile ile, ellerindeki ye-
ni tip nükleer silahlarý denemek istiyorlar.

Çaðýmýzýn en baþarýlý “halkla iliþkiler ope-
rasyonu”nun, ABD halkýna uygulandýðýný
söylüyordu, John Le Car. Aptallaþtýrma
amacýna ulaþýlmýþ olduðu anlaþýlýyor. ABD
halkýnýn yarýsýndan fazlasý, 11 Eylül’ün ar-
kasýnda Saddam’ýn bulunduðuna inanýyormuþ.

Ertuðrul Özkök kimbilir ne kadar imreni-
yordur.

Sayýn Beyaz
Sayýn Beyaz, Zekeriya bey, dernek kuru-

yormuþ.
Dernek “zararlý unsurlara karþý” mücade-

le edecekmiþ.
Sayýn Beyaz diyor ki, “Ben endiþe içinde-

yim. Uykularým kaçýyor. Ülkenin maddi ve
manevi açýdan, çocuklarýn geleceði için aðýr
endiþe ve bunalým içindeyim. Devlet, millet
hayrýna konularla meþgul olmak istiyorum.”

Hürriyet’in haberinde eksik var. Cümlenin
baþýndaki “Artýk”, “Bundan sonra” kelimele-
ri haberde yeralmamýþ.

Çünkü sayýn Beyaz’ýn uykularý kaçýnca,
sosyolojik araþtýrmalara girer ve porno kanal-
larýnda sörf yapardý. Demek bundan sonra dev-
let, millet hayrýna uykusuz kalacak.

Fakat, acaba devlet, millet hayrý da sosyal
konular olduðuna göre, eli gene uzaktan ku-
manda aletine gider ve sabahlara kadar sosyal
araþtýrma iþleriyle kendisini helak eder mi?

Yani milletin, bu sorunun cevabýný vereme-
menin azabýyla uykusu kaçmaktadýr ve belki de
heyhat, sosyal araþtýrma faaliyetlerine, baþka
vatan evlatlarý da dahil olmaktadýr.

Yazýk deðil mi?
Yazýk.


