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       I

Dünya büyük günler’den geçiyor. 

İsrail, hükümet toplantısında gündemi-
ne alıp tartışarak kararlaştırdığını ilan ettiği bir 
cinayet planını icra etti ve HAMAS’ın kurucu 
liderlerinden Şeyh Ahmet Yasin, 22 Mart 2004 
günü, sabah namazı için gittiği caminin kapısında  
füzeyle vuruldu. Filistin halkının bu seçkin evladı, 
vatanının siyonist işgalden kurtuluşu ve halkının 
özgürlüğü için, felçli ve yaşlı vücuduyla üzerinde 
yaşadığı tekerli sandalyesinde, uzun yıllardır bir 
direniş bayrağı haline gelmişti. Artık sadece bir 
direniş sembolü değil, siyonist zulme direnenlerin 
yıkıcı, yokedici bir silahıdır. Filistin halkının bu 
büyük şehidini saygıyla anıyoruz. 

“Cehennemin kapıları” artık sadece işgal 
altındaki Filistin topraklarında değil; dünyanın her 
tarafında açılmıştır. 

İşte Irak’ta ateş yüzlerini kavurmaya baş-
ladı. İşgali sürdürseler yanacaklar; sona erdirseler 
yanacaklar.

İşgalci general Sanchez, bir haftada 70’in 
üzerinde koalisyon askerini kaybettiklerini açık-
ladı; “Düşmanın kaybı ise” diye ekledi general, 
“bunun on katı.” 

Ceset sayarak savaşmak; kendininkileri 
az, düşmanınınkileri çok göstererek psikolojik 
savaş yürüttüğünü sanmak, emperyalistlerin askeri 
okullarında öğretilen mankafalıklardandır. 

Ortadoğu sadece işgalciler için sürprizler-
le dolu değil; Kuzey Irak’ta  ABD himayesindeki 
Kürt iktidarı için de bütün Irak’ın birden bire sava-
şa tutuşuvermesi sürpriz oldu. Zebari, ABD’nin  
Irak’taki birliklerini takviye etmesini talep etti.

AKP hükümeti ise, Kürtlerin çıkardığı tat-
sızlıklar nedeniyle bu batağa asker gönderemediği 
için, artık sevinebilir. Sürpriz budur.

Irak’taki gelişmeleri, değerlendirmeye 
devam ediyoruz.

       II

Orhan Gökdemir Osmanlı’nın son döne-
minde Türkçülük ve Siyonizm başlığı altında yazdı. 
İlk Türkçüleri, Türkçülük akımının ortaya çıkışın-
da katkısı olan şahıs ve eserleri, Osmanlı’da Rum 
ve Ermenilere karşı Yahudi rekabetini, bu yokedici 
rekabetin yol açtığı yangınları ve Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında kapatılan, geçmişte açılmış defterleri 
vd. anlatan yazının ekleri var.  Osmanlı Meclis-i 
Mebusan’ında siyonizm tartışması bu eklerden 
biri. Diğeri ise  BM Genel Kurulu’nun 3379 sayılı 
ve 10 Kasım 1975 tarihli  siyonizmi ırkçılık olarak 
nitelendiren ve mahkum eden kararı. Yazının da 
eklerinin de çarpıcı bulunacağını  düşünüyoruz. 

Siyonizmin veya İsrail’in, hatta Şaron’un 
eleştirilmesini “anti-semitizm” olarak nitelendiren 
siyonist utanmazlığına karşı BM kararı son derece 
net bir cevaptır. 

Ali Tahir’in Ayn Rand yazısını geçen sayı-
da okumuştuk. Bu defa Noam Chomsky hakkında 
yazdı. Chomsky’nin çalıştığı alanlar, politik çizgisi, 
Fabrika’nın temsil ettiği fikirlerle O’nunkiler ara-
sındaki mesafe vs. vs.. Okuyucularımızın ilk say-
falardan ürkmeyip, yazının sonuna doğru cesaretle  
ilerlemelerini  öneriyoruz. Oraya ulaşan herkes 
ödülünü almış olduğunu farkedecektir. Yazar ise, 
tamamı kendisiyle hemfikir olan okurların arzu 
ettiği ödül olmadığını söylüyor. Tartışan, farklılığı-
nı ortaya koyan ve böylece  fikri ortamı zenginleş-
tiren okuyucunun, bir armağan olduğu düşüncesi 
Fabrika yazarlarının ortak noktalarından birisini 
oluşturuyor.

       III

“Bir de seçim oldu, unuttunuz mu?” diye 
soranlar olabilir. Unutmadık. Ancak bir tek istisna 
dışında hiçbir partiyi, ittifakı, adayı desteklemedik. 
Sol adına ittifak ettiğini söyleyip anti-komünizm 
yapanlara karşı “oy vermeyin” çağrısı yaptığımız 
yerler de oldu. İstisnanın gerçekleştiği yer, maden-
ci şehri Zonguldak. Arkadaşımız Fahri Öztürk 
Sol Güçbirliği İl Genel Meclisi 1. sıra adayı idi. 

fabrika’dan



2 Nisan 2004 fabrika

Güçbirliği Belediye Başkan Adayı 1907 oy aldı. 
Güçbirliği’nin İl Genel Meclisi oyu ise 10.739 oldu.       

IV

Sinan Dervişoğlu önceki sayıda,  
Osmanlıca, Fransızca ve İngilizce el yazması tuta-
naklardan çevirdiği, TÜSTAV yayınları arasında 
çıkan TKP’nin 1926 Viyana Konferansı kitabı 
üzerine yazmıştı. Hem Fabrika’da yayımlanan 
değerlendirmenin ve hem de kitabın kendisinin 
çok ilgi çektiğini biliyoruz. Bu sayıda da, Mustafa 
Suphi ve yoldaşlarının TKP’nin kuruluş kongresi 
sonrasında, ulusal kurtuluş savaşına katılmak 
üzere ülkeye dönüşlerini ele alan,  TÜSTAV’ın iki 
cilt halinde yayınladığı  “Dönüş Belgeleri” kitabı  
üzerine yazdı. 

      V

Ahmet Ümit ile polisiye edebiyatı ve 
Ahmet Ümit romanı üzerine, tipinin hızla yolları 
kapadığı bir günde Sevda Ergin ve Cemal Yardımcı 
konuştular. Zeki Tombak fotoğraflarını çekti. İlgi 
çekici bir görüşme olduğuna inanıyoruz. 

Av. Muharrem Uğurlu “abimiz” in ayağı 
Fabrika’ya alışmaya başladı. “İnce Memed, Yaşar 
Kemal ve Roman Üstüne” yazısı sadece genç arka-
daşlarımız için değil, hepimiz için, hatta yazarın 
kendisi için de heyecan verici tanıklıklar üzerine 
kurulu olduğunu haber verelim.

      VI

Bu sayıda Zeynel Abidin Kızılyaprak’ın 
yazısını yayınlıyamıyoruz. Ümidediyoruz ki, 
sonraki sayılarda “Bir Kürdün Denemeleri”nin 
yeni bölümlerini okuruz. Zeki Tombak “Kürt 
Meselesinde Durum” dizisine yeni bir bölüm 
ekledi. H.R. Kavuştu Kıbrıs konusundaki gelişme-
leri yazdı. Fabrika Cumhuriyetci Türk Partisi ile ve 
Başbakan Mehmet Ali Talat’la mevcut plan karşı-
sındaki tutum bakımından aynı fikirdedir. Bütün 
gelişmelere, sorun ve imkanlara Kıbrıslı Rum ve 
Türklerin birlikte yaşayacakları bir gelecek inşa 
etme bakış açısıyla yaklaşan neredeyse yegane 
Kıbrıslı siyasi figür, Rum tarafı dahil, M.Ali Talat 
gibi görünüyor. Herkes için bir şanstır.

Bolivya’da müthiş bir özelleştirme hikaye-
si yaşandı. Halk, bu hikayenin baş rolünde oynama-
ya devam ediyor. Bizim basında konuyla ilgili “tık” 

yok. Bu sayıda başladık, Bolivya halkı nereye, biz 
oraya...

      VII

“Yoldaş bunların sen/ adını aklında tutma/ 
fakat/ 28-29 Kanunisani unutma! “

Nazım Hikmet yoldaşın arzusuna 12 
Eylül’ün en karanlık günlerinde bile uygun dav-
ranmaya özen gösterdik. 28-29 Kanunisaniyi 
1980’lerin ilk yıllarında da, sonraki yıllarda da 
unutmadık ve unutturmadık. Bu sene hem herke-
se hatırlatmaya çalıştık ve hem de 31 Ocak günü 
bir anma toplantısı düzenledik. Sosyalist Gençlik 
konuyla ilgili açıklamalarını pek çok üniversiteye 
taşıdı, afişlerini astı.

6/7 Mart’ta Komünist Partisi Girişimi 
Meclisi’nin toplantısı vardı. Bu toplantıya tartışma 
metni olarak iki rapor sunuldu. Raporlar üzerine 
tartışıldı, bir dizi karar alındı ve kimi yetkilendir-
meler yapıldı. Raporları ve bazı kararları yayınlı-
yoruz.

Kadın yoldaşların 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü için hazırladıkları salon toplantı-
sı ve yayınladıkları iki  metin çok etkileyici idi. 
Metinleri dergide okuyabilirsiniz.

Toplantıların, etkinliklerin, eğitimle-
rin, seminer ve konferansların tamamı sesli ve 
görüntülü olarak kaydedildi ve CD’lere aktarıldı. 
İsteyenlere gönderiyoruz.

      VIII

Zonguldak’ta son zamanlarda meydana 
gelen kazalarda Çinli işçilerin hayatını kaybettiğini 
duyuyor olmalısınız. Tarih boyunca Zonguldak 
havzasına madenciliğin sürüklediği çok farklı etnik, 
dini ve kültürel kökenden insana şimdi de Çinli işçi-
ler katıldı. Haberi yazan Kadir Tuncer’in, tam da bu 
konuyu, havzadaki etnik, dini ve kültürel köken 
çeşitliliğini ele alan ve genel kabulleri sarsan yeni 
kitabı bugünlerde TUSAK tarafından yayınlanıyor. 

Bir sonraki fabrika’da buluşmak dileğiyle..

 

     fabrika

fabrika’dan



fabrika Nisan 2004 3

19. yüzyıl, Avrupa’nın bütününde bir “kıta 
ırkçılığı”nın boy verdiğine tanıklık etti. Irkçılık, 
insanlığa çağrıştırdığının tam tersine Aydınlanma 
Çağı’nın çocuğuydu. Batılı, dünyaya yayılıp daha 
fazla bölgeyi kontrol altına aldıkça “beyaz ada-
mın” üstünlüğüne daha fazla inanmaya başlamıştı. 
Başlangıçta “saf ırkı” temsil eden Almanlardı, 
sonra Fransızlar öne çıktı, Almanlar kendi kültürle-
rinin aşağılanmış olduklarını düşündüler. Irkçılığın 
en katı biçiminin bu ülkede boy vermesi, en saf 
olanın aynı zamanda en geride kalmış olmasından 
kaynaklanıyordu. Nazizm, tüm Batının ırkçılığıydı, 
Almanlar yalnızca onların en saf olanıydı.

Siyonizm de bir 19. Yüzyıl hareketiydi. 
Beslenme kaynaklarının içinde geliştiği Avrupa 
Emperyalizmi olması bizi şaşırtmamalıdır. Ulus-
devlet, ırkçı-milliyetçiliğin üstünde gelişiyordu ve 
nüfuz ettiği hemen her yerde yeni ırklar ve yeni 
milletler keşfediliyordu.

Bir ırkçılık türevi olarak “Türkçülük”ün de, 
bunun hemen ardından 19. Yüzyılın sonu ve 20. 
Yüzyılın başında keşfedildiğini görüyoruz. Bütün 
ırkçı-milliyetçi akımlarda olduğu gibi sancılı ve 
kuşkulu bir doğuştu bu. Kozmopolit bir imparator-
lukta, yeni bir millet yaratmanın bütün yıkıcılığı ile 
ilerledi. Yüzyılın başındaki yıkımlar, bu yüzden, 
daha bir kanlı ve daha bir acılı geçti. Ve bu acı için-
de, yerli ırkçılığın teorik arka planında başka izleri 
takip etmek mümkün olmadı. 

Taner Timur bir makalesinde, “Türkçülük” 
akımını en çok etkilemiş iki isme dikkat çeki-
yor.(1) İlki, Leon Cahun’dur. 1896’da yayınla-
dığı “Introduction a l’Histoire de l’asie, Turcs et 
Mongols, des Origines a 1405” adlı çalışması 
Türkçülüğe islamın dışında, orta Asya’da bir yer 
açmıştır. Yaşadığı yerde, Fransa’da her ne kadar bir 
edebiyatçı olarak tanınsa da Asya derinliklerinden 
gelen savaşçı ruhlu barbarlar Türk ırk teorisini 
yeterince beslemeye yetmiştir. Timur’un makalesi-
ne göre Ziya Gökalp’in de esin perisi olan Cahun, 
“Avrupa’daki Osmanlı muhalefeti” ile temastadır ve 
onları etkilemeye çalışmaktadır. Yazar, Cahun’un, 
“siyasal bir misyonu” olabileceğine dikkat çekmek-
tedir. Şimdilik bilemiyoruz.

Cahun’un kitabının “Türkler” ile buluşması 
da ilginç: “Selanik’teki bir yabancı konsolos bu 
kitabın bir kopyasını İttihat ve Terakki Cemiyeti 
üyelerinden birine vermiştir.”(2) Sonra Cahun’un 
eseri Necip Asım tarafından Türkçeye tercüme 
edilmiş ve 1986 yılında İstanbul’da en çok okunan 
kitaplardan biri olmuş. Şimdi, Ziya Gökalp’in o en 
çok okuyuculardan biri olduğunu biliyoruz.

Okuyucular ne öğreniyor Cahun’dan? “Cahun, 
kitabında orijinal göçebe kurumlarının bir övgü-
sünü yapmakta, göçebe fatihlerin, steplerin 
kanunlarını bırakıp bunların yerine islam kanun-
larını alınca nasıl yozlaştıklarını anlatmaktadır.”(3) 
Konuyla ilgili çalışmalar, onun ne düzyazılarında 

Siyonizm, yalnız sistematik bir ideoloji değil, Yahudi olmayanlara 

yönelik sistematik bir ırk ayrımı bütünüdür. 

Siyonizm, İsrail’in   kuruluşunun siyasal felsefesi, 

güncel ve geçmiş siyasal 

pratiğinin temeli olarak kurumlaşmış 

ve devlet biçimine dönüşmüş ırkçılıktır.

Siyonizm ve Irkçılığa İlişkin Uluslar arası Sempozyum Bildirisi

Trablus, 24-28 Temmuz 1976

Osmanlı’nın Son Döneminde 
Türkçülük ve Siyonizm

Orhan GÖKDEMİR
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bilimsellik, ne de romanlarında edebi bir değer 
olmadığını haber veriyor. Ancak çok satmıştır ve 
belli ki yazdıklarına inanacaklar bulmakta zorluk 
çekmemiştir.

Türkçülüğün gelişiminde etkili olan ikinci şahıs 
ise “Yahudi asıllı bir Macar olan”(4) A. Vambery’dir. 
Osmanlı devleti ile ilişkili Vambery de tıpkı dinda-
şı Cahun gibi Türklerin köklerine merak salmış, 
derviş kıyafetleri ile Orta Asya’ya gidip gelmiş, bu 
arada Türkçe ile Macarca’nın akrabalığını keşfet-
miştir.  Vambery adını bilmemizi, Macar aydınları 
arasında nükseden “Türkçülük” ya da daha doğru-
su “Turan”  saplantısının en ünlü siması olmasına 
borçluyuz. Slavlarla Germenler arasında kalan 
Macar aydınları kendilerinin Atilla Hunları ile aynı 
kaynaktan olduklarına karar vermişler ve bu keşif 
üzerine bir de “Turan Cemiyeti” kurmuşlardı. 1913 
yılından itibaren Turan adını taşıyan bir de dergi 
çıkarmış olduklarını öğreniyoruz.(5) Bu merakın 
sonucu olarak 1870’de Budapeşte Üniversitesin’de 
bir de Türkoloji bölümü kurulmuş olduğunu öğre-
niyoruz. Vambery, işte böyle bir gelenekten gel-
mektedir ve Orta Asya gezilerinde öğrendiklerini 
İngilizlerin hizmetine vererek, unvanları arasına 
bir de “İngiliz casusluğu”nu eklemiştir. Dolayısıyla 
bu ikinci Türk meraklısının “siyasal misyonu”nun 
daha açık olduğunu anlıyoruz. Timur, Vambery’nin 
“Yahudi davası”nı da desteklediğini ve Siyonizmin 
kurucusu Theodore Herzl’i 1901’de Abdülhamit’le 
görüştürenler arasında olduğunu haber veriyor. 

Gökalp’in esin kaynakları arasında saydı-
ğı Mustafa Celaleddin Paşa’nın da Konstantin 
Borzecki adı taşıyan bir “Leh asilzadesi” olduğunu 
hatırlatıp, o ünlü teoriyi hatırlatalım: “Türkçüler 
Türk değildir!

Güzel, ancak, Osmanlı’nın son döneminde 
ortaya çıkmış bu ırkçı yaklaşımın Osmanlıya pek 
yararı olmadığı anlaşılıyor. İlki, Osmanlı mirasın-
dan kopuştur; geriye pek az şey kaldığı ve müthiş 
bir yoksullukla karşı karşıya kalındığı görülebi-
liyor. İkincisi, bu zihniyetin ülkeyi gidip Alman 
militarizminin kucağına bırakmasıdır ki, bu gün 
hala o sorunlarla boğuşuyoruz. Sonra? İslama ve 
Araba karşı güvensizlik ve yaşanılan bölgeye mut-
lak bir ilgisizlik. Bu akımın, hem Batının itelemesi 
ile hem de “Doğudaki Batı”nın fiili müdahaleleri 
ile ortaya çıkması, içinde bulunduğumuz karmaşa-
nın içinde doğruyu ararken bakmamız gereken yeri 
göstermiyor mu?

Eğer, Timur’un sözünü ettiği gibi bu faaliyette 
“siyasal bir misyon” varsa, herhalde misyon bu olsa 

Osmanlı’nın Son Döneminde Türkçülük ve Siyonizm

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU’NUN 
3379 SAYILI VE 10 KASIM 1975 TARİHLİ 
KARARI

Genel Kurul,

Irk Ayrımının Bütün Biçimlerinin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirisi’ni 
ilan eden 1904 (XVIII) sayılı ve 20 Kasım 1963 tarihli 
kararını ve özellikle “ırksal farklılık ya da üstünlük iddi-
asındaki herhangi bir doktrinin bilimsel bakımdan yanlış, 
ahlaken kınanması gereken ve toplumsal yönden adalete 
aykırı ve tehlikeli” olduğunu vurgulamasını ve “dünyanın 
bazı bölgelerinde, bir kısmının yasal, yönetimsel ya da 
başka önlemlerle hükümetlerce uygulandığı ırk ayrımı 
olaylarına hala rastlanmasından ötürü” kaygılanmasını 
anımsayarak,

3151 G (XXVIII) sayılı ve 14 Aralık 1973 tarihli 
kararında, inter alia, Genel Kurulun Güney Afrika 
ırkçılığı ile Siyonizm arasındaki kutsal olmayan ittifakı 
kınadığını da anımsayarak,

19 Haziran ve 2 Temmuz 1975 tarihleri arasında 
Mexico City’de yer alan Uluslar arası Kadınlar Yılı Dünya 
Konferansı’nda ilan edilen ve “uluslar arası işbirliği ve 
barışın, halkların onuru ve kendi geleceklerini kendileri-
nin saptamaları hakkının tanınması olduğu kadar, ulusal 
kurtuluş ve bağımsızlığın elde edilmesini, sömürgecilik, 
yeni-sömürgecilik, yabancı işgal, Siyonizm, apartheid ve 
ırk ayrımının bütün biçimlerinin ortadan kaldırılmasını 
gerektirdiği”ne ilişkin ilkeyi benimsemiş olan Kadınların 
Eşitliği ve Barışın Gelişmesine Katkıları Meksika bildiri-
sini dikkate alarak,

28 Temmuz ve 1 Ağustos 1975 tarihleri arasında 
Kampala’da yer alan Afrika Birliği Örgütü Devlet ve 
Hükümet Başkanları Meclisinde kabul edilen ve “ işgal 
altındaki Filistin’deki ırkçı rejimle Zimbabwe ve Güney 
Afrika’daki ırkçı rejimlerin, bir bütün oluşturan ve aynı 
ırkçı yapıya sahip olarak ve insan onuru ile bütünlüğünü 
baskı altında tutmayı hedef alan siyasetleriyle organik 
bağlar kurarak, ortak emperyalist kökeni olduğunu” söy-
leyen 77 (XII) sayılı kararı da dikkate alarak,

25 ve 30 Ağustos 1975 tarihlerinde Lima’da 
(Peru) yer alan Bağlantısız Ülkeler Dış İşleri Bakanları 
Konferansı’nda kabul edilen ve Siyonizmi çok ciddi 
biçimde dünya barışı ve güvenliği için bir tehdit sayıp 
bütün ülkeleri bu ırkçı ve emperyalist ideolojiye karşı 
çağıran Uluslar arası Barış ve Güvenliği güçlendirme 
ve Bağlantısız Ülkeler Arasında Dayanışma ve Karşılıklı 
Yardımı pekiştirmeğe ilişkin Siyasal Bildiri ve Stratejiyi 
de dikkate alarak,

ı. Siyonizmin bir çeşit ırkçılık ve ırk ayrımı oldu-
ğuna karar verir.
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gerektir. Siyonizmin, Osmanlının yıkılışında bu 
kadar etkili olması evet şaşırtıcıdır; ancak önümüz-
de bir vaka var ve bakmaktan kaçınamayız. Asıl 
şaşırtıcı olan ise siyonizmin Türkçülük merakıdır. 
Oraya bakıyoruz. 

Vambery’yi biliyoruz, peki Cahun da siyonist 
miydi? Biyografisi, Türk-Moğol teorisinin tarih 
çalışmalarından daha çok “çok satar roman”la-
rından çıkarıldığını haber veriyor. Ancak, buna 
rağmen bir “Türkolog” olduğu genel kabul görü-
yor. Amatördür ancak ilgisinin bu amatör merakın 
ötesinde olduğu da açıktır. Osmanlı içinde bir 
Yahudi yurdu fikrinin, çok kısa bir zaman içinde, 
Osmanlı’nın dışında bir yurt özlemine dönüştüğüne 
bakarak karar vermek zordur. Ancak bu gerçekleş-
meden önce, belki Herzl gibi uç örnekleri bir yana 
bırakırsak, genel olarak siyonistlerin bunun hangi 
tarafında durduklarını saptamak kolay değildir. 
Her iki taraf açısından da Osmanlı topraklarının 
ve siyasal yapısının bu iş için uygun bir zemin 
sağladığına inanıldığını anlayabiliyoruz. Öyleyse, 
Osmanlı-Türk tarihinin hem siyonizm akımı için, 
hem de İsrail devletinin kuruluşu açısından önemli 
olduğunu teslim etmemiz gerekir. 

Öte yandan, tarihe bu açıdan bakmanın sıkıntı-
lı bir durum yarattığını da teslim etmeliyiz; çünkü 
bütün Yahudiler siyonist değildir ama siyonizm 
Yahudi cemaati içinde olan, bu alanda faaliyet gös-
teren, varlığını bu kavram içinde temellendiren bir 
siyasal ideoloji. Dolayısıyla, bu alandaki her çalış-
manın ortak talihsizliği Yahudilikten söz etmek 
zorunda kalması.

Siyonizm ile Yahudilik kavramlarının yan 
yana gelmesi elbette her zaman irkilticidir. 
Buradan, her Yahudinin siyonist olduğu sonucunu 
çıkarmak ise sahibini bambaşka mecralara götü-
rür. Önce bu, belli ki siyonistlerin bir hülyasıdır. 
Onlar kuşkusuz bütün Yahudilerin siyonist olma-
sını arzulamaktadırlar. Sonra, Ortadoğu’da bütün 
Yahudilerin toplanacağı bir ana yurt hayali önce 
siyonistlerin, sonra da anti semitiklerin düşüdür. 
Birinciler bunu, büyük Yahudi yurdu için, ikinciler 
ise Yahudilerden kurtulmak için istemektedir. Bu 
ortakyaşarlığın farkında olan Herzl, siyonist itme-
çekme diyalektiğini şu veciz sözlerle özetlemiştir: 
“anti-semitikler bizim en güvenilir dostumuz... 
müttefikimiz olacaklardır.”(6) 

Konumuz açısından önemli olan ise 
Vambery’nin, Herzl’in Abdülhamit ile toprak 

pazarlığı ve Cahun’un da Avrupa’daki muhalif 
Osmanlılarla ilişkilendirilmiş olmasıdır. Büyük bir 
ilgiyi saptayabiliyoruz, bankaları, örgütleri, büyük 
parababaları, okulları, uluslar arası ilişkileri, ideo-
logları ve militanları ile Filistin’i almak için Sultana 
yüklenmektedirler. Rastlantı veya değil, hem sulta-
nın, hem de onun İmparatorluk kalıntısı rejiminin 
devrilmesi bu döneme denk gelmiştir. Ve bugün 
İsrail diye bir devlet varsa, varlığını Osmanlı’nın 
yıkılmasına borçludur. 

Pazarlık

Dreyfus olayından etkilenerek “siyonizm” 
fikrine vardığı iddia ediliyor; ezikliğini çok kısa 
bir zamanda intikam duygusu ile bastırdığını 
anlıyoruz. 1897 yılında yapılan ünlü Basel Siyonist 
Kongresi’nin ardından Filistin’deki toprakların ele 
geçirilmesi için Ulusal Yahudi Bankası ve Yahudi 
Ulusal Kurumunun oluşumuna önayak olduğunu 
öğreniyoruz. Herzl, topladığı fonlar aracılığıyla 
Yahudilere Filistin’de bir yurt edinme çabasındadır. 
Ancak Abdülhamit’i ikna etmesi beklediği gibi 
kolay olmamıştır.

Sonuçsuz çabalarını Doğan Avcıoğlu şöyle 
anlatıyor: “Herzl, tehdit, rüşvet ve sermaye getirme 
silahlarını kullanır. İmparatorluğun mali işlerini 
yöneten Osmanlı Bankasını toptan satın almak ve 
bu yoldan Hamit üzerinde baskı yapmak tehdidini, 
inandırıcı biçimde sahneye koyar. Osmanlı Bankası 
idarecilerine verilecek 50 milyonluk bir garanti ile, 
Türkiye’ye akan musluklar kesilecektir. Tehdit 
etkili olur. Bunun yanı sıra, Herzl, Abdülhamit’in 
yakınlarını rüşvetle elde etmeye koyulur.” (7) 
Rüşvet, görüşmek ve yakınları baskıya zorlamak 
içindir; şöyle devam ediyor: “Bu rüşvetçi grubu 
yardımıyla, 1900 yılında Herzle, Abdülhamit ile 
görüşür. Ona Yahudilerin Türkiye’ye yerleşme-
siyle sağlanacak avantajları anlatır: Avrupa’ya 
karşı Yahudi desteği elde edilecek, para gelecek, 
imparatorluğun zenginlikleri geliştirilecek ve hatta 
Düyunu Umumiye’den bile kurtulmak mümkün 
olacaktır.”(8) Ancak teşebbüs yine de başarısız 
kalmıştır. 

Yetkin, Abdülhamit’in “pazarlık” hakkında 
şunları söylediğini aktarıyor: “Para kuvveti her 
şeyi yapar. Onlar bugün hükümet teşkil edecek 
değiller ya, bu bir mukaddemedir. Gaye ve emeldir. 
Şimdi işe başlayıp birçok sene, hatta bin sene sonra 
maksatlarına muvaffak olabilirler ve zannederim 
olacaklardır da.”(9) Yani Abdülhamit’in Yahudilere 

Osmanlı’nın Son Döneminde Türkçülük ve Siyonizm



6 Nisan 2004 fabrika

yönelik katı bir tutum içinde olduğunu söylemek 
mümkün değildir. O Filistin’de kurulacak yeni 
bir devletin yeni bir sorun olacağı kanısındadır 
ama Yahudilerin kendi topraklarına yerleşmesini 
ve ülkesini “bayındır” yapmasını da arzulamak-
tadır. Bütün bu süre boyunca, kendi hükümranlık 
alanındaki topraklara Yahudi yerleşimi kesintisiz 
sürmüştür.

Ancak bunun, siyonist bir faaliyetin mi, yoksa, 
Osmanlı topraklarının Yahudiler için geleneksel 
çekiciliğinin mi sonucu olduğuna karar vermek 
kolay değildir. Hirsch, Rotschild ailelerinin bu 
göçleri desteklediği, para yardımı başta her türlü 
kolaylığı gösterdiği, bunun da siyonist olsun 
olmasın Yahudi göçünü çekici kıldığı açıktır. 
Osmanlı İmparatorluğu içinde, siyonist faaliyetler-
le, Yahudilerin “yenilikçi” rolleri arasında da kesin 
bir ayrım yapabilmek kolay değildir. Kimi yerde, 
bu iki etkinin birbirine karıştığı veya karıştırıldığı 
gözlenmektedir. Yahudilerin, bir Osmanlı tebaası 
olarak faaliyetleri zaman zaman siyonistlerinki ile 
kesişmekte, bazen aralarındaki ayrımlar silikleş-
mektedir. 

Örneğin, siyonistlerin görüşmesinden kısa bir 
süre sonra Abdülhamit tahttan indirilecek, bunu 
ona bildiren dört kişilik kurulun içinde, pervasız 
davranışlarıyla kendini belli eden bir Yahudi, 
Emanuel Karasu Efendi de yer alacaktır.  Karaso 
efendi hakkında siyonizmle bağlantı izlerine rast-
lanabilmekle birlikte, bunu aynı kesinlikle sapta-
yamadığımız başka olaylar da vardır. Çetin Yetkin, 
Abdülhamit’in devrilmesinde en önemli rolü 
oynayan “Hareket Ordusu”nun başındaki Mahmut 
Şevket Paşa’nın da Yahudi olduğuna dikkat çeki-
yor. Mahmut Şevket, Mithat Paşa’nın evlatlığıdır. 
Abdülhamit’in sürgüne gönderdiği ve sürgünde 
iken ölen Mithat Paşa, özel istihbarat işlerini Bohor 
adlı bir Yahudi’ye yaptırmaktadır. Öte yandan, 
onun Bağdat Valisi olduğu sıralarda, sahip çıkıp 
ilk eğitimini Yahudi okulunda yaptırdığı öksüz 
Mahmut Şevket, yıllar sonra Mahmut Şevket 
Paşa olarak Hareket ordusunun başında İstanbul’a 
girecek ve Mithat Paşa’nın sürgün ve ölüm emrini 
veren Abdülhamit’i devirecektir.(10) 

Bu tekil vakaların ötesinde, Saraya yönelik 
muhalefetin merkezinde de benzer karmaşık iliş-
kilere rastlanmaktadır. Selanik, Yahudi nüfusun 
toplandığı bir şehir olmanın yanında, muhalefetin 
de en etkili merkezidir. Para ve güç orada birikmiş, 
iktidarın yolları orada aranmaktadır. Buna karşın 
Selanik’in iktisadi pozisyonu siyasal pozisyonunun 
gerisinde kalmıştır. Selanik burjuvazisi gecikmiş, 
Ermeni ve Rum ticaret burjuvazisi bütün yol-

ları tutmuştur. Etnik ve sınıfsal parçalanmalar, 
Selanik’teki muhalefete, Yahudiliğin ötesinde, 
kendi rengini vermektedir. 

Selanik’in muhalif bir merkez olarak orta-
ya çıkmasını sağlayan da belli ki bu gecikmiş 
pozisyonudur: “Selanikli dönmeler, kültür sevi-
yeleri, yabancı dil bilmeleri, kurdukları basım 
evleri, gazeteleri, klüpleri, özel okulları ile, bir 
ticaret burjuvası zümresi olarak iyice sivrilmişlerdi. 
Dönmeler ve Museviler, Jön Türk hareketini des-
teklemekteydiler. Bir rejim değişikliğinin, onlara, 
Rum ve Ermeni işadamlarının İstanbul’daki tekel 
durumunu yıkmaya fırsat vereceğini ummaktay-
dılar. Bu yükselen ticaret burjuvazisi, çıkarları 
gereği, daha çok Merkez Devletleri’ne, Almanya 
ve Avusturya’ya yakındı. İngilizler ve Fransızlar, 
Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinde genellik-
le Rum ve Ermenilere yaslanıyorlardı. Türkiye 
ile ekonomik ilişkileri hızla gelişen Almanlar 
ise, daha çok Yahudi ve Müslüman burjuvaziye 
dayanma eğilimi gösteriyorlardı. Mason dernekleri 
aracılığıyla, İttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri ve 
Selanik burjuvazisi arasında ilişkiler kurulmuş-
tu.”(11) Garip bir biçimde, talih onları, muhalif 
hareketlerin yanına düşürmüştü. 

Başlangıçta Saraya yakın olmak elbette daha 
avantajlıydı, ancak İttihat ve Terakki’nin hızlı yük-
selişi, Ermeni ve Rumların halli için uygun ortamı 
hazırlayacak, dezavantajı avantaj haline getirecekti.  
Hem İttihat ve Terakki’ye, hem de Alman emper-
yalistlerine yapılan yatırım semerelerini vermekte 
gecikmeyecekti. Yine de zafer kazanmak, zaferi 
korumaktan daha kolaydı. Almanya yenilince, 
İttihat ve Terakki için de yolun sonu görünmüştü. 
Enver, Talat ve Cemal’in kaçtığının duyulduğu 
gün, Selanik’te kurulan ittifak da paramparça 
olmuştu.

Tasfiye

İttihat ve Terakki ile birlikte Yahudi-Dönme 
burjuvazi Almanya’nın ipine sarıldığında, bir 
anlamda imparatorluğun da kaderi belli olmuştu. 
Daha savaş başlamadan önce hem dış, hem de iç 
savaş planları hazırlanmıştı. Savaşa karşı direniş, 
Karadeniz’de düzenlenmiş bir provokasyonla 
toptan kırıldı. İç savaş planları ise savaş başlama-
dan hemen önce yürürlüğe konuldu. Ermenilerin 
topyekün tehciri, Rum nüfusun mobilizasyonu, 
yalnızca bu azınlık burjuva sınıflarının tasfiyesi ile 
sonuçlanmamış, geride kalanların zenginliklerini 
katlamalarına neden olmuştu. Savaşın ortasında, 
Osmanlıdaki azınlıklara yönelik “gayrı müslim” 
tanımı çoktan terkedilmiş, “Hıristiyan azınlıklar” 
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onun yerini almıştı. Çünkü artık, bu terim, azın-
lık olanların bütününü kapsamıyordu. Yahudiler 
hemen her yerde, iç savaşta, Hıristiyan azınlıkların 
karşısında yer alıyor, Türk burjuvazisi ile kaynaş-
mış görünüyordu.

Bunları rastlantı sayabilir miyiz? Değilse, 
İttihat ve Terakki içinde, bakmamız gereken başka 
yerler olabilir mi?

Savaşın başında ve savaş içinde Ermeni ve 
Rumların büyük sürgünün dinamiklerini Osmanlı 
İmparatorluğu içindeki yeni burjuva sınıfı içinde-
ki derin bölünmelerde aramamız yersiz değildir. 
Öyleyse, Ermeni tehcirinin, yalnız başına bir 
İttihatçı planı olmadığını düşünebiliriz. İçinde 
Alman militarizmi vardır ve Yahudi burjuvazisinin 
olmadığını düşünmemek için de bir nedenimiz 
yoktur. 

İşte veriler: “Almanya’nın Türkiye’ye olan ihra-
catı 1888 yılında 11,7 milyon Mark iken, 1905’te 71 
milyon Mark’a yükselmiştir. Türkiye’den yaptığı 
ithalat da aynı tarihler arasında 2,3 milyondan 51,6 
milyon Mark’a yükselmiştir. İttihat ve Terakki’nin 
İngiliz taraftarı bir üyesi, Selanik Yahudilerinin 
genellikle Alman davasına kazanıldığı iddiasın-
dadır. Bu zat, 1911 yılında Merkez-i Umuminin 
gizli bir toplantısında, şu sözleri söylediğini ileri 
sürmektedir:’Almanya, Avusturya-Macaristan 
ve Türkiye’de Yahudi masonluğu, gözü doymaz 
Prusya askerliğinin yuvasıdır. Selanik’te Paris ve 
Roma’ya sempatizan bazı Yahudiler de bulunmakla 
birlikte Yahudilerin çoğu Berlin’i tutmaktadır.’ Bu 
gerekçeyle, Merkez-i Umumi toplantısında Albay 
Sadık Bey ve bu zat, subayların mason derneklerin-
den çıkmasını istemişlerdir.” (12) Böylece, İttihat ve 
Terakki içindeki tercihlerin yeni tartışmalara neden 
olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. 

Avcıoğlu, bu ilginç notunu şöyle sürdürüyor: 
“Gibbons da, Alman emperyalizminin Türkiye’yi 
ele geçirme çabalarına karşı, Ermenilerin büyük 
bir engel teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Ona 
göre, ‘Ermenilerin çoğu, Fransız ve Amerikan 
okullarında yetişmişlerdir, Fransızca ve İngilizce 
bilmektedirler. Batı Avrupa, Amerika ve özellikle 
İngiltere ile ticari ilişkiler kurmuşlardır. Alman 
ticari ajanlarının faaliyetini doğal olarak başarısız 
kılmışlardır.’(Mandelstam, Le Sort de I’Empire 
Ottoman, Paris 1917, s. 312.) Rumların durumu da 
aynıdır. Gibbons bu nedenle, Almanların, Ermeni 
kırımını desteklediğini ileri sürmektedir. Rum ve 
Ermenileri, emperyalist emellerine engel sayan 
Almanların, Yahudi ve Müslüman kompradorlara 
yaslanmaları normaldir.”(13) 

Ancak, azınlık da olsa, örgütün içinde Alman 
militarizmi ile kurulan bağlardan rahatsız olanlar 
vardır ve bu ilişkinin “Yahudi masonluğu”ndan 
geçtiğinin bilincindedir.

Bu karşıtlığın “temelsiz” de olmadığını öğreni-
yoruz: Örneğin Avcıoğlu, İttihat ve Terakki içinde 
“İngilizcilerin” de olduğunu belirtmekte ve bunlar-
dan birinin Albay (Miralay) Sadık Bey olduğunu 
haber vermektedir. Başkaları da vardır ve örgüt 
içinde bu yönden gelen eleştirilerin sert tartış-
malara neden olduğu anlaşılmaktadır. Sadık beyi 
biliyoruz, bu çatışmanın haberini veren Avcıoğlu, 
“İngilizci” olan diğer “zat”ın adını vermemiştir. 
Ancak, bu tartışmanın hesabı daha sonra görülen 
derin yaralar bıraktığını anlıyoruz.

İzleri takip ederek bulabildiklerimiz şöyledir: 
İttihat ve Terakki’nin 1909 tarihli Kongresinde, bu 
yönde verilmiş iki önerge vardır. Bu önergelerden 
biri Doğan Avcıoğlu’nun da belirttiği gibi Miralay 
Sadık Bey’e aittir. Sadık Beyin önergesi “Siyonizm 
ve Masonluk” başlığını taşımaktadır ve önergede 
örgüt içindeki bu ilişkilerden duyulan rahatsızlık 
sezilmektedir. 

Doğan Avcıoğlu’nun isim vermeden belirtip 
geçtiği diğer önerge hakkında Goloğlu şu bilgileri 
veriyor: 1909 Eylül sonu ve Ekim ayında Selanik’te 
toplanan kongreye öneri sunan ikinci kişi Mustafa 
Kemal’dir. Öneri, Cemiyet’in yasal-açık-bir siyasi 
parti haline gelmesi, masonlukla ilişkisinin kesil-
mesi, askerlerin tamamen siyasetten çekilmesi 
noktalarında kesin bir tavır taşımaktadır. Goloğlu, 
“Üç yıl sonra yazdığı bir mektupta Mustafa Kemal, 
bu önerileri sebebiyle ‘mürteci’ ilan edildiğini ve 
idamına karar verildiğini yazmıştır. Gerçekten, 
Cemiyet içindeki zaten pek yüksek olmayan pres-
tijinin bu kongreden sonra tamamen kaybolduğu, 
yönetici çarkının dışına itildiği fark edilir.”(14) 
diyor. Örgüt içinde, Almanlarla bağın tartışmaya 
açık olmadığı açıktır. Mustafa Kemal’in örgüt 
içindeki itirazları nedeniyle üzerinin çizilmesinin, 
İstiklal Mahkemelerindeki kanlı hesaplaşmalara 
giden yolu açtığı, masonlar için ise uzun bir tatil 
için kapıları araladığı bellidir.

Mustafa Kemal’in masonlar ve İttihatçılarla 
sorununun bu olayla başladığını düşünmemizi 
engelleyecek bir neden yoktur. Hep biriktirdiğini 
ve hep kuşku duyduğunu biliyoruz. Kuşku, ipini 
çekmek için bir kez harekete geçmiş olanların, 
her zaman harekete geçebileceklerini düşünmek 
demektir ve İzmir Suikasti olayı ancak bu kuşku 
ile düşünüldüğünde anlam kazanabilir. 1909 
Konresi’nde, “İttihat ve Terakki’nin açık bir siyasi 
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parti haline gelmesi ve masonlukla ilişkinin kesil-
mesi” önerisi tepkiyle karşılanmış, kendi deyişiyle, 
bu yüzden “Mürteci” ilan edilmiş ve “idamına” 
karar verilmişse bu bir açık hesaptır ve kapatılması 
için takrir-i sükun dönemini beklemek, pragmatik 
bir siyasetçi için şaşırtıcı değildir.

Peki öyleyse, azınlık burjuva sınıfının iç 
hesaplaşmasında, İttihatçılar ile başlayan girişim-
lerden Cumhuriyet’e kadar aktarılan sürekliliği 
nasıl açıklayacağız? İlki, siyasi ayrımın her zaman 
sınıfsal bir ayrıma tekabül etmediğini biliyoruz. 
Bazen, kişisel karşılaşmalar, siyasal çatışmaların 
yönünü belirleyebilir. Kaldı ki, burada sınıfsal bir 
farklılaşmanın olduğunu söylemek de öyle kolay 
değildir. Mustafa Kemal de en azından çocukluk 
dönemini Selanik’te bir “Dönme” mahallesinde 
geçirmiştir. İlk öğreniminden kalan tanışıklığı da 
dikkate aldığımızda, bağlılığı açıklamak kolaylaşır. 
Kaldı ki, artık “Türkçülük” vardır ve homojen bir 
topluma dayalı yeni bir devlet fikri giderek güçlen-
mektedir.

Öte yandan İttihatçıların yarattığı bir fiili 
durum da vardır. Ne olursa olsun, Ermeniler sürül-
müş, Rumlarla olan çatışma alevlenmiştir. Kendini 
bu çatışma içinde bulanların, taraf olmaktan ve 
“davayı omuzlamak”tan başka çaresi yoktur.

Özetle, bunlar, Anadolu’daki Ermeni ve Rum 
tehcirinde, Alman-Yahudi-İttihat ve Terakki etkisi-
ne dikkat çekmektedir. İttihat ve Terakki’yi kontrol 
eden iki güç Alman Emperyalizmi ve Yahudi 
burjuva sınıfının, savaşa girilmesi halinde, bunu 
Ermeni ve Rumlar’dan topyekün kurtulmak için 
bir fırsat olarak kullanmayı planladığının delilidir.

Öyle ise bu planın, karşı tarafça da bilinmesi 
gerektiğini düşünmeliyiz. İşaretleri var; Ermeni ve 
Rumlar tarafından bu planın bilindiği ve engelle-
mek üzere çeşitli girişimlerde bulunulduğunun en 
önemli işaretlerinden biri “Cemal Projesi”.  Bununla, 
İstanbul Hükümetinin “Ermeni Tehciri” politikasını 
beğenmeyen ve idaresi altındaki Suriye’de Ermeni 
göçmenlere ılımlı davranan Cemal Paşa’ya krallık 
teklif edilerek, İttihat ve Terakki’nin karşısına dikil-
mesi sağlanmak istenmiştir. “Birinci Dünya Savaşı 
içinde, Türkiye üzerinde yapılmış olan gizli anlaş-
malarla ilgili Rus belgeleri arasında, Çarlık Rusya 
Hariciye Nazırı Sazonov’un, Paris, Londra, Roma 
Büyükelçilerine gönderdiği bir telgraftan bu durum 
anlaşılmaktadır. Projenin İstanbul Ermenilerinin 
eseri olduğu söylenmiştir. Bu belgeye göre: Cemal 
Paşa, babadan oğula geçmek koşuluyla sultan ilan 
edilecektir; sultanın yönetiminde Suriye, Filistin, 
Irak, Arabistan, Klikya, Ermenistan ve Kürdistan 

eyaletlerinin bağımsızlıkları tanınacaktır. Projeye 
göre, bu koşullar gerçekleşirse, Cemal Paşa, hem 
İstanbul’a, hem de Almanlara savaş açmayı kabul 
edebilirdi”(15) Ancak proje İngiliz-Fransız yayılma 
politikasının içinde değildir, hiçbir biçimde uygula-
ma şansı bulunamaz.

Avram Galanti, bu plan karşısında Rumların 
tepkisini ise şöyle anlatıyor: “Yunan orduları 
Anadolu’da mahvolduktan sonra, baki kalan 
askerleriyle Rum muhacirleri Yunanistan’a ve 
Selanik’e geldikleri vakit, Yunanlılar, Yahudilere 
taarruz etmeye başlamışlardır. Selanik’te çıkan 
‘Makedonya’ ve ‘Tahidromos’ adındaki Yunan 
gazeteleri bu taarruzun Hahambaşı Becarano 
Efendi ile Çorlu Yahudi cemaati reisi tarafından 
Kemal Paşa hükümetine olan sadakat beyanatın-
dan ve Trakya Yahudilerinin Doğu Trakya’nın 
Türkiye’ye iade edilmesinden dolayı izhar eyledik-
leri samimi sevinçten dolayı ileri gelmekte olduğu-
nu yazmışlardı.”(16) Bir ittifak var, işaretlerinden 
biri budur.

Öyleyse, savaş sonunda, tehcirden İttihat ve 
Terakki Partisi’nin sorumlu tutulması yerindedir. 
Yahudilerin özellikle neden anılmadığını ise bile-
miyoruz; İttihat ve Terakki ile aralarında bir ayrım 
var mıydı, şimdi soru budur.

Selanik

Abdülhamit devrilmiş ve Selanik’e sürgü-
ne gönderilmiştir. İttihat ve Terakki ile Selanik 
hem darbenin hem de sürgünün yeni mekanıdır. 
Karaso’nun alaşağı ettiği Hamit, Selanik’te ünlü 
bir zengin yahudi ailenin evinde göz hapsine 
alınmıştır. Sürgün evi, bu kentteki Yahudi burju-
valarının zenginliğinin ne boyutta olduğunun da 
bir göstergesidir: “Sürgün yıllarında (1909-1912) 
Abdülhamit’e tahsis edilmiş olan Allatini ailesinin 
(Bir İtalyan Yahudi ailesi) köşkü, 1895’deki İngiliz 
donanmasının ziyaretinde İngiliz subaylarıyla 30-
40 genç kızın katıldığı bir baloya imkan verecek 
bir salona sahipti.” (17) Selanik, İmparatorluğun 
diğer bölgeleriyle taban tabana zıt bir görüntü için-
dedir. Zengindir, canlıdır, hareketlidir, sefalletten iz 
yoktur ve boğazına kadar iktidar savaşının içine 
gömülmüştür. Goloğlu, şehrin canlılığını şöyle 
anlatıyor: “Kültür hayatı da çok gelişti. 1895’ten 
itibaren 5-6 Ladino(İspanyol Yahudicesi), 3-4 
Türkçe, 3-4 Rumca, 2-3 Fransızca, 2 Bulgarca, 1 
Romence günlük ya da haftalık gazete yayınla-
nıyordu. Alliance Israelite Universelle (Evrensel 
İsrael Birliği)’nin Fransızca eğitim veren 7 tesisi 
vardı. Nüfusun yarısını oluşturan Yahudilerin 50, 
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müslümanların 32 ve ayrıca Rum, Sırp, Bulgar, 
Romenlerin kendi okulları vardı.” (18) 

Yahudiler, başlangıçta elbette İmparatorluktan 
yanadır. Çünkü Osmanlı azınlıklarından birinin 
bölgeye hakim olmasının Yahudilerin tasfiyesini 
gündeme getirmesi tehlikesi vardır. (19) Bu nedenle 
Siyonizme karşı soğuk bir tavır vardır. Çok yoğun 
propagandaya rağmen siyonist hareket çok küçük 
bir ilgi toplamıştır. Goloğlu, 1905’ten 1912’ye kadar 
Selanik’ten sadece 1000 Yahudinin göç ettiğine 
dikkat çekiyor.(20) Dolayısıyla Sefardimler ve 
dönmeler kütle halinde Osmanlıcılığa yöneldiler. 
Devleti kurtarmak onlar için de bir politika haline 
geldi. İttihat ve Terakki içindeydiler ve ideolojik 
olarak da onları bu örgütün içindeki diğerlerinden 
ayırmanın bir olanağı yoktur.

Üstelik, hem İmparatorluğun diğer bölge-
lerinde hem de Selanik’te bir de Avdeti faktörü 

vardır. Görünüşe göre müslümandırlar. Ancak 
Goloğlu, 1900’lerin başlarındaki Osmanlı toplu-
munun “dönmeler”i de Yahudi saydığını söylüyor.  
Problemleri daha çok Yahudi cemaati ile ilgilidir.  
J.Nehame’nin “Selanik Yahudileri’nin Tarihi” adlı 
eserine göre Yahudiler dönmeleri Yahudi saymıyor-
lar. “Yahudilere göre Dönmeler, lanetlilerdir, fitne, 
fesat ve zındıklık gibi deyimler onlara uygundur. 
Dönmeler de Yahudilerden nefret eder, kafir sayar 
ve bunu açıklamaktan çekinmezler. Bir Cumartesi 
günü bile onları öldürmenin caiz olduğuna inanır-
lar. Aralarındaki düşmanlık öyledir ki, çoğunluğu 
oluşturan Yahudiler her fırsatta onlara hakaret ve 
eziyet ederler. Bu yüzden Dönmeler kendi arala-
rında toplu halde ve ayrı mahallelerde yaşarlar. Ne 
Yahudilere ne de Müslümanlara yüzyıllardır karış-
mışlardır. Bunlara karşılık kendilerini Müslüman 
gösterdikleri için, yabancı dillere büyük tepki 
gösteren Yahudilerin aksine, Türkçe’yi öğrenmeyi 
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Selanik 1908 ya da Paris 1789
“Tarihçiler ve siyaset uzmanlarına göre, İkinci Meşrutiyet dönemi, 10 Temmuz 1324 (23 Temmuz 

1908)’de başlatılır. Bir bakıma bu saptama yanlış değildir. Hukuksal bakımdan da doğrudur.

Çünkü Sultan Hamid 1293 (1876) Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe konacağını (ya da koyacağı-
nı) 11 Temmuz günü yayımladığı bir İrade ile resmen ilan etmiştir.

Sosyal ve siyasal gelişmeleri izleyen incelemelerin yazarları bu tarihi 1889’da gerilere götürebilir. 
Onlar da haklıdır. Bu kadar uzağın ayrıntılarına girmeyeceğiz:

Reval Buluşması (10 Haziran 1908), Rumeli’deki ihtilalcilerin yüzlerini değiştirmiştir. 10 Haziran’la 
10 Temmuz (23 Temmuz 1908) arasındaki bir buçuk ay içinde çok şeyler olmuştur. Ve bir ‘devir’ bıçakla 
kesilir gibi, kendinden önceki ‘devir’den kopmuştur. 10 Temmuz’dan önce, başhafiye Fehim Paşa gibi 
konuşuluyordu. 10 Temmuz’da herkes sanki birer Namık Kemal’dir.

O gün Manastır’da bazı eylemler olmuştur. Mekteb-i Harbiye Ders Nazırı Vehip Bey (sonra Paşa) 
ünlü söylevini vermiştir. Aynı akşam şehir parkında üç yüz kadar subay askeri bandoya zorla Fransız 
milli marşı Marseyez’i çaldırmışlardır. Manastır valisi istifa zorunda bırakılmıştır. Subaylar Yıldız’dan 
ayrı olarak ‘Hürriyet ilan etmişler’, ‘heykel-i istibdadı’ yıkmışlardır.

O gün Selanik’te de çılgınlığa varan bayram gösterileri, tüm kenti kaplamıştır. Her köşe başında, her 
kahvede ‘hatipler’ vardır. Türkçe, İspanyolca, Fransızca ve Rumca söylevler vermektedirler. Polis memur-
ları, hiçbir şeye karışmayan dinleyiciler arasındadırlar. Duvarlara yapıştırılmış bildirilerin başında, elleri 
tabancalarının kabzasında, ‘fedailer’ nöbet tutmaktadır. Bildirileri meraklılara yorumlamaktadırlar. 
1789’un fikirleri sanki her yerden fışkırmaktadır.

Lokantalar bedava yemek vermektedirler. Olimpos Meydanı’na çıkan sokaklar hıncahınç doludur. 
Gece yarısı, çılgınlık son haddine varmıştır. Hüseyin Hilmi Paşa, Abdülhamit’in İradesini halka bildir-
diği zaman, padişah kulları çoktan vatandaş olmuşlardı. Bildiri, Marseyez nağmelerinin verdiği çoşku 
ile dinleniyordu. Düşmanlar kardeş olmuşlardı... Henüz 1789’daydılar. Avrupa’yı baştan başa sarmış olan 
1848 ihtilalleri sanki yapılmamıştı.”

                                                          Tarık Zafer Tunaya. Türkiye’de Siyasal Partiler. 3.Cilt. s.21-22.
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gerekli saymışlardır. Bu yüzden Yahudiler daha 
da çok kendi içlerine kapanırken bu küçük cemaat 
yönetici Türk kadrolarıyla daha yakınlaşmışlar-
dır.”(21) Demek ki, İT içinde Yahudi faktörünün 
yanında bir de Avdeti faktörü vardır. Bu kimin kim 
olduğu noktasında daha büyük karışıklıklara yol 
açmaktadır.

Hepsi, Fransız Devriminin milliyetçi dalgası 
ile modernleşme rüzgarına kapılmışlardır. Ancak 
Yahudiler “haham” engeli nedeniyle daha geç, bu 
engeli bulunmayan Dönmeler daha erken bir biçim-
de modernleşmişlerdir. Kurdukları Fransızca ve 
Türkçe eğitim veren iki okul, Fevziye ve Terakki, 
Osmanlı ülkesindeki ilk modern okullardır. Ayrıca 
kendi istekleriyle “devlet okulları”na da gitmekte-
dirler. 

Selanik, Osmanlılar tarafından Türkleştirilmek 
istenmemişti ancak Yunanlılar Yunanlılaştırmak 
için harekete geçince Yahudiler için sıkıntılı gün-
ler de başlamış oldu. 1914’ten önce, Yahudiler ve 
Dönmeler “Helenizmin” kendileri için bir tehdit 
olduğunu yaşayarak görmüşlerdi.

Şehirde, siyonizm sorunu da bu salınımlara 
göre şekillenir. Selanik Yahudilerinden siyonist 
örgütlere hiçbir başvuru olmamasına karşılık 
Yunanistan’dan ilgi büyüktür. “Siyonist arşivleri, 
1912 Aralığında Yunan işgalinden önce, Selanik 
Yahudilerinden Siyonist Teşkilatına hiçbir baş-
vuru bulunmadığını gösteriyor. Buna karşılık 
Yunanistan’daki Yahudilerin 1903’ten itibaren 
başvuruları görülüyor. Açıkçası Yunan baskısı 
yüzünden hep şikayetçi olmuşlardır. Nitekim 
Yunan işgalinin birinci ayı dolmadan Siyonist 
Merkezine Selanik’ten 6 yardım başvurusu yapıl-
mıştır. Bir belgeye göre de 1914’den önce kentte 
ancak birkaç siyonist varken ondan sonra ‘örgüte 
dahil olmasa da Siyonistliği kabul etmeyen tek bir 
aile kalmamıştı.’ Bunun sebebi çok açıktır. Türk 
yönetimi kaldıkça yerlerini kaybetmekten korku-
ları olmayan Yahudiler, başka çözümlere iltifat 
etmiyorlardı.”(22) 

Bir Yahudi kaynağı da, 1908 hareketinin yan-
kılarını şöyle veriyor: “İmparatorluktaki Yahudi 
cemaatleri Jön Türk Devrimi’ni sevinçle karşıladı-
lar; artık Yahudilere kamu hayatının her alanında 
yeni imkanlar doğacağı yolunda büyük bir beklenti 
oluştu. Türkçe öğrenime büyük bir talep oldu. 
Okullarındaki Türkçe ders saati sayısını arttıran 
Alliance da devrimin Türkiye Yahudilerinin gele-
ceği için büyük umutlar vaat ettiğini düşünüyor ve 
gelmiş olan hürriyet devrine Yahudileri hazırlıklı 
kıldığı için kendisine pay çıkarıyordu” diyor.(23) 
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Osmanlı Meclisi Meb’usanında 
Siyonizm Tartışması

Siyonist projeyi Osmanlıyı soyarak 

finanse ettiler

“Bu konuyu ilk kez kürsüye getiren Gümülcine 
Meb’usu İsmail Hakkı bey oldu. İsmail Hakkı 
bey, ikinci Meclisi Mebusan’da İttihat ve Terakki 
Fırkasından üye seçilmiş fakat muhalefet kanadını 
oluşturarak gidişe karşı çıkmış ve daha sonra da 
Ahali Fırkası’nı kurmuştu (21 Şubat 1910). İttihat 
ve Terakki Fırkasından Meclis içinde ilk kopma 
Ahali Fırkası ile başlar. Tutarlı eleştirileriyle ilgi 
çeken Karasi mebusu Vasfi efendi, Tokat meb’usu 
Mustafa Sabri efendi Ahali Fırkasının Meclisteki 
gücüne katkıda bulunmuşlardı. Fırka programında, 
Ayan Meclisi üyelerinin belli bir bölümünün ulusca 
seçilmesini öngören madde ilgi çekicidir. Tümünün 
Padişah tarafından atanmasına bir karşı çıkmaydı 
bu. ..

O gün 48. Birleşimde Ahali Fırkasının başkanı 
İsmail Hakkı bey, önemli bir konuya değinmekte, 
şunları söylemekteydi:

İsmail bey (Gümülcine) – Berlin’de kurulan 
cemiyetin kararlarından bazı maddeleri arz edersem, 
amaçları tam anlaşılmış olacak ve sorun da artık 
açıklanmaktan kurtulacaktır. ‘Osmanlı devleti yöne-
timinde, meşrutiyetin şanlı biçimde oluşmasından 
beri Meclisi Mebusanın sayın üyelerinden bazılarıy-
la, Genç Türk’ler ve onların düşün alanı olan dergiler, 
ortak görüş ve düşünceleri belirtmişlerdir.’ (Gürültü) 
Asıl aşağıda musevilerin Filistin toprağında yerleş-
mesine arka çıkanlar hakkında bir takım düşünceler 
var. Başka bir maddede Cemiyetin başkan ve üyeleri 
arasında, ülkemizde yüksek makamları işgal etmek-
te bulunan bazı kişilerin var olduğu yazılıdır ve bu 
layihanın diğer bir maddesinde...

Başbakan Hakkı Paşa – Bu yüksek makamı 
bizde mi işgal ediyorlar?

İsmail bey – Evet, öyle diyor.

Talat bey (Edirne) – İzin veriniz efendim. Bu 
sorunu anlatacağım. İsmail bey bundan bir mistere 
bir sır gibi söz ediyor. Oysa bu kararları aldıktan 
sonra buraya bir adam göndermişler ve hükümete 
baş vurarak Osmanlı ülkesinde Yahudi yerleşimi 
için izin almak istemişler. Bendeniz o adamla, yani 
cemiyetin sekreteri ile görüştüm. Tekliflerinin hükü-
metçe kesinlikle kabul edilmeyeceğini söyledim. 
Ve bu adam Cavit beyden randevu istedi. Cavit bey 
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Yani Alliance, 1908 devriminin fikirlerini kendisi-
ne yakın buluyor hatta “Türk Devrimi’nin onların 
düşüncelerini muzaffer kıldığını” düşünüyorlardı.

Aynı kaynak, Yahudi cemaatini heyecanlandı-
ran ve öncü bir kuruluş olan Alliance İsrailit’in ken-
disini devrimle özdeşleştirmesine neden olan somut 
olayları da şöyle sıralıyor: “Yahudi cemaatlerinin 
çoğu artık A.I.U. (Yahudi Alyans okulları) okulla-
rından yetişmiş kişilerce idare edilmekteydi. Yeni 
Osmanlı Mebuslar Meclisi’ndeki dört Yahudiden 
üçü (Karaso, Feraci ve Mesliah) A.I.U. okullarından 
mezun olmuş insanlardı. Buna ek olarak, bazı Türk 
devlet görevlileri de (şair ve filozof Rıza Tevfik 
Bey gibi) A.I.U. okullarında öğrenim görmüşlerdi. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en önemli liderle-
rinden biri olan Talat Paşa, Edirne’deki Alliance 
okullarında Türkçe okutmuş ve okul müdürünün 
kızından da Fransızca dersleri almıştı. Örgüt şimdi 
yüksek mevkilerde dostlara sahipti.” (24) 

Bu dostların sayısının ne kadar olduğu bugün 
de bilinmemektedir. Yahudi tarihçi  Lewis, bu 
konudaki bir söylentiye dikkat çeker: “İttihat ve 
Terakki  Komitesi hakkında ana gerçek, onun esas 
itibariyle Türk ve Müslüman olmayan karekteri-
dir. Ta başlangıcından beri onun gerçek liderleri 
arasında saf  Türk kanı taşıyan bir kişi zor bulu-
nur. Enver bir Polonyalı dönmenin oğludur. Cavit 
Yahudi dönmelerindendir. Karaso Selanik’li bir 
Sephardim Yahudisidir. Talat Müslüman olmuş bir 
Bulgar çingenesidir...”(25) Lewis, Enver Paşa hak-
kındaki iddianının onun Enver Celaleddin Paşa ile 
karıştırılmasından kaynaklandığını ileri sürmekte-
dir. Karışıklık mı değil mi tartışması bir yana, bu 
düzeltmenin de bizim için bir düzeltme getirdiğini 
belirtelim. Yani, Türkçülüğün esin perileri arasın-
da bulunan ve “Leh asilzadesi” olduğu iddia edilen 
Celaleddin Paşa da bir Polonya yahudisidir.

1908 ile 1920 aralığı artık Osmanlı 
İmparatorluğunun Yahudi sakinlerinin doğrudan 
iktidara yakınlaştığı, zaman zaman onu elinde 
tuttuğu ve bir yurt özlemi ile ilgili yeni fikirle-
rin yeşerdiği bir dönemdir. Bu özgürleşmenin 
Yahudiler arasında nasıl bir siyasal kaynaşma 
yarattığını ise ilerleyen satırlarda buluyoruz. 
“Selanik ve özellikle İstanbul’daki Yahudiler 
arasında baş gösteren önemli bir siyasal ideoloji 
Siyonizm oldu; bir süre sonra iyice palazlanan bu 
akım, A.I.U. kurumlarının varlığını tehdit etmeye 
başladı.”(26) Yani Siyonizm o kadar yaygınlaşı-
yor ki, bir Yahudi eğitim örgütü olan Alyans’ın 
varlığını bile tehdit etmeye başlamıştır. Türklerin 
“milli uyanışı” asıl Yahudilerin uyanışını sağlamış 
görünmektedir. Şöyle devam ediyor: “...Siyonizm 
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kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyeceğini söyledi ve 
görüşmedi.

Lütfi Fikri bey (Dersim) – Görüşmesinde bir 
engel vardır.

Talat bey (Edirne) – Her şeyden bir anlam çıka-
rıyorsunuz. Fakat namus sorunudur. Herkesin namu-
suyla oynamayın.(Talat Paşa, Lütfi beyin Cavit bey 
için ‘Dönme’ imasında bulunmasına yanıt veriyor.)

İsmail bey (Gümülcine) – Cemiyetin kararları-
nın bir maddesinde diyor ki ‘Türklerin girişimimize 
en uygun görünen yeri Şattülarab, Suriye, Filistin. 
Musevi nüfusunu uygun biçimde genişletip yoğun-
laştırmak tezi bize son derece önemli görünüyor. 
Osmanlı devleti Musevi göçmenlere kapılarını açık 
bulundurduğunda, yüksek makamları işgal etmekte 
bulunan mezhepdaşlarımız bütün etkinliklerini 
Osmanlı hükümetinin politik ve ekonomik gelişmesi 
için kullanacaktır. Böylece yüce devlete güvenli ve 
etkili ortaklık yolu açılacaktır. Kuşkusuz bu ortaklı-
ğı oluşturacak Osmanlı devlet adamları ilahiri...

Başbakan – Rical-i Osmani’den aşağısını da 
okuyunuz. Bir şey var gibi.

İsmail bey – Rical-i Osmani de yararlanacaktır 
diyor.

Başbakan – Yani para kazanacaklar.

İsmail bey – Hayır, o demek değil. Yörenin 
imarından söz edilmek isteniyor. Çünkü Irak’ı geliş-
tirecekler, imar edecekler. Irak’tan aşar vergisince 
yararlanacaklar demek istiyor.

Başbakan – Yani ülke değil, rical-i Osmani 
yararlanacak.

İsmail bey – Bunların amacı bu. Bunlar fettan 
adamlar ve hem de akçeli adamlar oldukları için, 
başka biçimde Osmanlı hükümetini güç duruma 
düşürüp kendilerine sığınmaya zorunlu bırakıp, 
amaçlarını desteklemek istemişler. Fakat bu gün o 
amaç desteklenmemiştir. Fakat koydukları, vaaz 
ettikleri parmak etkisini göstermektedir. Bunun için 
ben de burada söz konusu etmeyi gerekli gördüm 
ve bu gibi sorunlarda uyanık durmak gereğini arz 
etmek istedim.

Rıza Tevfik bey – Cavit beyi aldatamazlar. 
Cavit bey hiç böyle şeylere inanır mı?

İsmail bey  (devamla)- Osmanlı ülkesinde 
bunların kökleşmesi, kurumlaşması ilk kez ne ile 
başladı? Denilebilir ki aynı mesleğe yararlı olan Sir 
Ernst Cassel tarafından başlatıldı ve Milli Banka 
tarafından başlatıldı. (Kişiye ait söz istemez sesleri.)
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İstanbul’da ancak 1908’den sonra önemli bir mesele 
hüviyetini kazandı. Dünya Siyonist Örgütü içinde-
ki belli başlı akımlar, Herzl’in Filistin’in akıbetini 
Osmanlı Sultanıyla görüşmesi örneğinde olduğu 
gibi, öteden beri kendilerine Filistin’in kapılarını 
açacak anahtarın İstanbul’da olduğuna inanmak-
taydı. Ne var ki, II.Abdülhamit’in istibdat rejiminde 
bu konuda somut bir başarı elde edilememişti. 1908 
devrimiyle durum değişti.”(Yahudi.s.190.) Özeti 
şudur: “Böylece İstanbul, Siyonist faaliyetlerin ana 
merkezi oldu...”(27) 

Bu arada Siyonistlerin Le Jeune Turc adında bir 
Fransızca gazete çıkarmaya başladıklarına da deği-
nelim. Bu simge olaylar üzerinde hiç düşünülme-
miş olması şaşırtıcıdır. “Jön Türkler” belli ki başka 
bir “etnisite”yi işaret etmektedir. Konuyla ilgili 
kaynaklardan saptayabildiklerimizi burada analım. 
Yeni Asır’ı çıkaran Fazlı Necip Avdeti kimliği ile 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli faaliyetleri 
içindeydi. Örgütün önderleri de ilginç biyografilere 
sahipti. Talat Alyans mektebinde okudu ve orada 
öğretmenlik yaptı. Selanik’te de en önemli ortağı 
Karaso’ydu. Örgüt ile masonluk arasındaki ilişkiyi 
kuranın da bu ikili olduğu biliniyor. 

Meşrutiyet’in ilanı ve Abdülhamit’in indirilme-
sini destekledikleri de açıktır. “25 Temmuz günü, 
İstanbul’da, hepsi de Selanikli olan ünlü İstanbul 
tüccarlarından Mehmet Balcı ve Kardeşleri, Ali 
Kibar, İpekçi Kani, Şamlı Mustafa ve oğulları, 
Selanik Bonmarşesi sahiplerinin büyük çaplı bir 
sokak gösterisi düzenlettirdikleri görülüyor.”(28) 
Abdülhamit’in indirilmesi ve iktidarın İttihat ve 
Terakki’ye geçmesinin hem Osmanlı içindeki 
pozisyonlarını iyileştireceği ve hem de siyonist 
olanları açısından Filistin ile ilgili beklentilerinin 
önünün açılacağı düşünülmüş olmalıdır.

Sonuç itibariyle 1908 hareketi basit bir iktidar 
mücadelesi değildir: “Hareket, yalnızca bir subay 
ve aydın hareketi olarak kalmamakta, ekonomik 
hayatta paşalar ile Rum ve Ermeni zenginlerinin 
kurdukları tekeli yıkmaya azimli bir ticaret burju-
vazisi tarafından desteklenerek, bir toplumsal teme-
le oturmaktaydı.”(29) Abdülhamit her açıdan böyle 
sıkıntılı bir kavşakta duruyordu. Kaderini de büyük 
ölçüde bu çatışmalar belirledi. “Yaşamı boyunca 
‘Kızıl Sultan’, ‘Pinti Hamit’ ve koyu bir müstebit 
olarak tanıtılmasında İttihat ve Terakki’nin büyük 
bir rolü olmuştur. Fakat ölüm haberi Mebusan 
Meclisi’nde çok saygılı bir dille belirtilmiş, ayakta 
dinlenmiş ve 11 Şubat celsesi tatil edilmiştir.”(30) 

Öte yandan böyle gürültülü bir mücadelenin 
arkasında hiçbir iz bırakmaması mümkün değildi. 
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Başbakan – Söyleyin, söyleyin.

İsmail bey (Gümülcine) – Söylerim, ben söy-
lerim. Bu banka, onların sermayesi ile kuruldu ve 
adına Milli Banka (Banka İttihat ve Terakki’nin 
kontrolündeydi,  1918 yılında el konuldu o.g.) denildi. 
Elbette bu Milli Banka, burada güçlenecek, varlık-
lanacak ve ülkemizde bir çok mali sorunları eline 
alacak, çalışacak, kazanacak ve Osmanlı maliye-
sinde önemli bir yeri edinecek, Talat bey tarafından 
red edildiği söylenen amaca ulaşmak için el altından 
çalışacak... Osmanlı ülkesinde maliye sorunlarını ve 
mali kuruluşları, imarı, şirketleri vesaireyi avuçları-
nın içine alarak bu yolda isteklerine ulaşmak isteyen-
lerin en birincisi halen büyük bayındırlık işlerinin 
hepsinde, oy sahibi, etki sahibi, varlık sahibi olan, 
Lütfi Fikri beyin de geçen günlerin birinde adını 
söylediği, Salem’dir.

Talat bey (Edirne) – Ayıptır, o adam bu memle-
ketin en namuslu adamıdır.

Başkan – Bu sözlerle Salem beyin namusuna 
halel gelmez.

İsmail bey (Gümülcine) – Ben size isim söyle-
meyeyim dedim, siz istediniz.

Hamdi efendi (Antalya) – Niye kızıyorlar, ne 
oluyor?

Başbakan (İbrahim Hakkı Paşa) – İzin veriniz. 
Şimdi İsmail beyefendinin söylediği sözler, gerçek-
ten gayet kusursuz hayali bir roman oluşturuyor. 
Bir roman ki, bundan önceki Hakan döneminde de 
bundan daha güzeli yapılamazdı.

Lütfi Fikri bey (Dersim) – Sizin tercüme ettik-
lerinizden iyi mi idi Paşa Hazretleri.(Başbakanın 
Abdülhamit için çevirdiği polisiye romanlara gön-
derme yapıyor.)

Başbakan – İyi ondan da iyi. Yalınız İsmail beye-
fendinin iyi niyetinde kuşku yok. Çünkü söylerken 
çekingenliğinden anlıyorum ki bu, kendilerine hika-
ye edilmiş bir romandır.

İsmail bey (Gümülcine) -  Bende bir layiha daha 
var.

Başbakan - İzin veriniz, size itiraz etmiyorum 
ki, ne cevap veriyorsunuz? O nedenle İsmail beye-
fendinin zihninde yer eden gerçekten bu ülkede gizli 
ve zararlı büyük işler olduğunu ve bir takım kişilerin 
büyük roller oynadığı gibi düşünceler oluşmuş. Yani, 
bu ülke, yakında bir İsrail devleti haline girecek ya da 
buna benzer bir şey olacak. Öte yandan görüyorum 
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İttihat ve Terakki için ileri sürülmüş olan Mason ve 
Siyonist yakıştırmasının, Osmanlı içinde çok tartı-
şılmış olduğu anlaşılıyor. Örneğin Miralay Sadık, 
İttihat ve Terakki Kongresinde şunları söylüyor: 
“Biz ihtilal ve inkılap yaptık. Ümmeti ve milleti 
büsbütün sukutu ahlaka sevk etmek için değil. 
Biz Sultan Hamid’i hallettik, bunun yerine birkaç 
türedinin sivrilmesi, halkın yeni baştan bu sivrilen 
türedilere esir olması için değil... Bugün Siyonistler 
nazarında Osmanlı Devleti, o devletin tam olarak 
çökmesi, hiç değilse Kudüs’ün ve Filistin’in bizden 
kopartılması matmaı nazar olmuştur. Orada bir 
Yahudi devleti kurmak istiyorlar ve Kudüs’ün ken-
dilerine, arz-ı mavut olduğuna inanıyorlar.”(31) Bu 
tartışmalar içinde siyonist olmakla suçlananlar ara-
sında Talat Paşa ve Maliyeci Cavit vardır. Maliyeci 
Cavit, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra “İzmir 
Suikastı” davası nedeniyle İstiklal Mahkemesi 
kararıyla asılmıştır. İttihat ve Terakki’nin mason ve 
siyonist olduğu yönündeki tezler, Avrupalılar tara-
fından da yoğun olarak tartışılmıştır.(32) Konunun 
ne kadar “meşru” görüldüğüne örnek ise Filozof 
Rıza Tevfik’in Meşrutiyetin ilk aylarında siyonist 
olduğunu ilan etmesidir.(33) Karaso ise sade bir 
Yahudi değildir. Yetkin, onun da Abdülhamit’ten 
Filistin’de bir Musevi yurdu talep etmeye giden 
siyonist heyetine dahil olduğunu haber vermekte-
dir.(34) 

Şair Eşref tabloyu şöyle çizmektedir:

Avdetiler ile hükümetimiz

Benzedi devleti Yahuda’ya

Bab-ı Fetvayı da çiftlik edip

Verdiler en nihayet Musa’ya

Yahudi ve Rum savaşı

1912’de merkez, Selanik, Yunanistan’ın kontro-
lüne geçince 1914 için de şartlar hazırlanmış oldu. 
Ermeni ve Rumlardan topyekün kurtulmanın vakti 
gelmişti. 

Bu yıllarda eski korkuların ve eski düşman-
lıkların da hatırlanmaya başlandığını öğreniyoruz. 
Örneğin, Yahudi cemaatinin geçmişte Rumlarla 
yaşadıkları “kan uyuşmazlığı” endişeleri yeniden 
baş göstermiştir.  “Geçmişten beri ekonomik 
hayatta Yahudilerin rakibi olmuş Rumların sahip 
olduğu anti-semitik duygular bir kaygı oluştur-
maktaydı. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı 
boyunca Yakındoğu’daki Yahudi cemaatlerine 
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ki, bu ülkede namuslu tanınmış yahut yabancı olup da 
ülkemizde çeşitli durumda hizmet etmeye çalışmış, 
ama dostluk derecesinde hizmet görmeye çalışmış 
adamlara da bir takım suçlamalar yapılıyor... Birkaç 
siyonist budalanın, birkaç delinin, birkaç ahmakın 
düşünce ve hayale kapılmasını kabul ediyormuşuz 
gibi, musevi yurttaşlarımızın bir zan ve kuşkuya 
kapılmamalarını sağlamak için bu sorun açıklığa 
kavuşmalıdır. Meclisi Meb’usanda İsmail bey gibi 
Fırka başkanı bir meb’usun bu düşün ve kanıda 
devam etmemesi için de açıklığa kavuşması gerekir. 
O nedenle kendileri tüm bildiklerini söylesinler, biz 
de bildiklerimizi söyleyelim.(Alkışlar)

İsmail bey (Gümülcine) – Zaten Başbakanın bu 
derece kuşkulanması gereksizdir. Çünkü böyle bir 
İsrail devleti oluşması olmadığı gibi...

Gani bey (Tokat) – Devam ediniz.

İsmail bey ( devamla) – Gerçekten bizde böyle 
bir hükümet teşekkül etmek olasılığını kabul ederiz 
ve bunu demin de söyledim. Fakat bunu bir roman 
tarzında değil, görüntülerini belli etmiş olan bu 
sorunu incelemek gerekiyor. Şimdiye dek, uğradığı-
mız belalara, hiçbir şeye vaktiyle önem vermemek, 
hiçbir şeyi benimsememek yüzünden uğramadık 
ki? Bir şey gelir, adam bu şeyin önemi yok deriz, 
hayal deriz, o hayal, bu hayal, hepsi hayal. Potsdam 
görüşmesi de hayal. Fakat biz inceleyelim de zarar 
yok hepsi hayal olsun.

İsmail Kemal bey (Berat) – Eski dönemde de 
örnekler söylenmiş ve doğru çıkmıştı. Başbakan 
Paşa nasıl inkar ediyor?

İsmail bey (devamla) – Bu gibi kişiler burada 
mali meseleleri, mali kuruluşları güdüm ve baskı altı-
na almak ve gerektiğinde maliye uzmanlarını başka 
noktalara yöneltmek ve o suretle istediklerinde başa-
rı sağlamak için, borç sorununu o yollara yönelttiler. 
Borç sorununu incelerseniz, Credite Foncier gibi, 
Romanya’da ötede beride sürekli arazi alan Credite 
Mobilier gibi ve Bank Dreyfus gibi bankaların var 
olduğunu görürsünüz. Bu siyonist yanlısı bankalar 
tarafından yapılmak istenenin, öyle Başbakan’ın 
dediği gibi hayal diyerek geçiştirmek değil, önemle 
ele alınmaya değer olduğu ortaya çıkar.

Başbakan – Avrupa’nın bazı yerlerinde muse-
vi ahali kötü işlem görüyor ya da ülkenin yasaları 
musevi ahaliye bir takım sanayi ve tarımı kayıtla-
dıkları için orada bulunan musevi ahali göç etmeye 
zorunlu kalıyorlar. Bilginiz içindedir ki Avrupa’da 
bir takım varlıklı musevi vardır. Bunlar doğal olarak 



yönelik kan iftirası suçlamaları Rum cemaatlerin-
den çıkmıştı. Selanik’in 1912 yılında Yunanlıların 
eline geçmesinden sonra buradaki Yahudi cemaa-
tinin yaşadığı endişelerin aynısı, şimdi İzmir’de ve 
Küçük Asya’nın diğer küçük yerleşim merkezle-
rinde yaşanmaktaydı.”(35) Artık savaş bitmiştir ve 
Osmanlı yenilenlerin tarafındadır.  

Anadolu’daki Yunan askeri güçleri ile müca-
dele sırasında batıdaki kentlerdeki Yahudiler kaçıp 
İzmir’e toplanmışlardır. Aydın, Turgutlu, Manisa 
ve Urla’daki Alyans okullarının tahrip edilmiş 
olması ise Yunan güçleri ile Yahudi cemaati arasın-
da savaşın habercisidir. Ancak İzmir’deki Alyans 
okulları, buradaki büyük yangından “mucize eseri” 
kurtulmuşlardır ve bunu da bir haber saymamız 
gerekiyor. Bilge Umar, “İzmir’de Yunanlıların 
Son Günleri” adlı eserinde büyük yangının Yunan 
kuvvetlerinin İzmir’den çekilmesinden beş gün 
sonra çıktığını haber vermektedir.(36) Yanan evler 
ise Rumların ve içindekilerle birlikte Ermenilerin 
evleridir. Umar, Falih Rıfkı Atay’dan şunları akta-
rıyor: “Gavur İzmir karanlıkta alev alev, gündüz 
tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar, 
o zaman bize söylendiğine göre, sadece Ermeni 
kundakçılar mı idi? Bu işte Nurettin Paşa’nın hayli 
marifeti olduğunu söyleyenler çoktu... İzmir’i niçin 
yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar 
kalırsa, azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı 
korkuyorduk? Birinci Dünya Harbinde Ermeniler 
tehcir olunduğu vakit Anadolu şehir ve kasabaları-
nın oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa, 
gene bu korku ile yakmıştık....”(37) 

İzmir’de Rum ve Ermenilerin evleri yanarken, 
yangının Selanik’e sıçramış olduğunu bir başka 
kaynaktan öğreniyoruz. 1917’de Selanik’teki 
Yahudi mahalleleri de yanmaktadır (38) ve biz ne 
yazık ki Yunanlıların ve Ermenilerin kendi kendi-
lerini yaktıklarına, Yahudilerin yanan yıkılan ev ve 
okullarının ise Türklere ait olduklarına inanıyoruz. 

Bir de İttihatçıların yürürlüğe koyduğu “Milli 
İktisat” politikası var. Ekonominin bir tür “millileş-
tirilmesini içeren bu politikanın da adresi bizi aynı 
yere götürüyor. Avcıoğlu “Milli Kurtuluş Tarihi” 
adlı çalışmasında milli iktisat politikasından en 
çok yararlanan unsurun Selanikli yahudi tüccarlar 
olduğunu belirtiyor.(39) Bu politika Girit ile ilgili 
gösteriler ve Yunan mallarına boykotla gelişir. 

Selanik ve İzmir’de boykot komiteleri kurul-
muş, Genç Türkler, bütün İmparatorlukta Rum 
malı ve Rum tüccarı avına çıkmıştır. Bu arada 
İzmir ve Selanik’te yahudiler Rumların yerini 
almak için çabalamaktadır. “İzmir’de camilerde 
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onları öteye beriye yerleştirip refaha kavuşturmak 
istiyorlar. Nitekim ölü Baron Hirsch, gayet çok olan 
varlığının bir bölümünü bu hayırlı işe bırakmıştı. 
Baron Hirsch’in bu yolda büyük harcamalar yaptığı 
hepimizin bilgisi içindedir. Daima bunun için bir 
takım kuruluşlar oluşturulmaktadır. Arjantin’de 
gerek Rochild ve gerek Baron Hirsch’in vakfına 
ait bir çok kurum vardır. Bu ülkede onbinlerce, 
yüzbinlerce Rusya’dan, Lehistan’dan, Almanya’dan 
göç eden museviler yerleşmiş ve bayındır yapılar 
meydana getirmişlerdir. İşte bu türden ülkemizin 
de bazı yerleri, Suriye ve Filistin kıtaları göçmen-
lerin yerleşmesi için bu varlıklı musevilerin hatırına 
gelmiştir. Hatta vaktiyle Sultan Aziz döneminde bir 
yasa önergesi hazırlanmıştı. Koşulsuz her ülkeden 
göçmen kabul edilecekti. O vakit devletin koşulsuz 
göçmen kabul etmesi kaydından yararlanarak gerek 
musevi, gerek bir takım Alman göçmenler Filistin ve 
Suriye yörelerinde yerleştiler.

Şimdi gelelim bu sorunun borçla ilintisine. 
Bilmem İsmail bey benim vicdanıma, iyi niyeti-
me ne dereceye kadar güven buyuruyorlar. Gerçi 
sözlerinden hakkımda yüksek güvenleri olduğunu 
zannediyorum, bundan ötürü beni pek az namuslu 
adam addediyorsa size güven veririm ki...

İsmail bey (Gümülcine) – Tamamıyle namuslu 
addederim.

Başbakan (devamla) – Bu borç sorununun 
siyonizm ile bir ilişkisi yoktur. Bir kez Sir Ernst 
Cassel’den bahsettiler. Mısır’da varlık edinmiş, 
İngiltere uyruğundan bir adamdır. Bu adam sanırım 
ki çalışmasına bizim ülkemizde başlamış, sonra 
gene bizim ülkemizde varlık edinmiştir. Bu adam 
Mısır’da bir Milli Banka kurmuş. Mısır’daki Milli 
Banka hayli başarılarda bulunmuş. Fakat hiç getirip 
de iki museviyi yerleştirmemiş, hiç böyle şey yok. 
Böyle bir şeye çaba harcamamış... Sir Ernst Cassel, 
Osmanlı devletinin dostu bir adam, daima hükümete 
sevgisini açıklamış bir adamdır. Bu adam bilmiyo-
rum vaktiyle musevi mi idi? Gerçekten Sir Ernst 
Cassel’in Osmanlı devleti hakkında dostluk duygu-
ları vardır. Biz bundan eminiz. Dostluk  duyguları 
olması nedeniyle bizim için değerli bir dosttur. Yani 
Osmanlı kavmi için bir zararı yoktur.

......

Rıza Salih bey (Beyrut) – İsmail beyin Musevi 
topluluğunun (fakat amacım kesinlikle yerli olanlar 
hakkında değildir) Filistin toprağında bir hükümet 
oluşturmak düşüncesinde olduğuna ait söyledikleri 
aynen gerçektir. Biz şimdiye kadar bu düşüncenin 
gerçekleşmesine belge olacak pek çok rahatsız edici 
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hocalar, boykot vaazları vermişlerdir. Rum dük-
kanları, boyalarla işaretlenmiştir. Rum gazeteleri 
taşıyanlar, coplarla kovalanmışlardır... Savaş her 
biçimi almaktadır: Bu bir yok etme savaşıdır. Rum 
ticaretinin yıkıntıları üzerinde, Selanikli yahudile-
rin kurduğu yeni Ticaret Şirketi ve Triyeste Lloyd 
parlak işler yapmaktadırlar.”(40) 

Avcıoğlu, ABD elçisinin boykot izlenimle-
rini şöyle anlatıyor: “Bütün Hıristiyanlara karşı, 
yalnız Küçük Asya’da değil, İstanbul’da da resmi 
bir boykota girişildi. Türklerle, Hıristiyanlardan 
daima daha iyi ilişkiler sürdüren yahudiler boy-
kotun dışında kaldı. Resmi kişiler, dükkan kapıla-
rına milliyetini ve işini yazmalarını Yahudilerden 
özellikle istediler. Yahudiler, ‘Avram, yahudi, terzi’, 
‘İzak, yahudi, ayakkabıcı’ gibi yazılar koydular. Bu 
boykotu, Türkiye’nin tepetaklak milli düzeninin 
belirtisi saydım. Zira bir millet, kendi uyruklarına 
karşı ticari boykota girişiyordu.”(41) Bu ekono-
mik kuşatmanın yanı sıra Teşkilat-ı Mahsusa da 
Rumları kaçırmak için faaliyettedir. Rum köyleri 
basılmakta, insanları öldürülmekte, yakılıp yağ-
malanmaktadır. Rumlar panik içinde arkalarında 
bin yıllık yurtlarını bırakarak kaçışmaktadır.

Avcıoğlu, bir Fransız tarihçiye atfen şunları 
aktarmaktadır: “Demek oluyor ki, Türk milliyet-
çiliğinin gerisinde, Yunan ticaretini, Yunan mil-
liyetini ve Doğudaki bütün eski sorumluları yok 
etmeye kararlı yahudiler, Almanya ve Avusturya 
vardır. Bu bir yağma savaşıdır. Türkler, bu işte 
Almanların öncüleridir. Almanya Rusları Kuzeye, 
İngiltere’yi Güneye itmektedir. Yerini alabilmesi 
için, Almanya’nın Helenizm’i boğması gerekli-
dir.”(42) 

1918 Devrimi

2 Kasım 1918 gecesi Talat, Enver ve Cemal 
Paşalar ile vali ve polis müdürü Bedri ve Azmi, Dr. 
Bahattin Şakir, Dr. Nazım, ve Dr. Rüsuhi Bey bir 
Alman torpidosuna binerek Karadeniz’e açılmışlar-
dır. Sivastopol’a çıkan yolcular geride Enver’i bıra-
karak Berlin’e doğru harekete geçmişlerdir. Çoğu 
için bu yolculuğun geri dönüşü yoktur. Çünkü artık 
kaderleri ile baş başadırlar ve Ermeniler öldürmek 
üzere her birinin peşindedir.

2 Kasım gecesinden sonra gelişen olaylar 
ise tıpkı 1908’de Selanik’te yaşananlar gibi bir 
“devrim” görüntüsü vermektedir. İttihatçıların 
kaçışı ile İzzet Paşa kabinesi devrilmiştir. İlk 
olarak firari paşaların mal ve paralarına el konul-
muştur, tehcir suçlarıyla ilgili yargılama süreci 
başlatılmıştır. Genel af kampanyası çıkarılmış, 
İttihat ve Terakkicilerin kurduğu şirketlere ve Milli 
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önemli girişimler görüyoruz. Devletlere özgü bay-
rak ve aralarında kullanılmak üzere pul çıkardılar 
ve para bastılar. Sikke ve bayrak için kanıt getire-
mez isem de pul örneğini Şükrü bey göstermişti. 
Museviler o yörede bin kuruş demeyin, tarlayı elli 
kuruşa alıyorlar. Bir çok araziye sahip olup koloniler 
haline getirmektedirler... 200 bin nüfus dolayına 
yaklaştılar. Yörenin ekonomik işleri tümüyle ellerin-
dedir. Fakat amacım yerli musevi değildir. Bu sorun, 
Osmanlı ülkesi için yaşam sorunudur. Önemle ele 
alınmasını rica ederim. Özellikle orada bir güçlük 
ortaya çıkarsa, cebir ve zor kullanılarak kaldırılması 
kolay değildir.

Meclisi Meb’usan’daki bu tartışmalardan sonra, 
aynı kaynakta tartışmanın içinde geçen adlarla ilgili 
bilgiler de veriliyor. Buna göre Filistin’e yahudi 
göçü için ikna edilen meb’us Vlahof’a gelenler Rus 
asıllı siyonist önderler Victor Jacobsen ile Holberg 
Herzfelt’tir. Victor Jacobsen’in İttihat ve Terakki ile 
de çeşitli anlaşmalar için masaya oturduğu ve Jön 
Türk adlı günlük gazetenin de finansörü olduğu 
belirtiliyor. Öte yanda Başbakan İbrahim Hakkı 
Paşa, Osmanlı devletine borç veren yabancı banka-
ların siyonizmin destekçisi olmadıkları yönündeki 
düşüncesi yanlıştır. Örneğin Ernst Cassel bütün 
varlığını Osmanlı topraklarındaki bankacılık uğraş-
larından edinmiş, bu varlık kendisine ‘Sir’ ünvanını 
kazandırmıştı. 1909 yılında İstanbul İngiliz Ticaret 
Odası başkanıydı. Aynı anda hem Osmanlıların hem 
de İngilizlerin çıkarını korumak ise gerçekten güç 
işti.

Baron Hirsch ise varlığın Osmanlıda uyguladığı 
tahvil spekülasyonundan elde etmişti. 1970 yılında 
Rumeli İkramiyeli Demiryolu borçlanması karşılı-
ğı Osmanlı devletinin çıkardığı beheri 400 Frank 
değerinde 1 milyon 980 bin tahvilin tümünü fiyatı 
128.5 Franktan satın alıp bir süre sonra 150 Franka 
devrederek bir çırpıda 136 milyon Frank kazanmıştı. 
Yapımını yükümlendiği o demiryolu yatırımının 
aksaması ile tahvillerin değeri 115 Franka kadar 
düşmüştü. Osmanlı devleti de 1 milyon 980 bin adet 
tahvil karşılığı 792 milyon Frank borçlandığı halde 
bu değer kayıplarında ötürü eline sadece 254 milyon 
430 bin Frank geçmiş, 537 milyon Frank kayba uğra-
mıştı. Yani siyonistler Filistin’de Yahudi yerleşmesini 
büyük ölçüde Osmanlılara finanse ettirmiştir.

Ayrıntı için bkz. Ölçen, Ali Nejat. Osmanlı 
Meclisi Meb’usanında Kuvvetler Ayrımı ve Siyasal 
İşkenceler. Ayça. Ankara 1982.
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Kalkınma Bankasına el konulmuştur. İttihatçı 
mebuslardan Fevzi ve Zülfü Beyler tutuklanmıştır. 
Dr. Raşit Bey hapishaneden kaçmış sonra intihar 
etmiştir. İttihatçı liderler grubu tutuklanmış, divan-ı 
harpte yargılama Boğazlıyan Kaymakamı Kemal 
Beyin duruşması ile başlamıştır. 

İttihat ve Terakki’nin parasına, taşınır taşın-
maz mallarına el konulmuştur. İT’nin ülke dışına 
kaçan muhalifleri dönmeye başlamış, Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal Bey idam edilmiştir. İngilizlere 
yapılan başvuru üzerine 66 ittihatçı sürgüne gön-
derilmiştir.  Tehcir edilenlerden şikayetçi olanların 
ihbarlarının beklendiği ilan edilmiştir. Meşrutiyetin 
ilanından sonra sürgüne gönderilmiş olan memur-
ların durumu düzeltilmiş ölen kişilerin ailelerine 
maaş bağlanmıştır.

Tunaya, Divan-ı Harplerce idama mahkum 
edilen İttihatçıları şöyle sıralıyor: Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal Bey, Talat, Enver, Cemal 
Paşalar ve Dr. Nazım Bey, Mustafa Kemal Paşa, 
Ali Fuat Paşa, Kara Vasıf Bey, eski Washington 
sefiri Alfred Rüstem Bey, Dr. Adnan Bey ve 
Halide Edip Hanım, Kavaklı Fevzi (Çakmak) 
Paşa, Katib-i Mesul Cemal Oğuz Bey ve arkadaş-
ları, Selahattin, Fahrettin Yusuf İzzet, İsmail Fazıl 
Paşalar, Miralay İzmirli İsmet (İnönü), Miralay 
Bekir Sami, Celalettin Arif, Cami, Hamdullah 
Suphi, Hakkı Behiç, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal 
Beyler, Erzurumlu Mehmet Necati Bey, Dr. 
Bahattin Şakir Bey, Cemal Azmi ve Nail Beyler. 
(43) İttihat ve Terakkinin önde gelenleri kaçmıştır 
ama kısa aralıklarla Ermeniler tarafından öldürüle-
ceklerdir. Osmanlı içindeki azınlık burjuva sınıfla-
rının iç çatışmaları İttihat ve Terakki açısından bu 
biçimde sona erecektir.

Yatırım Almanlar’a yapılmış ancak, 
Almanlar kaybetmiştir. Öte yandan, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Almanya’nın yanında savaşa 
katılması ile İngiltere’nin, siyonistlerin ilgilendiği 
bölgeye ilgisi artmıştır. Fransa, Süveyş Kanalı etra-
fında yerleşmektedir ve İngiltere, Fransız kontrolü 
altındaki Suriye ile bu bölge arasında bir “tampon 
bölge” oluşturma planı yapmaktadır. Bunun en iyi 
yolu ise Yahudilerin bölgedeki etkinliğinin art-
masından geçmektedir. Bir yandan Haşimi Şerif 
Hüseyin’e Osmanlılar’a karşı ayaklanması karşı-
lığında krallık vaadinde bulunurken, öte yandan 
siyonistlerin önünü açmıştır. 1917 yılında Balfour 
Bildirisi ile Yahudilerin Filistin’de bir yurt kurma 
hakkını tanımıştır. Bildiri, Balfour tarafından, 
Lionel Walter Rotschild’e özel bir mektupla bil-
dirmişti.(44) Yahudiler için Alman cephesinin 
ötesine geçip İngilizlerin safına katılmak hiç de zor 

değildir. Almancıların devri kapanmıştır, gün artık 
İngilizcilerin günüdür.

Filistin’de, Osmanlı dönemi bittiğinde artık 
bir siyonizm sorunu vardı. Bütün bölgede siyonist 
koloniler kurulmuş, İngiliz ve Fransız emperyaliz-
mi için bölgede yeni bir ileri karakol oluşmuştu. 
İngilizler, Filistin’de kuracakları bir siyonist devlet 
aracılığıyla Süveyş Kanalı üzerinde kontrol kur-
mak için harekete geçmişti. 

Sonra Amerikalılar geldi ve İngilizleri böl-
geden çıkardı. Artık ABD’nin kontrolünde olan 
Birleşmiş Milletler 1947’de toprağın yüzde 5,7’sini 
elinde bulunduran Siyonistlere ülkenin yüzde 
57’sini öneriyordu.

Cavit: Zulümdür bu zulüm

Artık, İttihat ve Terakki içinde adı Almancıya 
çıkmışlar işsiz, dağınık ve ürkek bir vaziyettedir. 
İmparatorluk devri kapanmış ve yerine Kemalist 
bir Cumhuriyet inşa edilmiştir. İttihatçılık gözden 
düşmüş, gereksiz ve tehlikeli sayılır olmuştur. 
Geride kalanlar ne yapacaklarını bilmez bir halde 
serseri mayın gibi dolaşmaktadır.

Gerçekten bir suikast planı var mıydı? Bunun 
hiç önemi bulunmuyor. 1926 yılında açık hesapla-
rın bir şekilde kapatılma vakti geldiği bellidir. 

İzmir Suikastı, Motorcu Giritli Şevki’nin 
İzmir Valisi’ne koşup, İttihatçıları ihbar etmesiyle 
ortaya çıkmıştır. 17 Haziran 1926’da İzmir Valisi 
Kazım Paşaya “suikast” hazırlığını anlatan Giritli 
Şevki’nin bir gün önce Karşıyaka’da “İdris’in 
Bahçesi”nde Mustafa Kemal’i öldürmek için yemin 
edenler arasında olduğunu öğreniyoruz. 

Bu yeminli ispiyoncunun suikast var diye 
valiye koşmasının ardından önce ortalıkta dolaşan 
ittihatçılar, ardından yeni iktidara yan bakanlar 
toplanıp, İstiklal Mahkemelerinin önüne çıkarıl-
mışlardır. Suikastçıların çoğu, odalarında uyurken 
yakalanmıştır. Polis tutanakları, çoğunun silahlı ve 
bombalı olduğunu ileri sürmelerine karşın, en ufak 
bir direniş gösterilmemiş, polis, suikastçıları eliyle 
koymuş gibi bulmuştur. Bir tek Kara Kemal’in 
saklandığı yerde, yakalanacağını anlayınca “intihar 
ettiği” rapor edilmiştir.

En büyük av ise kuşkusuz, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin en etkili isimlerinden  Avdeti 
Maliyeci Cavit’tir. Mahkeme gaddar, avukatların 
“savunma oyunlarına” pirim vermeyecek kadar 
uyanıktır. Sonuca çok çabuk ulaşılır, suikast suçu 
sabittir. Cavit, İzmir’den Ankara’ya taşınır ve mah-
kemesi orada görülür.

Osmanlı’nın Son Döneminde Türkçülük ve Siyonizm
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İdam kararı çıkmıştır ancak iki gün sonra 
“Zafer Bayramı” vardır. Yeni Ceza Kanunu’na 
göre resmi bayram günlerinde idam hükümleri 
infaz edilmemektedir. İdam bu yüzden bayram 
öncesine yetiştirilir. Gerisi şöyle:

“Cavit Bey hücresinden alınarak, hapishane 
müdürünün odasına götürülmüştü. Odada müdür 
ile, İstiklal Mahkemesi müddei umumi müşaviri, 
jandarma kumandanı ve bir imam vardı. Müşavir 
Bey, Cavid Beye yaklaşarak, hükmün hülasasını 
ağır ağır okurken, Cavid Bey sarardıkça sararıyor, 
titriyor, gözlerini yumuyordu.

-İdam kelimesini işitince sarsıldı:

-Yaaaa?... Demek, böyle?... Yazıklar olsun!... 
diyebildi.

İmamın dini telkinlerini sessizce dinleyip, 
dediklerini yaparak, sırtına geçirilen beyaz göm-
leği görmemek ister gibi, başını kaldırıp, gözlerini 
duvara dikti ve açılan kapıdan, her zamanki gibi 
sert adımlarla çıktı.

Dışarıda, hapishanenin önüne dizilmiş sehpa-
lara kadar yaklaşmak istercesine kaynaşan kala-
balığı güç halle zapteden süngülü jandarmaların 
açabildikleri sahada bir lahze duraklayarak, koluna 
girenleri terk eden Cavit Bey, götürüldüğü hapis-
hanenin Yenişehir’e nazır cephesinin solundaki 
sehpaya yaklaştığı vakit, inanılmayacak derecede 
sükun bulmuş, telaşsız ve metin görünüyordu.

Kendisine yaklaşıp da, son bir dileği olup 
olmadığını soran memurun, hüviyetini merak edip, 
adli tabip olduğunu anlayınca son derece yumuşak 
bir sesle:

-Sizden bir ricam var Doktor Bey!... Hüseyin 
Cahit Bey buradadır. Lütfen kendisini görünüz. 
Selamımı söyleyiniz. Çocuklarımın ve refikamın 
gözlerinden öpsün... Gazi Paşa Hazretlerine de 
selam ve hürmetlerimi söyleyin!... Heyeti hakime-
ye veda edemedim.... Allahaısmarladık” dedikten 
sonra, sehpanın altındaki masanın üstüne çıkmış, 
sandalyenin önünde durmuş ve birdenbire sesini 
yükselterek:

-Allah’ın laneti zalimin üstündedir. Zulümdür 
bu zulüm!... diye bağırmış...”(45) 

Maliyeci Cavit’in idamı, Osmanlı’nın son 
döneminde kurulan karmaşık ilişkilerin bir dönüm 
noktasıdır.

Bir Türkçü: Munis Tekinalp

1883 doğumlu Munis Tekinalp (Moiz Kohen) 
Aliyans okulu mezunu İttihatçılardan biriydi. 1906 

yılında onu Selanik’te Yeni Asır gazetesinde yazar 
olarak görüyoruz. Türkçülük akımının en önemli 
isimlerinden biriydi. Ziya Gökalp’in müridiydi. 
Türk Yurdu, Türk Derneği, Yeni Mecmua gibi 
yayınlarda Türkçülük üzerine yazılar yazdı. Birçok 
Türkçü derneğin kurucusu ve yöneticisiydi. 1928 
yılında “Türkçülük” ile ilgili bir yayınına “Evamiri 
eşare” (on emir) adını uygun bulmuştu. Tekinalp 
gerçekte bir hahamdı ancak hiç hahamlık yapma-
mıştı. Selanik’te mason örgütlerinin içindeydi. 

1909 Aralık ayında Hamburg’da yapılan 
“Dünya Siyonist Kongresi”ne Selanik delegesi 
olarak katılmıştı. Ancak kongrede “Filistin’de bir 
Yahudi Yurdu” kurma fikrine karşı çıktığı, bunun 
için Osmanlı topraklarının daha uygun olduğu fik-
rini desteklediği belirtiliyor. 1908’den hemen önce 
İttihat ve Terakki’nin içindeydi. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra onu sıkı 
bir Kemalist olarak görüyoruz. Kemalizm ideolo-
jisini tanıtan yazı ve kitaplarına, CHP’nin sıkı mili-
tanlığını eklemişti. Ancak 1942 yılında konulan 
Varlık Vergisi uygulamasının kurbanlarından biri 
olmaktan kurtulamamıştı. Türkiye Cumhuriyeti 
yöneticileri, bütün bunlara rağmen onu Yahudi 
kabul etmiş ve bu durumuna uygun bir vergi kes-
mişti. 

1945’de onu İstanbul Belediyesi Meclis üyesi 
olarak görüyoruz. 1954 ve 1957 seçimlerinde 
CHP milletvekili adayıydı ancak kazanamamıştı. 
O yıllarda İstanbul Tüccar Derneği’nin genel sek-
reteriydi. Tekinalp, Türk Dil Kurumu üyeliğine de 
seçilebilmişti. Tütün ihracatı ile de uğraşıyordu. 
1956’da Dış İşleri Bakanlığı’na başvurarak Nice 
kentine fahri başkonsolos olarak atanmasını iste-
mişti. Bu isteği kabul görmedi. Tekinalp, 1961 
yılında Nice’de öldü ve oradaki Yahudi mezarlığına 
gömüldü. 

Görünüşte ömrü “Türkleştirme” çaba-
sı ile geçmişti ama öldüğündü kendisini bile 
Türkleştirememişti. (46) 

Notlar:
1- Timur, Taner. Batı, Irkçılık, Ulusal Kimliğimiz. 
Yapıt. Haziran-Temmuz 1984. Sayı 5.
2- Oba, Ali Engin. Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu. 
İmge. Ankara 1995. s.124.
3-A.g.e. s.124.
4-Timur. A.g.d.
5-Oba. A.g.e. s.130.

Osmanlı’nın Son Döneminde Türkçülük ve Siyonizm



18 Nisan 2004 fabrika

6-Ataöv, Türkkaya. Siyonizm ve Irkçılık. AÜSBFY.      
Ankara 1982. s.28.
7-Avcıoğlu, Doğan. Türkiye’nin Düzeni. Bilgi. 
Ankara 1969. s.144.
8-A.g.e. s.144.
9-Yetkin, Çetin.  Türkiye’nin Devlet Yaşamında 
Yahudiler. Gözlem. İstanbul 1996. s.128.
10-A.g.e. s.137.
11-Avcıoğlu. A.g.e. s.167.
12-A.g.e.  s. 167. Dipnot.
13-A.g.e. s.167.
14-Goloğlu, Orhan. İttihatçılar ve Masonlar. Gür. 
İstanbul 1991. s.175.
15-Tunaya, Tarık Zafer. Türkiye’de Siyasal Partiler. 
Cilt 3. s.222.
16-Galanti, Avram. Türkler ve Yahudiler. Tan. 
İstanbul 1947.  s.80.
17-Goloğlu. A.g.e. s.16.
18-A.g.e. s.16.
19-A.g.e. s.20.
20-A.g.e. s.20
21-Aktaran Goloğlu. A.g.e. s.22-23.
22-A.g.e. s.343-344.
23-Rodrigue, Aron. Türkiye Yahudilerinin 
Batılılaşması. Çev. İbrahim Yıldız. Ayraç. Ankara 
1997. s.188.
24-A.g.e. s.189.

25-Lewis, Bernard. Modern Türkiye’nin Doğuşu. 
Çeviri Metin Kıratlı. TTK Ankara 1998. s.211.
26-Rodrıgue. A.g.e. s.189.
27-A.g.e. s.191.
28-Goloğlu. A.g.e. s.99.
29-Avcıoğlu. A.g.e. s.168.
30-Tunaya. A.g.e. s.152.
31-Goloğlu. A.g.e. s.177.
32-Bkz. Goloğlu. A.g.e. s.208 ve devamı.
33-A.g.e. s.334.
34-Yetkin. A.g.e. s.161.
35-Rodrıgue. A.g.e. s.246.
36-Umar, Bilge. İzmir’de Yunanlıların Son Günleri. 
Bilgi. Ankara 1974. s.322.
37-A.g.e. s.327-328.
38-Yetkin. A.g.e. s.169.
39-Avcıoğlu, Doğan. Milli Kurtuluş Tarihi. Cilt 3. 
Tekin. İstanbul  1979. s.1108.
40-A.g.e. s.1111.
41-A.g.e. s.1112.
42-A.g.e. s.1111-1112.
43-Tunaya. A.g.e. s.560.
44-Basalel, Yusuf. Yahudi Tarihi. Üniversal. 
İstanbul 2000. s.94.
45-Erman, Azmi Nihat. İzmir Suikastı ve İstiklal 
Mahkemeleri. Temel. İstanbul 1971. s.188-189.
46-Yetkin. A.g.e. s.232-233-234.

Osmanlı’nın Son Döneminde Türkçülük ve Siyonizm

Kadir TUNCER‘in 
Yeni Kitabý

TUSAK‘tan Çýkýyor

AGUÝLLA BARBARA 
KIVIRCIK



fabrika Nisan 2004 19

Kıbrıs’ta BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 
adıyla anılan anlaşma 24 Nisan 2004’te Kıbrıs’ın 
güneyinde ve kuzeyinde ayrı ayrı referanduma 
sunulmuş olacak.  Eğer adanın güneyinde ve kuze-
yinde oturan Rumlar ve Türkler,  birlikte  “Evet” 
derlerse anlaşma geçerlilik kazanacak. Birlikte 
“Evet” denilmemesi veya birlikte “Hayır” denilme-
si halinde plan geçersiz hale gelecek. Ancak birlikte 
“evet” denilmese bile, referandumların tekrarlana-
bileceği ve birlikte “evet” denilinceye kadar havuç 
ve sopa göstererek tarafların ikna edilebileceği de 
konuşuluyor.

Anlaşma iki halk tarafından da onaylanır ve 
yürürlüğe girerse Kıbrıs sorunu çözülmüş olacak 
mı?

Esasen Yunanistan’ın, Kıbrıs Rum halkının, 
Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin, AB’nin, ABD 
ve İngiltere’nin, İsrail’in, Ortadoğu halklarının 
Kıbrıs’ta “çözüm” denilen şeyden anladıkları 
oldukça farklı. Herkes için birden azami tatmin 
sağlayan bir çözüm gerçekleşecek beklentisi ger-
çekçi olmaz. Diğer taraftan mevcut anlaşmayı 
“emperyalist çözüm” veya “egemenlerin çözümü, 
halkın değil” gibi kulağa hoş gelen ifadelerle değer-
lendirenler de var.

Öncelikle herkesin “çözüm”den ne anladığını 
kısa kısa izah etmeye çalışalım:

Hellenizmin (Yunan milliyetçiliğinin) çözüm-
den anladığı, Kıbrıs’ın Elen toprağı olduğu ve bütü-
nüyle Elenlerin denetiminde olması gerektiğidir. 
1960 Anlaşması, Kıbrıs’ta ikinci bir etnik unsurun 
daha olduğunu tesbit eden ve Elen unsurunun ikin-
ci unsuru, yani Türk unsurunu azınlık durumuna 
iterek üniter bir devlet oluşturamayacağı; unsurlar-
dan birisinin kendi kaderini tayin hakkını diğerini 
de kapsayacak şekilde kullanamıyacağı esasına 
dayanıyordu. Bir başka ifadeyle, Kıbrıs’ın Elen 
toprağı olduğunu ve Yunanistan’a ilhak olması 
gerektiğini iddia eden Enosisçi stratejinin bu anlaş-
ma ile önü kesiliyordu. Bu talep esasen İngiltere’ye 
yöneltilmiş bir talepti. 1930’larda başlayan bu 
ilhak talebi, ada üzerindeki İngiltere egemenliğine 
karşı zaman zaman yükselen silahlı mücadele ile 
kendisini ifade etmekteydi. Gerçekten de 300 yıl 
kadar Osmanlı egemenliğinde kalan Kıbrıs 1873’te 
İngiltere’ye geçici olarak devredilmişse de, bir daha 
Osmanlı’ya dönmemiş; üzerinde İngiliz bir nüfus 
yaşamamasına rağmen, 20. Yüzyıla da İngiltere 
egemenliğinde girmişti. 

İngiltere diplomasisi, İngiliz nüfusu barınma-
yan bir ada üzerindeki çıkarlarını korumak için, 
1960’ta Türk nüfusu öne sürdü.  Rumların talebi 
“adayı size veremeyiz, Yunanistan’da ilhak ede-
mez, çünkü Türklerin de hakları var”, gerekçesiyle 
geriye çevrildi.

Kıbrıs:
Bu Defa Tamam Gibi...
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Greklerin Çözümü

Elen milliyetçiliği İngiltere’nin bu yöndeki bas-
kısını 1960’ta aşamadı. Ama aşmaktan vazgeçme-
di. Madem Türkler Enosis’in önündeki engeldi, o 
halde Türk nüfustan arındırılmış bir Ada elde ede-
rek, bu mazeretten kurtulmak gerekirdi. 1963’ten 
itibaren 1960 anlaşması önemli ölçüde tahrip edildi 
ve Türk nüfusa yönelik baskı, şiddet ve cinayetler 
işlenmeye başlandı. Uluslar arası toplum bakımın-
dan bu “etnik temizlik” ne o zaman, ne daha sonra 
asli bir sorun veya bugünkü problemin asıl kaynağı 
olarak görülmedi.

1974’te Yunanistan’daki faşist cuntanın deste-
ğinde gerçekleşen Sampson darbesi, adayı öncelik-
le komünistlerden, bağlantısız hareketinin önemli 
isimlerinden birisi haline gelen Makarios’tan ve 
esas itibariyle Türklerden temizleyecekti. Dönemin 
ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’in  zımni onayı ve 
desteği ile Türkiye adaya asker çıkardı ve adanın 
kuzeyinde önemli bir toprağı kontrolü altına aldı.

Elenizm için “Kıbrıs sorunu” budur. Daha 
önce Türk nüfusu gerekçe gösteren İngiltere 
emperyalizmi tarafından bütünüyle Yunan toprağı 
haline getirilmesi engellenen Ada’nın; bu defa bir 
bölümü Türkiye’nin fiili denetimine girmiştir. Ada 
parçalanmıştır. Elen toprağının bir bölümü “işgal 
altına” girmiştir. Şimdilik bu durumun kalıcılaş-
masını önleyen ve gelecekte adanın bütünüyle Elen 
toprağı haline gelmesinin yolunu açan “anlaşma” 
çözümdür.

Elen milliyetçiliğinin şu veya bu ölçüde derin 
etkilerini taşımayan herhangi bir siyasi oluşum, ne 
Kıbrıs’ta, ne Yunanistan’da mevcuttur. Ancak etnik 
temizlikçilik yolunu geçerli bir yol olarak görenler 
geçmişte de Rum  ve Yunan toplumunun bir bölü-
mü idi, şimdilerde ise geçmişe göre daha küçük 
bir bölümüdür. En azından bu konjonktürde mar-
jinaldirler. Çok daha geniş yandaşı olan bir  eğilim 
ise, 1974’te güneye göçmek zorunda bırakılan göç-
menlerin evlerine dönmesi ve Kuzeyde mal mülk 
edinme yoluyla Türk nüfusun çoğunlukta olduğu 
bölgede de azınlık durumuna düşürülmesi , eritil-
mesi ve asimile edilmesi yanlısıdır. Her iki kesimin 
de Annan planını bir çözüm olarak görmediğini 
söyleyebiliriz.Eğer referandumda evet denilecekse, 
bu zamana oynama; AB üyeliği sonrasında Türkiye  
ve Kıbrıs Türk tarafı ile yeni pazarlık imkanlarını 
elde etme umudu ve uluslar arası ilişkilerde geçici 
de olsa bir yalnızlaşmayı yaşamama yaklaşımları 
nedeniyle denilecektir.

“Türklerle Rumlar birarada yaşayabilir” 
diyen Rum siyasi partileri ise, emperyalistlerin ve 

Kıbrıslı olmayanların Kıbrıs’tan ellerini çekmeleri 
ile bunun mümkün olacağını söylerken; geçmişte 
yaşanan etnik temizlik uygulamalarının yarattığı 
güvensizliğin nasıl aşılabileceği konusunda iyi 
niyet ve temennilerden öte bir öneriye sahip değil-
lerdir. Hatta yaşanmış tarihin böyle bir yanının da 
olduğu ve bundan duyulan üzüntü üzerine yıllardır 
ne Güney Kıbrıs’tan, ne Yunanistan’dan birkaç keli-
me olsun duymuş değiliz. Daha önce bir yazımızda 
sözünü ettik, M. A. Birand’ın çözümden yana bir 
tutumu dillendiren “32. Gün” programında, hiçbir 
zaman gerilim yaşamadık diye övünen ve birbiri-
nin kahvelerine gidip geldiğini anlatan Türk/Rum 
karma bir köyün ahalisiyle görüşülürken, kamera 
“dost” Rum kahvehanesinin duvarındaki faşist 
katliamcı EOKA-B örgütü lideri Grivas’ın resmini 
gösterdi. “Dostların” kahvehanelerinin duvarlarına 
hala etnik temizlikçilerin posterlerini astığı bir 
Ada’da, hemen ve hiçbir şey olmamış gibi yanyana 
yaşama isteği elbette güven verici değildir. Üstelik 
Rum tarafı birlikte yaşamayı istedikleri Türk kom-
şularının yoksulluğunda ve tecrit edilmişliğinde, 
uygulanan ambargo nedeniyle pay sahibidirler.

Yunanistan hükümetleri, Kıbrıs’ta Elenizmi 
tatmin edecek bir çözümü sağlayamadıkları gerek-
çesiyle veya geçmişte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunu hazırlayan Londra ve Zürih Anlaşmalarını 
imzaladıkları için ve Kıbrıs’ta kendilerini mağdur 
hisseden Rum tarafının “Anavatanı” olarak, 
sürekli bir basınç altındadır. Simitis hükümeti 
Yunanistan’ın AB üyeliğinden sonra Kıbrıs’ın AB 
üyeliğini de sağlamak suretiyle, Kıbrıs Rumlarına 
karşı yükümlülüklerinin bir bölümünü AB’nin 
omuzlarına devretti. Şimdi de, Türkiye ile bir geri-
lim yaşamaktansa, Türkiye’nin AB ile ve uluslar 
arası toplum ile bir gerilim yaşamasını garanti 
etmiş olduğunu düşünerek, Annan Planının kabul-
lenilmesini istiyor. Ancak bunun sorumluluğunu 
kendisi değil, Kıbrıs’lı Rum siyasetinin üstlenme-
sini istiyor. Yunanistan’ın çözüm beklentisinin de 
özü Kıbrıs’ın bölünmemesi ve bir Elen toprağı ola-
rak bütünlüğünün yeniden kazanılması; dolayısıyla 
Enosis için şartların yeniden ortaya çıkabileceği 
zeminin oluşmasıdır.

ABD-İngiltere-İsrail

İngiltere’nin Kıbrıs üzerinde iki askeri üssü 
var. Annan planı ile birlikte bu üslerin üzerinde 
bulunduğu ve İngiltere toprağı olmaya devam eden 
arazinin bir bölümünü Kıbrıslılara devretmeye razı 
oldu. İşin bu kısmının bir önemi yok. Bu önemsiz 
bağış karşılığında, Annan planı da üslerin oradaki 
varlığını sorgulamıyor, Türk tarafı da, Rum tarafı 
da. Çünkü İngiltere, ABD ve genel olarak batı 
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dünyasının Ortadoğudaki çıkarlarını korumak için 
elzem olan bu üslerden İngiltere’nin ve ABD’nin 
vazgeçebileceğini kimse düşünmüyor. Geçmişte 
SSCB de dahil bütün bölgenin dinlenmesi, izlen-
mesi ve müdahale için kullanılan bu üsler, aynı 
zamanda İsrail’in de güvenliği için gereklidir.

Üslerin varlığının güvence altına alınması ise, 
emperyalizm tarafından, adadaki bölünmüşlükle 
sağlanmak istenmektedir. 1960 anlaşmalarının 
esprisi de bu idi ve bugün Annan planının esprisi 
de budur. Adadaki devlet şekillenmesi daima iki 
kesimlilik üzerine kurulacak ve iki kesimlilik bu 
defa iyiden iyiye kalın hatlarla desteklenecektir.

Yunanistan’ın 1956’da İngiltere, Fransa ve İsrail 
koalisyonu tarafından Suveyş kanalının işgalinde 
Mısır’ın yanında yeralmasından başlayarak, Arap-
İsrail geriliminde Araplardan yana tutum alışları ve 
Makarios’un Bağlantısızlar hareketi içinde edindiği 
konumla Sovyetler Birliği ile dost bir çizgi izlemesi 
ve batılıların yüreğini Adada,  Sovyetlere bir askeri 
üs verme tehdidiyle ağızlarına getirmesi;Yunanis-
tan ve Kıbrıs Rum yönetimlerinin emperyalizm 
ve İsrail açısından güvenilir bulunmamasının bir 
nedenidir. Diğer taraftan Grek milliyetçiliği adanın 
İngiltere’den koparılarak Yunanistan’a ilhakı veya 
bağımsızlığı için mücadelesi esnasında, zaman 
zaman askeri üslerin varlığına da itiraz etmiştir. 
Durum böyle olunca, Rum tarafının kontrolü  için, 
adanın bir bölümünün Türkler tarafından kontrol 
edilmesi veya iki kesimli bir devletleşme uygun bir 
yol olarak görülmüştür.

Amerikan-İngiliz emperyalizmi ve İsrail için 
çözüm; Kıbrıs’ın her zaman Ortadoğu’daki batı 
çıkarlarının ve İsrail’in güvenliği için kullanılmaya 
hazır durumda bulunmasını sağlayacak çözümdür. 
Annan planı bu amaca mükemmel biçimde hizmet 
eder durumdadır.

Türkiye’nin Çözümü

1950 ve 1960’larda Türkiye’nin Kıbrısla ilgili 
derinlikli, tutarlı ve sürekliliği olan bir politikası 
bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Bu 
yıllarda ağırlıkla, “Kıbrıs’taki soydaşlarımızın” 
can güvenliği ile hak ve özgürlüklerinin korunma-
sından ibaret bir yaklaşım sözkonusudur. Popüler 
düzeyde “Kıbrıs Türktür Türk Kalacaktır” veya 
“Ya Taksim, ya Ölüm” şeklindeki sloganların yay-
gınlığı, bu sloganların anlattığı biçimde bir devlet 
politikası olduğu anlamına gelmez. Hatta bu tür 
sloganları benimsemiş siyasi partilerin de bu tarz 
bir politikası olduğu söylenemez. Bunlar bütünüyle 
iç politikaya yönelik ajitasyon malzemeleridir.

1974 sonrasında ise, Kıbrıs’a oradaki soydaş-
ların can güvenliği ve adaya barış getirmek için 
çıkıldığı iddia edilmekle birlikte yavaş yavaş farklı 
bir yaklaşım da geliştirilmiş ve dillendirilmiştir. Bu 
yaklaşım, Türkiye’nin Kıbrıs’taki çıkarları veya 
Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları biçiminde ortaya 
konulmaktadır. Geçmişte adayı iki kesimli hale 
getiren emperyalizmin çıkarlarının güvence altına 
alınması ihtiyacı iken, bu defa Türkiye’nin çıkarla-
rının ve güvenlik ihtiyaçlarının da güvence altına 
alınması sorunu gündeme gelmiştir.

Annan planı, Adadaki Türklerin hak ve özgür-
lüklerini, 1960 Anlaşmalarından daha fazla güven-
ce altına alıyor. İki kesimlilik bu defa çok daha 
fazla güçlendirilmiştir. Bu güçlendirmeye bayrak, 
milli marş gibi sembollerin dışında iki kesimin 
toplumsal eşitliğinin ortak parlamenter kurumlara 
yansıtılması da dahildir. Türkiye’nin garantörlüğü 
devam etmektedir. Minimum Yunanistan’ın 950, 
Türkiye’nin ise 650 asker bulundurması sözkonu-
sudur. Vs. Dipkarpaz’da bir kanton talebi reddedil-
miş ve Türkiye’nin bir diğer güvenlik mülahazası 
daha karşılanmıştır. Anlaşmanın ayrıntıları ve 
kritik noktaları günlük basında da yeterli ayrıntı-
da yayınlandı. Özet olarak denilebilir ki, Kıbrıslı 
Türkler için, tarihlerinin hiçbir aşamasında eşine 
raslamadıkları bir dizi hak ve güvencenin bulun-
duğu bir anlaşma sözkonusudur. Anlaşma aynı 
zamanda Türkiye’nin taleplerini de ziyadesiyle 
karşılamaktadır.

Hiçbir anlaşma, milliyetçilikle zehirlenmiş ve 
çok da uzak olmayan bir geçmişte birbirlerinin 
kanını da dökmüş tarafların her ikisini de memnun 
etmez. Çoğu zaman iki taraf da anlaşma ile tatmin 
edilmediğini düşünür. Anlaşmanın kazandırdıkları 
değil; kazanılamamış olanlarda kalır akıllar. Ancak  
Kıbrıs Türkleri ve Türkiye için anlaşmanın reddi 
durumunda ortaya çıkabilecek başka bir dizi ağır 
maliyet de var. AB’ye girme hayalleri çok zayıfla-
yacak; sayısı binleri bulan tazminat davalarının en 
azından bir bölümünün tazminatıyla yüzyüze geli-
necek; ödenmemesi halinde Avrupa Konseyi’nden 
ve diğer Avrupa kurumlarından bütünüyle dışlanma 
sözkonusu olabilecektir. Türkiye her şeye rağmen 
çaresiz bir ülke değil. Bu ihtimallerin bir bölümü, 
Türkiye’nin gücü ve önemi nedeniyle gündeme bile 
gelmeyebilir. Ama gene de bir dizi gerginlik, baskı, 
tecrit ve daha fenası ABD-İsrail eksenine itilme 
durumu ortaya çıkacaktır. Anlaşmanın iki toplum 
tarafından da onaylanması, olabilecek en iyi yol 
gibi görünüyor. 

Ama tam da bu esnada Denktaş görüşmelere 
katılmayarak verdiği işaretle yetinmedi ve anlaş-
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manın her iki halkın oyuna sunulacağı referandum 
tarihi yaklaşırken “Hayır” bayrağını açtı. Bayrağın 
açıldığı ve dolaştırıldığı yer ise Kıbrıs değil, 
Türkiye’dir.  Denktaş her zaman yaptığı gibi, sıkış-
tığında Türkiye’de kampanya yürütmektedir. Barış 
sürecine bir mayın olarak yerleştirdiği oğlu Serdar 
Denktaş’ı da son aşamada patlatabileceğini ima 
ederek, Annan planının reddi yönünde, akıl almaz 
itirazlar dillendirmektedir.

CHP’nin genel başkanı Deniz Baykal da, 
Kıbrıs seçimleri öncesinde “Denktaş muhalifleriyle 
görüşmem” diyerek reddettiği solcu Cumhuriyetçi 
Türk Partisi’nin Genel Başkanı Mehmet  Ali 
Talat’ın tam karşısında ve Denktaş’ın yanında saf 
tutmayı sürdürüyor: “Annan planının kabulü halin-
de Kuzey Kıbrıs Türk yurdu olmaktan çıkacaktır.” 
En son vecizesi budur. 

TV’lerde konuşan emekli generallerin, bazı 
emekli diplomatların ve Türkiye’nin türlü-çeşitli 
faşist küsürat partisinin, bu çerçevede Ecevit’in ve 
Baykal’ın, Denktaş’ın tutumunu paylaşmalarının 
gerisinde temelli bir anlayış farkı yatıyor. Hürriyet 
Gazetesi yazarı Tufan Türenç bir yazısının başlığı-
nı şöyle koymuştu: “Neden hep masada kaybedi-
yoruz?”. “Savaş alanlarında kazandığımızı” demek 
istiyor. Bütün bu zevat için 1974 askeri operasyonu, 
ilan edildiği gibi “soydaşların can güvenliğini 
sağlamak”, “Adanın bütününe barış getirmek” 
ve benzeri parlak lakırdılardan farklı olarak, bir 
fütühat imiş. Adanın kuzeyi, savaş alanında kaza-
nılmış, yani fethedilmiş bir toprak oluyor. Ve savaş 
alanında yenilen düşmanın yenilgiyi kabullenme-
mesi bu zihniyet için şaşırtıcı geliyor. Örneğin 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Alemdaroğlu, eğer 
“bizi kızdırırlarsa”, “Kıbrıs’ın tamamını da, hatta 
Yunanistan’ı da alırız” diye horozlanıyor. Ayrıca  
Birleşmiş Milletler ve AB gibi uluslar arası kuru-
luşların, uluslar arası toplumun, galibiyetimizi 
teslim etmek ve fethedilen bu yerlerin kılıç zoruyla 
kazandığımız bir “Türk yurdu” parçası olarak tes-
cilini yapmak yerine, Türkiye’yi bir çözüme zorla-
ması zorumuza gidiyor. Gerçekten de 16. Yüzyılda 
işler böyle yürümekteydi. Ama artık o yüzyılda 
değiliz. Bu durumun, hala fütühat çağında yaşayan 
siyaset unsurlarına anlatılması gerekiyor. 

Soruna bir fetih sorunu gibi bakanların, Annan 
planı ve benzerlerini adil ve kabul edilebilir bulma-
sı elbette mümkün değildir.

Sorun, Adada yaşayan iki halkın, birarada 
yaşayabilmesini sağlayacak, yürürlük kabiliyeti 
olan  bir anlaşma elde etmektir. Bu amacın önün-
de iki engel var. Birisi Türk tarafındaki fütühatçı, 

milliyetçi zihniyet. Ve kendisini bu zihniyete 
eklemleyerek sürdürmeye çalışan Denktaş ve 
ekibinin Ada’nın kuzeyinde kurduğu karanlık 
saltanat düzenidir. Kara para, uyuşturucu trafiği, 
kumarhane sektörü, kıyı bankacılığı, kontrgerilla 
ve yağma düzeni sürebilsin; bunun için hiçbir 
anlaşma olmasın. Denktaş’ın itirazının arkasındaki 
amaç budur.  Bir çözümün önündeki ikinci engel 
ise Rum tarafına hakim olan, Adanın bütününü 
Elen toprağı olarak gören ve bir gün Türkleri 
azınlık haline getirme ve eritme amacı güden grek 
milliyetçisi, etnik temizlikçi zihniyettir. Bu zihniyet 
ne zaman sırtını emperyalizme veya güçlü devlet-
lere dayadığına inansa, büyük milliyetçi hayallerini 
gerçekleştirmeye niyetlenir. 

Çok ilginçtir, “Komünist AKEL” partisi de, 
Rum kesimimin en güçlü partisi olduğu halde 
kendi adayını çıkarmak yerine eski EOKA’cı Tasos 
Papadapoulos’un başkanlığını desteklemesiyle 
tutarlı  olarak; şimdi de Yunanistan ve Rum kesimi 
milliyetçilerinin kurnazlıklarına öncülük ediyor; 
referandumun ertelenmesini talep ediyor. Gerekçe, 
belgelerin yeteri kadar okunamamış olması imiş. 
Amaç 1 Mayıs’ta Adanın bütünü adına Rum 
kesiminin AB’ye üye olması ve planın yeniden 
bu konum üzerinden müzakereye açılması; Türk 
tarafının anlaşmaya yanaşmayan taraf haline geti-
rilmesi, çözümsüzlüğün AB’ye ait bir sorun olarak 
sürdürülmesi vs.

Ada’da, soruna bütünüyle iki halkın birarada 
yaşamasının şartlarını yaratmak amacıyla yak-
laşan ve Adanın bütününde, Türkler ve Rumlar 
adına siyaset yapan ve bunu ölçülü, akıllı ve sağdu-
yulu olarak yapan tek siyasetçi, Mehmet Ali Talat 
görünüyor. Ada halkı için, özellikle Adalı Türkler 
için ciddi bir şans ve fütühatçılar açısından derin 
bir şanssızlık !...M. Ali Talat bir yandan küçüm-
seyici ifadelerle “MA Talat” gibi, sözde esprilerle, 
“Talat efendi” gibi hitaplarla; bir yandan da ihanet 
suçlamalarıyla sindirilmeye çalışılıyor. Aynı ihanet 
suçlamaları ve küçümsemeler, çözüm konusunda 
inisiyatif alan AKP hükümeti için de fazlasıyla 
yapılıyor. AKP’yi günahımız kadar sevmeyiz, 
ama sorunun 1974’te çözüldüğünü söyleyen Bülent 
Ecevit; Adanın tamamını almaktan sözeden 
Erbakan, Kıbrıs için “Bayrak inmez, vatan bölün-
mez” diye slogan atan Ülkücü faşistler, Kıbrıslılara 
önemsiz birer figür muamelesi bile yapmadan 
“Türkiye’nin savunması Kıbrıs’tan başlar” diyen 
Doğu Perinçek, Yunanistan’ı da almaktan sözeden 
Alemdaroğlu gibilerinin çözümlerinin gayrı ciddi-
liği içinde, gerçek, uygulanabilir ve Adalı Türkler 
için mümkün olanın en iyisi bir anlaşma elde etmek 
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için aldıkları inisiyatifin desteklenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Sanılmamalıdır ki, AKP hükümetinin, Dış 
işlerinin ve M.Ali Talat ve partisinin  çözüm öne-
rilerinin alternatifleri yukarıdakilerden ibarettir. 
Fütühatçı zihniyet ve ABD/İsrail ekseni, Adanın 
nihai olarak bölünmesini garantileyecek bir 
başka hayal içinde ellerini ovuşturarak planlarını 
anlatmaktadır. Eğer referandumda Türkler “evet” 
derken, Rum tarafı “hayır” derse, bu durumun ola-
bilecek en ideal sonuç olduğu dile getirilmektedir. 
Böylece Türk tarafı elinden gelen her şeyi yapmış, 
ambargodan kurtulmuş; Avrupa kurumları içinde, 
AB’ye bir suçlu olarak giren Rum tarafının eli 
zayıflamış; bundan dolayı tazminat talepleri bir 
kenara itilmiş; Türkler toprak tavizi vermemiş 
vs.vs. olacaklar ve Ada’nın fiili ve nihai taksimi de 
gerçekleşmiş olacaktır. Vs.vs.  En çözümcü görü-
nen İlter Türkmen’inden, Cengiz Çandar’ına, Emre 
Gönensay’ına, ABD-İsrail ekseninin sözcüleri bu 
ihtimali ballandırarak anlatmayı sürdürüyorlar. 
Bu da fütühatçılığın bir türü, ama bu defaki kimin 
fütühatı belli değildir. 

Bizce referandumda her iki tarafın da ilk 
defasında “evet” demesi; bu olmazsa Rum tarafı-
nın, Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde çeşitli 
ülkelerde yapıldığı üzere ikinci bir referandumda 
evet demeye ikna edilmesi yoluyla bir barışçı 
çözüm yaratılmalıdır. Bu çözüm, Ada’da yaşayan 
iki halkın birarada yaşamasının imkanlarını tedrici 
bir plan içinde kolaylaştırıyor. Bu  tedrici süreç 
işlerken, milliyetçi projelerin zehrinin etkisinden, 
her iki kesim de  önemli ölçüde kurtulabilir. Eğer 
katılıklar sürdürülürse, anlaşmanın Türk tarafının 
haklarını koruyucu mekanizmaları, bizce 1960 
anlaşmalarından bile daha güçlüdür; haksız ve 
birlikte yaşamayı zorlaştırıcı tutumlara engel olu-
nabilir.

Referandum’da “Evet” İhtimali 
Yüksektir

Son seçimlerde barış ve çözüm ile, çözüm-
süzlük oylanmış, Mehmet Ali Talat’ın Avrupa’dan 
para aldığı iddiasına kadar her türlü seviyesizlik 
yapıldığı; Denktaş tarafsız cumhurbaşkanı sıfatıy-
la meydanlara indiği halde barış ve çözüm tercihi 
çözümsüzlükten daha fazla halk desteği kazanmış-
tı. Bu defa çözüm yanlılarının oranının Denktaş’ın 
hamaset şampiyonluğuna, gözyaşlarına rağmen, 
oğul Denktaş’ın son dakikaya kadar sürdüreceği 
anlaşılan manevracılığına rağmen, yüzde ellinin 
çok üzerinde olacaktır.  Genelkurmay Başkanının 
konuyla ilgili basın açıklaması da, hamaset koro-

sunun “Ordu huzursuz” silahını ellerinden almıştır. 
Kuzey Kıbrıs’ta “evet” denilecek ve Denktaş adı, 
ümid ediyoruz ki tarihin karanlık sayfaları arasında 
unutulmaya başlanacaktır. 

Bugüne kadar “Kıbrıs milli davası” gerekçe-
siyle, Denktaş’tan “Kahraman”, “Efsane”, “Tarih 
yapan adam”, “efsane müzakereci” gibi hiç de 
haketmediği ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan 
figürler yaratmaya çalışan tekelci devlet medyası; 
daha önce başka efsanelerine yaptığı gibi, Denktaş’ı 
beşinci sınıf köşe yazarlarına parçalatacak ve ken-
disinin uydurduğu bütün palavra efsaneleri çöpe 
atacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. O çöpte, 
Yalçın Küçük’ün deyişiyle “eski aydın”  Mümtaz 
Soysal, Denktaş’ı karşılıyor olacaktır.

Rum kesiminde ise Avrupa Birliğine dayana-
rak Türklerden ve Türkiye’den yeni tavizler kopa-
rabilme ümidi sürmektedir. Anlaşmaya “hayır” 
diyerek, eğer böyle olursa tamamen yok hale 
geleceği en baştan belirtilmiş olsa da, anlaşmayı 
askıya aldırmak ve yeniden müzakere şansı elde 
etmek peşindedirler. Çünkü 1 Mayıs’ta bu anlaşma 
referandumda onaylanmış olursa ortadan kalkacak  
olan “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına AB üyesi olacak-
lardır.Anlaşmayı reddederek adanın tamamı adına 
AB’ye girme, tamamı adına konuşma gibi gerçek-
liği olmayan; ama kendilerine avantajlar sağlayan 
pozisyonu korumak isteyeceklerdir. AB’nin de bu 
yöndeki hayallerini besleyecek tutumları olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Esasen Rumlar ve Yunanistan için, Ada’nın 
bütünlüğünü bozacak, onu uluslar arası hukukun 
tanıdığı bir biçimde ikiye bölecek her anlaşma, 
Elenizme ihanettir. Elen milliyetçilerinin bu zih-
niyetle yaşamalarında elbette şaşılacak bir yan 
yok. Ancak Rum kesiminin en güçlü partisi olan 
“Komünist AKEL” de, adada iki halkın birarada 
yaşamasını değil; Elen rüyasını sürdürmeyi başa 
koymuş görünmektedir. Bu tutum, sadece iki tara-
fın milliyetçilerinin elini güçlendirecek ve Adada 
yaşayanların hayatını zehirlemeye devam edecek 
bir çözümsüzlükten başka hiçbir sonuç yaratma-
yacaktır.

Referandumda “Hayır” oylarının fazla çık-
ması ve çözümsüzlüğün Elen rüyasının yaşaması 
için bir imkan olduğunu düşünenlerin yanıldığını; 
bölünmenin böylece kalıcılaşacağını görenlerin; 
gene milliyetçi olmakla birlikte daha gerçekçi 
bakabilenlerin Rum kesiminde de son ana kadar 
etkinliklerini arttıracağını düşünmek mümkün-
dür. Yunanistan’ın Adaya bu yönde etki yapmakta 
olduğunu; hem Yunanistan ve hem de Rum kesimi 
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üzerinde dış dünyanın basıncının da bu yönde arta-
rak sürdüğünü biliyoruz. 

Tutum açıklamalar ve kamuoyu yoklamalarına 
değil; referandumda kullanılan gerçek oylara bak-
mak daha yerinde olur.

“Emperyalistlerin Çözümü” Mü?

Tek merkezli bir dünyada yaşıyoruz. Böyle 
bir dünyada Kıbrıs gibi Ortadoğu’nun burnunun 
dibindeki bir sorunun Ada’da yaşayan iki halkın 
özgür iradesine bırakılacağını düşünen bilmem ki 
var mıdır? Ayrıca iki halkın iradesi de fanus içinde 
oluşmuyor. İdeolojiler, ulusal ve uluslar arası çıkar 
çatışmaları, manüplaslonlar vs. dünyanın bütünün-
den izole bir ada hayalini yerle bir ediyor. Zaten 
AB, ABD, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin 
doğrudan taraf olduğu bir sorunun çözümünden 
sözediyoruz.

Geçmişte, Sosyalist Sistemin ve Bağlantısızlar 
hareketinin mevcut olduğu koşullarda da Kıbrıs 
sorunu, doğrudan emperyalizmin müdahale ettiği/
etttirdiği bir biçimde şekillenmişti.

Dolayısıyla “Emperyalistlerin çözümü” gibi 
kavramların, sorunun anlaşılmasında bir kolaylık 
bile sağlamadığını söyleyebiliriz. Burada tercih 
edilecek olan, Ada’da yaşayan iki halkın müm-
kün olduğu kadar çok, kendilerinin işletebileceği; 
ölçüsüz bir iyimserlik yerine, güvenli adımlarla 
süreci derinleştirecek bir birarada yaşama projesi-
nin hukukilik kazanmasıdır. Keşke Rum tarafında 
da Türk tarafında olduğu gibi siyasal bakımdan bir 
yenilenme gerçekleşse, Denktaş’la aynı kumaştan 
Taso Papadapoulos gibi biri yerine, Elen milliyet-
çiliğini bir kenara itmiş AKEL’in bir temsilcisi ile 
bu süreç gelişebilseydi. Özellikle uygulamanın en 
kritik bölümlerini oluşturan ilk yıllarda böyle bir 
durum, iki halk için de büyük şans olurdu. 

İki taraflı “Evet” ümidimizi koruyarak bitire-
lim. Sevincimizi de gizlemeden; Güle güle Denktaş, 
güle güle faşist küsurat partilerinin çöpten çözüm 
projeleri, gösteri ve gaz dünyaları...Güle güle adı 
şimdiden unutulmaya başlayan Ecevit... Güle güle 
eski aydın Mümtaz bey...
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İsrail sadece bir Siyonist proje olarak kurula-
mazdı. Siyonizmin babaları da bunu bildikleri için 
büyük emperyalistlere İsrail projesinin kendilerine 
sunabileceği hizmetleri uzun süre pazarladılar. 
İngiltere emperyalizmine de, Alman emperya-
lizmine de, Amerikan emperyalizmine de. İsrail 
projesini dünyanın büyük güçlerine kabullendiren  
Amerikan emperyalizmi oldu. Kuruluş gerçekleş-
tiğinde, İsrail ile ABD emperyalizmi arasında çok 
güçlü bağlar vardı. Ancak ABD en büyük emper-
yalist devletti, İsrail en büyük emperyalistin hima-
yesine ihtiyaç duyan ve kendi amaçlarıyla birlikte, 
kurulduğu bölgede ABD’nin de çıkarlarına hizmet 
eden bir başka devletti. 

 Şimdi bu mesafenin tarihte hiç olmadığı kadar 
daraldığını ve bir aynılaşmanın gerçekleştiğini 
görüyoruz.. ABD’nin bugünkü vizyonunu, giderek 
daha büyük ölçüde İsrail ve Dünya Yahudi Partisi 
belirliyor. Geleceğini de öyle. Irak’ı işgal koalis-
yonunun çatlakları, kendisini bu gelecekten ayıra-
bilme isteği duyanlar çoğaldıkça derinleşecektir.  
Çünkü Amerikan yönetiminin Büyük Ortadoğu 
Projesi, Ortadoğu’nun kalbinden, Irak’tan başla-
yarak, Kuzey Afrika’dan Arabistan’ın tamamına, 
Kafkaslara ve Afganistan’a kadar, bu büyük 
coğrafyayı, kolaylık olsun, İslam coğrafyasını, 
Filistinleştirme anlamına geliyor. Tam bir teslim 

oluş, her türlü direnme ruhundan tam bir arınış ve 
her direniş imkanının ölçüsüz bir şiddetle ezilişi... 
Bölgede ABD emperyalizminin öğretmeni ve yol 
göstericisi İsrail’dir. 

 Libya düştü. “Ne idi de düştü?” sorusu sorula-
bilir. Saddam da, Suud ailesi de, Mübarek de, Esat 
ve oğlu da, Taliban rejimi de,  bu soru ile küçümse-
nebilir. Ancak sistem açısından çözülmesi gereken 
problemler durumundadırlar; çünkü problem birik-
tiriyorlar. Libya ve Kaddafi kalbinin ve kafasının 
içini emperyalistleri tatmin edecek ölçüde açtı, 
gösterdi ve kabul gördü. 

 Sıranın yaklaştığını görmüş olmalı ki, Hüsnü 
Mübarek ABD’de, serbest bir seçim yoluyla ikti-
dara gelmesi muhtemel İhvan-ı Müslimin’dense 
(Müslüman Kardeşler), kendisinin temsil ettiği 
otokrasinin ABD çıkarları için daha ehven olduğu-
nu anlatmaya çalışıyor. Ortadoğu’dan ABD’ye şu 
sıralar ziyaretlerin çoğalması beklenmelidir. Korku 
sadece emperyalist efendiden değil; emperyalist 
efendi ve bölgedeki öğretmeni İsrail’in siyasetlerine 
duyulan öfkeyle beslenen muhaliflerinden korku-
yorlar. Vakitlerinin yaklaştığını hissediyorlar. 
 Vade sadece batı yanlısı çürümüş rejimler için 
dolmuyor. Seküler olanıyla, şeriatçı olanıyla bu 
çürümüş rejimlerin efendilerinin de vadesi dol-
maktadır.

ABD İsrailleşiyor
Irak Filistinleşiyor

Zeki TOMBAK
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 Şeyh Ahmet Yasin: Filistin’in Büyük 
Evladı, Aziz Şehidi

 HAMAS örgütünün kurucu liderlerinden Şeyh 
Ahmet Yasin Mart’ın 22’si sabahı, namaz kılmak 
için gittiği caminin kapısında İsrail füzeleriyle 
vurularak öldürüldü. Cinayetin İsrail hükümetinin 
resmi bir toplantısında tartışılýp karara bağlandığı 
açıklandı. İsrail hükümeti, yüze yakın başka ismin 
de yeraldığı bir liste için de aynı kararın alınmış 
olduğunu ilan etti: “Yahudi öldürenler öldürülecek-
tir.”

 İsrail’in bir cinayet, terör ve soykırım örgütü 
olduğu biliniyor. Ancak cinayetin planlanma ve 
icrasındaki resmiyet, Türkiye’nin ABD ve İsrail 
ile en uyumlu ilişkiler sürdüren hükümeti de dahil 
olmak üzere, ABD dışında dünyanın bütün devlet-
lerini rahatsız etti. Rusya, AB, AB üyesi devletler, 
Arap dünyası herkes cinayetten kendisini özenle 
ve kuvvetle ayırmaya çalıştı. Türkiye Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan iki kere, üstüste, İsrail 
devletinin yaptığının “terör” olduğunu açıkladı. 
Resmi ziyaretler ertelenmeye başlandı. Keşke AKP 
hükümeti, İsrail’in Filistin topraklarında inşa ettiği 
ırkçılık ve işgal duvarının görüşüldüğü esnada 
da kendisini İsrail’den ve ABD’den ayırabilseydi. 
Abdullah Gül’ün ve Ziyal’ın Dışişleri

 BM’de cinayet nedeniyle İsrail’in kınanması 
için gündeme alınan karar önerisi, “Hamas örgütü 
de aynı kararda kınanmadığı” gerekçesiyle ABD 
tarafından veto edildi. ABD, İsrail’in cinayetlerini, 
Şaron’la aynı kuvvetle üstlenmeyi sürdürüyor. 

 Başta HAMAS olmak üzere Filistin örgütleri-
nin bu cinayetle “cehennemin kapılarının açıldığı”., 
intikamın “deprem gibi sarsıcı” olacağı yolundaki 
açıklamalarına cevaben, İsrail hükümeti Arafat’ın 
ve Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah’ın da hedef 
olduğunu açıkladı. 

 Hazırlığını yaptığı ve sonuçlarını göze aldı-
ğından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Uluslar 
arası toplumun İsrail’in suçlarına, ne uluslar arası 
hukuk ve buna uygun çalışan kurumlar üzerinden, 
ne de askeri-siyasi yollardan  dur deme imkanı 
yoktur. Filistin örgütlerinin misillemesine karşı 
hedefi büyüterek gidecektir. ABD emperyalizmi 
ise İsraille aynılaştıkça, zaten kendi çıkarlarıyla 
uyum içinde çalışan bu kurumları, başta Birleşmiş 
Milletler örgütü olmak üzere, itibarsız ve güçsüz 
hale getirmektedir. Bunu Irak saldırısı öncesinde 
de yapmıştı. Bir süre sonra ortada kullanılabilecek 
bu türden bir mekanizma kalmadığını görecektir.

 İsrail’in pervasızlığı ve ABD’nin her durumda 
İsrail’in suçlarını üstlenmesi ve uluslar arası toplu-
mun tepkilerini ortaya koyabileceği mekanizmaları 
işlemez hale getirmesi, aynı zamanda bölgedeki 
Amerikan muhibbi rejimlerin de sonunu hazırla-
maktadır. İsrail’in büyük suçları karşısında, zaman 
zaman Birleşmiş Milletler örgütünden birer kına-
ma kararı çıkarabilseler vicdanlarını rahatlatacak 
ve halklarına karşı kendilerini savunabilecek bu 
rejimler, varlıklarını meşrulaştırabilecekleri her 
türlü ahlaki gerekçeden mahrumdurlar. 

 Şeyh Ahmet Yasin cinayetinin kanı kuruma-
dan, Şaron’un ABD gezisi gündeme geldi. Şaron 
daha önce İngiltere ve ABD’nin hazırladığı, dünya-
ya büyük bir gürültüyle açıklanan ünlü “yol hari-
tası” planını bir propaganda malzemesi olarak bile 
iptal eden bir planla ABD’ye gitmişti. Yol haritası 
Filistinlilere hiçbir şey vermiyor, ellerindekilerin 
İsrail tarafından gaspedilmesini bir plana bağlı-
yordu. Ancak Filistin diye bir tarafı kabul ediyor 
ve Filistin tarafının da görüşlerinin zaman zaman 
alınmasını öngörüyordu. Şaron ise, yeni planıyla 
tamamen belirsiz bir Gazze’den çekilme karşı-
lığında, Batı Şeria’daki yerleşimlerini ebediyen 
orada tutma amacını açıklıyor; ABD Başkanı W. 
Bush da bu planı çok cesur bularak alkışlarla des-
tekliyordu. İşgal altındaki yerleşimlerin kalıcılığını 
açıkça kabul eden ve destekleyen ilk ABD başkanı 
ünvanını böylece hakeden Bush; ABD’nin sadece 
Filistin sorununa değil; büyük Ortadoğu’ya da, 
bundan sonra nasıl yaklaşıldığını böylece ortaya 
koyuyordu.

 Irak’ın işgali üzerine, ABD’nin bölgedeki İsrail 
hedeflerini temizlediğini, İsrail’in önündeki engel-
lerin yoldan çekildiğini söylemiştik.. Bu bakımdan 
aynılaşma artık aşıldı ve kalıcı işgal ve ilhak politi-
kaları bakımından da bir aynılaşma ortaya çıkmaya 
başladı.

      Irak Baharı

 ABD yönetimi ve müttefikleri, Irak’a kitle 
imha silahları olduğu için, Saddam rejimi 11 Eylül 
saldırısıyla bağlantılı olduğu için, bu rejimi yıkarak 
ülkeye demokrasi getirmek vaadiyle girmişlerdi. 
Girerken Bağdat ve çevresindeki sünni bölgesin-
de direniş, buna mukabil Güneyde Şii bölgesinde 
çiçekli halk karşılamaları bekliyorlardı. Kitle imha 
silahı olmadığı ortaya çıktı. Saddam rejiminin 11 
Eylül ile bir bağlantısı olduğu da isbat edilemedi. Şii 
bölgesinde ise en ağır direnişle karşılaşıldı. Bütün 
bunlar geride kaldı. Ancak Irak’ta Kürtlerin elde 
var bir olduğu; Şiilerin uyumlu olacakları ve dire-
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nişin sadece sünni bölgesinden geleceği beklentisi, 
uzun vadeli planların kabullerini oluşturuyordu. 
Şiiler Saddam’ın sünni rejiminden çok çekmişlerdi 
ve zaten üç büyük Şii gruptan en büyük ikisinin 
temsilcileri Geçici Yönetime alınmıştı.

 Ancak Mart’ın başında hesaplar bozuldu. 
Daha önce de Amerikancı Ayetullah Hoi’nin öldü-
rülmesinden sorumlu olduğu ileri sürülen; daha 
çok yoksul Şii nüfus üzerinde etkili Mukteda Es 
Sadr’ın “Mehdi Ordusu” milisleri işgal güçleri-
ne karşı küçük çaplı bir direniş gerçekleştirdi. 
İspanyol, İtalyan, El Salvador, Bulgar, Ukrayna 
vs. birliklerine yönelik saldırılara, çeşitli ülkelerin 
vatandaşlarından sivillerin kaçırılmaları eklendi. 
ABD ve işgal güçleri bir haftada Amerikan komu-
tanlığının açıklamasına göre 70 küsuru Amerikan 
askeri olmak üzere yüzün üstünde kayıp verdiler. 
Ukrayna birlikleri cepheden çekildi. 

 11 Mart’ta El Kaide’nin Madrit’teki saldısının 
hemen ertesinde yapılan seçimlerde, ülkeyi işgalci 
koalisyonun ortağı yapan Aznar’ın partisi önemli 
oy kaybetmiş ve birinci parti olan Sosyalist Parti 
hükümetinin ilk işi, Irak’taki İspanyol birliğinin 
geri çekileceğini ilan etmek olmuştu.

 Mukteda Es Sadr bağlılarının saldırısına 
uğrayan İtalyan Birliklerine moral vermek ve geliş-
meleri yerinde görmek için anında Irak’a giden 
Berlusconi de, telaşıyla,  İtalyan cephesinde işlerin 
istenildiği gibi gitmediği izlenimini verdi.

 İngiltere askeri bakımdan değil; ancak 
ABD’nin İsrail ile çok fazla aynılaşmasından ve 
Irak’ta İsrail’den öğrenilmiş askeri taktiklerle 
savaşmasından rahatsızlık duymaya ve bunu açığa 
vurmaya başlamış bulunuyor. Camilerin vurul-
ması; direnişçilerin bulunduğu mahallelerin veya 
köylerin bütünüyle ateş altına alınması ve ağır bir 
tahripkarlıkla davranılması; savaşmaktan ziyade 
sivil halkı ezmeye, sindirmeye ve cezalandırmaya 
yönelik askeri eylem... Bunlar tam olarak İsrail 
uygulamalarıdır. 

 Şii direnişinin başlamasıyla birlikte Felluce 
ve çevresinde aniden yükselişe geçen Sünni 
direnişi Bush’un “kötü bir hafta geçirdik” deme-
sine yol açan zayiatların ortaya çıkmasına yol açtı. 
Haftanın sonunda birkaç ABD helikopteri düşmüş, 
daha fazla tank tahrip edilmiş, çok sayıda asker 
öldürülmüş; konvoylar vurulmuş, koalisyon güçleri 
arasında mesafeler ortaya çıkmaya başlamış ve 
ABD bölgedeki direnişin şiddeti karşısında siville-
re yönelik ağır savaş suçları işlemiş bulunmaktadır. 
Necef işgalcilerin elindedir ve Felluce Amerikan 

askerlerinin görev yapmak istediği yerler arasında 
değildir. 

 Bu arada ABD’de yönetimin 11 Eylül sal-
dırılarıyla ilgili istihbarat geldiği halde harekete 
geçmediği gerekçesiyle soruşturma komisyonu 
önüne temsilcilerini çıkarmak zorunda kalmış-
tır. Condalezza Rice, kesinlikle çıkmayacağını; 
çıkarsa kapalı oturumda görüşeceğini söylediği 
komisyonun önüne ve televizyonlardan açık yayın-
lanan bir soruşturmaya mecbur kalmıştır. Asker 
ailelerinin dernekleri Beyaz Saray önünde gösteri 
yapmakta; hükümet eline geçen ve 11 Eylül’ü haber 
veren istihbarat raporunu yayınlamaya mecbur kal-
maktadır. Gerçekten kötü günler geçirmektedirler. 

 Şii ve Sünnilerin senkronize şekilde direnişi 
yükseltmeleri Irak’ta ABD’nin yakın müttefiki 
olarak davranan Barzani ve Talabani güçlerini de 
telaşlandırmış ve ABD’nin Irak’taki birliklerini 
arttırması talebi ilk Kürtlerden gelmiştir. Basına 
yansıdığına göre peşmergeler Felluce’de Amerikan 
birlikleriyle birlikte operasyonlara katılmaktadır-
lar. Gerçekten, birgün ABD bölgeden çekildiğinde, 
KYB ve KDP’nin ağır problemleri olacak gibi 
görünmektedir.

 Elbette Sadr’ın Şii nüfus içinde genel bir 
etkiye sahip olmadığı unutulmamalıdır. Fakat 
Kürtlerin süreç içindeki belirleyici konumlarından 
Sistani’nin ve Hekim ailesinin de rahatsız olduğu 
ve geçici anayasanın imzalanması sırasında bu 
kesimlerden ciddi bir direniş ve hoşnutsuzluk gel-
diği hatırlandığında; Sadr’ın kınanması yolundaki 
baskılara bu iki grubun neden uymadığı anlaşılabi-
lir. Savaşmıyorlar; ama savaşan Sadr ve bağlılarını 
da haksız bulmuyorlar. Veya böyle bir kınamadan 
sonra, kendi tabanları üzerindeki saygınlıklarını 
koruyamamaktan endişe duyuyorlar.

 Gitmek mi Zor, Kalmak mı Zor?

 ABD ve koalisyon güçleri için Irak’ta kalmak 
giderek güçleşmektedir. Şimdi yeni birliklerle 
Irak’taki güçlerini takviye etmek ihtiyacını his-
setmişlerdir. Irak’ta başlangıçta kimse ile, özellikle 
de Birleşmiş Milletler ile sorumluluk paylaşmaya 
yanaşmayan ABD, şimdi NATO’yu ve BM.’yi 
sorumluluk üstlenmeye davet etmektedir. Ancak 
doğrudan ABD insiyatifinde koalisyon güçleri ile 
olsun; ister NATO ve BM’nin de sorumluluğu bir 
ölçüde paylaşması yoluyla olsun Irak’ta kalmaları 
halinde kayıpları giderek artacaktır. Irak’ta kalma-
nın maliyeti her geçen gün ağırlaşacaktır. Irak halkı 
korkusunu kaybetmektedir. Direniş ise pişmeye, 

ABD İsrailleşiyor, Irak Filistinleşiyor
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kendi deneyim ve birikimini yaratmaya, kendi 
kadrolarını ve savaşçılarını yetiştirmeye başlamış 
görünmektedir. Yığın eylemiyle birleşen silahlı 
direniş, düz bir çizgi halinde gelişmesini sürdü-
remese, dalgalı bir seyir izlese de ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu durum, bizim beklentilerimizden 
bile erkendir ve sevindiricidir.

 General Sanchez, “Bizden 70 kişi öldü, onlar-
dan ise bunun on katı kadar” diye övünüyor. Bu 
tür hesaplar, batılı askeri mekteplerde öğretilen 
mankafalıklardandır.  O  on kat ölünün yarattığı 
nefretle beslenen direniş, sana daha ne kayıplar ver-
direcek.... Üstelik bu defa temiz ölümleri de özle-
meye başladılar. Çünkü halk, nefretini Amerikan 
askerlerinin cesetlerini sokaklarda sürükleyerek 
ve parçalayarak doyurmaya çalışıyor. Bu türden 
görüntüler, Batı kamuoyunu derinden etkilemeye 
başladı. Ölüye saygısızlık mıdır? Evet ama, ortada 
saygının geçerli olduğu bir ilişki zaten yok. Herkes 
gücünün yettiğine...

 Durum ne kadar kötü olursa olsun, emperya-
lizmin bölgede hayati çıkarları vardır, terketmesi 
mümkün görünmüyor. Eğer terketmek durumun-
da kalınırsa, bu defa geldiği andan daha kötü bir 
noktada çıkarlarını korumak durumunda kalacak-
lardır.  Diğer taraftan Irak’tan çekilmek, daha iyi 
durumda olmayan Afganistan’dan da çekilmeyi 
hızlandıracaktır. Ve İsrail’den de... Artık karşıla-
rında halkına yabancılaşmış rejimlerin, psikopat 
diktatörlerin, kıyafeti fiyakalı, savaşma kabiliyeti 
berbat derme çatma orduları, tören kıtaları yok. Bu 
savaş haklılığıın gücü ve toprağını, ülkesini savun-
manın yaratıcılığıyla yürüyen bir savaştır. Er veya 
geç sonuç alınır. 

 Eninde sonunda işgalciler bölgeyi terkedecek-
tir. Ancak bölgeyi terketmek zorunda kalarak ter-
ketme hali, bütün batılıların karabasanıdır. Evlerine 
kadar sokulabilen “terörün” kökünü kurutmak 
üzere halklar üzerinde emsalsiz bir terör estirilmiş 
ve korkuları büyüyerek  geri dönmüş, dünyanın en 
güçlü ordularını mevzilerinden sökmüştür. Böyle 
bir manzaranın, sadece Irak’ta değil; bölgede ve 
dünyanın her yerinde müthiş bir kaosa yolaçacağını 
söylemektedirler. Korkularını kelimelere dökmeye 
başladılar bile.

 Soru budur: Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

 Türkiye ise Talabani ve Barzani’nin “densiz-
likleri” için teşekkür borçludur. Şimdi sıra sıra 
“Mehmet tabutu” ülkeye dönüyor olacaktı ve bu 
tabutların izahını kimse kimseye yapamıyacaktı. 

 Fethullah Gülen: 

Kardinal Deniliyordu, Hem de 
Hahammış

Bağdat bombalanıyordu. Sabaha karşı, mina-
relerden ezan sesleri ve  şehrin yüreğinden  patla-
maların alevleri yükseliyordu. Masallarımızın şehri 
Bağdat harab edilirken, patlama sesleri, çığlıklar ve 
sirenler arasından yükselen ezan, ister inançlı bir 
müslüman olsun, ister komünist; inanıyorum ki, bu 
toprakların her insanını aynı isyan duygusunda bir-
leştirmiştir. Ben inanıyordum, ama öyle değilmiş. 

ABD’nin önceki başkanı Bill Clinton, “Katolik 
aleminin Papalığı, Ortodoksların Patrikliği, 
Yahudiliğin Hahamlığı var, Müslümanların da 
böyle bir makamı olsa da diyalog daha kolaylaş-
sa” anlamına gelen sözler söylemişti. Fethullah 
Gülen o role hazırlanıyor olmalı ki, ABD’nin dahli 
olmadan gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak 
bir randevu ile CİA ajanlığı ile bilinen Papa ile 
Vatikan’da görüştürüldü.  O sıralarda kimi “ulusal-
cılar” (Perinçek, Aytunç Altındal gibi) Vatikan’ın 
gizli 6. Kardinali  efsanesini anlatmaya başladılar. 
Sözümona Hıristiyanlığa hizmetlerinden dolayı, 
Fethullah Gülen gizli kardinalliğe getirilmişti. Tam 
da o günlerde Fethullah Gülen’in kasetleri yayın-
lanmaya başlandı. Hiçbir resmi sıfatı olmayan bu 
zat, kendisine sırmalı kaftanlar diktirmiş ve Halife 
rolü oynamaya başlamıştı. İsa rolü oynayan kınalı-
kuzu islamcı görmüştük, ama halife rolü oynamak 
biraz tuhaftı. Ya devlet olacaksın, ya devlet seni 
halife yapacak. Meğer Amerikan halifesi imiş. 

 Amerikan’ın adamı haline gelen, elbette 
Siyonizme de hizmet edecek, emperyalizme de... 
Onların korkusuyla korkacak, onların sevinciyle 
sevinecek. 

 Zaman Gazetesinde iki Sabatayist, Nuriye 
Akman röportaj yapıyor; Selahattin Sevi  fotoğraf 
çekiyor, Halife hazretleri anlatıyor. Röportaj Şeyh 
Ahmet Yasin’in öldürülmesinin hemen ertesinde 
yayınlanıyor. Biz 29 Mart 2004 tarihli bölümden 
alıntı yapalım. Başlık şöyle: “Yahudi ve Hıristiyan 
kavgası bilhassa Ortadoğu için iyi olmaz.” 

 Şaşırmamak elde değil. Ortadoğu’da Şaron 
Doğuş Kilisesini bombaladı, gene Hıristiyanlardan 
ses çıkmadı, ne kavgası olabilir? Meğer “Tutku, 
İsa’nın Çilesi” filmi etrafında kopan tartışmalar-
la ilgili konuşmaktaymış:  “Fakat bir Yahudi ve 
Hıristiyan kavgası bilhassa Ortadoğu’da iyi sayıl-
maz. Hiç değilse bir yerde bir sulh adası oluşturul-
malı, diğer yerlerdeki problemleri o yolla çözmeye 
çalışmalı”. Amerikan halifesi Ortadoğu’da Siyonist/

ABD İsrailleşiyor, Irak Filistinleşiyor
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Emperyalist işbirliğinin döktüğü müslüman kanıy-
la zerre alakalı değil. Tam da beraberce müslüman-
ların canına okurlarken, birbirlerine düşmemeleri 
gerektiğini anlatıyor. 

 Fethullah Gülen ve Zaman gazetesi; müslü-
manların zihnine siyonizmin tasallutu olmalıdır. 

 Bölgedeki savaşa dahildirler. Dünya Yahudi 
Partisi’nin himayesinde ve yolgöstericiliğinde. Şeyh 

Ahmet Yasin’in  cami önünde vurulmuş bedeni 
soğumamışken  yayınlanan bu röportajdan tiksin-
meyen islamcılarıyla meşhur bir ülke olduk. 

 Acaba Bağdat’a bombalar yağarken okunan 
o ezanlar, sadece biz komünistleri mi aynı isyan  
duygusunda birleştirdi?

ABD İsrailleşiyor, Irak Filistinleşiyor

Bırakın savaşçı onuruyla ölelim!
“Allahım! Ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum! 
ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyorum ne de silah!
Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim!
Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde,
Türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim!
Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır!
Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz helak olmuş ölüler!
Hala kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felaketler karşısında?
Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin namusu için kızacak?
Şerefli direnişçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak!
Bu ümmet utanmaz mı, şerefi çiğnenirken?
Siyonist katilleri ve uluslararası işbirlikçilerini görmezden gelirken!
Omuzlarımıza el verecek ve göz yaşlarımızı silecek bir bakış!
Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri, 
Allah için kızmaz mı!? Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye;
“Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et!”
diye çağıramaz mı!? Buna da mı gücünüz yetmiyor!?
Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız, o zaman alınlarımızda şu yazılacak;
“Bizler direndik! İleri atıldık ve kaçmadık!”
ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek!
Onları, bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız!
Bizden, teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin!
Çünkü biz, bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim!
Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiğince, öcümüzü sizden her biri boynuna taksın!
Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin!
Temennimiz, Allahın, emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır!
Umarız bizim aleyhimize olmazsınız! Allah aşkına, bari aleyhimize olmayın!
Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları!
“Allah’ım! Sana şikayette bulunuyorum... sana şikayette bulunuyorum...
Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyo-
rum.
 Sen müstazafların rabbisin... sen bizim rabbimizsin... bizi kime bırakıyorsun?..
Bize cehennem olacak uzaklara mı? Veya düşmana mı?
Allahım! Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar,
Oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler 
ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum.
Sana şikayette bulunuyorum! Gücümüz dağıldı... birliğimiz bozuldu... yollarımız ayrıldı...
Halkımızın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip, düşmanı yenmedeki aczini
Sana şikayet ediyoruz...

                                               Şeyh Ahmed Yasin
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            Türkiye Taşkömürü  Kurumuna(T.T.K.)’ya 
bağlı Karadon bölgesi yeni kuyuda ,kuyu derinleş-
tirme çalışması işinde çalışan 5 işçi grizo patlama-
sında parçalanarak can verdiler.

       Karadonda 1000 metre derinliğe inecek olan 
ve şu anda 800 metrede olan kuyu, Çin’in , “Chiana 
Coal Construction Group Corp. (CCCGC)” firma-
sına bağlı işçiler tarafından yürütülüyordu. Yaşanan 
bu iş cinayetinde Çinli işçilerden: Liu Guangjun, Ji 
Xianging, Huang Jianhong, Jang Xinjian, Cehn 
Ping, isimli 5 işçi can verdi. Yang Rengank, Wu 
Lianxing, Chen Changwei adındaki işçiler ise ağır 
yaralı olarak kurtuldular.

          Yetkililerin verdiği bilgiye göre; kuyunun 500 
metre derinliğinde kaynak yapılma esnasında kuyu 
dibine düşen  (800 metreye) kıvılcımlar burada 
biriken metan gazının patlamasına neden oldu. 

    Patlama esnasında çevrede bulunan görgü 
tanıkları, patlamayla birlikte kuyu içinde çalışan 
işçilerin  kuyu ağzından 40-50 metre havaya uçuş-
tuklarını söylediler.

         Bu son iş cinayetiyle birlikte 4 yılda 7  Çinli 
işçi can verdi. Ölen işçilerin cenazeleri ülkelerine 
gönderildi. 

         Bölgede 80 Çinli işçi çalışmaktadır ve bun-
lar 8-10 kişilik guruplar halinde çevreden ucuz 
gecekondularda barındırılıyorlar. Arada sırada, o 
da memleketlerinden yanlarına gelen yakın akra-
balarını yolcu etmek veya gezdirmek amacıyla 
Zonguldak’a gelirler. Yaşamları genellikle kendi iş 
yerleri çevresinde geçer. Çinli işçilerle aralarında 
İngilizce bilen birisi aracılığı ile; ücretlerinin ne 
kadar olduğunu, ücretlerini alıp alamadıklarını 
vb. şeyleri sorup konuşmak istediysek de hiç birisi 
sorularımıza cevap vermek istemedi. Sadece futbol 
konusu olduğunda özgürce konuşup tartışıyorlar-
dı. Bölgede bulunduğumuz sürece ve bu işçilerin 
yaşam koşullarını yakından bilen arkadaşlarımız-
dan edindiğimiz bilgilere göre , çalışma saatleri 
günlük bazan 10 saati geçiyor. Barakalarda 2 kişilik 
ranzalarda yatıyorlar , yemeklerini kendileri nöbet-
leşe yapıyor. İş paydosu saatlerinde ya uyuyorlar 
veya günlük temizliklerini yapıyorlar. Yiyecek 
alışverişlerini toptan yapıyorlar.

ÇİNLİ İŞÇİLER GRİZO PATLAMASINDA CAN 
VERDİLER.

Kadir TUNCER
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Fabrika’da, bu genel başlık  altında,  Haziran 
1998’den itibaren  7 yazı yayınlanmıştı. Sonra 
Zeynel Abidin Kızılyaprak’ın “Bir Kürd’ün 
Denemeleri” başladı. Sevgili kardeşimizden bu 
sayı için bir ses çıkmayınca, gelişmelerin yoğun-
luğu ve önemi nedeniyle sekizinci bölümü de yaz-
mak gerekti. Belki de yeni bir başlangıçtır. Haliyle, 
geçmişte yayınlanmış bölümlere yeniden bakma 
ihtiyacı duydum.  Sizlere de, eğer elinizin altında 
ise, yeniden bir gözatmanızı öneririm. Zamanınızı 
kötü kullanmış olmazsınız.. Burada yazar dikkatle-
ri kendi ferasetine çekmeye çalışmıyor; gelişmeleri 
bir süreç halinde görmek, derinlik kazandırır. O 
bakımdan.

Kürt meselesinin hem Türkiye’de, hem 
Ortadoğu’da ve hem de dünyada neredeyse her 
zaman gündem olmasının bir dizi sebebi var.

Birincisi Kürtler dünyada uluslaşma süreç-
lerini bir devletle tamamlayamamış halklar ara-
sında nüfusu en büyük etnisitedir. Yaşadıkları 
toprakların yerlisidirler. Bir yerden gelmediler 
ve daha önce bir yerlere gidip, geri dönmediler. 
Üzerinde yaşadıkları topraklarda, dört ayrı bay-
rak dalgalanıyor. Hayır, Kürtlerin dört ayrı devleti 
yok. Hani “Türk Cumhuriyetleri” veya arada bir 
“zirve” yapan “Arap Devletleri” gibi, sürü sepet 
“Kürt devleti yok. Hatta, hiç yok. Bu durumda 
teorik olarak “şart değil” deyip, egemen devletleri 
kendi devletleri olarak benimseyebilirlerdi. Ancak 

her dört devlet de, Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı  
bölgelerini abad etmedi, Kürt nüfusun kendisini 
gönüllüce sahiplenmesini sağlayacak politikaları, 
devlet olarak kurulduklarından beri uygulamadı. 
Sanki gönüllüce sahiplenilmeyi istemedi. Özetle, 
red ve  inkar yolu tercih edildi. Ama asimilasyonun 
“zorla” olanından da kimse bir netice alamadı.  

İkincisi, Kürtler içinde bu hali sorun olarak 
gören ve çözümü için savaşım veren siyasal güçler 
her zaman varolmuştur. Ama feodal önderliklere, 
ama dini önderliklere, ama sosyalizm iddialı önder-
liklere sahip olarak...

Üçüncüsü Kürtlerin bu sorunu çözme çabaları-
nı kendisi için “sorun” olarak gören, çünkü sınırları 
içinde önemli bir Kürt nüfus bulunan Türkiye, İran, 
Irak ve Suriye, çözüm çabalarını engellemek, saptır-
mak veya ezmek konusunda hem teker teker kararlı 
ve hem de aralarında yazılı bir anlaşma olmasa bile, 
ittifak halindegörüntüsü vermektedirler. 

Dördüncüsü “Kürt meselesi”nin bir parçasına 
sahip olan bu devletlerden Türkiye dışındakiler, 
kendi Kürtlerine karşı izledikleri red ve inkar poli-
tikalarına rağmen, komşularının “Kürt meselesini” 
kaşımak ve kullanmak alışkanlığı geliştirmişlerdir. 
Türkiye Cumhuriyeti ise, kuruluşundan bu yana, 
batı ile arasında aktedilmiş bir anlaşma varmış 
gibi, bölge sorunlarıyla ilgilenmez, ilgilenirse de 
batının ilgisine destek olma şeklinde ilgilenirdi. 
Dolayısıyla “Başkasının Kürdünü kışkırtma” 
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işlerini dürüstlük olsun, iyi komşuluk olsun diye 
değil; bölgenin gelişmelerine ilgi duymadığı için 
yapmazdı. Fakat bu durum 1980 sonrasında İslam 
Konferansına üye olarak, sonra ABD-İsrail ekseni-
ne yerleşmeyi tercih ederek, sonra her zaman Irak 
ve zaman zaman İran topraklarında PKK kovalama 
alışkanlığı geliştirerek; ABD’nin bölgedeki partne-
ri ve bölge gücü olma perspektifiyle bölgeye karşı 
yeni bir tutum geliştirdi. Saddam’a karşı ABD’nin 
himaye ettiği Irak Kürtlerinin liderlerine “kırmızı 
pasaport” ikramında bile bulundu.  

Beşincisi uluslararası politikanın temel savaş 
alanı, Kuzey Afrika’dan Kafkaslara ve Afganistan’a 
kadar  “Büyük Ortadoğu” bölgesidir ve bu bölgeyi 
yeniden şekillendirmek ve böylece hayati çıkarları-
nı güvence altına almak isteyen emperyalist güçler 
için, bu büyüklükte bir siyasal sorun görmezlikten 
gelinemez.

“Geç ulusal hareketler”in bir özelliği var: 
Hemen hemen başından itibaren devrimcilikle-
ri pek zayıftır.  Çünkü ilk burjuva demokratik 
veya ulusal demokratik devrimler yeni bir dünya 
yaratmak amacındaydılar. Sonrakiler ise, ulusal 
demokratik devrimlerin yaratabileceği dünyanın 
sınırlarının bütünüyle ortaya çıktığı ve bu sınırların 
insanlık değerleri bakımından pek de geniş olma-
dığının onlarca yıl önce öğrenilmiş olduğu bir dün-
yada gerçekleşti. İlklerde ezilen sınıflar, özgürlük, 
eşitlik, adalet hayaliyle bu devrimlere katılıyorlardı. 
Sonradan, önderlikler ezilenlerin bu isteklerinin 
kontrol altına alınmaz ve zamanı geldiğinde başları 
kesilmezse ne kadar çok problem çıkarabileceğini 
en özlü ders olarak bilince çıkardılar. Ezilenler ise 
her ulusal demokratik atılımda kendilerini bir dizi 
ihanetin ve hayal kırıklığının beklediğini iki yüz  
küsur yıldır öğrenmeye devam ediyorlar. Devrimci 
muhtevası ve potansiyelleri pek sınırlı olan durum-
dan iki koşula bağlı olarak bir farklılaşma imka-
nı olduğunu biliyoruz. Birincisi, sürecin başında 
silahlı mücadele sözkonusuysa; ulusal hareket ister 
istemez yoksul köylülüğe ve ilerici/devrimci aydın-
lara dayanmak zorundadır. Burjuva ve diğer mülk 
sahibi sınıflardan  mücadeleye katılımlar, ciddi 
bir birikim ve etki gücü yaratıldıktan, bir otorite 
oluştuktan ve sürekliliğe işaret eden bir dizi mevzi 
ortaya çıktıktan sonra gerçekleşir. Savaşçılarını 
yoksul köylülük ve ilerici devrimci aydınlar ara-
sından devşiren kurtuluþ hareketlerinin, devrimci 
potansiyellerini korumak ve geliştirmek için sahip 
oldukları bir diğer imkan ise, 1917-1990 arasında 
varlığını sürdüren, Sovyetler Birliği ve daha sonra 
SSCB’nin başını çektiği sosyalist sistemin dayanış-
ması idi. Elbette hem enternasyonalist dayanışma, 

hem ağırlıkla  yoksul köylülük ve ilerici aydınlara 
dayanan bir savaşıma rağmen, ulusal hareketin 
devrimciliği pek sınırlı olabilir. Örneğin Türkiye 
burjuva demokratik devrimin en büyük atılımı olan 
Ulusal  Kurtuluş Savaşının, bütün bu imkanların 
varlığına rağmen başından itibaren devrimciliği 
pek sınırlı olmuştur. Kemalist önderlik, 1921 Şubat 
ayında toplanacak Londra Konferansı’nda İngiltere 
emperyalizmiyle anlaşabilmek için, ulusal savaşı-
mın toplumsal kurtuluşa açılabilecek bütün  kapıla-
rını, 1921 Ocak ayında kanlı tasfiyelerle kapatmış-
tır. 1921 yılı Ocak ayının 21’i ile 28’i arasında, bir 
hafta on günlük bir süre içinde, bütün Anadolu’da 
komünist tevkifatına girişilmiş, 28 Ocağı 29’a 
bağlayan  gece TKP Genel Başkanı Mustafa Suphi 
ve yoldaşları topluca katledilmiş ve TBMM’nin 
emrindeki pek az askeri güçten, belki de en önem-
lisi olan Çerkes Ethem’in Kuvayı Seyyaresi, Çerkes 
ve komuta heyetinin “vatanseverliğine güvenile-
rek” tasfiye edilmiştir. Muhtemeldir ki, Çerkes 
Ethem ve komuta heyeti üzerlerine gelen düzenli 
ordu birlikleriyle savaşmak isteselerdi, bu kuvveti 
yenmekte zorlanmazlardı. 

 Türkiye’nin ulusal kurtuluş savaşının zengin 
ve öğretici bir örnek olduğunu ilk defa söylüyor 
değiliz. Ama örneğin öğreticiliği, öğrenme arzusu 
varsa bir işe yarar. Bu tür öğrenme amaçlı okuma-
ları Menşeviklerden yapanlar da az değildir. Önce 
ulusal kurtuluş gerçekleşsin, böylece toplumsal 
kurtuluş için mücadeleye sıra gelsin; başka bir 
deyişle,  “ülke önce bir sınıf mücadelesi birimi 
haline gelsin, o aşamadan sonra biz de sosyal 
kurtuluş savaşımı verelim.”. Menşevikler en iyi 
öğrencilerinin Türkiye’de olduğunu ve halihazırda 
“Leninizm”cilik oynayan kemalistler olduklarını 
nereden bilecekler?.. Mustafa Suphi ve yoldaşları-
nı, ulusal kurtuluş mücadelesiyle toplumsal kurtu-
luş mücadelesini birlikte vermek isteyen “solcular” 
şeklinde eleştiren ve yaşadıkları trajik son nede-
niyle de katillerini eleştirmek yerine, bu eleştiriye 
dayanarak Suphi ve yoldaşlarına sitemde bulunan 
kıdemli solcuların neredeyse bir gelenek oluştur-
duğu bir ülkede, daha genç menşevik kemalistlerin 
olmasına neden şaşıralım?..

 Türkiye tarihine (ve bu arada soluna) böyle iri 
“yorgan iğneleri” batırmamız, elbette biraz sonra 
örneklerinden sözedeceğimiz Kürt hareketine 
yönelik “çuvaldız”lardan dolayı değil. Hakkaniyet 
önemlidir. Ama daha önemlisi, bu derginin okuyu-
cuları arasında da, bize gelen kimi e-mektuplardan 
görüyoruz ki, okuduğunu anlamayanlar vardır. 
Karşılaştırmalı ele alış, hem konunun, hem Türkiye 
ulusal kurtuluş süreciyle ve benzeri süreçlerle, Kürt 
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hareketi arasındaki ortaklıkların kavranmasını 
kolaylaştıracaktır. Umuyorum.

 Bölgeden bir örnek daha verelim, bir kenar-
da dursun: Filistin Özerk Yönetimi’nin bir polisi 
vardı, Şaron’un Filistin’e 2002’den bu yana süren 
saldırısından önce. Bu polis, daha ortada devlet bile 
yokken, muhalif siyasilere işkence yapar, işkencede 
adam öldürürdü. Şaron’un bütün baskısına rağmen, 
ilk toparlanan Filistin kurumu gene aynı polis örgü-
tü oldu. Şimdilerde de muhalif Filistinlilere işkence 
yapılıyorsa bu örgüt tarafından, şaşırmam. 

 Irak Kürdistanı’nda Devletleşme 

 İran Kürdistanı’nda, küçücük bir yerde, 
1946’da, Mehabat Kürt Cumhuriyeti kurulduğunu 
biliyoruz. Bu Cumhuriyetin ömrü çok kısa olmuş 
ve Cumhuriyetin genelkurmay başkanı olan Molla 
Mustafa Barzani Şah’ın katliamından kurtara-
bilmek için, binlerce Kürd’ü, Türkiye-İran sınırı 
üzerinden SSCB’ye götürmüştür. Sovyetler Birliği, 
uluslar arası politikada gücünün zirvesindeydi, 
ancak Tahran-Yalta- Potsdam Konferanslarında 
çizilen sınırlarla ilgili olmalıdır, katliama engel 
olamamış; ama kaçabilenlere kucağını açmıştır. 
Geçmişte, Sovyet topraklarına yerleştirilen bu 
“muhacir”lerin yaşadığı bölgeyi de “Kürdistan’ın 
beşinci parçası” sayanlar  ve talep edenler olmuş-
tur.  Anti-sovyetizmin ve anti-komünizmin en şir-
ret örneklerindendir. “Beş parçacılar” diye tanınan 
bu şarlatanlığın ortalıkta hala dolaşan temsilcisi var 
mıdır, bilmiyoruz.. Daha sonra Mustafa Barzani 
Irak Kürdistanı Demokratik Partisi (IKDP)nin  
liderliğini uzun yıllar yürütmüştür. KDP’nin 
bugünkü lideri Mesut Barzani Molla Mustafa 
Barzani’nin oğludur. 

 IKDP aşiret temelli bir organizasyondur. 
Ancak ilgisini sadece Irak Kürdistanı ile sınırlama-
yan, milliyetçi bir çizgi izlemektedir. Uzun yıllar 
boyu devam eden ve çok ağır bedeller ödenmiş bir 
mücadelenin sonucunda, Irak’da daha çok fiili bir 
özerklik kazanmayı başarmıştı. Fiili dememizin 
sebebi, Saddam’ın şartları uygun bulduğunda her 
türlü anlaşma veya anayasa maddesini  çiğnemekte 
tereddüt etmeyen yaklaşımıdır.

 Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) de aşiret temelli bir organizasyondur. 
Ancak Talabani 1980’lerde Sovyetlere yakın, 
zaman zaman Türkiye’ye pek yakın ve 1990 son-
rası ABD’ye yakın bir siyasi kişiliktir. Üzerinde 
geniş bir mutabakat bulunan portresi şöyledir:  Çok 
büyük bir hızla tutum değiştirir, her türlü manevra-
ya tereddütsüz girişebilecek, her türlü ittifaka hızla 

girip, aynı hızla ihanet edebilecek evsafta, tam bir 
sömürgecilik dönemi ürünü Ortadoğu figürüdür. 

 Bu iki parti, Kürt uluslaşma sürecinin gelişme-
sini ve devletleşmesini, bölgeyi kendi çıkarlarına 
göre yeniden şekillendirmek isteyen, bu amaçla 
Irak’ı işgal altında tutan ABD emperyalizminin 
himayesinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

Amerikan emperyalizminin bir halka bağım-
sız devlet kurma imkanı verebileceği doğrudur.  
Uzağa gitmeye gerek yok. İngiltere emperyalizmi 
(sömürgeciliği), Arap halkına bir değil, sürüsüne 
bereket devletler kuruvermedi mi? Gene aynı 
bölgede, ABD, Siyonistlere (Yahudilere değil) bir 
devlet kurdurmadı mı?

Dolayısıyla IKDP’nin veya KYB’nin ABD’nin  
himayesinde devletleşme arzusu ve hayali içinde 
olmalarında herhangi bir yanlışlık yoktur. Böyle 
bir proje saçma değildir. ABD emperyalizminin 
kurulmasına önayak olacağı,  federatif bir devlet ve 
gelecekte bağımsızlık... Kürt mülk sahibi sınıfları-
nın böyle bir projeye sahip olmalarında herhangi 
bir tuhaflık yoktur. Bazı eski solcu Kürtler, hem 
böyle bir devletleşme projesini “Her yol denendi, 
bir de bu denensin, belki buradan bir şey çıkar.”  
yaklaşımıyla destekliyor, ancak  aynı zamanda 
“ABD emperyalizminin heran vuku bulabilecek 
bir ihanetinden” endişe duyuyorlar. İhanet, bir-
birine güvenenler arasında olur. Kürtlerin tarihi 
ise, biraz önderliklerinin geriliğinden, biraz çare-
sizlikten, biraz bölgedeki güç dengelerinin heran 
değişmesinin bir sonucu olarak, yaşanmış sonsuz 
bir ihanete uğramalar tarihidir. Ve ihanet etmelerin 
de tarihidir.

İhanetin hası ise, bizzat emperyalizmin hima-
yesinde kurulacak bir devletin, Kürt halkına onur-
lu, özgür ve komşu halklarla eşit bir gelecek verebi-
leceği yolundaki hayaldir. Arap egemenlerine kur-
durulan devletlerin Arap halklarına nasıl bir hayat 
sağladığı ortadadır. İsrail devleti ise sadece Filistin 
halkı ve komşu ülkelerin halklarına kan kusturan 
bir melanet çukuru değildir; aynı zamanda İsrail 
“vatandaşları” arasında da ırkçılık ve eşitsizlik 
yürürlüktedir. Elbette bu sorunlar devletleşmeye 
emperyalizmin yaptığı katkıdan değil; sürecin bu 
özgünlüğünün de katkısı olmakla birlikte, devletin 
sınıf karakteriyle ilgilidir. Eşit, özgür, onurlu ve 
sömürüsüz bir dünya isteyenler, bu yoldaki sava-
şımlarını herhangi bir gelişmenin sonrasına erte-
lememeli, kollarını çoktan sıvamış ve savaşımın 
yollarını oluşturmaya başlamış olmalıdır.

Bu yolla kurulacak bir Kürt devletinin, böl-
gede Arap olmayan  ikinci devlet olacağı sıkça 
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ifade edilmektedir. Bu saçma bir tesbittir. Türkiye 
de, İran da bölge devletlerindendir ve birisi Türk, 
diğeri ise Acem unsuru üzerinde kurulmuş, çok 
etnisiteli devletlerdir. Kastedilen diğer devlet 
İsrail’dir. Böylece iki şey söylenmek istenmek-
tedir.. Birincisi yeni Kürt devleti de, İsrail gibi 
emperyalizmin himayesinde kurulmaktadır. 
Ambalaj şöyledir: Emperyalizm “haksızlığa ve 
soykırıma maruz kalmış, mağdur ve mazlum 
Yahudiler”den sonra; “ihanete, katliamlara maruz 
kalmış, aldatılmış  zavallı devletsiz Kürtlere” de, 
bir devlet ve bir vatan vermektedir. Dolayısıyla 
gelecekte emperyalizmin İsrail gibi bölgedeki bir 
üssü, bir ileri karakolu olacaktır. Emperyalizmin 
kurulmasına katkıda bulunduğu devletlerin, rejim-
lerin ve iktidara gelmesine ve orada kalmasına 
destek olduğu yönetimlerin kendisine hizmette 
bulunmasını talep ettiği ve sağladığı doğrudur. 
Ama İsrail bu türden bir devlet değildir. Doğrudan 
doğruya emperyalizmin ve siyonizmin bir askeri 
üssüdür, bir saldırganlık merkezidir. Ve İsrail zaten 
siyonizm gibi, ırkçılığın bir türü olduğu BM kararı 
ile de tesbit edilmiş, gerici, insanlık dışı, faşist bir 
ideolojinin cisimleşmiş halidir. İsrail parlamento-
sunda “İsrailoğullarının seçilmiş kavim” olduğuna 
inanmayan bir tek siyasi parti yoktur. Bölgedeki 
Arap devletlerinin kuruluşu, rejimlerinin oluşma-
sı ve yönetimlerinin ayakta durması, neredeyse 
tamamen İngiliz-Amerikan emperyalizmlerinin 
sayesinde olduğu halde, bu devletlerin/rejimlerin, 
yönetimlerin zararı, İsrail’den farklı olarak sadece 
kendi halklarınadır.  Dolayısıyla kurulacak Kürt 
devleti’nin İsrail’e benzeyebileceği endişesi yersiz-
dir. Kaldı ki, İsrail’i oluşturan nüfusun çok küçük 
bir bölümü Filistin’in yerli halkıdır. Kurucularının 
tamamına yakını ve halihazırdaki yöneticileri 
Eşkenazi denilen Almanya ve diğer Orta Avrupa 
kökenli Yahudilerdir. Seferad, yani İspanya köken-
liler ile Mizrahi, yani doğu kökenliler, Türkiye’den 
gidenler dahil, bugün bile bu devletin yönetim 
kademelerinin üst sıralarına tırmanamamaktadır-
lar. Dolayısıyla, bütün kurucu unsurları, başkala-
rının toprağının işgalcisi olduklarının bilincinde, 
etnik temizlikçi, bölge halklarına düşmanlıkla dolu 
bir alçaklar sürüsüdür. 

 Kürtler ise, bu toprakların öz evlatlarıdır. 
Binlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan, aynı kom-
şularla hayatlarını sürdüren bir halktır. Muhtemel 
bir Kürt devletinin İsrail ile benzeştirilmesi bile 
ayıptır ve Kürtlere derin bir haksızlıktır. Ancak 
Kürt önderler de İsrail’le benzeşmenin, bölge 
halklarına kan kusturan siyonist ve emperyalist-
lerin suçlarına ortak olmanın utanç vericiliğinin 
farkında olmalıdır. Kendini bütünüyle siyonist ve 

emperyalistlerin kucağına atmış Zebari gibiler, 
2004 Nisan ayının ilk haftasında olduğu gibi, 
işgalciye karşı Sünni ve Şii direnişinin senkroni-
ze olabildiği anlarda, ABD’nin Irak’a yeni askeri 
birlikler getirmesini talep ederler. İşgalci bir gün 
nasıl olsa gidecek. Kürtler, Araplarla, Acemlerle, 
Türklerle yanyana ve içiçe yaşayacak. Arada uta-
nılacak işlerin mümkün mertebe asgari düzeyde 
kalmasına gayret edilmeli. Bunu söylerken, elbette 
tarih boyunca Türk, Acem ve Arap rejimlerinin 
Kürt halkına karşı işlediği utanılacak işleri unut-
madığımı belirtmek isterim.

 İkinci nokta ise “ikinci Arap olmayan devlet” 
denilirken, İsrail’in Arap topraklarında kurulmuş 
olduğuna atıf ise, bu durumun Kürtlerle hiçbir ilgi-
si yoktur. Kendi başlarının üzerine bir çatı kurmaya 
çalışıyorlar. Yoksa oturdukları yer zaten kendileri-
nindir ve Arap halklarıyla bu bakımdan aralarında 
bir ihtilafın oluşması için hiçbir neden yoktur. Tek 
problem, Kürtlerden başkalarının da oturduğu kimi 
yerleri, Kerkük gibi, sahip olduğu petrol rezervleri 
nedeniyle, bir an önce ve tamamen Kürt toprağı 
haline getirme açgözlülüğüdür. Ne yazık eşitlik, 
özgürlük ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duymuş olan-
lar, red ve inkardan en çok çekmiş olanlar, ellerine 
fırsat geçtiğinde red ve inkar yoluna kendi zalimleri 
gibi kolaylıkla sapabilmektedirler. Bir parantez aça-
rak örnek vermek istiyorum. Danimarkalı Martin’i 
Türkiye sosyalist hareketinden ve Kürt hareketin-
den tanıyanlar çoktur. İletişim’in yayınladığı esaslı 
bir kitabı da var. Etnik sorunlar konusunda uzman 
bir araştırmacı olan Martin, 10 yıl kadar önce, 
Bilar’da Kürt hareketiyle ilgili görüşlerini anlata-
caktı; söyledikleri tıpa tıp bekledikleri gibi olma-
yınca, kimi yurtseverler tarafından oldukça düşük 
bir seviyeden itirazlarla ve protestolarla karşılaştı. 
Sonra olgun bir ortamda konuşmak üzere çok dar, 
8-10 kişilik bir topluluk halinde kendisini dinledik. 
İşte o görüşmede, Martin “Zazalar Kürt değil, onlar 
Zaza, farklı bir etnisite” deyince, Tarık Ziya Ekinci, 
Birinci ve İkinci TİP’in önde gelen isimlerinden ve 
Kürt’tür, “Hayır, Zazalar gerçekte Kürt’tür, onların 
aynı bir etnisite olduğunu egemenler iddia ediyor-
lar,  bölmeye çalışıyorlar”  diye itiraz etti. Martin, 
bu itiraza,  “Kürtlerin dağ Türkü olduğunu” ve 
“Kürtlerin Türklerden ayrı bir etnisite olduğu 
iddiasının emperyalistlerin bölücü propagandası 
olduğunu” söyleyen Türkiye Cumhuriyetinin 
resmi tezini hatırladığını söyleyerek cevap verdi. 
Hayatı bölücülük suçlamasına karşı kendisini 
savunmakla geçmiş sosyalist Tarık Ziya Ekinci 
bey bile, “bölücülükle suçlama” silahını bu kadar 
kolay çekebiliyorsa, Talabani’nin Arap, Türkmen, 
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Asuri ve diğerlerine bir eşitlik ve kardeşlik yaklaşı-
mı geliştirmesini elbette bekleyecek değiliz.   

 Kürtlerle İsrail arasında paralellik kuran başka 
yaklaşımlar da vardır.  Bunların en anlamsızı 
Kürtlere İsrail’i bir model olarak öneren yaklaşım-
dır. İsrail’in ne insani, ne ahlaki, ne diplomatik, ne 
siyasi, ne ekonomik bakımdan kimseye örnek ola-
cak durumu yoktur.. 

Son bir İsrail bağlantısı ise, Kürt Yahudileri; bu 
unsurlara İsrail’in gösterdiği itibar; bu unsurlar üze-
rinden veya doğrudan İsrail’in Kürt devletleşmesi-
ne gösterdiği alaka iddialarıdır. Keza bu bölgedeki 
ekonomik yatırımlara dair efsanelerdir. ABD’nin 
himayesine giren süreçlerin, aynı zamanda İsrail’in 
el atmasına maruz kalacakları tabiidir. İsrail bu 
tasallutunu, eğer varsa Yahudi unsurlar üzerinden 
yapmayı şüphesiz tercih edecektir. Ancak bütün bir 
süreci İsrail ilgisi ile değerlendirmenin ve sürecin 
asıl anlamını burada aramanın isabetli olmayaca-
ğını söyleyebiliriz.

 Bağımsızlık Mümkün mü?

 Irak Kürdistanı’ndaki bu devletleşmenin 
bağımsız bir devlete dönüşmesi ihtimali, Kürt 
nüfusa sahip olan üç komşuda da, yönetim kademe-
lerinde bir endişe yaratmıştır. Çünkü her üç devlet 
de, bu devletleşmenin zaman içinde kendi Kürtleri 
için bir emsal, bir özendirici ve bir çekim merkezi 
oluşturması veya zaman içinde bir parçalayıcı teh-
dit haline gelebileceği endişesini taşımaktadırlar. 
Özellikle de Kerkük gibi önemli petrol zengini böl-
gelerin bu oluşumun denetiminde kalması halinde 
bu zamanın pek çabuk gelebileceğinden endişe 
edilmektedir. 

Suriye’nin Kamışlı şehrinde, Mart 2004’te  
yaşanan çatışmaya yönelik iki farklı iddia ileri 
sürülmüştür. Birisi, Suriye yönetiminin, ilerde 
oluşabilecek bir cesaretlenmeyi, daha çok erken bir 
safhada provoke ettiği, bu hazırlıksız kalkışmayı 
kanlı bir biçimde ezerek gelecekle ilgili tedbir aldığı 
şeklindedir. Diğer iddia ise bu karışıklığın Kürtler 
ve Araplar arasındaki gerilimleri kullanarak bölge 
devletlerine müdahale etmek isteyen ABD’nin eseri 
olduğu şeklindedir. İkinci iddia bize hiç yaban-
cı değildir. Kürt nüfusu bütün bir Cumhuriyet 
tarihi boyunca bir paranoya ile ele alan; bölgeye 
bir gün ayaklanırlar diye yatırım yapmayan; eko-
nomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi bu nedenle 
engelleyip; bu büyük eşitsizliğe yönelen itirazları 
bölücülükle suçlayan bir zihniyetten sözediyoruz. 
Bütün uluslaşma süreçleri, farklı etnisitelerin, eko-
nomik, sosyal, kültürel gelişme yoluyla asimilas-
yonu anlamına gelir. Türkiye burjuvazisi ve onun  

yönetimleri, kendi özgüvensizlikleri nedeniyle işçi 
sınıfını, Müslümanları., Kürtleri hep bir düşman 
olarak algılamıştır. Tabiri caizse Anadolu’da yaşa-
yan herkesi potansiyel düşman, kendilerini işgalci 
gibi görmüşlerdir. Bu zihniyetin kaçınılmaz bir 
tezahürü olarak işçi sınıfına terör, baskı ve yasak; 
müslümanlara karşı baskı ve saptırma ve kullan-
ma; Kürtlere karşı zorla asimilasyon, ırkçılık, red 
ve inkar gündeme gelmiştir. Cumhuriyet tarihinin 
kısa özeti maalesef bundan ibarettir. Devamı ise 
şudur: İşçiler örgütleniyorlar mı? Cevap “Kökü 
dışarda cereyanlar.” Müslümanlar devlet dini 
dışında bir müslümanlık mı yaşamak istiyorlar: 
“İrtica, Arap emperyalizmi vs.” Kürtler ayağa mı 
kalkıyorlar, eşitlik ve özgürlük için, “Emperyalizm 
Türkiye’nin önünü kesmek için bu unsurları kulla-
nıyor. Asala biter, PKK başlar?” vs.vs.vs.

 Halbuki daha kurulmadan önce emperya-
lizmle temas ve uzlaşma aramış; Kuruluştan sonra 
önce İngiltere, 1946 sonra ABD emperyalizmiyle 
yakınlaşma gayretlerinden bir gün geri durmamış; 
NATO üyeliğinden memnun, ABD’nin bölgedeki 
en yakın müttefiki olmakla övünen bir yönetimin, 
kendi iç muhaliflerini  veya komşularının muhalif-
lerini “emperyalizmin maşası” olmakla suçlaması, 
insana ilk duyuşta fevkalade aptalca gelmekteyse 
de, bu tür “gerizekalılar için üretilmiş entelektüel 
gıda” ile beslenen çok sayıda “entelektüel raşitizm” 
vak’ası ile hergün karşılaşıyoruz.

 Emperyalizmin, “dış güçlerin” vs.vs.nin 
bölücü faaliyetinden korkan; ülkesinde bu türden 
faaliyetlere karşı hassasiyet üretmez. Cumhuriyetin 
beşinci, onuncu, kırkıncı değil; 80’inci senesinde de 
“Komünist” adıyla parti kurma yasağı kanunlarda 
duruyorsa; irtica ve bölücülük paranoyası ile yaşa-
nıyorsa; demek bütün bünye hassastır. Bu durum 
Suriye için ziyadesiyle gerçektir. Kürt nüfusa kim-
lik vermeyen, mülk edinmelerini engelleyen, her 
türlü sosyal ve siyasi haktan mahrum bırakan; ama 
bir yandan da, uzun yıllar boyunca bağımsızlık 
mücadelesi veren  PKK’ye destek olan Suriye’den 
sözediyoruz.  Azap verici olan bir diğer nokta ise, 
Öcalan’ın bu destek hatırına, Kürtlerin yaşadığı 
coğrafyayı hep Türkiye, İran ve Irak’taki parçalar-
dan ibaret olarak tarif ettiği gerçeğidir. 

 Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti, ABD’nin 
dostu ve müttefiki olma anlayışı ve gayretkeşliği 
içinde, Irak Kürdistanı’ndaki oluşumu Birinci 
Körfez Savaşı’nın sona erdiği günden beri des-
teklemektedir. KDP ve KYB’nin kontrol ettikleri 
bölgede güven içinde bir gelecek inşa  etmeleri için 
“Çekiç Güç” veya “Kuzeyden Keşif Kuvveti” adı 
altında önce birkaç aylığına görev yapmasına izin 
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verilmiş; sonra 10 yıl boyunca varlığını sürdürmüş 
Amerikan-İngiliz ortak askeri gücü İncirlik  üssün-
de konuşlanmıştı. Türkiye ayrıca PKK’ya karşı 
desteklerini almak üzere KYB ve KDP ile yakınlık 
geliştirmiş; Talabani ve Barzani’ye kırmızı pasa-
portlarını vermiş; aralarındaki ihtilafların çözümü 
için çaba harcamış ve Ankara’da diplomatik temsil-
cilik açmalarına izin vermiştir. Bizler “Kürdistan” 
der demez, önce “her ne maksatla demiş olursak 
olalım”, sonra, mahkemelerin hakkımızdaki kana-
atlerine bağlı olarak Terörle Mücadele Yasasının 8. 
Maddesinden ceza alırken, Ankara’da bu iki par-
tinin içinde “Kürdistan” kelimesi geçen tabelaları 
asılmıştı.

 Eğer Ankara Irak Kürdistanı’nda oluşmakta 
olanın ne olduğunu yıllar boyu farketmemiş  ise 
gerçekten büyük bir miyopi vakasıyla karşı karşıya-
yız.  Durum herhalde böyle değildir. Sorun, bu iki 
partinin aralarındaki sorunları gidermesi, düzenli 
bir ordulaşmanın nüvelerini oluşturması, parla-
mentoya işlerlik kazandırması, bir maliye, eğitim, 
sağlık organizasyonu oluşturması  esnasında değil; 
Irak’ın işgali sırasında ABD ile Türkiye arasında 
yaşanan sıkıntılı dönemde ABD’nin bölgedeki en 
istikrarlı, en güvenilir askeri müttefiki rolünü “kap-
maları” anında ortaya çıkmıştır. ABD’nin müttefi-
kidirler ve silahlıdırlar. Türkiye’nin üzerlerindeki 
kontrolü ortadan kalkmıştır ve ABD kendilerini 
geçmişte Saddam’a karşı himaye ederken, bu defa 
başta Türkiye olmak üzere diğer komşulara karşı  
himaye etmektedir. 

 Her uluslaşma sürecinin milli düşmanlıklara 
ihtiyacı olur. Türkiye/ABD ilişkilerinin gergin 
olduğu dönemde kazandıkları özgüvenle KYB-
KDP sözcüleri, “Türkiye’nin Irak’a asker sokma-
ması en büyük başarıdır” açıklamalarıyla başlayan, 
“Gelirlerse buraları mezar ederiz”e varan; başla-
rına gelen her sabotaj ve suikastın sorumlusunun  
Türkiye olduğu yolunda tereddütsüz açıklamalar 
yapan bir tutum izlediler. Hazır ABD Türkiye’ye 
mesafeli davranıyor ve ders vermek istiyorken  
Türkiye’nin “kırmızı çizgi” dediği her çizginin 
üzerine de basmakta tereddüt etmediler. Kerkük’e 
ilişkin gelişmeler böyleydi. Ağır silahlarını geri 
vermediler ve ABD’nin Irak’taki yöneticileri de bu 
konuda ısrarlı olmadılar. Vs.

 Türkiye kırmızı çizgileri aşıldığında yapacağı-
nı ilan ettiği işleri, bugün için, yapamadı. 

 Türkiye Irak’ın üç parçaya bölünmesi tezlerine 
karşı toprak bütünlüğünü savunuyordu. Dahası 
federasyon fikrine bile itirazı vardı. ABD yöneti-
mi de geçici anayasada “illere dayalı bir federatif 

yapı” önererek Türkiye’nin içine su serpti. Ancak 
Barzani Irak Kürdistanı’nda, “siyasi, coğrafi ve 
ulusal esaslara dayalı” bir Kürt federe devleti ve bir 
de Arap federe devletinden oluşan, “gönüllü birliğe 
dayalı” Irak federasyonu talep ediyor, gerekirse 
bu uğurda ayaklanabileceklerini ilan ediyordu.. 
Ve Hürriyet’ten Sedat Ergin’in ifadesiyle Türkiye 
Irak’ta “Kürtlere karşı Şii lider Ayetullah Sistani ile 
ittifak ediyor.”  Eğer müttefik olarak,  geriye Sistani  
kaldıysa, işler gerçekten sarpa sarmıştır.

 Çekim Alanına Çekilenler

 Irak Kürdistanı’nda KDP ve KYB’nin dev-
letleşmekte oluşu; bugün bir federal devlete razı 
olsalar bile; “şimdilik arzu etmediklerini” söyledik-
leri “bağımsızlığı” sık sık telaffuz etmeleri; ABD 
tarafından himaye görmeleri ve ABD’nin Irak’ta 
neredeyse sadece bu güçlere güven duyması bölge-
de bütün Kürtler ve Kürt hareketleri için bir çekim 
alanı yaratıyor. 

Bu çekim iki yönlüdür. Birincisi Irak’ta Kürt 
devletleşmesi süreci, Türkiye’deki Kürt hareketinin 
saflarında da sarsıcı etki yaratmıştır. Bu “Güney 
rüzgarı”nın çekiciliği anlaşılır bir şeydir. Ama bu 
rüzgar, Irak Kürtlerinin bir eserinin rüzgarı değil; 
ABD himayesi ve desteğinde bir eserin rüzgarıdır. 
Dolayısıyla ikincisi, ABD’nin de artık eskisi gibi 
değerlendirilmediği ve Kürt hareketi için bir çekim 
yarattığı görülüyor. Geçmişte marksist olarak tanı-
dığımız ve değer verdiğimiz bazı isimlerin, PKK ile 
ABD arasında “gelişen” ilişkileri, örgütün  etkinlik 
ve saygınlığının yükseldiği noktanın kanıtı olarak 
öven yazılarını derin bir hayal kırıklığı ve utanarak 
okuduğumuzu geçerken not edelim. 

Gerçekten de ortada şekillenmekte olan bir 
büyük bölge ve Kürtlerin şekillenmekte olan 
siyasi geleceği var. Bu durumun Kürt siyasal 
hareketinin bütün sektörlerinde bir heyecan yarat-
mış olması beklenebilir bir gelişmedir. Talabani 
ve Barzani hakkında geçmişte Kürt basınında 
yapılmış değerlendirmeler kolaylıkla bir kenara 
bırakılabilir. Ve bizim sahip olduğumuz serin 
kanlılık gösterilemeyebilir.  PKK Barzani ile ilgi-
li olarak yaptığı değerlendirmeleri daha önceleri 
de defalarca değiştirmişti. Ayrıca ABD’nin Irak’ı 
işgalinin arefesinde, bu işgali olumlayan ve yeni bir 
uygarlığın Mezepotamya’dan doğacağını ve bunun 
nüvelerinin Mezepotamya’da yaratılacağını söyle-
yerek, kendince “geleceği teorileştirmeye” çalışan 
A. Öcalan’ı ve Irak için bu yoldan bir “demokrasi” 
beklentisi içine girmiş HADEP yöneticilerini hatır-
lıyoruz. Aynı şekilde, “Türkiye Irak Kürdistanı’na  
müdahalede bulunacak olursa, savaşı kuzeye 
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yayma” tehditlerini de hatırlıyoruz.  Dahası, savaş 
karşıtı eylemleri en berbat anlamıyla “kullanan”, 
savaş karşıtı gösterilere karışarak  sadece Öcalan’la 
ilgili talepler dile getiren veya yapılmakta olan kitle 
gösterisine karşı müthiş bir sorumsuzlukla etrafı 
kırıp döken “yurtsever” eylemlerine az rastlama-
dık. Savaş karşıtı eylemlerin içine karışarak, “savaş 
karşıtı karşıtı eylemler” geliştiren bir yeni gericilik 
ve emperyalist savaşa dolaylı destek eğilimiyle 
karşı karşıya idik. Bu çeşit eylemleri ağır biçimde 
eleştirdiğimiz de Fabrika okurlarının malumudur.  
Sonuçta önümüzde Amerikan emperyalizmi-
ne karşı sıcak hisler besleyen; bir umut, ABD 
emperyalizminin çekim alanına girmiş, ama bunu 
mahçup veya örtülü biçimlerde dillendiren bir Kürt 
siyasal hareketi bulunmaktaydı. Bu tutumun bir 
yara olarak hangi derinliklere işlediğini gösteren 
bir yeni gelişme Mart 2004 başında ortaya çıktı. 
PKK-KADEK çizgisinin yeni örgütlenişi olan 
Kongre-Gel (Halk Kongresi)  Genel Başkanlığı’nın 
25 Şubat 2004 tarihli açıklamasına göre, örgütün 
Başkan yardımcıları Osman Öcalan ve Nizamettin 
Taş ile yürütme kurulu üyesi Hıdır Yalçın’ın görev-
leri dondurulmuştur ve disipline verileceklerdir. Bu 
ekibe eski Avrupa sorumlusu Faysal Dunlayıcı da 
eklenmektedir. Bu dörtlü örgüt içinde reformist 
olarak nitelendirilmektedir. Bu ekip ise karşı tarafa 
“muhafazakarlık ve solculuk” eleştirisi yapmakta-
dır. 

Duran Kalkan’ın Özgür Politika gazetesinde  
yayınlanan açıklamasında şöyle söyleniyor: “Bu 
arkadaşlarımız mücadele dinamizmlerini, azim-
lerini, ruhlarını kaybetti. Hizip olarak 6-7 aydır 
örgütlenmiş durumdalar. Örgütü dağıtmaya yemin 
etmiş gibi hareket ediyorlar. Yaşadığımız durum, 
savrulmayı, kopuşu ifade ediyor.

 Disipline uymadılar, örgütü sıkıcı bulup, kad-
roları dağıtıyorlar, herkese ‘İstediğiniz yere gide-
bilirsiniz’ diyorlar. Seçimler sürecinde Türkiye’de 
bağımsız adaylar göstermek istediler. DEHAP’a 
alternatif parti örgütleme girişiminde bulundular. 
Bazı kişileri alet ettiler. 

 ABD şiddet yerine içten yıkıcı, bozguncu, 
dağıtıcı eğilimleri körükleyerek, yaşam imkan-
larının ucunu gösterip ‘şeker politikası’ izleyerek 
örgütü içten dağıtmayı amaçlıyor. “ 

Bundan bir adım ötesi Osman Öcalan ve 
ekibinin yanlarında ciddi sayıda gerillayla birlikte 
Amerikan yetkililerine teslim olduğu haberiydi. 
Haber daha sonra doğrulanmadı, ancak vahim 
olan, haber duyulduğunda, kimseden “Olmaz öyle 
şey” itirazının yükselmemesiydi. Sonra Kandil 

Dağından ayrıldığı açıklanan Osman Öcalan ve 
arkadaşlarının döndüğü duyuruldu. Bu durum da 
“Amerikalılar PKK’yı barıştırdı” şeklinde yorum-
lara yolaçtı. 

 Kendi kütlesini ve ağırlığını kaybedenlerin  
başka kütlelerin çekim alanına girmesi şaşırtıcı 
değildir.

 Değişen Sadece İsimler mi?

 PKK Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi son-
rasında, önce kendi program zeminini çözdü.  
Başlangıçta Sovyetler Birliği ve sosyalist sistem 
vardı, ulusal kurtuluş hareketleriyle  dayanışma 
vardı. Talabani fırıldağının bile kendisini “komü-
nist” olarak cilalama ihtiyacı duyduğu günlerdi. 
PKK hem bu uluslararası konjonktüre doğduğu 
için; hem de kurucu kadrosu Türkiye devrimci 
gençlik hareketi içinden geldiği için, başlangıçtan  
Öcalan’ın yargılanması dönemine kadar sosyalist bir 
kimlikle kendisini tanımladı. Ancak sosyalist siste-
min çözülüşüyle birlikte farklı arayışlar da ucunu 
göstermeye başlamıştı. Yıllarca bütün dikkatini 
yoksul köylülüğe ve ilerici Kürt gençliğine yoğun-
laştırmış olan “önderlik” 1990’ların ilk yıllarından 
itibaren “siyasallaşma”, “barış”, “ateşkes”, “çözüm” 
demeye ve bütün dikkatini Genelkurmay’dan, 
Hükümetten, Cumhurbaşkanından gelecek işa-
retlere yöneltmeye başladı. Aynı dönem örgüte 
amaçlarından dolayı değil; Türkiye’ye verebileceği 
zarardan dolayı sempati duyan Yunanistan devleti 
gibi dostlar da edinilmeye başlanmıştı. Bir yandan 
Genelkurmay’a ilgi devam ederken, diğer yandan 
ABD ile  temas heves ve arayışları da uç vermiş 
görünüyordu. Sosyalist sola burun kıvırmalar,  
islamcılığa oynamalar  hep 1990’lı yıllar boyunca 
gelişti. Görebildiğimiz bazı yapılanmaların için-
den marksistlerin tasfiyesine tanık olduk.. Sonra 
Suriye’den çıkışla başlayan dramatik yakalanışla 
sona eren dönem ve yargılanma...

 Yargılanma döneminde sömürgecilik, ulusal 
kurtuluşçuluk, ayrılma, uluslaşmayı bağımsız 
devlet kuruluşuyla tamamlama gibi tezler iptal 
oldu. Yerine Demokratik Cumhuriyet geldi.  
“Demokratik uygarlık” sosyalizm ve sınıfsız top-
lum hedefinin yerini aldı.  Sosyalizm etiketinden 
vazgeçildi ve marksizm küçümsendi. Yerine ölen 
kadın savaşçıları “Tanrıça” ilan etmeler, “güneş” 
benzetmesiyle Öcalan’a bir tür tapınma edebiyatı, 
“peygambervari yaşıyorum” açıklamaları vs. ile 
tanımlanabilecek bir başka zihniyet dünyası inşa 
edildi. Marksist düşünce hareketin saflarından 
tamamiyle tasfiye edilirken; marksist düşüncelerini 
ve kimliklerini koruyan militanların çoğu, umut-
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larını koruyarak harekete tutunmayı sürdürdüler. 
Bazıları ise marksist kimliğini koruduğunu iddia 
ederken dönüşüm yaşamaya, gelişmelerin aslında 
marksizmle çelişmediğini izah eden açıklamalar 
geliştirmeye yöneldiler. Aslında o açıklamalar, 
kendi duruşlarının anlamsızlığını örtme, kendi 
durumlarını açıklama ihtiyacının bir sonucudur. 
Tasfiyenin bu tarzı, kadro ve militanların doğrudan 
tasfiyesinden daha ağır sonuçlar yaratacaktır.

 Öcalan’ın yargılanması esnasında PKK, savaş-
çılarının küçük bir bölümü dışındakileri  Güneye 
indirmişti. Siyasi hatta ve siyasi pratikte ortaya 
çıkan değişikliklere bağlı olarak ve Öcalan merkez-
li siyasi pratiğin merkezi gerekleri bakımından yeni 
bir form ve yeni bir ad, yeni amblem vs. gündeme 
geldi. KADEK, AB ve ABD’nin  “terör örgütü 
listesi”nden kurtulmak amacıyla konulmuş bir isim 
değildi.  Mücadeledeki değişim, örgüt formunda 
da, sembollerde de değişimi zorluyordu. Son ola-
rak Kongre-Gel olundu. Geçmişte Sürgünde Kürt 
Parlamentosu vardı ve halkın oyuyla seçilmiş 
HEP milletvekillerinin katıldığı  dönem dışında, 
gezici bir gösteri grubu görüntüsünü aşamadı, 
kimsenin ilgisini çekemedi. Çünkü mücadeleyi 
yöneten organ olmakla hiçbir ilgisi bulunmuyordu. 
Ancak Kongre-Gel, silahlı mücadelenin bütünüyle 
sustuğu ve 15 yıllık silahlı mücadelenin gündem-
leştirdiği pekçok  talebin Türkiye-AB ilişkilerinin 
de katkısıyla hızla gerçekleştiği bir dönemde, hare-
ketin gerçek yöneticisi konumuna yükselebilir ve 
buna dair işaretler de ortaya çıkmıştır. Diyarbakır 
Belediye Başkanlığına kimin aday gösterileceği 
konusundaki tartışma, Kongre-Gel’in zaferiyle 
sonuçlanmıştır. 

 Fakat geçmişte Öcalan gibi karizmatik bir 
önderin yönetimi altında bile zaman zaman farklı 
sesler çıktığı hatırlanırsa; bugünkü koşullarda örgü-
tün ana gövdesiyle kimi değişimleri gerçekleştirse 
bile, her dönüşüm döneminde bazı dışa çıkmalar 
olacaktır. 2003’ün yaz aylarından bu yana ateşkesi 
bozan kimi küçük çatışmaların arkasında, eğer bu 
yolla bir ciddiye alınma arzusu yoksa,  bu türden 
bir farklılaşmanın ifadesi olarak bu gelişmeler 
anlamlandırılabilir. Son olarak “PKK’nin yeniden 
kurulması”ndan sözedilmektedir. Bir bölünmedir 
veya bir ciddiye alınma girişimidir. İlki gerçek-
ten trajikti. Sosyalizmden esinlenen devrimci bir 
kadro, uluslar arası konjonktürün de uygun olduğu 
bir dönemin sonunda ilk adımlarını attığının far-
kında olmaksızın, bir “ulusal kurtuluş mücadelesi 
için” ortaya atılmış, bir örgüt kurmuş, partileşmiş 
ve ordulaşmıştı. Şimdi sosyalizm reddedildi. 
Savaşımın en yoğun, bedellerin en ağır olduğu 

dönemde halka malolmuş ve gündemleştirilmiş 
demokratik talepler,  AB süreciyle de uyumlu bir 
biçimde, birer birer gerçeklik kazanıyor. Bu süre-
cin elbette sayısız engelleme ve saptırmaya rağmen 
sonuçlar yaratabildiği ortadadır. Mücadele gelene-
ğinin canlılığını koruduğu zeminlerde, sözkonusu 
taleplerin içi halkın eylemiyle doldurulabilmektedir 
ve sürecin derinleşme şansına sahip olduğu görül-
mektedir. 

Peki PKK yeniden kurulursa ne yapacak? Sosyalist 
değil. Kapitalist/emperyalist sistem karşısında,  
Sosyalist sistemin yarattığı dengelerden, dayanış-
ma imkanlarından yararlanmak değil; Türkiye ile 
Türkiye’nin mensup olduğu emperyalist blokun 
başını çeken ABD arasındaki gerilimlerden ve 
Amerikan emperyalizmiyle dayanışma imkanla-
rından yararlanmak üzere ve kimbilir ne yapmak 
için bir PKK !... Demokratik Cumhuriyet hedefi 
silahlı mücadeleyi gerektirmiyor. Silahlı mücadele 
vererek AB süreciyle uyum tutturmak da mümkün 
görünmüyor. Bu projenin amacını anlayabilmiş 
değiliz. Türkiye hükümetinin Nisan 2004 MGK 
toplantısı için hazırlattığı rapora göre, silahlı 
gücün Güneydeki örgütlerin “taşeronu” olabileceği 
öngörülmektedir. KDP ve KYB Türkiye’nin kendi 
üzerlerindeki ilgisini ve basıncını gevşetmek için 
bu gücü, Kuzeyde hareketlendirebilir.. Söylenmek 
istenen budur.  Bir keşif, bir çıkarsamaı değildir; 
gerektiğinde “savaşı kuzeye yaymak” Kadek söz-
cüleri tarafından dile getirilmiş bir vaaddir.

 Örgüt isimlerindeki değişimin bir başka mahi-
yeti daha var. İşin orasını DEHAP ile birlikte konu-
şalım.

 Kürt Komünist Olur mu?

 Artık, Kürt meselesinin üçüncü kesitini almak 
üzere DEHAP’a gelebiliriz. 

 İstisnai bir durum olmadığının altını kuvvetle 
çizerek, bir küçük olayı paylaşalım.

 28 Mart seçimlerinden bir hafta kadar önce, bir 
Fabrika okurunun, ailesiyle birlikte oturduğu evine 
Gebze DEHAP yönetiminden ziyaretçiler gelir. 
Önce “Türk Solu” kategorisine yönelik her türlü 
aşağılama yapılır. Sonra konu Fabrika okurunun 
komünistliğine gelir ve bu durum “kötü arkadaş-
ların etkisi” ile izah edildikten sonra eleştirilerini 
yaparlar: “Kürt komünist olur mu?”

 Elbette bu soytarılık cevapsız bırakılmış değil. 
Ancak hikayeden birkaç sonuç çıkaralım:

Bu şahısların yöneticisi olduğu parti, “Sol Güç 
Birliği” adı altında ÖDP, EMEP ve üstüne üstelik 
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SHP ile ve SHP çatısı altında seçime katılmaktadır. 
Seçime bir hafta kala “Türk soluna” bok atma kam-
panyası sürdürüldüğüne göre, demek ki DEHAP’lı 
olmayan ortaklarla, aslında ortak falan değiller. 
Nitekim sandıklardan çıkan sonuç da budur. SHP 
listesine oy vermesi beklenen DEHAP yandaşları, 
DEHAP’lı aday gösterilmeyen pek çok yerde, oyla-
rını aslanlar gibi AKP’ye verdiler. 

Şaşırtıcı mı? Hayır!

DEHAP’la ilgili kısmını konuşmaya devam 
edeceğiz, ama biz  3 Kasım seçimlerinde olduğu 
gibi, 28 Mart  seçimlerinde de “Sol Güç Birliği” 
işlerine bulaşmamaya  özen gösterdik. İP’i sol say-
mayız ve İP’i sol sayanları da sol saymayız. İP’in 
davet edildiği hiçbir platformun solculukla ilgisi 
olamaz. İP katılmamış olsa bile.

Diğer taraftan Tansu Çiller’in Başbakan yar-
dımcılığından tanıdığımız, döneminde dünya kadar 
yargısız infaz yapılmış, işkencenin, kayıpların bini-
nin bir para olduğu bir adem, Murat Karayalçın, 
utanmadan “solu” partisinin çatısı altında ittifaka 
çağırıyor; DEHAP, ÖDP, EMEP, SDP ise (belki 
başkaları da...), Karayalçın ve partisini sol sayıp 
gidiyorlar. 

3 Kasım seçimlerinde blok işlerinden uzak 
durmuştuk, ama  HEP-DEP-HADEP çizgisine 
“son defa” oy vereceğimizi ilan etmiştik; kerhen 
!...Bu defa böyle bir davet yapmadık. Sadece yerel 
nedenlerle ittifaktan aday gösterilmek istenen arka-
daşlarımızın çoğalmamasına çaba harcadık.  Aday 
olanları ise yalnız bırakmadık. Kayıtsız mıydık? 
Hayır, açık anti-komünizm yapılan yerlerde kayıt-
sız kalmadık. 

DEHAP’lı yerel yöneticilere yeniden dönelim. 
Partilerinin eğitile eğitile geldiği yeri temsil ediyor-
lar. İstisnai değildirler.  Kürt hareketinin içinden 
marksistleri, sosyalistleri kovma, uzaklaştırma faa-
liyetini tamamlamış olmanın özgüveniyle, şimdi 
de Türkiye’nin diğer gerici kuvvetleriyle birlikte 
komünistleri siyasi hayattan kovma gayretine gire-
ceklerse haber verelim: O işi 80 küsur yıldır yap-
maya çalışanlarla ilk defa yanyana gelmiyorlar.

PKK, 1970’li yıllarda Türkiye sosyalist hareke-
ti saflarında solculaşmış genç kadrolar tarafından 
kuruldu. Devrimci, ilerici Kürt-Türk öğrencilerle, 
ilerici Kürt aydınlarıyla, Kürt kentlerinin ve kasa-
balarının yoksul gençleriyle etki alanı genişledi. 
Silahlı mücadele, özellikle en zor yıllarında yoksul 
köylülüğün kadın-erkek gençleriyle büyüdü, sürek-
liliğini sağladı. Ne zaman kentlerde, metropollerde, 
Avrupa’da mevziler, kurumlar yaratıldı, ondan 

sonra varlıklı Kürtler de, ANAP’tan, SHP’den, 
DYP’den, Refah Partisi’nden ayrılarak bu kurum-
lara akmaya başladılar. Hareket, kendilerine önce 
Kürtlüklerini vermiş ve hemen arkasından itibarlı 
konumlar dağıtmaya başlamıştı. Parıltılı kumaştan 
kruvaze takım elbiseleriyle, takılarıyla, künyeleriy-
le gazetelerde, parti lokallerinde boy göstermeye 
başladılar. Kürt hareketine tuhaf, berbat ve her keli-
mesinden cehalet akan bir kibir o dönemde sindi. 

Daha önce de verdiğimiz bir örneği hatırlaya-
lım:  

“Sözgelimi, Türkiye devriminin stratejik ve 
taktik hedefleri; 100’ün üstünde, farklı farklı tesbit 
ve programlarla tanımlanmıştır. (!) Başka bir deyiş-
le, komünizm ve sosyalizm adına, Türkiye’de 100 
şekilde devrim yapılabilir (!?) 100 çizgi de; “”Ben 
yaparım” diyor.

Ama olmuyor, yapamıyorsun.” (Özgür Halk, 
s.89, sy.3)

 Şöyle uyarmışız:

“Unutmayalım. Türkiye devrimcilerine 
‘Ama olmuyor, (devrimi) yapamıyorsun.’ diyen 
kardeşimiz de henüz ‘yapılmış bir devrim’ 
adına konuşmuyor..” 

Bu uyarının mürekkebi kurumadan Türk 
Silahlı Kuvvetleri Suriye’yi  tehdit etmiş; Suriye 
Öcalan’ı göndermiş,”Cudi” tercih edilmeyince,  
İtalya, Rusya, Yunanistan derken, tutunacak yer 
kalmamış ve yanlış hesap Kenya’dan dönmüş.

Aynı yazıda şunlar da, belki anlayanlar olur 
diye yazılmış:

“Seçimler yaklaşıyor. HADEP içindeki ileri 
tutumları olduğu kadar; geri, başıbozuk, sosyalizm 
düşmanı eğilim ve tutumlar da, bir mecburiyet ola-
rak gündemimize girecek.

‘Yurtsever basının’ bizzat kendisi sansüre 
uğrarken bile, sansürcü tutumlara sahip olmasını, 
geçmişte olduğu gibi, gene, tekrarlandıkça ve defa-
atle eleştireceğiz..

Marksizme sayısız yazısında ve kararında 
vurgu yapan bir hareketin, bir şehidine, Konferans 
kararı ile ‘Tanrıça’ ünvanı vermesine duyduğumuz 
şaşkınlığı dile getireceğiz.

Bütün bunları, ‘eleştiri hakkı’ adına değil; Kürt 
halkına karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımız 
arasında olduğu için yapacağız.” (Fabrika s. 42, 
Eylül 1998)
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Görüldüğü gibi, istisnai, yerel  ve geçici sorun-
lardan değil;  genel, hareketin bütününü ifade eden 
ve kalıcı eğilimlerden sözetmeyi sürdürüyoruz.    

Kürt komünist olur mu? Bu soru bize değil; 
özgürlük hareketinin geride bıraktığı büyük 
tarihe ve Kürt halkına haksızlıktır.

Siyasi Eğilimlerin Eğitilmesi

Muhalif akımlar düzeni ve devleti etkiliyor, 
değiştiriyor; devlet ve düzen muhalif akımları 
etkiliyor değiştiriyor. Bir tür karşılıklı eğitim gibi. 
Ancak karşılıklı eğitimin, her muhalif akım için, 
o akımla devletin birbirine yakınlaşması ve bir 
orta noktaya doğru yaklaşma şeklinde anlaşılması 
yanlış olur. Devlet komünist ve devrimci hareket-
ler karşısında giderek daha çok şiddet kuşanıyor; 
daha çok şiddet kullanıyor ve gaddarlığı giderek 
artıyor. Devrimciliğin, bir devrimle kendisi orta-
dan kaldırılmaksızın,  başına bela oluşunun sonu 
olmadığını biliyor. Devlet diye soyut bir şey değil; 
burjuvazi biliyor, O’nun siyasi temsilcileri, onun 
bürokratları, memurları...Bunlar da insan, birisi 
unutur gibi olsa, ötekiler derhal onun yerini doldu-
ruyor ve unutur gibi olana da hatırlatıyorlar. Öyle 
Avrupa Birliği, demokratikleşme, uyum paketleri 
arasından dünyaya bakıldığında bir gaddarlaşma 
görülmüyor olabilir. Bu görememe haliyle, düze-
nin ve devletin gaddarlaşması arasında da bir 
bağ var. “Hayata Dönüşün” kanı kurudu mu? 
Kurumadı. F Tipi cezaevleri kimler için? Babat’ı 
nasıl öldürdüler? Şu yorgun kurşun hikayesi.. Son 
zamanlarda yoldan kaldırılıp götürülen, tecavüze 
uğrayan muhalif kadınlar çoğalmakta mıdır? Evet.  
Kısacası Susurluk’a ne oldu? Hiç !.. Mahkum 
olmuş, cezasını çekmiş işkenceci var mı? Hayır! 
Kenan Evren’in de, Mehmet Ağar’ın da keyfi yerin-
de. Haluk Kırcı’nın da öyle...

Komünist ve devrimci akımlarla girilen eğitim 
ilişkisi böyle; devlet bu örgütlerin varlığını, seçilmiş 
hedefler için, uygun gördüğü zaman kullanmak 
üzere, ölçüsüz şiddet kullanmak için bir gerekçe 
olarak değerlendiriyor. Burada bir yakınlaşma yok.

Buna karşılık muhalif yanları olmakla birlikte, 
düzenle ortaklıkları da bulunan akımlarla ilişki 
böyle gelişmiyor. Siyasal islam böyle. Milli Nizam 
Partisi kapatıldı, Milli Selamet kuruldu. Sonra 
Refah partisi, sonra Fazilet, sonra Saadet ve Adalet 
ve Kalkınma partileri... Devlet bir yandan partileri 
kapattı, bir yandan yenilerinin kurulmasına imkan 
tanıdı. Bir yandan şeriat tehlikesi, irtica en büyük 
tehdit idi, bir yandan İmam Hatip okulları devlet 
eliyle çoğaltılmaya devam edildi. Kısacası devlet 
toplumun dindarlaştırılmasını temel bir politika 

olarak benimsedi; böylece solun önünü kesecekti; 
bir yandan da islamcılar tehdit olarak algılandı ve 
partileri kapatıldı, baskılar uygulandı. Neticede 
devletin en laik kurumları; TSK üst yönetiminin 
ve yüksek yargının tercihi olarak Recep Tayyip 
Erdoğan Başbakan, partisi iktidar oldu. “Şiir gibi-
”ler. Devlet eğitildi yani. Ama AKP’de de ne Milli 
Görüş kaldı, ne “Adil Düzen”, ne “İslam ortak 
pazarı”, “ne islam NATO”su... Siyasal islam da 
eğitildi bu süreçte.  

Çünkü siyasal islam neticede bir sermaye 
hareketi. Yönetici kadroları mülk sahibi sınıflar-
dan ve daha da zenginleşmek istiyorlar. İstedikleri 
fazla şey ise düzeni islam esasları üzerine kurmak. 
Devte zaman içinde böyle bir girişimin maliyetinin 
kendileri için ağır olacağını onlara öğretiyor. Onlar 
da bu maliyeti ödemekle zenginleşme, güç ve ikti-
dardan pay alma arasında bir tercihte bulunuyorlar.  
Düzenin kabul sınırları içine çekilme, siyasetin 
ağırlık merkezini bu sınırlar içine taşıma; dışarda 
kalanları hizaya getirme veya dışlama sorumlu-
luğuna itilme; böylece bir ehlileşme yaşanıyor. 
Tabii böyle basitçe formüle edilebilmesi; sürecin 
böyle basitçe işlediği anlamına gelmiyor.  Aynı 
kadro, tek parça halinde bu süreci birlikte yaşayıp 
gitmiyor örneğin. Bölünmeler, yolları ayırmalar 
oluyor. Kişisel olarak bedel ödeyenler oluyor veya 
o akımın bir kuşağı. Birkaç kuşağı ağır bedel öde-
yebiliyor.Siyaset yapışın anlamı değişiyor veya bu 
temelde farklılaşmalar yaşanıyor.

İslamcılar şeriat düzeni kurma hevesinden vaz-
geçirilirlerse ve Kürt demokratik hareketi “bölücü” 
olmaktan vazgeçirilirse, ikisinden de geriye  siya-
sete katılımın meşru birer kanalı, zemini kalıyor ve 
her iki geleneğin istenmeyen yanlarını temsil eden 
akımlar bu kanallardan sağlanan akışla marjinalize 
edilebiliyor. 

Eğitim sürecinin en çarpıcı ve ibretlik yanı; 
akımların veya bir kadronun kendi kendisini ve 
hareketi eğitmeye yönlendirilmesidir. O ekibin, 
kadronun siyaset yoluyla gidebilecekleri sınırlarla 
ve sınır aşımında ödeyecekleri maliyetle yüzleş-
tirilmeleri; genellikle önceliklerinin sıralamasını 
değiştiriyor. Zaten çok da inanmadığı fiyakalı 
iddialarından vazgeçenlerle,  hayal etmekten 
vazgeçenler, gerçekçileşiyor. “ O gömlek” çıkarı-
lıyor.  Kürt demokratik hareketi nedir? Uluslaşma 
süreci yaşamak ve bu süreci bağımsız bir devletle 
tamamlamak işin bir yanıdır. Oraya gelinceye 
kadar da Kürt kimliğinin tanınması, dilin tanın-
ması ve özgürleşmesi, bu tanınmışlık üzerinden 
kabullenilme ve eşitlik, demokratik hak ve özgür-
lükler...”Bağımsız devlet”, yani devletin diliyle 
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“bölücülük”, gerçekleşebilir bir hedef olmaktan 
uzaklaşınca, bu uğurda ödenen bedelin büyüklü-
ğüne rağmen ufukta bir sonuç görülmeyince; en 
azından bu konjonktürde ve en azından önderliği, 
hareketin siyasi niteliği ve yapılanması ile bu dal-
gada sonuç alma umudu kalmayınca “demokratik 
cumhuriyet” hedefine yönelinebilir. Bu bir eğitilme 
veya kendini eğitmeye zorlanma sürecidir. Devlet 
de AB ile ilişkilerin de katkısıyla, gündemleşmiş 
bir dizi talebin meşruluğunu kabullenebilir. Bu da 
bir eğitilmedir. Ve sonuçta Kürt dilinde kaset yap-
mak, çevik kuvvet polisleriyle birlikte Newroz kut-
lamak, halay çekmek; kürtçe kursu açmak, kürtçe 
radyo ve televizyon yayını yapmak, çocuklarına 
istediği ismi koyabilmek ve benzerleri, ne komü-
nist olmayı, ne devrimci olmayı gerektirir. Pekala 
sağcı veya sağcı islamcı, sosyal demokrat, liberal, 
muhafazakar olarak bütün bu işler yapılabilir ve 
yapılmaktadır da....

HEP-DEP-HADEP-DEHAP çizgisi, esa-
sen gerillanın yarattığı bir yığınsal etkinin sivil 
siyasi alanda kurumlaşması idi. Düzen bu kanalı 
PKK’nin  tasfiyesinin/ıslahının bir yolu olarak 
kullanmayı istedi. Aynı zamanda devlet ve düzen 
içinde ve sistem içinde muhatab aramaya yönelmiş 
olan PKK önderliği de, muhatab aradığı her nokta-
dan kendisini eğitmeye zorlandı. HEP-DEP süreci 
PKK’yi değil; esas olarak PKK önderliğinin dönü-
şümü HEP-DEP sürecini değişime, dönüşüme yön-
lendirdi. PKK tarihindeki dramatik kırılmalar bu 
zemine büyük bir hızla yansıdı. Ancak sosyalizm 
iddiasından büyük bir hızla uzaklaşma, liberalleş-
me, AB sürecine tutunma, ABD emperyalizmine 
karşıt tutum ve konumlardan uzaklaşma gibi bir 
dizi eğilimin, hareketin ikincil, türev  kurumlarına  
büyük bir hızla nüfuz edebilmesinde, özellikle bu 
zeminlerde konumlanan burjuva ve mülk sahibi 
unsurların çokluğu ve etkinliğidir. 

Bu unsurların çoğu, 1990’ların başına kadar 
edilgen ve küçük pay alan ortak durumunda olsalar 
da, egemen blokun parçası idiler. 1990’larda yükse-
len dalganın sağladığı itibardan faydalanma hevesi-
ne düştüler. Faydalandılar da. Şimdilerde ise yeni-
den egemen bloka kabul edilmek telaşındadırlar. 
Şeyh Sait’in torunu diye el üstünde tutulan, yıllarca 
Süleyman Demirel’in hizmetinde milletvekilliği 
yapmış pir-i faninin, o günlerdeki havasını da hatır-
lıyoruz; şimdiler de DEHAP’ı marksistlik ettiği 
için oy kaybettiler diye eleştirmelerini de basından 
okuyoruz.  Önümüzdeki seçimlerde Ağar’ın yanına 
koşarsa ve hizmetine girmek isterse şaşırmayız. 

Özeti şudur: Kürt demokratik hareketi, sol 
olarak başladı ve yükseldi. Sosyalistliğini güçlendi-
remedi ve koruyamadı. Sağa çekildikçe etkinliğini 
kaybetti. Sağa çekilme ve kaybetme sona ermiş bir 
süreç değil. Hareketin ana gövdesi sağa çekildikçe, 
düne kadar itirazlarını erteleyen veya itirazları 
büyük akışın uğultusunda kaybolup giden mark-
sistler kendilerini yeniden tanımlama ve yeniden 
kurma imkanı bulacaklardır. 

Önceki seçimlerle ilgili değerlendirmeleri-
mizde, oyların gerillaya yaklaştıkça arttığını ve 
uzaklaştıkça azaldığını defalarca yazmıştık. Şimdi 
gerilla mücadelesi yok. Oylar, faşist liberal Taha 
Akyol’un temenni ettiği gibi “etnik temelde siyase-
te halkımız pirim vermediği için” değil; son halka-
sını DEHAP’ın oluşturduğu gelenek , şehirlerdeki 
veya kırsal kesimdeki Kürt yoksullarından, onların 
sınıfsal, sosyal taleplerinden uzaklaştığı için, sol bir 
siyasi çizgi olmaktan hızla çıktığı için oy kaybedi-
yor. 3 Kasım seçimlerinde “Bu defa aldıkları oy, 
alacakları en yüksek oydur. Bundan sonra daha da 
aşağı inecek” demiştik. Gene söylüyoruz, daha da 
azalacaktır. Yol arkadaşlarını da azaltacaklardır. 

Kürt meselesi, üç farklı zeminde böyle görü-
nüyor.

Kürt Meselesinde Durum - 9
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TÜSTAV, 1920 Baku Kongresi ertesinde, TKF 
Heyet-i  Merkeziye tutanaklarını yayınlayarak 
Türkiye Komünist Hareketi tarihinde eksik olan bir 
halkayı daha bilince çıkartarak yerine oturtmakta-
dır. İki kitap halinde yayınlanan eser, 10 Eylül’de 
teşkil edilen Merkez Komitesi’nin 11 Eylül günü 
yaptığı ilk oturumla başlamakta, Ağustos 1921’de 
teşkilatın reorganizasyonuna ilişkin Komintern’le 
yapılan yazışmalarla son bulmaktadır. Kitapta bu 
12 ay boyunca , Türkiye’de ilk komünist teşkilatı 
kuran kadroların düşünceleri, halet-i ruhiyeleri, 
hesapları, umutları ve beklentileri, birinci ağızdan 
dile gelmektedir; bu açıdan 83 yıl sonra bu satırları 
yer yer merak ve ilgi; yer yer (onları bekleyen sonu 
bilmenin doğal sonucu olan) iç burukluğu; bazen 
öfke, bazen sevgi,  ama her halükarda tarihin şim-
diye kadar karanlık kalmış bir köşesini gün ışığı 
altında izlemenin heyecanıyla hep birlikte oku-
yoruz.  Belgeler, yalnızca 83 yıl önce duyulan bir 
heyecanın ve tutkunun titreşimlerini bize iletmekle 
kalmıyor; aynı zamanda da doğuşu aynı tarihsel ana 
denk gelen iki farklı olgunun, Türkiye Komünist 
Hareketinin ve TC’nin,  kuruluş dinamiklerine iliş-
kin son derece önemli veriler ve ip uçları sağlıyor. 

1920 TKF Deneyinin Tarihsel Anlamý

 Baku Kongresi ile kurulan TKF’nin tarihsel 
plandaki anlamı ve önemi, yalnızca tarihimizin ilk 
komünist organizasyonu olması değil, özellikle ve 
öncelikle kurulduğu dönem itibariyle Anadolu’da 

ciddi bir potansiyele ve umut vaad eden olanaklara 
sahip olmasıdır. Öyle ki, ideolojik açıdan bu denli 
elverişli ve “kabule hazır” bir zemini, sosyalist 
düşüncenin yeniliği ve yıpranmamışlığı dolayısıyla 
da olsa  (12 Mart çıkışı olan 1973-74 yılları hariç) 
,Türkiye komünist hareketinin tarihi boyunca bula-
madığını söylemek mümkündür. Kitaptaki tanık-
lıkların ilk olarak bize hissettirdiği olgu budur.

 Kongreye ve onun temsil ettiği iddia edilen sos-
yalist kitleye ilişkin verilen rakamlar (4000 üye ve 
22 örgüt), belli bir eleştiri süzgecinden geçirilebilir; 
keza “üye” sıfatıyla görev alan kadroların ideolojik 
netliklerinin ve komünist kararlılıklarının değer-
lendirmesi bizi daha ölçülü ve sınırlı bir iyimserliğe 
sevk edebilir. Ancak o dönemki TKF’ye ilişkin tek 
tek eksiklik ya da hatalar ne olursa olsun, komünist 
düşüncenin sahip olduğu saygınlık ve popülarite 
bütün bu olgulardan bağımsız olarak, aktarılan 
tanıklıklardan adeta fışkırmakta, olayların akışın-
daki mantık da 1919 – 1921 arasında bu olgunun 
varlığını doğrulamaktadır.

 Olayın özü, en basit ve kaba anlatımıyla, genç 
Sovyet devletinin Anadolu hareketine sağladığı 
yardımın Anadolu halkında yarattığı sevinç ve 
coşkudur. Ancak, olayın içinde yer aldığı tarihsel 
arkaplan göz önüne alındığında, bunun herhangi 
bir “dış yardımdan doğan sıcak hisler” çerçeve-
sini oldukça aştığını söylemek gerekir. Öncelikle 
Rusya, sıradan bir “dış yardım sağlayan ülke” 
değil; son yüzyıl içinde Anadolu ve Rumeli 
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müslümanlarının en kararlı düşmanıdır. Küçük 
Kaynarca’dan 93 Harbine, Kırım Savaşı’ndan 
Balkan Harbi’ne Rusya’nın tüm politik manevra-
ları, güçlenmek için attığı her adım sonuç olarak 
Anadolu ve Rumeli müslümanlarına kan, gözyaşı 
ve yıkım getirmiş; bu kadim düşman 1.Dünya 
Savaşı’nda müttefiki İngiltere ve Fransa ile birlikte 
nihai hedefine, Bizans’ın tarihsel mirasçısı sıfatıyla 
İstanbul’a (Çargrad’a) el koyma hedefine adım 
adım yaklaştığını herkese hissettirmiştir. Ama aynı 
Rusya; bizden geriye kalan son lokmayı yutmaya 
hazırlandığı düşünülen Rusya, işgale karşı elindeki 
avucundakiyle direnmeye çalışan yoksul bir halka 
dünyada el uzatan tek ülke olarak ortaya çıkınca, 
bunun neticesi tam bir şok; daha doğrusu toplumun 
en üstünden en altına kadar uzanan tam bir ideo-
lojik deprem olmuştur. İstanbul’daki paşalardan  
Ankara’daki mebuslara,  ordu komutanlarından 
Anadolu’daki çiftçilere, en yoksul köylüye kadar 
herkes, ilk sevinç dalgası geçtikten sonra, bu 100 
yıllık kabusu bir dosta , dünyadaki tek müttefike 
çeviren olgunun ne olduğunu sormaya,   düşün-
meye, ve tartışmaya başladığında, tüm gözler bir 
mıknatıs gibi 1917’nin dünyaya verdiği mesaja, 
yani komünizme çevrilmiştir.

 Kitaptaki tanıklıklar, daha önce başka kitap-
larda da (Mete Tunçay “Türkiye’de Sol Akımlar”, 
Aralov “Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları”, 
Frunze “Türkiye Anıları”, Leonid ve Friedrich 
“1922 Ankara” ) bu doğrultuda yapılan vurgula-
rı daha da pekiştirmektedir. Anadolu’da herkes 
Baku’dan gelen komünistlere sıcak davranmakta; 
muallimler (öğretmenler) onları çağırarak okul-
larda  komünizmin ne olduğunu anlatmalarını 
istemektedir. Herkes, Türkiye’ye büyük faydası 
dokunan ve doğru gözüken bu ideali kendince ve 
bulunduğu noktadan kavramaya çalışmakta; kimi-
si dinden, kimisi milliyetçilikten, kimisi mesleki 
ilkelerden hareketle kendince bir tür “komünizm” 
tanımlamaya ve benimsemeye çalışmaktadır. 
Baku’ya verilen raporlarda “Bolşevik bir hareket-
lenme yok; ancak muazzam bir sempati var” denil-
mektedir. Aynı dönemde, Ankara’da “Meclis’in 
mesleki temsil esasına göre teşkilatlanması”nın 
tartışıldığı iletilmektedir. Buna göre her meslek 
grubuna (memur, işçi, ırgat, esnaf, tüccar..vs) belli 
bir vekil sayısı tahsil edilecek, bu grupların kendi 
içinde seçeceği temsilcilerle meclis teşkil edecektir. 
Bu arayışta “Sovyet” fikrinin etkileri bariz ve aşi-
kardır. (1)

Sosyalizm düşüncesinin itibarının, emekçi 
halktaki bu sempatinin de ötesinde olduğunu, gene 
kitaptaki notlardan öğreniyoruz. Burada önemli 

olan nokta, sosyalizmle ve sol’la uzaktan yakın-
dan ilgisinin olmadığını ve olamayacağını bildi-
ğimiz kadroların kendilerini “komünist” olarak 
ilan etmekte gösterdikleri hevestir. Tipik iki örnek 
Topal Osman ve Yahya Kahya’dır. Biri Mustafa 
Kemal’in fedaisi ve daha önce Karadeniz’de Rum 
sivil halka karşı katliam suçu işlemiş bir haydut, 
ötekisi ise çok değil birkaç ay sonra TKF yöneti-
cilerini alçakça öldürecek olan bir katil; o dönem 
TKF’ye üye olmak için başvurmuş, başvuru redde-
dilince de şikayetçi olmuştur !  Doğaldır ki, bu tür 
unsurların sosyalizme gösterdikleri “ilgi”, sıradan 
vatandaşların, muallimlerin, ırgatların, rençberlerin 
gösterdiği ilgiden temelde farklıdır. Burada apaçık 
olan amaç, özellikle İttihat –Terakki kökenli kadro-
lar açısından  ülke içinde iktidarı garanti edebilmek 
için, o sıra mevcut yegane dış destek olan Sovyet 
desteğinden yararlanmak, mümkünse de bu desteği 
tekeline almaktır. Yapılan takiyyenin özü budur; ve 
birer Teşkilat-ı Mahsusa fedaisi olan Topal Osman 
ve Yahya Kahya’nın hevesleri, aynen Baku Doğu 
Halkları Kurultayı’nda Enver Paşa ve bazı diğer 
İttihatçıların “sol” gözükme hevesleri gibi , bu çer-
çevede değerlendirilmelidir.  

 Padişah damadı Enver’den onun tetikçilerine 
kadar yüzlerce kadroyu “komünist” göstermeye 
iten çekim gücünün, sosyalist düşünce için ne 
denli büyük bir avantaj teşkil ettiği ortadadır; 
ancak bu avantaj başka bir olguyla birlikte daha da 
önem kazanmaktadır. O da, 1920’de Anadolu’da 
komünizme alternatif ve onun kadar tutarlı hiçbir 
siyasi  programın ve parti örgütlenmesinin mev-
cut olmamasıdır. Anadolu’daki hareketin lideri 
Mustafa Kemal’in bir partisi ve programı yok-
tur. Çok farklı eğilimleri bağrında barındıran bir 
Meclis’in başkanıdır; “yakın çevre”si olarak nite-
lendirilebilecek kadroların ise (ki çoğu askerdir) 
İttihat ve Terakki’den devraldıkları örgütçülük 
tecrübesi ve siyasi refleksler dışında, bir siyasi 
düşünceleri yoktur. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri 
merkezi olarak henüz partileşmemiştir (bu ancak 
M.Suphi’lerin ölümünden sonra gerçekleşecektir), 
ve her biri yerel çıkarları temsil etmekte ve siyasi 
planda da (Enver’cilerin denetimindeki Trabzon 
MH Cemiyeti örneğinde olduğu gibi) farklı teller-
den çalmaktadır. Böyle bir ortamda tutarlı, net , ve 
dünyada da belli bir başarıyı temsil eden bir siya-
si programın, TKP programının muarızlarından 
bir adım önde olması kaçınılmazdır. Ülkemizde 
komünistlerin yıllardır öne çıkardığı “TKP’nin 
çağdaş Türkiye’nin en eski siyasi partisi olması” 
gerçeği, bu anlamda yalnızca kronolojik bir olgu-
yu değil , 1920 Anadolu’sunda bir öncü konu-
mu, bir ideolojik avantajı da dile getirmektedir.

‘Dönüş Belgeleri’ Üzerine
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TKF’na İliþkin Bazý Gözlemler

 Yukarda dile getirdiğimiz olguları, yalnızca 
zeminin elverişliliği ve potansiyel olanaklar çerçe-
vesinde değerlendirmek gerekir. Bu noktada “Baku 
Kongresi’nde kurulan TKF bu potansiyelden yarar-
lanabilecek bir yapıya ve kimliğe ne derece sahipti 
?” sorusunun cevaplanması, eldeki belgelerin sun-
duğu verilerden hareketle TKF’nin değerlendiril-
mesi  önem taşımaktadır. 

 Elbette 1920 yılında yeni kurulmuş bir partiyi, 
bugünün kriterleriyle, yani 80 yıllık birikimin ve 
tecrübenin bizlerde yarattığı alışkanlık ve bek-
lentilerle değerlendirmek, hele hele yargılamak, 
açıkça haksızlık olacaktır. 
Sol hareketin ve işçi sınıfı 
mücadelesinin çok köklü 
olmadığı,  sol düşüncey-
le bu çapta nerdeyse ilk 
defa 1920’de karşılaşan bir 
ülkenin , gene dünyada da 
son derece genç bir siyasi 
geleneği, bolşevizmi savu-
nan Komünist Partisi’nin 
ilk kuruluş ve emekleme 
döneminde belli eksik ve 
zaaflarının olması kaçı-
nılmazdır. Bu açıdan biz, 
genel bir eleştiri yerine, o 
dönem partinin gelişmesi-
ni etkileyen kimi olgulara 
dikkat çekmek  istiyoruz.

 Mustafa Suphi’nin ver-
diği rakamlar (Anadolu’da 
4000 üye, 22 birim örgü-
tü) aşırı iyimserdir; zira 
Merkez Komitesi katledil-
dikten sonra Anadolu’da 
bu rakama denk düşen bir 
tepki ve hareketliliğe rast-
lanmadığı bilinmektedir. Buna karşılık kanımızca 
M.Suphi’nin  kendisine ulaşan raporlara istinaden 
doğruyu söylediğine inanmak gerekir. Sorun, KP 
etrafında toplanan kitlenin mahiyetidir.

 Heyet-i Merkeziye tutanaklarında bu noktaya 
ışık tutacak ilginç bir olgu göze çarpmaktadır. 
O da, lojistik konuların MK’nın mesaisini şaşılacak 
derecede fazla işgal etmesidir. Şefik Hüsnü döne-
mindeki benzer belgelerin aksine, Mustafa Suphi 
dönemine ait MK tutanaklarında önemli miktarda 
(tutanakların en az üçte birinde) parasal konularda 
alınmış karar yer almaktadır. Bunlar, ya bir yoldaşa 

verilecek yol parası, ya başka bir yoldaşa yemek 
verilmesi, istihkak, maddi yardım, merkez bina-
sında yemek yiyeceklerin listesi, otelde kalanlar..
vs hakkındadır. Bazen yolculuk için verilen parayı 
alan üye geri gelmemekte, bazen de döndüğünde 
“paranın çalındığını” iddia etmekte, bunun üzerine 
de MK kendisine yönelik soruşturma açmakta-
dır. Öte yandan, eklerde mevcut olan “Merkez 
Komitesi memurlarının” yani MK’ya lojistik destek 
sunan aşçı, stenograf  vs gibi kadroların sayısının 
(MK üye sayısı ve sürdürülen mücadelenin çapına 
oranla) kabarıklığı, insana  Türkiye’de oldukça bil-
dik kadro şişkinliklerini hatırlatmaktadır. Mesele, 
bu münferit olaylara daha yukardan bakarak ele 
alındığında, ortaya kaçınılmaz olarak çıkan izle-

nim şudur: Türkiye’de sosya-
list mücadele doğrultusunda 
bir şeyler yapmaya kararlı bir 
merkez ve inanmış bir çok 
üyenin yanı sıra,  TKF’yi bir 
hayatı idame aracı, Ekim fır-
tınasının kargaşasında sağa 
sola savrulmuş  Türkler açı-
sından sığınılabilecek güvenli 
bir liman olarak gören unsur-
lar da önemli miktarda mev-
cuttur; bu açıdan da verilen 
rakamları bir bütün olarak 
“savaşmaya kararlı komü-
nistler” olarak telakki etmek, 
Mustafa Suphi için olduğu 
gibi bizler için de ciddi bir 
yanılgı olacaktır. Bu gerçek,  
M.Suphi’nin katlinden sonra 
Süleyman Nuri tarafından, 
biraz kaba biçimde de olsa, 
açıkça dile getirilmiştir.

 Ancak bu olguyu abar-
tarak ve TKP’nin tümüne 
genelleyerek bu partinin sos-
yalizm için temsil ettiği gücü 

ve olanağı yok saymak ise, 28 Ocak cinayeti için 
burjuvazi adına “hafifletici sebepler” türetmesi bir 
yana, olgularla da çelişmektedir . Öncelikle bizzat 
bu cinayet, yani TKF merkez kadrosunun katledil-
mesi, TKF’nın ve onu temsil ettiği fikrin pratikte 
Türkiye’deki bazı güçler için ne denli büyük bir 
tehlike  teşkil ettiğini yeterince göstermektedir. 
Ayrıca tutanaklarda, özellikle bir kısım Türk savaş 
esirlerinden teşekkül eden “Türk Kızıl Alayı”nın, 
Kızıl Ordu’nun sevk ve idaresi altında karşıdev-
rimci Taşnak çetelerine karşı ne denli fedakar-
ca savaştığını ve başarı kazandığını, askerlerdeki 
yüksek siyasi motivasyonu (ölmeden önce MK’ne 
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selam yollayan yaralılar gibi) yansıtan ciddi detay-
lar mevcuttur. 1920 yılı, tüm dünyada olduğu  gibi 
Rusya’nın yanıbaşındaki  Kafkasya ve Anadolu’da 
da siyasi heyecanların şaha kalktığı bir dönemdir; 
ve bu fırtınada, salt maddi çıkar peşinde olan geçici 
“yol arkadaşları”nın yanısıra, samimi, dürüst ve 
inançlı unsurların da mevcudiyeti  inkar edilemez 
bir gerçektir. Bütün mesele, bir inancın tutuşturdu-
ğu bu kadrolarla, 1920 Anadolu’sunun toplumsal 
zeminini ve potansiyelini buluşturabilmek, ve 1917 
ile oluşan ivmeye, momentuma Anadolu toprakla-
rında bir süreklilik ve genişlik kazandırabilmekti. 

M.SUPHİ’ye Sekterizm Eleþtirisi

 TKF’ye katılacak üyelerin seçiminde Heyet-i 
Merkeziye’nin ve özel olarak da Mustafa Suphi’nin 
belirleyici bir konumu olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
seçimde, Suphi’nin sürekli olarak İttihat - Terakki 
kökenli kadrolara, özellikle Enver’e bağlı olanlara  
karşı menfi bir tavır takınarak onları elemeye eği-
limli olduğu gözlenmektedir. Enver ve yakın ekibi-
nin Baku Doğu Halkları Kurultayı’nda kendilerini 
“komünist” gibi gösterme oyunlarının bozulması 
ve bunların gerçek kimliklerinin Sovyetler nez-
dinde teşhir edilmesi konusunda parti içinde hiçbir 
ayrılık yoktur. Ancak, özellikle komünist olma-
makla beraber sol eğilim gösteren, ve TKF’nin 
kitlelerle buluşmasında yardımcı olabilecek kad-
roların dışlanmasına karşı, parti içinden de eleştiri 
gelmiştir. Bunlardan biri Dr.Fuat Sabit konusunda 
Süleyman Nuri ile Suphi ve MK’nın kalan üyeleri 
arasındaki tartışmada söz konusu olmuştur. Dr.Fuat 
Sabit, İttihat Terakki kökenli, Enver’in 1 .Dünya 
Savaşı sonrasında kurduğu bir tür “uluslararası 
anti-emperyalist mücadele örgütü” niteliğindeki 
İttihad-ı İslam üyesi olduğu söylenen ve komünizm 
için çalışmaya ve TKF’na yardım etmeye hazır 
olduğunu ilan eden radikal bir unsurdur. M.Suphi, 
onu Enver’in organizasyonu ile olan muğlak iliş-
kileri dolayısıyla partiden dışlarken, S.Nuri, parti 
üyesi olmasa bile beraber çalışılabilecek değerli bir 
kadro olduğunda ısrar etmiş; bu tartışma bir süre 
MK’nın mesaisini işgal etmiştir.  Bir diğer benzer 
eleştiri de, cinayetten sonra yapılan bir değerlendir-
mede  İsmail Hakkı tarafından dile getirilmiş, Halk 
Zümresi ve benzer “sol”larla ilişki kurmamanın 
partiyi yalnızlaştırdığı belirtilmiştir.

 Bu eleştiriler pratik olarak haklılık taşımakla 
birlikte, M.Suphi’nin tavrının ardındaki motifleri 
de kavramak gerekir. Birincisi, kırk türlü “komü-
nizm”in ortalıkta cirit attığı bir ortamda, TKF’nın 
farklılığını ve ayırd edici yönlerini vurgulamak 
yanlış değildir. Bu ayrımı yaparken dışlayıcı tavır-

lara varmak olumsuz sonuçlara yol açmış olabilir; 
ancak burada  belirleyici olan, yukarda da değin-
diğimiz, 1920 Türk siyasi yaşamında komünizme 
doğru “altına hücum” tarzında patlayan yarıştır. 
Bu yarışın aktörleri arasındaki uç isimlere yukarda 
değinmiştik. Bu durum karşısında en güvenilir 
isim olarak M:Suphi’nin bir eleme yapması kaçı-
nılmaz ve zorunludur. Suphi bu elemeyi yaparken, 
belki kendi siyasi geçmişinin de etkisi altında  
(bir İttihat Terakki muhalifi ve Sinop sürgünü 
olduğu unutulmamalıdır) , ama özellikle Anadolu 
halkının son 20 yıldır yaşadığı yıkımda (savaş, 
açlık, karaborsa ve vurgunculuk, Ermeni Tehciri..) 
büyük sorumluluğu olan İttihatçı kadrolarının yeni 
filizlenen komünist harekete kapak atmalarını ve 
bulaşmalarını engelleme gibi bir misyonu ve buna 
yönelik bir hassasiyeti başa koymuştur.  Enver gibi 
yaşanan yıkımın birinci derecedeki sorumlusu-
nun, ya da Bahattin Şakir gibi yüzbinlerce sivil 
Ermeninin katlinde direkt sorumluluğu olan kadro-
ların Moskova’da, Baku’da, Şark Beynelmilel’inde 
boy gösterdiği bir dönemde bu hassasiyet son 
derece haklı ve isabetlidir. Ancak  bunun, hareke-
tin pratik ihtiyaçlarının görülmesini engelleyecek 
bir reflekse dönüşmesi, ve sapla samanın ayırt 
edilememesinin, TKF’nin siyasi kadrolar içinde 
ilişki çemberini daralttığı muhtemelen doğrudur.

ANADOLU’daki Siyasi Kadrolar ve TKF

Anadolu’daki mücadeleyi yöneten asker-
sivil önderlerin TKF’ye bakışı nedir ?  Merkez 
Komitesi’nin baştaki raporunda, liderlikte büyük 
bir sempati olduğu, Doğu Cephesi’nde subayların 
rütbelerinin gönüllü olarak çıkarılarak erlerle eşit-
lik ve kardeşlik ilan edildiği yazmaktadır. Değişik 
birkaç  rapor ve tutanakta, TKF’nin özellikle 
Kazım Karabekir’i kendisine yakın gördüğünü, 
bu komutanın tavır ve sözlerinden komünizme ve 
TKF’ye karşı daha müspet bir yaklaşım hissetti-
ğini anlıyoruz. Bunun da Enver ve ekibininki gibi 
bir takiyye mi, yoksa dürüst bir tavır mı olduğu-
nu sorgulamak gerekirse, en azından başlangıçta 
samimi bir arayıştan söz edilebilir. Karabekir, TKF 
delegeleriyle görüşürken, Türkiye’de subayların 
üst tabakadan ve zengin ailelerden değil, halktan 
geldiklerini vurgulayarak, kendi konumuyla sos-
yalizm arasında bir tür “rasyonel” bağ kurmuştur. 
Ancak Karabekir, her ne kadar zengin olmayan bir 
aileden gelse de bir komutandır ve kaybetmeye asla 
tahammül edemeyeceği bir sermayeye sahiptir: 
Askeri ve siyasi otorite. TKF ile ilişkiler sıklaşıp, 
sosyalist hareketin tanım itibariyle tabandan gelen 
bir emekçi hareketi olduğu netleştikçe ve taban 
insiyatifinin önemi vurgulandıkça hoşnutsuzluğu-
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nu belirtmiş, tabana dayalı bir siyasi örgütlenmenin 
“askeri otoriteyi sarsarak kargaşaya yol açacağını” 
dile getirmiştir. Bu tavrın evrimi , ikinci ciltte daha 
da netleşmektedir.

 Mustafa Kemal ise, tutanaklardan anladığımız 
kadarıyla, bu konuda son derece net ve tutarlıdır; 
zira  hiçbir şekilde TKF’na ve onu temsil ettiği 
ideale karşı sempati göstermemiş, müspet bir tavır 
da takınmamıştır. TKF temsilcileriyle olan görüş-
melerinde sorduğu sorular ve takındığı sorgulayıcı 
tavır, bariz bir soğukluğu yansıtmaktadır. Özellikle 
MK üyesi Süleyman Sami ile olan görüşmesinde, 
“TKF’nin Anadolu’da 
kanuni çerçevede faaliyet 
gösterip gösteremeyece-
ği” sorulduğunda, açıkça 
“buna olumlu cevap ver-
memiştir”. Kendisinin bir 
siyasi program ve tutarlı 
bir teşkilata sahip olma-
dığı bir ortamda, kararlı 
ve disiplinli bir partinin 
Anadolu’da bağımsız ve 
kendi dışında siyaset yap-
ması fikrinin, Mustafa 
Kemal’e sıcak gelmediği 
aşikardır.

 Tavrı dikkat çeken 
bir diğer ekip, direkt 
olarak Enver Paşa’ya 
sadık olan ve özellikle 
Trabzon’da etkin olan 
İttihatçı – Teşkilat-ı 
Mahsusa’cı ekiptir. Gerek 
Doğu Halkları Kongresi, 
gerekse Baku TKP 
Kuruluş Kongresinde, 
Enver Paşa ve ekibinin 
önünün kesilmiş olması bu kadrolarda büyük tepki 
yaratmış, Anadolu’ya döndüklerinde Enver’e karşı 
tavır alan komünistlere, özellikle de M.Suphi’ye, 
Abit Alimof’a ve Süleyman Nuri’ye karşı kampan-
yaya başlamışlardır. Daha Eylül ayında başlayan bu 
kampanya sonucunda  Trabzon, TKF üyeleri için 
güvenli bir yer olmaktan çıkmış, şehre hakim olan 
ve başında Ali Şükrü, Küçük Talat (Muşkara) gibi 
isimlerin yer aldığı bu ekip, henüz açık anti-komü-
nizm yapmasa da (komünizm kartından bütünüyle 
vazgeçmediklerinden olsa gerek) “iyi” komünistle-
rin de olduğundan bahsetmekte, ancak M.Suphi ve 
arkadaşları Trabzon’a gelirse “onların hakkının bir 
kurşun” olduğunu açıkça ilan etmektedir.

 Bu tavrın tam karşısında ise, Ankara’da komü-
nistlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ilan 
eden kadrolar yer almaktadır. İçinde Şeyh Servet 
gibi komünizmi İslam’ın ilkeleriyle bağdaştıran 
unsurların, ya da Tokat mebusu Nazım Bey gibi 
sivillerin bulunduğu ve Yeşil Ordu oluşumuyla 
bağlantılı olduğu belirtilen bu grup “Türkiye Halk 
İştirakiyyun Fırkası” adı altında bir araya gelmiştir. 
Bugünkü deyimlerle konuşmak gerekirse , bir tür 
“cephe” partisi niteliği taşıyan  ve içinde Baytar 
Binbaşı Salih (Hacıoğlu) gibi komünistlerin de 
bulunduğu bu yapının kuruluşunda, ikinci cilt-

ten de öğreneceğimiz gibi, 
Ankara’daki Sovyet elçiliği-
nin ve özellikle orada görev-
li Upmal’ın insiyatifi büyük 
rol oynamıştır.  THİF’in 
göze çarpan en önemli 
özelliği, belgelerden akta-
rıldığı kadarıyla, “Çerkes 
Ethem Müfrezesi” olarak 
tabir edilen Ankara’daki 
Kuvayi Seyyare kuvvetleri 
içinde de taraftarları olma-
sıdır. Bu oluşumun başında 
yer alanlardan Nazım Bey, 
bir ara 1.Meclis’te Dahiliye 
Vekilliği için yapılan oyla-
mada M.Kemal’in adayı 
olan Rauf Bey’den de daha 
fazla oy alarak bu göreve 
seçilmiş; ancak M.Kemal, 
araya Çerkes Ethem’i koya-
rak ve ondan Nazım Bey’i 
ikna etmesini rica ederek, 
sonunda onun istifasını 
sağlamıştır (bkz. “Çerkes 
Ethem’in Anıları”, s.76,Be-
rfin Yayınları,1993). Nazım 

Bey için , ikinci ciltteki TKF belgelerinde, onun 
aslında İngiliz yanlısı bir gruba mensup oldu-
ğuna ilişkin ciddi ve ağır ithamlar vardır. Bu 
iddialar, maalesef başka kaynaklardan da doğ-
rulanmaktadır (2). Gene de o dönemi değerlen-
dirirken, Meclis’te Nazım Bey’e verilen oyların 
“İngiliz muhipliği”ne değil, komünist olduğunu 
söyleyen bir politikacıya verildiği unutulmamalıdır. 

TKF’nin ANADOLU Devrimine  Bakýþý ve 
Planlarý

 M.Suphi’nin Kurtuluş Savaşı’na ilişkin değer-
lendirmelerinden birinde önemli bir tespit  göze 
çarpmaktadır. O da bu savaşı bir iç savaş olarak 
tanımlayan tespitidir.  Resmi tarihte esas ola-
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rak Yunanlılarla yapılan savaşlara indirgenen ve 
kalan kısmı ise “bazı iç karışıklıklar” olarak geçen 
1918–1923 arası süreçte, bu iç karışıklıkların ger-
çekte 1921’e kadar gelişmelerin ana gövdesini teşkil 
ettiğini, ve Cumhuriyetle sonuçlanan bu devrimsel 
sürecin sosyal boyutunun gerçekte bu iç çatışma-
larda kotarıldığını, feodal monarşinin Anadolu’daki 
kitle tabanının ana gücünün , yani  “belinin” bu 
mücadelede kırıldığını görmek gerekir. İç isyanlar 
adıyla geçen (gerçekte ise kendisi bir isyan olan 
Anadolu hareketine karşı İstanbul’un düzenlediği 
karşıdevrimci kalkışmalar olan) bu çıkışlar ve 
onların bastırılması, Kurtuluş Savaşı’nın sağlıklı 
bir kavranışı için başlı başına incelenmesi gereken 
olgulardır; bu anlamda Mustafa Suphi’nin 83 yıl 
önce yaptığı bu tesbit bugün için de önemini koru-
maktadır.

 TKF’nin o dönemki amacı neydi ?  Bu soru-
ya şimdiye kadar komünistlerden önce burjuva 
dünya görüşünün savunucuları,  belli bir “Şark 
Kunazlığı”nı da ihmal etmeden şu  cevabı vere-
gelmiştir. “Tanım itibariyle, her KP gibi TKP’nin 
ve onun lideri Mustafa Suphi’nin de hedefi sos-
yalizmdir. Halbuki o dönem Türkiye yıkık ve son 
derece fakir bir ülkeydi; dolayısıyla sosyalizmi 
değil kurmanın,  düşünmenin bile anlamı yoktu”  
Objektifliğin ve bilimselliğin arkasına sığınan 
bu bakış açısı, gerçekleri yansıtmadığı gibi, esas 
olarak hem 1921 Ocak’ındaki cinayetin, hem de 
Cumhuriyet’in ilk 30 yılında sola yapılan baskının 
üzerine bir perde örtmekten başka bir işe yarama-
maktadır. 

 Açıktır ki, TKF’nin amacı “ağa, bey, paşa, 
ve mütegallibenin amele ve rençberler üzerindeki 
hakimiyetine son vermek”tir; ve bunu Mustafa 
Kemal’e de açık açık iletmiş; sürmekte olan ulusal 
mücadelenin bağrında varlığını sürdüren sınıfsal 
çelişkilere dikkat çekmiştir. TKF, yabancı işgale 
karşı Ankara Meclisi’nin önderliğinde yürütülen 
mücadeleyi sonuna kadar desteklediğini ve fiili 
olarak da savaşmaya hazır olduğunu ilan etmekle 
birlikte, Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin tümünün 
başında zenginlerin bulunduğunu  ve bunun da 
yeni bir tahakküme yol açacağına  işaret etmiştir. 
M.Kemal ise, karşılık olarak, bunu bildiklerini 
ve “tedbir alacaklarını” bildirmekle yetinmiştir. 
M.Kemal’in, bu zenginleri CHP’nin başına geçirip 
siyasetin ve ekonominin anahtarlarını kendilerine 
teslim ederek nasıl bir “tedbir” aldığını 1923 sonra-
sından biliyoruz. Ama buna rağmen bir nokta net-
tir: TKF, ulusal kurtuluş savaşının bağrında ikinci 
bir cephe açarak, işgale karşı mücadeleyi sekteye 
uğratacak her türlü girişimden uzak durduğunu ilan 

etmiş, bu anlamda Ankara Meclisi’nin sürdürdüğü 
mücadeleye karşı büyük bir saygı ve sorumluluk 
göstermiştir. M.Suphi, yalnız Sovyetler Birliği’nin 
değil, Anadolu halkının da gözünde büyük bir 
meşruiyeti olan Meclis ve Ankara Hükümeti’ne 
karşı “darbe veya iç harp” niteliğinde bir girişim-
lerinin asla söz konusu olmadığını; amaçlarının, 
kendilerine karşı tavır alınmadığı sürece Meclis’in 
yönetimi altında Anadolu’da kanuni faaliyet göster-
mek olduğunu, hükümeti de almak istemediklerini 
Ankara’nın Baku’ya yolladığı temsilci Memduh 
Şevket (Esendal)a bildirmiştir. Başka bir belgede 
de M.Suphi, Ankara’daki paşa ve yüksek tabaka-
dan gelen münevverlerin, inkılabın hedeflerini halk 
tabakalarına anlatmakta ve yaymakta (muhtemelen 
aradaki sosyal uçurum nedeniyle) yetersiz kaldıkla-
rını, bunu en iyi başaracak teşkilatın ise TKF ola-
cağını, bu anlamda TKF’nin Anadolu’da faaliyete 
geçmesinin sürmekte olan milli inkılaba da büyük 
fayda sağlayacağını belirtmiştir. 

 Bu yaklaşım, TKF içinde “kanuni çalışmayı 
kabul edersek içtimai inkılaptan vazgeçmiş olmaz 
mıyız ?” tartışmasını haklı olarak gündeme getir-
miş; sonuç olarak Anadolu’da planlanan yasal 
çalışma, başka ve bugüne kadar hiç bilinmeyen 
bir olguyla tamamlanmış ve dengelenmiştir: Bu, 
örgütlenmesini  Ethem Nejat’ın üstlendiği, Anadolu 
ve İstanbul’da 19 temas ve kontrol noktasından olu-
şan gizli istihbarat aparatıdır. Bu örgüt, Baku’da 
önce Heyet-i Merkeziye, daha sonra da Harici Büro 
nezdindeki Merkez İstihbarat şubesine bağlanmış; 
iç yapısı ve görev tanımlarına kadar birçok ayrıntı 
kesinleştirilmeye başlanmıştır.

 Dolayısıyla, elimizdeki belgelerden M.Suphi 
önderliğindeki TKF’nin, Anadolu’daki mücadele 
karşısındaki planının  şu olduğu anlaşılmaktadır:

1) Meclis’in meşruiyetini kabul ederek Anadolu’da 
yasal bir faaliyet yürütmek

2) Gerek meclis içinde, gerekse halk arasındaki bu 
çalışmayla içtimai inkılap fikrini yaymak, “amele 
ve rençberlerin şuurlanmasını temin etmek”

3) Ulusal Kurtuluş mücadelesine aktif biçimde 
katılmak, bu mücadeleye emekçi halkın katılımını 
hızlandırmak

4) Yasal faaliyetin arkaplanını garantiye almak 
için Anadolu çapında bir illegal örgüt kurmak

Bugün bakıldığında  dahi politik açıdan oldukça 
mantıklı ve isabetli gözüken bu yaklaşımı hayata 
geçirmek için atılması gereken birinci adım, doğal 
olarak, TKP’nin Baku’da kurulan örgütsel yapısını, 
başta MK olmak üzere,  Anadolu’ya taşımaktır.
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ANADOLU’ya Geçiþ Planlarý

 Anadolu mücadelesinin ve onu yürüten 
Ankara’nın otoritesinin meşruiyeti kabul edildi-
ği için; M.Suphi Anadolu’ya geçme konusunda 
Ankara’nın ve onun başındaki en selahiyetli şahıs 
olan M.Kemal’in onayını almaya büyük önem ver-
mekte; Ankara açısından kendilerini gayrımeşru 
duruma düşürecek bir adım atmaktan özenle kaçın-
maktadır. Memduh Şevket, kendisine, M.Kemal 
Paşa’nın TKF’yi ve kendisini Ankara’da mesul bir 
heyetle birlikte görmekten memnuniyet duyacağını 
resmen iletmiştir. Bunun üzerine Anadolu’ya geçiş 
daha somut biçimde planlanmaya başlanmıştır.

 Önce, Anadolu’da kendilerini bekleyenin ne 
olduğu kesin olmadığı için, kadroların bir kısmını 
Baku’da bir Harici Büro olarak tutmanın gerekli-
ğine karar verilmiştir. Amaç yurtdışı bağlantıyı 
ve desteği sürdürebilmektir. Daha sonra Merkezi 
Heyet’te alınan karar, M.Suphi ve beraberindekile-
rin Kars’a kadar giderek Karabekir ile görüşmeleri, 
Karabekir ve Ankara’dan olumlu cevap geldiği tak-
dirde Gürcistan’a veya Baku’ya dönerek ve kalan 
kadroları da alarak hep birlikte Ankara’ya gitmeleri 
yönündedir. Bir müşkülat çıkması durumunda ise 
MK asla Anadolu’ya geçmeyecek, tek tek geçecek 
kadroların ikmaliyle meşgul olacaktır. Bu plan, o 
toplantıda (Anadolu’ya geçme konusunda hep kuş-
kulu olan Süleyman Nuri dahil) herkes tarafından 
olumlu bulunmuş ve uygulamaya konulmuştur.

 Ancak o noktaya kadar Anadolu’ya geçişe 
ilişkin yapılan tartışmalarda, 2 adet karşı görüş 
ve uyarı, tarihe yapılan son derece önemli tanık-
lıklar olarak belgelerde yer almaktadır. Bunlardan 
biri Şark Şurası’nın uyarısı, diğeri ise Süleyman 
Nuri’nin aynı yöndeki görüş ve eleştirisidir.  
Özellikle S.Nuri, daha önceleri Anadolu’da kur-
duğu temaslardan sonra Baku’ya döndüğünde bir 
rapor vermiş, bu raporda önemli risklere dikkat 
çekmiştir. Bu raporda aktardığına göre, Ankara’da 
görüştüğü Salih (Hacıoğlu) “Mustafa Kemal’in bir 
diktatör olduğunu, kimseye hiçbirşey yaptırmadı-
ğını, kendisinin (S.Nuri) peşine hafiye taktığını” 
söyledikten sonra, Odessa’dan amele teşkilatlan-
ması için yollanan bir Bolşeviğin polis tarafın-
dan İnebolu’da yakalandığını, “Ben bolşeviğim” 
demesine rağmen kendisine işkence yapıldığını, 
ve daha sonra gördüğü işkence sonucunu hayatını 
kaybettiğini belirtmiştir. Diğer bir ilginç nokta da, 
arabasının geçirdiği kazanın kasıtlı bir sabotaj, bir 
suikast olduğunu düşünmesidir. Öte yandan Salih 
Zeki, Alaattin Zuhuri gibi bazı komünistlerin bazı 
şehirlerde tevkif edilmeleri ya da hudut haricine 

konmaları, öte yandan M.Kemal’in mecliste bol-
şevizm aleyhine yaptığı konuşma da,  tehlikeyi 
haber veren göstergelerdir. Sonuçta Süleyman 
Nuri, Mustafa Kemal’in  komünizme karşı kesin 
ve net bir şekilde düşman olduğunu düşünmekte, 
bu düşüncenin ışığında da 16/10/1920 tarihli rapo-
runda Anadolu’ya toplu ve açık şekilde gitmenin 
büyük tedbirsizlik olacağını savunmaktadır. 

 Birinci kitap, bütün bu tartışmaların sonucunda 
alınan Anadolu’ya tedbirli geçiş kararının uygula-
maya konması ile bitmektedir. Ancak gerek ikinci 
kitaptaki gelişmelerin, gerekse sürecin bütünün 
kavranması açısından önemli 2 ayrıntıya da bura-
da değinmek gerekir. Birincisi,  14 Teşrinievvel 
1920 tarihli MK toplantısında, Rusya Komünist 
Partisi’nin  TKF’na ayırdığı bütçede ciddi bir 
kesinti yapılmasına karşı gösterilen tepkidir. Tüm 
MK üyeleri bunu TKF’na karşı bir adem-i itimat 
(güvensizlik) olarak yorumlamıştır. Sovyetlerin 
Mustafa Suphi önderliğindeki TKF ‘na karşı takın-
dığı tavrın ilerde alacağı şekli düşünürken, baştaki 
bu ayrıntıyı akılda tutmak önemlidir. İkincisi ise 
Suphi’ler Kars’a doğru yola çıkarken Ankara’da 
resmi, M.Kemal’in denetiminde bir Komünist 
Partisi kurulmuş ve bu partinin temsilcileri de 
kendilerini Üçüncü Enternasyonal’e kabul ettirmek 
için Tevfik Rüştü Aras başkanlığında bir heyetle 
Moskova’ya doğru yola çıkmıştır.  Görülen odur 
ki, M.Kemal o sıra Anadolu’da komünizme doğru 
varolan “altına hücum”u kendi kontrolü altında 
bir güce çevirebilmek için “komünizm kartını” 
oynamaya karar vermiştir. Bu adımın geleceği, 
M.Suphi’lerin kaderi açısından da belirleyici ola-
caktır.

Bir Cinayetin Anatomisi

İkinci cilt, ağırlıklı olarak 28 Ocak cinayeti ve 
onun etrafında oluşan gelişmeleri konu almaktadır. 
Kitaptaki verilerin ışığında ortaya çıkan gerçek-
lere geçmeden önce,  cinayetin tartışılmasının ne 
anlam taşıdığına kısaca değinelim. Editör arka-
daşımız sevgili Erden Akbulut’un sunuş yazısın-
da belirttiği gibi, bu belgelerin yayınlanmasıyla, 
meselenin “kim öldürdü” tartışmasını artık aşarak, 
esas itibariyle o zamanki TKP’nin işleyişine, yapı-
sına, üye ve taraftar profiline, siyasi ekipler arası 
ilişkilere, kısaca bugüne de ışık tutacak gerçek 
bir siyasi tarih çalışmasına zemin ve vesile teşkil 
etmesi gerekmektedir. Sunulan malzemenin zen-
ginliğine baktığımızda, Erden’in bu sözlerine hak 
vermemek elde değil. Ancak gene de, bir başka 
açıdan, “kim öldürdü” sorusu ve onu etrafındaki 
tartışmalar bizim kişisel tercihlerimizin ötesinde 
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önemini korumaya devam ediyor.  Kastettiğimiz 
şudur: Özellikle son 24 yıldır; “solun pasifikasyo-
nu” projesi esas olarak cinayet, işkence ve terörle 
sürerken, bu kapsamda ele alınması gerekmeyen 
geniş kesimler için de, bu yaklaşımı tamamlayan 
ikinci bir yöntem olarak solun kemalistleştirilme-
si, ya da en azından   “M. Kemal’le  barışık  bir 
sol yaratılması” sistematik olarak hedeflenmiştir. 
Bu çerçevede, M.Suphi cinayetinin yorumlanması 
büyük önem taşımaktadır; zira hangi kesim ve 
gelenekten olursa olsun, tüm Türk solcuları için 
M.Suphi, hatasıyla ve sevabıyla o zor günlerde 
sosyalizm fikrini Anadolu’ya yaymak için gelen ve 
hazin bir sonla karşılaşan bir mücadele şehitidir; ve 
anısı haklı olarak hala büyük bir saygı uyandırmak-
tadır. Dolayısıyla, M.Suphi’yi  M. Kemal’in bilinçli 
ve planlı bir şekilde öldürttüğü fikrini benimseyen 
bir solcunun M. Kemal’e herhangi bir saygı ya da 
sempati duyması mümkün olmadığı gibi, resmi 
ideolojinin, en “sol” ambalajlarda sunulan ürünleri-
ne dahi mesafeli duracağı ve rejimi bir bütün olarak 
tüm temelleriyle sorgulamaya yöneleceği açıktır. 
Bu durum karşısında, 12 Eylül’ün hemen ertesin-
de Uğur Mumcu kolları sıvamış, ve “M.Suphi’yi 
Kazım Karabekir’in öldürttüğü”nü iddia etmiştir. 
Yıllar sonra, resmi ideolojinin borazanlığını dev-
ralan Atilla İlhan gibileri, M.Suphi’yi neredeyse 
M.Kemal ile “aynı yolun ve davanın yolcusu” şek-
linde gösterecek kadar şarlatanlığı ve yüzsüzlüğü 
ele almıştır. Geçtiğimiz günlerde ise Halit Kakınç 
adlı akademisyen, Hürriyet’in iç sayfalarına manşet 
attırarak “M.Suphi’yi Enver Paşa’cılar öldürdü” 
şeklinde beyanat vermiştir.  

Solun ruhuna ve aklına karşı sürmekte olan 
bütün bu “hayasızca akın”, TÜSTAV’ın bastığı bu 
değerli eseri maalesef “kim öldürdü ?” sorusuna 
cevap bulmak açısından da ayrıca değerlendirmeyi 
gerekli, hatta kaçınılmaz kılmaktadır. Komünistleri 
manipüle etmeye hevesli bu kadar bezirgan ortalık-
tayken, son derece önemli ve yeni bir malzemeyi, 
bir silahı yerde bırakıp ona sırtımızı dönmenin 
anlamı yoktur.

Önce yıllardır kabul edilegelen senaryoyu 
kısaca özetleyelim: “M.Suphi’ler önce Kars’a, 
sonra Erzurum’a geldiler. Onlara Kazım Karabekir 
eşlik etti. Erzurum’da büyük nümayişler oldu ve 
halk onlara sert bir tepki gösterdi. Bunu üzeri-
ne Bayburt’a doğru yola çıktılar. Aynı tepki ve 
nümayişler orada da olunca Trabzon üzerinden 
Rusya’ya geri dönme kararı aldılar. Trabzon’da 
halk aynı tepkiyi gösterdi; silahları alınarak bir 
motora bindirildiler. Az sonra Yahya Kahya’nın 
adamlarını taşıyan bir motor arkalarından yetiş-

ti ve M.Suphi’leri öldürerek denize attı. Yahya 
Kahya, eski bir Teşkilat-ı Mahsusa mensubuydu ve 
Trabzon’daki Enver’ci ekibin silahlı fedaisi konu-
mundaydı. Trabzon’daki Enver’cilerin M.Suphi’ye 
olan tepkisi zaten bilinmektedir. Dolayısıyla, onu 
öldürenler Enver’cilerdir, ve cinayetin M.Kemal ile 
bir ilgisi yoktur. Atatürk’ün, Rusya’dan destek alan 
bir yönetici olarak böyle bir cinayeti işlemesinin 
anlamı yoktur. Nitekim daha sonra Türk-Sovyet 
ilişkileri de bu olaydan etkilenmemiş, kesintisiz 
devam etmiştir.”

Okudukça ve öğrendikçe, bütün bu söylenen-
lerin yalnızca ucuz, 2.sınıf bir Holywood senar-
yosu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Türkiye 
komünistleri, kendi hareketlerini kuranların onurlu 
anısı karşısında  bu ucuz senaryoyu kabullen-
mekten çok daha fazlasını yapmak zorundadırlar.

Şark  Ekspresi Cinayeti

 Bu bölümde, şimdiye kadar bilinen alışılagel-
miş senaryonun temel önerme veya argümanlarını 
tek tek ortaya koyup sorgulamayı ve doğruyu bu 
tartışmanın içinden geçerek  kavramayı hedefleye-
ceğiz. Sondan başlayarak, bir mantık sırası içinde 
geri gidelim:

1) “M.Suphi’yi öldürenlerin M.Kemal’e değil Enver 
Paşa’ya yakın ve sadık kadrolar olduğu  ortadadır. 
Dolayısıyla bu cinayetle M.Kemal arasında (sorum-
lu olma anlamında) bir ilgi kurulamaz”

Bu yaklaşım, filmin son karesine bakıp, olayın 
bütününe bile bile gözlerini kapalı tutmaktan başka 
bir şey olamaz. Önce şu meşhur “Trabzon ekibi”ni 
tanımaya çalışalım. Bunlar kitapta da belirtildiği 
gibi, Enver’e bağlılık duyan , onun Rusya’daki 
faaliyetleriyle bağlantıları olan kadrolardı, ve  
Trabzon’dan başlayarak Gürcistan kıyılarına kadar 
olan bölgede, takacı ve motorculardan oluşan etkin 
bir istihbarat ve muhabere ağı kurmuşlar, ellerinin 
altında Teşkilat-ı Mahsusa örgütlenmesinden miras 
kalan silahlı kadrolarla da, Trabzon’da tam bir dikta 
rejimi kurmuşlardı. Bunların belli başlı yöneticileri 
Barutçuzade Ahmet, “Küçük Talat” adıyla bilinen 
Talat Muşkara, Birinci Meclis’te Topal Osman tara-
fından öldürülen Atatürk’ün muhalifi Ali Şükrü, ve 
onların silahlı fedayileri Yahya Kahya’dır. Bunların 
hiçbirinin M.Kemal’in “adamı” olmadığı, hatta  
kimilerinin (Ali Şükrü gibi) ona açıkça hasmane 
davranış içinde bulunduğu doğrudur. Daha iler-
de de ele alacağımız gibi, M.Kemal bu ekiple de 
hesaplaşacaktır.

 Ancak  bu olguların “Mustafa Suphi’nin 
tamamiyle bir İttihatçı-Enverci komplosu sonucu 

‘Dönüş Belgeleri’ Üzerine



fabrika Nisan 2004 51

öldürüldüğünün” kesin ispatı olduğunu, ancak bir 
taşra avukatı  iddia edebilir. Çünkü Trabzon’da, 
Mustafa Suphi oraya ayak basar basmaz onu öldü-
receklerini ilan eden bir ekibin var olduğunu, ve 
bu ekibin Trabzon’a hakimiyet kurduğunu herkes, 
başta da M.Suphi bilmektedir. Süleyman Nuri, 
Trabzon’dan geçerken orada göz altına alınmıştır. 
Nazmi gibi, Suphi’ye nazaran çok daha önemsiz 
kadrolar dahi, Trabzon’dan canlarını zor kurtararak 
kaçmış, ve bunu Heyet-i Merkeziyeye açıkça anlat-
mıştır. Durum böyleyken, Trabzon’a gitmek, ya da 
Trabzon’dan geçmenin M.Suphi için büyük, hayati 
bir risk demek olduğu, bunun da onun en son isteye-
ceği şey olduğu ortadadır. Zira 1920 Eylülü sonrası 
netleşen resim şudur: Suphi’yi Trabzon’a yollayıp 
onu savunmasız bırakmakla, onun alnına taban-
cayı dayayıp tetiği çekmenin hiçbir farkı yoktur 
!  Dolayısıyla sorun, onu Trabzon’da kimin öldür-
düğü değil (bu bellidir), M.Suphi’nin ne durumda 
ve nasıl, hangi gelişmeler sonucu Trabzon’a gitmek 
zorunda bırakıldığıdır. Üzerinde yoğunlaşılması 
gereken nokta budur.

2) Suphi ve arkadaşları, Erzurum ve Bayburt’da 
gericiler (ya da İttihatçılar) tarafından kışkırtılan 
halkın yoğun tepkisi sonucunda Trabzon üzerinden 
geri dönmek zorunda bırakılmıştır.

Bu bir yalandır, ve kanımızca “Dönüş 
Belgeleri”nin gün ışığına çıkardığı en çarpıcı ger-
çeklerden biri de bu noktada karşımıza çıkmakta-
dır. Kitapta yer alan bütün şehadetler, halkı “kışkır-
tan” ve sokağa dökenlerin “gericiler, İttihatçılar..” 
gibi gizli, hatta sivil güçler değil, bizzat ve sadece 
polis ve jandarma olduğunu ortaya koymaktadır. 
Erzurum’da polis dükkanları dolaşarak esnafa 
kepenk kapattırmış, ve protestoya çağırmıştır. Hatta 
ortada bir “kışkırtma”nın olduğunu söylemek dahi 
güçtür; zira Trabzon’da da aynı senaryo tekrarlan-
mış, halk zorla meydanda toplandırılmış, yağmur 
yağmaya başlayınca halk (muhtemelen ilgisizlik 
sonucu) dağılmış, fakat jandarma ara sokakları 
tutarak halkı yeniden meydanda toplanmaya mec-
bur etmiştir. Bunun, TC’nin 80 yılı boyunca aşina 
olduğumuz “devlet mahreçli” senaryolara (Tan 
matbaası olayı, 6-7 Eylül, Sivas Olayları) oldukça 
benzer olduğu dikkat çekmektedir. Devletin içine 
mevzilenmiş gericilik, ne zaman kendi yasallığına 
ve meşruiyet sınırlarına dahi ters gelecek kirli bir iş 
yapmak istese, bunu onun adına yapmaya dünden 
hevesli kesimleri bulmayı ve kullanmayı pek iyi 
becermiştir, hala da becermektedir.

Bu olayda işin ilginç tarafı, Mustafa Suphi’lerin 
takip etmeye giderek zorlandığı Erzurum – Bayburt 
– Trabzon güzergahının her noktasında (Ahmet 

Cevat, Pavloviç’e mektubunda 85 yerleşim nokta-
sında aynı eylemlerin tekrar ettiğinden bahsetmek-
tedir), Mustafa Suphi’nin adını dahi duyma ihti-
mali olmayan köy ve kasabalarda dahi aynı vahşi 
senaryonun tekrarlanmış olmasıdır.  Dolayısıyla şu 
soruyu sormak gerekir: Bu kadar geniş bir coğraf-
yada, Doğu Karadeniz – Doğu Anadolu bölgesinde 
bu kadar sayıda yerleşim merkezinde polisi ve 
jandarmayı kontrol eden ve onlar üzerinden ahaliyi 
“kışkırtabilen”, daha doğrusu tavır almaya zorla-
yabilecek yegane güç kimdir ?  Buna “İttihatçılar, 
Enverciler” ya da “irticacılar”  şeklinde verilecek 
cevapların hepsi gülünç olmaya mahkumdur. 1921 
Ocağında, Anadolu’nun her tarafında irticacı, yani 
hilafet yanlısı ya da dini gericiliği temel alan 
isyanlar (özellikle de Kuvvayı Seyyare marifetiyle) 
ezilmiş durumdadır. Doğu Anadolu’da Ankara 
hükümetine sadık güçler (başta Karabekir’in ordu-
su olmak üzere) egemendir. Günah keçisi olarak 
ortaya atılan Erzurum valisi Deli Hamit’in, doğu-
daki tek güç olan Karabekir’in rızası hilafına 
birşey yapması mümkün değildir. “İttihatçılar ve 
Enver’ciler” iddiası da bu noktada tüm anlamını 
yitirmektedir. Tüm bu güzergahta polise ve ahali-
ye Enver ve yanlılarının  egemen olması şeklinde 
bir fiili gücü, sanıyoruz Enver Paşa rüyasında 
dahi göremezdi ve bu gerçek olsaydı, Anadolu’ya 
dönmek için muhtemelen bir saniye dahi bekle-
mezdi. Öte yandan o dönemde, Trabzon dışında 
Doğu Anadolu’da yerleşik ve organize bir Enver’ci 
yapılanmaya ait hiçbir delil ya da bilginin mevcut 
olmadığını eklemek gerekir.  

 “Halk tepkisi” adı altında tezgahlanan bu  
provokasyonun ardındaki güce ilişkin tek ve 
yegane olasılık,  Anadolu’da en organize güç olan 
Ankara hükümeti ve onun Doğu’daki destekçisi 
Karabekir’dir ( bu iki olgunun bu olayda iki farklı 
özne olup olmadığını ilerde ele alacağız). Polisi ve 
jandarmayı bir bütün olarak harekete geçirmeye 
yalnızca bunlar muktedirdir, ve planlanan pis oyun 
da bellidir: Özellikle vazgeçilmez müttefik Sovyet 
Rusya’ya karşı meşruiyeti yitirmeden Suphi’leri 
durdurmak; bunu da “ halk onları istemiyor” dedir-
tecek bir görüntüyle gerçekleştirmektir. 

3) O zaman amaç M.Suphi’lerin Anadolu’da 
istenmediğini dışarıya karşı vurgulamak ve onları 
bir şekilde Anadolu dışına çıkmaya mecbur etmek-
ti. Kemalistlerin planı bu olabilir. Ancak bu senar-
yo ille de onları öldürmeyi gerektirmemektedir. 
Dolayısıyla cinayet (hele Sovyet Rusya ile ilişkileri 
bozma riski taşıdığı için), farklı bir planın ve hesa-
bın sonucudur.
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Maalesef bu ihtimalin de geçerli olmadığını 
ortaya koyan iki ayrıntı kitapta mevcuttur.  Birincisi 
Erzurum tren istasyonundaki hadiselere ilişkin 
Süleyman Nuri’nin 12 Nisan 1921 tarihli ifşaatıdır. 
Erzurum’da ilk tepkiyle karşılaştığında M.Suphi 
ve arkadaşları trene binmiş ve geri dönmek iste-
miştir. Her türlü provokasyondan, ve komünistleri 
Anadolu’da müşkül bir duruma sokacak her türlü 
durumdan kaçınma konusunda özellikle titizlik 
gösterdiğini kitapta öğrendiğimiz Suphi, derhal 
Kars’a ve muhtemelen oradan da Batum’a geri 
dönmeyi düşünmüştür. Zira yola çıkmadan önce 
de aldıkları karar, “Ankara’dan olumsuz bir cevap 
gelme durumunda geri dönmek” idi. Ancak akta-
rıldığına “halk” (yani provokatörler) trenin geri git-
mesini engellemiştir !.. Amaç tepki gösterip korkut-
mak, istenilmediklerini göstermek, ve Anadolu’yu 
terketmeye mecbur etmekse, bu yapılanın hiçbir 
anlamı yoktur. Karabekir’den de Suphi’lere, geriye 
dönmenin herkes için daha hayırlı olacağına kesin 
bir telkin ve tavsiye  ne “Dönüş Belgeleri”nde, ne 
de başka bir kaynakta aktarılmamaktadır.  Böyle 
bir telkine (şayet olsaydı), yukarda belirttiğimiz 
sebepten ötürü, M.Suphi’nin de uyum göstereceği 
ortadadır. Görülen odur ki, komünistlerin üzerine 
bir yandan bir şiddet ve nefret yağmuru yağdırı-
lırken, öte yandan da geri dönüş yolları bir şekilde 
kapatılmıştır.

 İkinci ayrıntı ise Suphi’nin Trabzon’da söyle-
dikleridir. Daha önce belirttiğimiz gibi M. Kemal, 
Memduh Şevket vasıtasıyla M.Suphi ve TKF Merkez 
Heyeti’ni resmen Ankara’ya davet etmiştir. Suphi de 
Meclis Başkanı ve bir komutan olarak M.Kemal’in 
sözünü kabul ederek yola çıkmıştır. Yol boyunca, 
özellikle Erzurum sonrasında, M.Kemal’in (şu ya 
da bu sebeple) kararından vazgeçtiğini, örneğin 
onların varlığının iç kargaşaya yol açtığı, dola-
yısıyla Anadolu dışına çıkmalarını daha hayırlı 
gördüğüne dair bir bilgi, ya da uyarı M.Suphi’lere 
gelmiş midir ?  Böyle bir müdahalenin söz konusu 
olmadığını Trabzon’da Abdülkadir’in şahitliğin-
den anlıyoruz. Satılmış provokatörlerin tekmele-
ri altında çamurda yuvarlanırken dahi M.Suphi 
şunu haykırmaktadır: “Buraya M.Kemal Paşa’ya 
arz-ı ubudiyyet (bağlılık bildirmek) için geldim. 
Onunla muhabere etmeme (iletişim kurmama) izin 
veriniz!  ” Ölümüne birkaç saat kala söylediği, ve 
M.Kemal’le konuşabilse bir şeylerin değişebileceği 
umudunu yansıtan bu sözler, Suphi’nin son dakika-
ya kadar M.Kemal’in kendisiyle konuşmaya istekli 
olduğuna inandığını, daha doğrusu  inandırıldığını 
göstermektedir. Bundan çıkan sonuç ise şudur: 
Suphi ve arkadaşları Erzurum’dan itibaren, kendi-
lerine “önerileni” yapmaktan başka pek bir şansları 

kalmamıştır, ve bu anlamda fiilen Ankara hüküme-
ti’nin esiri pozisyonundadır. Yapılan, M.Kemal’in 
kendilerini Ankara’da beklediği fikri diri tutula-
rak, ve (gerektiğinde dönüş yolları da kapatılarak) 
onları Anadolu’nun içine doğru sistemli olarak 
sürüklemektir. Ancak sürüklendikleri varış nok-
tası, M.Kemal’in (sözde !) onları beklediği Ankara 
değil, katillerin onları beklediği Trabzon’dur. Amaç 
onları yalnızca Anadolu’ya sokmamak olsaydı 
(M.Suphi’nin de niyetlendiği gibi) Erzurum’dan 
geri dönmelerine göz yumulur, ve “halk bunları 
istemiyor” mesajı gene de verilmiş olurdu. Ya da 
daha basit bir şekilde M.Kemal, tıpkı Enver’e yap-
tığı gibi, kendilerinin Anadolu’ya geçmesini şu an 
için uygun görmediğini mektupla bildirir ve gene 
aynı sonuç hasıl olurdu. Ancak Erzurum’dan sonra 
“yol değiştirilerek” Bayburt’a gidilmiş, “Rusya’ya 
geri dönmeniz gerekiyor” kararı ise nedense ancak 
Bayburt’ta verilince de, dönüşün gerçekleşebilece-
ği en makul, hatta yegane ulaşım noktası Trabzon 
olmuştur. Trabzon’un M.Suphi için ne ifade ettiğine 
ise yukarda değinmiş bulunuyoruz.

4) Kars’tan Trabzon’a kadar  geçen bütün süreci 
tezgahlayan Kazım Karabekir’di. M.Kemal’in bu 
sürece (nümayişler + cinayet) bir dahli yoktur. 

 Önce bu olayda üstlendiği uğursuz rol ne olur-
sa olsun, Karabekir’in kemalistler için en popüler 
günah keçisi olduğunu belirtmek gerekir. Atatürk’e 
olan muhalefeti dolayısıyla önce “gerici, hilafetçi” 
ilan edilen, “İstiklal Harbimiz” adlı eserinin müs-
veddeleri ve bir kısım elyazmaları 1933 yılında 
evi basılarak alınan ve kireç ocağında yakılan, 
Kurtuluş Savaşı’nda, Doğu Cephesi’ndeki rolü 
resmi tarihte neredeyse anılmayan Karabekir’e 
bütün bunlar az gelmiş olmalı ki, kemalist yazar-
lar en son olarak M.Suphi cinayetini onun sırtına 
yıkmakta beis görmemişlerdir.  Resmi ideolojinin 
her fırsatta bir tür günah keçisi olarak kullandığı 
Karabekir’in sırtına yıkılan bu suçlamanın, ona 
atfedilen (ve gene gerçekle hiçbir ilgisi olmayan) 
“gerici, islamcı” profile uyduğunu da belirtelim.

 Karabekir’in başta TKF tarafından komü-
nizme sempatizan olarak görüldüğünü, ancak 
tepeden inme ve kendi konumlarını sarsmayan 
bir komünizm istediğini daha önce belirtmiştik. 
Mustafa Suphi ve heyetini Kars’ta karşılayan 
Karabekir’dir. Burada bekletildikleri yaklaşık 
3 hafta boyunca yaptıkları görüşmelerde, TKF 
heyeti, Karabekir’e istediği şeyin komünizmle 
uzaktan yakından ilgisi olmadığını, kendileri-
nin  tam tamına da Karabekir’in soğuk baktığı 
“tabandan hareket”i benimsediklerini net bir 
şekilde anlatmıştır. Kars’tan Trabzon’a kadar geçen 
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süreçte, Karabekir’in Ankara’nın Suphi’lere en 
yakın olan temas noktası olduğunu ve tüm süreci 
yakından kontrol ettiği doğrudur. Ancak bundan 
hareketle tüm tezgahlanan oyunun arkasındaki 
beynin tek başına Karabekir olduğunu, Mustafa 
Kemal’in bundan tümüyle bihaber olduğunu söy-
lemek açıkça körlük olacaktır. Başka kaynaklarda, 
gerek Karabekir’in “İstiklal Harbimiz”, gerekse 
Mahmut Goloğlu’nun “Cumhuriyete Doğru” adlı 
eserlerinde, cinayetle sonuçlanan bu süreç boyun-
ca M.Kemal, K.Karabekir ve Erzurum Valisi 
Hamit’in ilişkisi üzerine son derece ilginç veriler 
mevcuttur. Bu kitapların ortaya koyduğu gerçek 
şudur: TKF heyetinin Kars’ta karşılandığı gün-
den, Karadeniz’de öldürüldükleri güne kadar olan 
tüm gelişmelerden M.Kemal anında haberdardır !  
Karabekir, 3 Ocak 1921’de Vali Hamit’e 

“..Mustafa Suphi ve arkadaşlarının sınır dışı 
edilmeleri gerektiğini, fakat olayın Ruslarda kötü 
tepki yaratmaması için halktan gelecek aleyhte 
hareketin sadece Suphi ve arkadaşlarına yönelmesi-
ni, bu sebeple Erzurum’a vardıkları günden itibaren 
gerek gazete yayını, gerekse halkın uygun şekildeki 
gösterileri ile daha içerilere gitmenin ve memleket-
te kalıp çalışmanın mümkün olmadığı hakkında 
gereken etkinin yapılmasını, sınır dışına çıkmayı 
kabul ederlerse de Trabzon’dan gidebileceklerini, 
Erzurum’dan başlayacak aleyhteki hareketin yol-
larda ve Trabzon’da da yapılıp pekiştirilmesini ve 
olayın dış komünist alemde kırgınlığa ve eleştiriye 
sebep olmaması için de halkın büyük tepkisine 
uymak zorunluluğunu bildiren resmi bir bildirinin 
yayınlanmasını anlatıp tembihledi.” (“Cumhuriyete 
Doğru”, M.Goloğlu, c.4, s.37)

Kendi hatıratında Karabekir şunları yazmak-
tadır:

“11 Ocak’ta Türk Komünistlerinden Mustafa 
Suphi ve Ethem Nejat ziyaretime geldiler. 
Erzurum’da kendilerine suikast ve hakaret edi-
leceğinden arkadaşlarının Erzurum üzerinden, 
kendilerinin de birkaç arkadaşı ile Tiflis yoluy-
la Ankara’ya gitmeyi düşündüklerini söylediler. 
“Ya hepiniz Erzurum üzerinden giderek halkın 
hissiyatını görürsünüz; veyahut Ankara seyaha-
tinden vazgeçerek Baku’ya avdet edersiniz. Zaten 
ordumuzda Bolşevik teşkilatı yaptığınız hakkında 
dedikodular başladı. Kol kol ayrılarak seyahatiniz 
aleyhimize daha büyük dedikodulara sebep olacak-
tır” dedim. Toptan Erzurum yoluyla gitmeyi tercih 
ettiler, seyahatten vazgeçmek doğru olmaz dediler. 
Kendilerinin seyahati hususunda kolaylık göste-
receğimi ve esasen Ankara Hükümeti de bundan 
haberdar olduğundan ora ile haberleşmelerini de 

kendilerine söyledim. (“İstiklal Harbimiz”, s.869,-
Kazım Karabekir)

 Mustafa Suphi ve arkadaşları 16 Ocak 1921’de 
trenle Kars’tan Erzurum’a hareket etti. Aynı gün 
Vali Hamit, bir telgrafla durumdan Mustafa Kemal 
Paşa’yı haberdar etti ve

“ Kazım Paşa ile birlikte karar verdikleri 
üzere, çoşmuş bulunan halkın saldırılarına imkan 
verilmeyerek, Mustafa Suphi ve yanındakilerinin 
sınır dışı edilmek üzere Trabzon’a gönderileceğini” 
bildirdi. (Karabekir ve A. F. Cebesoy’dan aktaran 
Goloğlu, a.g.e. s.38)

Kendisine bu konuda başkaca bir düşünce olup 
olmadığı sorulan Mustafa Kemal’in ise 

“olay hakkında öğrenmek istediği tek husus 
“Mustafa Suphi efendinin yanında kaç kişi olduğu 
ve onların da kendisiyle birlikte gönderilip gönde-
rilmediği”nden ibaret kaldı” (a.g.e., s.43)

Bundan çıkan sonuç nettir: Vali Hamit, 
yaptığı herşeyde Karabekir’den talimat almış ve 
M.Kemal’e düzenli bilgi vermiştir. M.Kemal’in 
olan biten herşeyden haberi vardır, ve olaylara 
müdahale edilmesi yönünde negatif bir talimatı 
mevcut olmadığına göre, herşey yalnız onun bil-
gisinde değil aynı zamanda onayı dahilinde ger-
çekleşmiş demektir. Cinayete kadar tüm fiillerin 
taşeronluğunu Karabekir yapmış dahi olsa, bu 
konuda M.Kemal ile birlikte ve mutabık oldukları 
aşikardır. M.Suphilerin Erzurum’a hareket ettikleri 
haberini aldığı 16 Ocak’ın ertesi günü (17 Ocak 
1921’de) M.Kemal Meclis gizli celsesinde, aşağıda 
değinilecek olan ünlü komünizm aleyhtarı konuş-
masını yapmış, birkaç gün sonra da Ankara’da 
tevkifat başlamıştır. Başka bir deyişle Suphi’lerin 
Erzurum’a hareketiyle birlikte plan yürürlüğe kon-
muş, düğmeye basılmıştır.

Önce komünizmi öven Karabekir’in daha sonra 
bu plana dahil olmasının ardındaki mantığı, iktida-
rını koruma güdüsünü her türlü ideolojinin üstüne 
koyan, her türlü ideolojiyi de bu güdüye uydurmaya 
çalışan İttihatçı kafa yapısı olarak görmek gerekir. 
O, Doğu komutanlığına ve başında olduğu askeri 
hiyerarşiye dokunmayan bir ”komünizm”e sıcak 
bakarken, sosyalizmin bir taban hareketi ve halk 
iktidarı olduğu gerçeği, ve bu hareketin geliştiği 
takdirde kendisi gibi seçkinler için oluşturabile-
ceği tehdit karşısında, komünizm için söylenen 
parlak sözler eriyip gitmiş, Karabekir’in ruhundaki 
Osmanlı paşası galebe çalmıştır. Ancak gene de o, 
bu olaydaki faillerden yalnızca biridir, ve bu olay-
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daki sorumluluğunu M.Kemal’dan daha fazla kılan 
hiçbir olgu söz konusu değildir.

5) M.Kemal’in, Sovyetler’den destek alan bir hükü-
met başkanı olarak, Sovyetler’in ideolojik deste-
ğine sahip bir partiye karşı sonu cinayetle bitecek 
bir komployu desteklemesinin anlamı yoktur. Bu 
onun için de büyük bir risktir. Cinayet işlemek, 
ancak herhangi bir hükümet sorumluluğu olma-
yan, dolayısıyla her türlü riski alabilecek bir ekibin 
(İttihatçılar’ın) işi olabilir.

Bu argümanı temelsiz kılan unsur, M.Kemal 
için “risk”ten bahsederken, onun içinde bulunduğu 
ve Suphi’yi öldürtme riskinden çok daha büyük 
olan riskleri gözardı etmesidir. Mustafa Suphi ve 
Merkezi Heyet’in büyük sevgi ve muhabbetle kar-
şılandığı Kars’da “Ankara’dan haber bekleniyor” 
diye 3 hafta bekletilmelerinin ardında, bu risklerin 
netleşmesi ve onları giderme planını yürürlüğe 
koyma çabası yatmaktadır. Olguları mantıksal ve 
kronolojik sıraları içinde ortaya koyalım:

  • Anadolu hareketi içinde bolşevizme 
büyük sempati vardır. Herhangi bir örgütlü tabana 
ve geçmiş sınıf mücadelesi geleneğine dayanma-
makla birlikte, mücadelenin bağrında bu sempatiyi 
yayacak ve örgütleyecek bir partinin, bir güç haline 
geleceği aşikardır.

• M.Kemal’in, kendi dışında gelişen ve 
soğuk baktığı bu akımı,kendisi için bir risk olmak-
tan çıkarmak için yapabileceği tek şey, onu kontrol 
altına almak; bunu için de komünizme duyulan 
sempatiyi saflarına cekebilecek bir örgütü kendi 
adamlarına kurdurmaktı. Resmi TKF’nin kuru-
luş mantığı budur. Başka bir deyişle bu partinin 
kuruluşu, bugün resmi tarihçilerin utanç verici bir 
şekilde övündükleri gibi “Atatürk’ün Rusları aldat-
mak için yaptığı bir kurnazlık”ın değil, bir politik 
açmazın ve riskin giderilmesi, ve olası bir alternati-
fin elde tutulması için bir tür arayışın sonucu olarak 
algılanmalıdır.

• Mustafa Suphi’nin Kars’a doğru yola çık-
tığı an, resmi “TKF”nin de Moskova’ya doğru yola 
çıktığı andır. Suphi’ler Kars’da bekletilirken Tevfik 
Rüştü Aras Komintern’e başvurmuş; ancak doğal 
olarak red cevabı almıştır (hatta alaycı bir şekil-
de, kendilerinin bir Kızıl Cumartesi (subbotnik)e 
çağrılarak yer süpürtüldüğünü Vedat Türkali bir 
bilgi olarak aktarmaktadır ) Türkiye’de komü-
nizmin tek temsilcisinin Baku’da kurulan TKP 
olduğu, kemalistlere de komünizm çerçevesinde 
hiçbir gelecek olmadığı kesinleşmiştir. Bu, bir 
anlamda Suphi’lerin ölüm fermanı olmuştur; zira 
Anadolu’da muhtemel bir komünist toparlanmayı 

ve örgütlenmeyi engellemek için Kemalistlere 
tek yol kalmıştır: Suphi’leri engellemek, onların 
Ankara’da meşru bir çalışmaya başlamalarına her 
şekilde mani olmak .

• Kars’da bekletildikleri 3 hafta boyunca 
ortaya çıkan ikinci önemli olay, kemalizmin sağa 
kayışını kesinleştirmiştir: Çerkes Ethem isyanı. Her 
ne kadar Baku’daki Harici Büro 6 Şubat 1921’de bu 
isyanı (başladıktan birkaç hafta sonra) “Ethem’in 
çılgınca ve anarşik çıkışı” olarak kınamışsa da, 
Ankara’daki THİF’in Çerkes Ethem’le önemli 
bağları vardır, ve üniformalı seçkinleri temsil eden 
zabitlerle silahlı köylülük olan Kuvvayı Seyyareyi 
karşı karşıya getiren bu isyan, çok kolay bir şekilde 
sola ve komünist düşünceye hareket alanı sunacak 
bir zemine dönüşme şansı taşımaktadır. Ethem’in 
sola göz kırpması ve THİF’le olan bağları, bu 
askeri isyana çok kolaylıkla siyasi bir boyut kazan-
dırabilir, Anadolu’daki sola sempati, kemalistlerin 
ve düzenli ordunun (Kuvvayı Seyyare’nin aksine) 
hiçbir ciddi askeri başarının mümessili olmadığı o 
dönemde, kolaylıkla Ethem’de kendi silahlı temsil-
cisini bulabilirdi. Sonuç olarak komünizm, bu sefer 
silahlı köylülüğün isyanı biçiminde, bir kez daha 
kemalistlerin karşısına bir kabus olarak ortaya 
çıkmıştır.

M.Kemal kendi siyasi varlığını koruyabil-
mek için yapması gereken tek şeyin solu ezmek 
olduğunu görmüş ve ona göre davranmıştır. 
Çerkes Ethem’e karşı tenkil hareketi başlatılırken 
21 Ocak’ta Ankara’da komünist tevkifatı baş-
lamış; aynı tarihten birkaç gün önce  Mustafa 
Suphi Kars’tan Erzurum’a doğru yola çıkmıştır. 
“Ankara’dan haber beklendiği” gerekçesiyle bek-
letilen Suphi’ye M.Kemal Paşa’nın kendisini bek-
lediğinin söylendiği ortadadır. Ankara’da komü-
nistleri tutuklatan, örgüt ve gazeteleri kapatan bir 
yöneticinin M.Suphi’ye, Enver’e dediği gibi “sizi 
Anadolu’da istemiyorum” demek yerine tam tersi-
ne Ankara’ya davet etmesinin  ardındaki niyetinin 
ne olduğunu anlamamak için kör ve sağır olmak 
gerekir. Keza, bu tezgahta hala “İttihatçıları” ya da 
“gericileri “ sorumlu görmek için de benzer nitelik-
lere ihtiyaç vardır.

Plan basittir: Sovyetlere karşı görüntüyü azami 
ölçüde kurtarmak için, hükümetin imkanlarını 
kullanılarak halkı kışkırtmak, “halkta büyük tepki 
yaratıyorlar” görüntüsünü vermek, Ankara’ya var-
malarına asla izin vermemek, onları manen ve mad-
deten iyice yıprattıktan sonra Anadolu’da onlardan 
bir şekilde fiziken kurtulmak, bunu da Ankara 
Hükümeti’ne asgari zarar verecek şekilde yapmak. 
M.Suphi’leri yoketme hedefi, ilgili tüm tarafları; 
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yani M.Kemal’i, K.Karabekir’i, ve Enver’cileri 
bu planda bir araya getirmiştir; bu anlamda 28 
Ocak 1921’de olan katliam, ilgili herkesin cina-
yete katıldığı bir tür “Şark Ekspresi Cinayeti”dir. 
M.Kemal, sola karşı giriştiği saldırıyı sonuçlan-
dırarak muhtemel bir baş ağrısından, tehlikeli bir 
potansiyel muhalefetten kurtulmuş, Karabekir bu 
işin taşeronluğunu yaparak kendi koltuğunu sar-
sabilecek bir tehlikeyi bertaraf etmiş, Enver’ciler 
de bir yandan Baku Kurultayı’nda Enver’e vuru-
lan darbenin intikamını alırken, öte yandan da 
halen Sovyetlerde olan Enver’in en büyük rakibini 
temizleyerek onun önünü açmak istemişlerdir. Bu 
üçlü içinde, Kemal ile Karabekir’in işbirliği net ve 
bilinçlidir; yapılan haberleşme de bunun kanıtıdır. 
Kemal ile Trabzon’daki Enver’ciler arasında planlı 
bir işbirliğine ilişkin ise, 2 istisna dışında bir kanıt 
mevcut değildir. Birincisi, Fabrika’nın daha önce-
ki sayılarında orijinal kopyasıyla yayınlanan, 24 
Haziran 1921 tarihli, M.Kemal’in Yahya Kahya’ya 
yolladığı tebrik telgrafıdır: “Hissiyat ve teminat-ı 
vatanperveranenize teşekkür ederim” (Fabrika 
Ağustos 2000). Yahya Kahya’nın tek anlamlı ve 
kayda değer “teminat”ının ne olduğu hatırlandı-
ğında bu mesaj anlamlıdır. Diğeri ise daha tali 
olmakla beraber gene de düşündürücüdür. Kazım 
Karabekir 27 Mart’ta Erkanı Harbiyeye yazdığı şif-
reli bir telgrafta, Erzurum’da M.Kemal ve kendisi 
aleyhine Albayrak gazetesinin ve mebus Hüseyin 
Avni’nin kurduğu bir komplodan bahsederken şu 
detay göze çarpmaktadır:

“..Fakat Mustafa Suphi’nin üzerinde yakalanan 
layihadan anlaşıldı ki Şarkta orduyu inhilal (yıkma) 
ve kumandayı sarsmak, sözü ayağa düşürüp hükü-
meti ele almak hususunda Albayrak, Mustafa Suphi 
ile hemfikir olmuş” (İstiklal Harbimiz,s.886)

Suçlamanın konusu bir yana, “Suphi’nin 
üzerinde yakalan layiha” ifadesi ilginçtir. Motora 
bindirilene kadar, Suphi’nin üstünün arandığına 
dair bir nota şimdiye kadar rastlanmış değildir. Bu 
layihanın ele geçebilmesi için en mantıklı açıkla-
ma ölü vücudun aranmış olmasıdır. Bu layihanın 
Karabekir’in eline ulaşması, belli ilişkileri akla 
getirmektedir.

Bu iki kanıt geçersiz olsa dahi (ki pek geçersi-
ze benzememektedir), en iyimser ihtimalle Kemal 
ve Karabekir, onlara bir anlamda “assist yapmış”, 
normal koşullarda asla ulaşamayacakları Suphi’yi 
(ayrıca silahsızlandırarak) gümüş bir tepsi içinde 
onlara sunmuştur. Böylece onların fiziken yoke-
dilmesini temin ettikleri gibi, ellerini de temiz 
tutmayı başarmışlardır. Sonrası da malumdur: 
Yahya Kahya, Atatürk’ün muhafızı İsmail Hakkı 

Tekçe tarafından vurulmuş, Ali Şükrü Atatürk’ün 
koruması Topal Osman tarafından vurulmuş, Topal 
Osman da çatışmada ölü ele geçerek Meclis önünde 
asılmıştır.

 M.Kemal’in solu şiddet kullanarak bertaraf 
etme niyetini kanıtlayan bir belge mevcut mudur 
?  Bu belge, en somut  biçimiyle, Birinci Meclis’in 
17 Ocak 1921 tarihli gizli celsesinin  tutanaklarında 
Kemal’in yaptığı konuşmadır. Tam metni Fabrika 
dergisi Ağustos 2000 sayısında Zeki Tombak arka-
daşımızın yazısında yer alan bu metinden yapılmış 
aşağıdaki alıntılar, M.Kemal’de netleşen komünizm 
düşmanlığının ifadesi, M.Suphi’lerin ölümünün de 
habercisidir:

 “Rusya dahilinde bu milletin soysuz ve her-
halde serseri birtakım evlatları, orada da serseri-
liklerine devam etmişlerdir. İşte bu serseriler bir iş 
yapmak hülyasına kapılarak zahiren (görünüşte) 
memleketimize ve milletimize nafi (faydalı) olmak 
için Türkiye Komünist Fırkası diye bir fırka teşkil 
etmişlerdir  ve bu fırkayı teşkil edenlerin başında 
da Mustafa Suphi ve emsali bulunmaktadır….
Münevveran da dahil olduğu halde, Halk, Ordu 
komünizmin ne olduğunu bilmiyor. ..Bu suretle 
.. (komünistler yüzünden– SD) derhal memleket 
dahilinde herhalde bir feveran, bir inkılap teşebbü-
sü olabilir. Bu itibarla hükümet tedbir düşünmek 
zorunda kalır. Efendiler, iki türlü tedbir olabilirdi. 
Birisi doğrudan doğruya komünizm diyenin kafa-
sını kırmak, diğeri Rusya’dan gelen her adamı 
derhal denizden gelmiş ise vapurdan çıkarmamak, 
karadan gelmiş ise hududun haricine defetmek gibi 
zecri,şedid, kırıcı tedbir kullanmak.  Bu  tedbirleri 
tatbik etmekte iki noktai nazardan faidesizlik görül-
müştür..Tatbik edeceğimiz tedbirlerle dostluğunu 
istediğimiz bir millet, bir hükümetin (Ruslar – SD) 
prensiplerini tahkir etmemek mecburiyetindeyiz…. 
Binaenaleyh, komünizmin memleketimiz için, mil-
letimiz için, icabat-ı diniyemiz için gayri kabil-i 
kabul olduğunu anlatmak, yani efkârı umumiyeyi 
milleti tenvir etmek (aydınlatmak)en yararlı çare 
görülmüştür….(Ancak komünist faaliyetlerden) 
tevellüd edebilecek mahazire (doğabilecek endişe-
lere) karşı dahi, tedabiri şedide ve katiye (kesin ve 
şiddetli tedbirler) tatbiki ve imkanı mahfuz (saklı) 
bulundurulmuştur ve belki yakın zamanda bunun 
asarını (eserlerini) göreceksiniz”

 Kazım Karbekir’in bolşevikliğe eğilimli oldu-
ğunu söyleyenleri ise, aynı oturumda M.Kemal 
şöyle teskin etmektedir:

“ Bir defa Mustafa Suphi’yi herkesten evvel 
Şarkta meydana çıkaran Kazım Karabekir paşadır.  
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Bu adamın memlekete girmesinin muzır olacağını 
takdir eden Kazım Karabekir Paşadır ve bunun 
memleket haricine, hudud haricine tardedilmesi 
lazım geleceğini bilen de Kazım Karabekir Paşadır. 
Bunun planını da yapan Karabekir Paşadır. Yoksa 
Erzurum’da valiliğiniz değildir. Biz değiliz efen-
diler. Fatihane bir surette yapmış olduğu planı, 
herkesten evvel icab edenlere faaliyet veren Kazım 
Karabekir Paşadır… Herkesten evvel kuvvetli 
tedbir alan Kazım Karabekir Paşadır. Ben arzedi-
yorum. Çünkü vesaik vardır. Şuradan buradan bu 
meseleyi tasvir eden telgraflarını birer birer getire-
yim okuyayım.”

 Bu gelişmeye Sovyetler tepki gösterseydi 
ne olurdu ?  Kemalistlerin “B” planı 23 gün 
sonra toplanan Londra Konferansında ortaya 
çıkmıştır. İstanbul hükümeti’nde Damat Ferid’in 
yerine Anadolu Hareketine karşı daha ılımlı bir 
Sadrazamın gelmesi, ve konferansa Anadolu hükü-
metinin de çağrılması, İngilizlerle uzlaşma umudu-
nu doğurmuştur. Amaç, Yunanlıların Anadolu’da 
tutunamayacaklarını vurgulayarak, İngilizlerle 
düşman olmayan bir Türk devletini onlara makul 
bir çözüm olarak kabul ettirmektir. Mustafa 
Kemal’in delegesi Bekir Sami, bu amaçla en pespa-
yesinden bir anti-komünizmle ve Sovyet düşmanlı-
ğıyla İngilizlerin gözüne girmeye çalışmış; onlar-
dan net bir destek elde edilmese de “İngiliz kartı” 
bir alternatif olarak şekillenmiştir. Dolayısıyla, 
Sovyetler’den gelecek düşmanca bir davranış karşı-
sında Kemalistlerin planı, İngiltere’nin politik safı-
na geçmek ve bunun gereklerini yerine getirmekti.

 Bu noktada, sorulması gereken 
son soruya geliyoruz: Sovyet yöneti-
mi niçin bu cinayete tepki göstermemiştir ?

Reel Politikaya Kurban Edilen İlk Komünist 
Hareket: TKP

 Mustafa Suphi’lerin katli yalnız Türkiye tarihi-
ne, TC devletinin kuruluş yıllarına ve kurucularına 
egemen olan mantığı yansıtması açısından değil, 
Sovyet Devletinin politikaya bakış ve uygulayış tar-
zını açığa çıkarma açısından da son derece ilginç, 
hatta aşağıda da açıklayacağımız sebeplerden ötürü 
“dünyada tek“ olan  bir örnek oluşturmaktadır.

 Marksistler tarafından Sovyetler Birliği’ne “reel 
politiker” suçlaması uzun yıllar yapılmış, bununla 
SSCB önderliğinin gerçekçilik adına ve kısa vadeli 
maddi ya da politik kazanımlar uğruna sosyaliz-
min uzun vadeli devrimci hedeflerinden vazgeç-
tiği, ya da bunları kulakardı ettiği vurgulanmak 
istenmiştir. Ciddi bir haklılık payı içeren bu suçla-

manın örnekleri hiç de az değildir: Hitler’le yapılan 
saldırmazlık paktı sonucu KP’lere faşizm ve savaş 
konusunda kayıtsızlığa varan bir tavrın empoze 
edilmesi, 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru “Hitler 
aleyhtarı bloğu pekiştirme” adına Komintern’in 
fesh edilmesi, savaş ertesinde iktidarı ele geçirme 
şansına sahip İtalyan, Fransız, Yugoslav ve Çin par-
tilerine “milli koalisyonlar” kurmalarının emredil-
mesi (son ikisinin bu emri hiçe saymaları sayesinde 
iktidara gelmeleri, diğer ikisinin ise ömür boyu 
muhalefete mahkum olmaları),Yunan İç Savaşı’nda 
komünistlerin İngiliz İşgal Kuvvetleri karşısın-
da yalnız bırakılması, 1975 Portekiz Devriminde 
aynı şekilde PKP’ye “itidal” tavsiye (ve empoze !) 
edilmesi, ABD’nin arka bahçesi Latin Amerika’da 
KP’lere (ülkelerin koşulları dikkate alındığında) 
utanç verici boyutlara ulaşan bir “barışçı” üslubun 
benimsetilmesi, bu üslubun dışında kalıp canla 
başla mücadele edilen devrimci akımlara ise ikti-
dara geçmedikçe yardım edilmemesi, 12 Eylül 
döneminde Türkiye’de devrimciler idam edilirken 
Bulgaristan’ın Kenan Evren’i devlet töreniyle kar-
şılayıp madalya vermesi.. gibi uzayıp giden bir 
listeyle karşı karşıyayız. Bu oportünizm örnekle-
rine karşı solun tavrı, Sovyet tarihinde genellikle 
bir lideri ya da dönemi sorumlu tutarak “işlerin 
bozulmadığı”  önceki dönemleri kurtarmak şeklin-
de gelişmiştir. Maocu’lara ve AEP yanlılarına göre 
Kruşçev ve Brejnev dönemlerindeki “revizyonizm” 
bu sapmanın temelidir; Lenin ve Stalin dönemleri 
“temiz”dir. Troçkistler içinse bu sorunun kaynağı 
Stalinizmdir, ve Troçki’nin de yönetime katıldığı 
devrimin ilk yılları için bir sorun yoktur. Brejnev’i 
desteklemiş olan komünistler içinse genelde sorun 
yoktu; eleştirilen şeyler aslında acı politik gerekli-
liklerdi.

Bütün mevcut sol yaklaşımların ortak yanı; 
Lenin’in iktidar döneminin bütün hatalardan muaf 
kılınarak onun bir tür politik “asr-ı saadet” olarak 
algılanmasıdır. “Dönüş Belgeleri” ile yıkılması 
gereken bir diğer illüzyon da tamı tamına budur. 
Lenin’in önderliğindeki RKP(B), Mustafa Suphi 
cinayeti karşısında son derece kötü bir sınav ver-
miş, Stalin, Brejnev, ve hatta Gorbaçov’dan dahi 
geri kalmayan bir eyyamcılıkla olayı geçiştirmiş, 
örtbas etmiştir. 15’lerin katli, “reel politiker” denen  
tavrın köklerinin Stalin’den de eskiye dayandığını 
gösteren tek örnektir; bu açıdan oldukça düşün-
dürücü ve öğreticidir. Sovyetlerin uluslararası 
ilişkilerini ele alan her marksist araştırmada, yapı-
lan tarihsel taramalarda ilk göze çarpan “çıban 
başı” M.Suphi’ler olmuş; onların katli, devrimci 
Sovyet iktidarı açısından ilk tutarsızlık olarak 
farkedilmiş ve net biçimde kaydedilmiştir (bkz. 
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“Komintern’den Kominfom’a” F.Claudin, s.150, ve 
“Marx@2000” , Ronaldo Munch,s.163). En hafif 
deyimiyle bu “tutarsızlığı” yabancı marksistlerin, 
Türk marksistlerinden önce görüp formüle etme-
lerinin de Türkiye  için ayrı (ama maalesef olağan) 
bir talihsizlik olduğunu belirtelim. Şimdi olguları 
sıralayalım:

1) Sovyet hükümeti, cinayeti TKP’ye 34 gün 
geç haber vermiştir !  Trabzon’daki Sovyet konso-
losunun olayı ertesi gün öğrendiğini, belgelerden 
görüyoruz. Elçiliklerde telsiz haberleşmesi olduğu-
nu göz önüne alırsak, Sovyet hükümetinin bu işi 
en çok 2-3 günlük gecikmeyle öğrendiği ortadadır. 
Ancak kötü haberin Baku’ya ulaşıp TKF mer-
kezinde ölenler için içtima düzenlenmesi 3 Mart 
1921’e rastlamaktadır. “Dönüş Belgeleri”nin ikinci 
cildinde, Suphi’lerin çoktan öldüğü Şubat ayında 
dahi TKP’nin onların can güvenliğini temin etmek 
için yaptığı cansiperane teşebbüsler, yapılan örtbas  
eylemi göz önüne alındığında bizler için iç parala-
yıcı, RKP içinse açıkça utanç vericidir.  “Örtbas” 
diyoruz, zira bu haberin teknik sebeplerden ötürü 
TKP’ye ulaştırılmaması söz konusu olamayacağı 
için, mümkün olan tek açıklama, bilinçli bir giz-
lemedir. Bunun sebebi de,  Ankara – Moskova 
ilişkilerinde atılacak adımlar konusunda TKP’yi 
devre dışı bırakmaktır. Nitekim, TKP olayın şoku-
nu daha hala atlatamamışken, 16 Mart 1921’de 
Sovyet ve Ankara hükümetleri arasında Moskova 
anlaşması imzalanmış, bu konuda TKP’nin fikri 
dahi alınmamıştır.

2) 3. Komintern Kongresinde, KE Yürütme 
Kuruluna  TKP fiilen sokulmamıştır ! Baku’da 
partiyi yönetmek üzere kalan Harici Büro, daha 
sonra yerini  İsmail Hakkı, Süleyman Nuri, 
Abit Alimof, ve Salih Zeki’den oluşan Teşkilat 
Bürosu’na bıraktı, ve bu büro, o kriz anında geri-
de kalan yegane yönetici organ olarak Komintern 
kongresinde TKP’yi temsil etme hakkına sahipti. 
Nitekim bu kongreye katılmak üzere Salih Zeki’yi 
temsilci olarak seçtiklerini öğreniyoruz. Ancak 
kongre arifesinde Türkiye delegesi olarak Pavloviç-
Veltman’ın KEYK’e seçildiği kendilerine söylen-
miş, Türkiye adına başka bir delege de alınmamış-
tır !  Pavloviç-Veltman, tıpkı Stassova, Orjonikidze 
ve Stalin gibi, TKF ile ilişkileri belli düzeylerde 
yürütmüş ve Doğu Halkları kongresine katılmış 
bir Rus komünistiydi, ve hiçbir dönem TKP’nin 
yönetici organlarında görev sahibi olmamıştı. 
Seçilmiş ve görev yapan meşru temsilciler varken, 
yalnızca TKP ile ilişkileri sürdürmüş (muhtemelen 
hayatı boyunca Türkiye’yi bile görmemiş) bir Rus 
komünistini “Türkiye delegesi” olarak yukardan 

atama, biz Türkiye komünistlerinin pek yakından 
bildiği tipik ve ucuz bir “kongre oyunu”dur. Amaç 
da  Ankara ile ilişkiler konusunda uluslararası 
komünist hareket nezdinde oluşabilecek bir çatlak 
sesi engellemektir. Aşağıda işaret edilen olgu, 
bunun en somut kanıtıdır.

3) Ağustos 1921’de yapılan Komintern 
3.Kongresinde, 28 Ocak cinayeti için resmi bir 
protesto dahi yapılmamıştır.  Komintern tarih-
çisi Claudin, şu yorumu yapmaktadır: “Eğer 
sorun (Kemalistlerle anlaşmayı kastediyor – SD) 
Komintern’in üçüncü kongresinde tartışmaya 
sunulsaydı, Kemal ile ilişkiyi kesme tehlikesi orta-
ya çıkacaktı. Kongre’nin “Mart eylemi”nden sonra 
Alman komünistleri ezen önlemlere karşı kararlı 
bir protestoda bulunmasına rağmen, Türk komü-
nistlerinin katledilmeleri karşısında tek söz etme-
mesi anlamlıdır” (“Komintern’den Kominform’a”, 
c.1,s.320, Belge Yayınları,1990))

4) RKP(B), bu tavrını 1922’de yapılan 
Komintern 4. Kongresinde de sürdürmüştür. 
Radek, bu kongrede “Doğu Meselesi Üzerine” yap-
tığı konuşmada şunları söylemiştir: “.. Türkiye’li 
komünistlere şu öğüdü verdiğimiz için bir an bile 
pişman değiliz: Parti olarak örgütlendikten sonra 
ilk göreviniz Türkiye’deki milli kurtuluş hareketini 
desteklemek olmalıdır…..Ve kovuşturuldukları şu 
anda dahi bir Türk komünistlerine şöyle sesleni-
yoruz: Bu ana bakarak yakın geleceği unutmayın! 
Türkiye’nin büyük uluslararası devrimci önem 
taşıyan bağımsızlığını savunma görevi henüz sona 
ermiş değildir. Size saldıranlara karşı kendinizi 
savunun, kılıca kılıç çekin, ama henüz kurtu-
luş mücadelesine sıra gelmediğini, Türkiye’nin 
yeni billurlaşan devrimci unsurlarıyla daha uzun 
süre birlikte yürümek  zorunda olduğunuzu 
bilin.” (“Komintern belgelerinde Türk Kurtuluş 
Savaşı”,s.150, Kaynak Yayınları,1985) Uzun yıllar 
Türk komünistlerin politikasına damgasını vuran 
bu yaklaşımın, sadece devrimci jargonla süslen-
miş sıradan bir ulusal dış politika dayatma fiili 
olduğu artık açıktır. “Türkiye’nin büyük uluslara-
rası devrimci önem taşıyan bağımsızlığı” aslında 
Sovyetlerin güney sınırlarını ve Kafkasya’yı garan-
tiye alma ihtiyacıdır. “Yeni billurlaşan devrimci 
unsurlar”ın komünistlere karşı ne denli zorba ve 
kan dökücü olabileceği ise, yalnız Mustafa Suphi 
cinayetiyle değil, ilk tevkifatlardan itibaren de 
yeterince “billurlaşmış”tı; ancak onlarla “uzun 
süre birlikte yürümeye” nasıl “zorunda” bırakıl-
dığımızı, buna SBKP yoluyla nasıl zorlandığımızı 
da bugün daha iyi biliyor ve anlıyoruz. Nitekim 
TÜSTAV yayınlarından çıkan ve 1923’de “Arslan” 
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imzasıyla yayınlanmış  “Modern Türkiye” adlı 
eser kemalizmin antikomünist icraatını ve yönle-
rini teşhir ederken, Sovyet elçiliği mensupların-
dan birinin akabinde yayınlanan yazısı, bu eseri 
kabaca eleştiriyor ve kemalizme yönelik eleştirileri 
çürütmeyi neredeyse görev ediniyordu. Bu eleştiri 
yazısına hakim olan saygısız, buyurgan, neredeyse 
“M.Kemal ile ilişkimize taş koymayın” demeye 
gelen küstah tavır, TKP’ye ait  bir makalenin 
eleştirisinin bir RKP ya da Komintern görevlisi 
tarafından değil, bir Rus elçilik görevlisi tarafından 
yapılması çirkinliğiyle de mükemmel bir şekilde 
tamamlanıyordu. Görünen odur ki, elçilik ya da 
kordiplomatik görevlilerinin yerel KP’lere emir 
verme geleneği 1970’lerde veya 80’lerde değil, biz-
zat 1920’lerin başında başlamış bir hastalıktı. 

Durum açıktır: Kemalistler, M.Suphi cinaye-
tinin ertesinde, İngilizlerle gerekirse en gerici ve 
anti-sovyetik kombinasyonlara girebileceklerinin 
sinyalini verdikten sonra, Lenin ve RKP önderliği, 
güney sınırlarını garanti altına almak, ve İngiliz 
yanlısı bir gücü Kaflkasya sınırlarına getirme 
riskini başlarından savmak için, kendilerine karşı 
düşmanca bir dış politika izlememek şartıyla 
M.Kemal ve Ankara hükümetini tanımış, bu çer-
çevede de M.Suphi cinayetine göz yummuştur. 
Somut bir politik ihtiyacın ürünü olan bu tavırda 
yanlış olan nedir ? 

1) Birinci hata, metod ve yaklaşım tarzıdır. O 
dönem, genç Sovyet Devletinin dünya proletaryası-
nın en önemli kazanımı olduğu, onu ayakta tutmak 
için kimi yerel fedakarlıkların gerekli olduğu söy-
lenebilir. Bu doğru bile olsa bu tarzda bir kararın 
alınışı, başta “fedakarlık” etmek zorunda bırakılan 
parti olmak üzere tüm uluslararası komünist hare-
ket nezdinde bir konsensüsü ile gerçekleşmeliydi. 
Bırakalım konsensüsü, o partiyi haberdar dahi 
etmeden alınan böylesi bir karar, haklı dahi olsa, 
gelecekte SBKP’nin “aslolan biziz” mantığıyla 
alacağı egosantrik kararların yolunu açmış, ulusla-
rarası harekete 80 yıl boyunca damgasını vuracak 
uğursuz bir refleksin ilk adımı olmuştur. Konunun 
Lenin’le bağlantısı ise şudur: Lenin yalnız 20. 
yüzyılın değil, belki de tüm çağların en büyük 
devrimcisidir, ve sınıfsız toplum idealine inanan 
biz komünistler için, onun uzun süre bürokratik 
lafazanlıkların arkasında tozlandırılmış ve klişeleş-
tirilmiş olan devasa eseri, bugün içindeki canlı, ve 
yaratıcı özün yeniden keşfedilip bilince çıkarılma-
sını beklemektedir. Ancak Lenin için dahi TKP’yi 
hiçe sayma imtiyazını (koşulları gerekçe gösterip) 
kabullenirsek , Stalin’in Alman komünistlerini hiçe 
saymasını, ya da Brejnev’in ve Jivkov’un Türk 

komünistlerini aptal yerine koymasını eleştirmeye 
hakkımız olamaz.

2) Yukardaki eleştiri, herşeyden önce yak-
laşıma, yani biçime ilişkin bir eleştiridir. Gelelim 
öze: Lenin’in aldığı karar öz olarak doğru muydu?  
Öncelikle, yapılması gereken eleştirinin ahlaki düz-
lemde değil, siyasi düzlemde yer alması gerektiğini 
belirtelim.  Burada yaklaşımımız “Eli komünist 
kanına bulaşmış burjuvalarla anlaşma yapılmaz” 
türünden ahlakçı bir püritanizm olamaz; zira 
politik planda anlam taşımayan bu tür yaklaşımlar 
bir tür apolitikliğe dönüşmeye mahkumdur. Bütün 
mesele politik planda tutarlı olmak, kısa vadeli 
kazanımların uzun vadeli hedef ve çıkarlarla  uyu-
munu sürekli sorgulamak ve gözden kaçırmamak-
tır. Mao, eli binlerce komünistin kanına bulaşmış 
Çan Kay Şek’le Japon işgaline karşı değil anlaşma 
yapmak, birlikte kadeh dahi kaldırmış; ancak o 
başta oldukça komünistlerin hiçbir geleceği ola-
mayacağını unutmamış, yaptığı anlaşma sayesinde 
ciddi bir insiyatif ele geçirmiş, şartlar elverişli hale 
geldiğinde de Çan Kay Şek’i tepelemekte tereddüt 
etmemiştir. Bu açıdan, yani uzun vadeli sonuçlar 
itibariyle baktığımızda Lenin’in tavrı (geçici bir 
süre nefes almak dışında) öz olarak da yanlıştır; 
zira belli bir süre güney cephesinde nefes almış 
olsa da, kendi içinde komünistlere nefes aldırma-
yan bir iktidarın, Sovyetlere karşı tarafsız ve dost 
kalabileceği illüzyonunu doğurmuş ve beslemiştir. 
“Anti-komünist olan, ama anti-sovyetik olmayan” 
bir devletin nasıl bir hayal olduğu 10 sene içinde 
ortaya çıkmış, Nazi Almanyası için daha Atatürk 
zamanında doğan sempati, 1940’larda güçlü bir 
Nazi yanlılığına dönüşmüş, TC, Sovyetler’in güney 
sınırlarında potansiyel bir Nazi müttefiki olarak 
tüm savaş boyunca ciddi tehdit oluşturmuştur. 
Soğuk savaşta ise sahip olduğu kemikleşmiş ve 
müzmin anti-komünizmle, ABD için “hazır”, nere-
deyse “anahtar teslim”  bir yapı görünümü arzeden 
TC, hiçbir sıkıntı yaşamadan ABD müttefiki haline 
gelmiş ve  44 sene boyunca Batı’nın anti-sovyetik 
Haçlı seferinin doğudaki ileri karakolu olarak 
görev yapmıştır.

Bu olgular göz önüne alındığında sık sık dile 
getirilen, (ve İsmail Bilen’in büyük tepki duyduğu 
aktarılan) “temelleri Atatürk ve Lenin tarafından 
atılmış Türk-Sovyet dostluğu” lafının nasıl bir aldat-
maca ve palavra olduğu daha iyi ortaya çıkmakta-
dır. Bu aldatmacanın Türkiye tarafındaki uzantısı, 
işçi sınıfına ve komünistlere 80 yıl boyunca uygula-
nan sistematik terör, Sovyetler tarafındaki uzantısı 
ise güney sınırlarını garanti etme hayali ve siyasi 
oportünizmin SBKP içinde filizlenmesi olmuştur. 
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Sonuç

Dönüş Belgeleri, TKP’nin kuruluş dönemi 
için gerçek bir ansiklopedi niteliğindedir ve tüm 
ayrıntılarıyla dikkatle okunmayı hak etmektedir.; 
Bu bilgiyi tamamlayabilecek  tek şey, muhteme-
len SBKP arşivlerinde bulunan, aynı dönemde bu 
konudaki RKP içi yazışma ve görüşmelerdir; ama 
bu haliyle dahi bu belgeler sayesinde resmin büyük 
kısmı açığa çıkmıştır. Türkiye’li her komünist, 
her demokrat, hatta her akademisyen, böylesi bir 
eseri bize kazandırdıkları için değerli araştırmacı 
Yücel Demirel ve çalışma arkadaşlarına şükran 
borçludur.

 Mustafa Suphi ve arkadaşları, sosyalizm fik-
riyle Ekim Fırtınası içinde tanıştılar ve bağlan-
dılar. Yer yer “ilk” olmaktan kaynaklanan bir 
tecrübesizlikle, yer yer iyi niyetten kaynaklanan 
bir amatörlükle bu mücadeleye girdiler ve canla 
başla çalıştılar. Aralarında farklı hesapları olan “yol 
arkadaşları” da yok değildi; ancak bir bütün olarak 
bütün amaçları ve tarihsel misyonları, sosyalizmin 
ışığını Anadolu mücadelesine, ve bu mücadeleyi 
sürdüren “Anadolu’nun mazlum amele ve renç-
berlerine”  bir şekilde taşımaktı. Karşılaştıkları 
alçakça komplo, ve kendilerine reva görülen vahşet, 
bu süreç içinde filizlenen Türkiye Cumhuriyeti 
için “ilk günah”, komünistler içinse “ilk kan”dır. 
Bu TC için ilk günahtır, zira bu katliam, devletin 
Cumhuriyet tarihi boyunca sorunlarını yasal ve 

yasadışı cinayetlerle halletme geleneğinin ilk adımı 
olmuş, öte yandan devleti kuran kadro kendini 
iktidara taşıyan siyasi insiyatifi komünistlerin ezil-
mesiyle elde ettiğini asla unutmamış, komünistleri 
ve solu ezmek Cumhuriyetin 80 yılına damgasını 
vuran hastalıklı bir refleks, ve giderek tüm kurum-
ları içten içe çürüten bir politik travma haline 
gelmiştir. Komünistler içinse bu cinayet, ilk kandır,  
Tüm komünist tevkifatlarında, Sansaryan hanının 
işkence hücrelerinde, 6 Mayıs 71’de, 1 Mayıs 77’de, 
16 Mart’ta Beyazıt’ta, Mamak’ta , Diyarbakır’da, 
cezaevi direnişlerinde, yargısız infazlarda ve faili 
meçhullerde  akan kan, aslında 28 Kanunisani 
1921’de dökülen kanın; bu 15 dürüst ve temiz 
insandan akan kanın devamıdır. Ve bu kan bugün 
hala akmaktadır…. 

(1) İşin ilginci, aynı dönemde benzer bir 
önerinin Sovyetler Birliği’nde de Yüksek Sovyet’in 
oluşumu için tartışılmakta olmasıdır. Lenin’in 
“ilginç ve yaratıcı bir yaklaşım “ olarak nitelendir-
diği bu öneri, daha sonra geçerlilik kazanmamıştır 
(E.H.Carr, “The Bolshevik Revolution” c.1)

(2) (bkz. Bilge Criss, “İşgal Altında İstanbul”, 
s.181. İletişim Yayınları,1993) Burada, Osmanlı 
sarayında yaşayıp, olan biten bazı gizli işlerden 
haberdar olan, ancak Ankara’daki mücadeleye 
sempati duyan bazı saray erkanının, Nazım Bey 
hakkında aldıkları bu bilgiyi Ankara’ya bir haber 
olarak uçurduğunu öğreniyoruz)
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Soros solcuları sevinmiştir; Marksist teori, 
bir konuda daha fiilen gereksizleştiği için. Dikkat 
edin yanlışlanmıştır demiyorum, gereksizleşmiştir. 
Artık Marksist-Leninist devlet kuramına ihtiyaç 
yoktur. Çünkü kuram, apaçık olmayan, ilk bakışta 
görünmeyen olgular için oluşturulmuştur. Oysa, 
kapitalist sistemimiz artık onların zamanındaki gibi 
karmaşık değildir. Sadeleşmiş, şeffaflaşmış, adeta 
0-5 yaş çocuklarını referans alan reklam filmleri 
gibi özünü hemen ele verir bir hal almıştır. Devlet 
kuramı derhal çöpe atılmalıdır!

Ne diyordu kuram: Devlet, egemen sınıfların 
baskı aracıdır! Öyledir, değildir, öyleyse nasıl 
öyledir tartışmalarıyla geçti hayatımız. Oysa şimdi, 
böyle bir tartışma yapacak olanın alnını karışlarım. 
İşte her şey görünüyor; biz Sakıp Sabancı’yı “özel 
teşebbüs” sanıyorduk, oysa o devletin ta kendisiy-
miş. Sakıp Sabancı’nın devletin ta kendisi olduğu, 
devlet töreni ile gömülmesinden belli olmuştur. 
Önünde polisler, arkasında askerler, yan tarafında 
bürokrasi yürümüştür. Başbakanlar ağlamış, özel 
televizyonlar imamlık yapmış, bizim halk diye bil-
diğimiz şarlatanlar ise arkasında gözyaşı dökmüş-
tür. Sabancı’nın cenaze töreninde devlet, banyodan 
çıkarken, şeffaf bir biçimde yakalanmıştır.

Demek, yürüyen, hakkını arayan, kovuşturu-
lan, işkenceye çekilenlere vurulan copta, edilen 
hakarette, sıkılan kurşunda Sakıp Ağalarının eli 
varmış. Demek, bütün bunlar, Sakıp Ağaları rahat 
etsin diye imiş. Tartışma bitmiştir, malumu ilan 
eden teoriler artık teori değildir. Devlet kuramına 
ihtiyaç yoktur. Soros’un paraları, derhal başka nok-
talardaki kazı çalışmalarına aktarılmalıdır.

Bir gereksiz teori daha; şu ekonomizm tartış-
ması da bu cenaze töreni ile birlikte defnedilmiştir. 
Ekonominin, bunların dini imanı, acısı, ölüsü, dirisi 

olduğu anlaşılmıştır. Kardeşim, bunlar ekonominin 
gereklerini düşünmeden tuvalete gitmiyorlar. Borsa 
kapanmadan ölemiyor, açılmadan ağlayamıyorlar. 
Bunlar ölmek için bile borsanın kapanmasını bek-
liyor. Ekonominin belirleyici olup olmadığı nokta-
sında tartışma da Sabancı’nın yardımıyla çözülmüş, 
kazasız belasız mutlu sona ulaştırılmıştır.

Adam bir gün önce paralarını öksüz bıra-
karak öte dünyanın yollarına düşmüş, öldüğünü 
açıklamak için borsanın kapanmasını bekliyorlar. 
Bunların acıları yoktur, ölüleri ölü değildir, göz-
yaşları sahtedir. Bunların ne zaman öleceğini bile 
ekonomi belirlemektedir. Ekonominin belirleyici 
olduğu, Soros solcusu Ahmet İnsel dışında her gözü 
sağlam insan evladı tarafından görülmektedir.

Ancak artık yeni teorik problemlerimiz vardır. 
Örneğin devletin egemenlerin baskı aygıtı olduğu 
açıktır ama hangi egemenin baskı aygıtı olduğu 
belirsizdir. Örneğin Sabancı devlet töreni ile gömül-
düğüne göre, bundan böyle bütün “müteşebbisler” 
devlet töreni ile mi gömülecektir? Yok öyle değilse, 
müflis olanlarla çok götürmüş olanlar arasında bir 
ayrım yapılıp, çok para kazanmış, çok dünyalık 
yapmış olanlar mı törene tabi tutulacaktır? Ayrıca 
“çok kazanma”nın ölçüsü nasıl saptanacaktır? 
Yoksa, marjinal teoride olduğu gibi, ekonomiyi 
açıklamak üzere ekonomi dışı alanlara mı başvu-
rulacaktır? Örneğin, “bir müteşebbisin devlet töre-
ninden yararlanması için mongol olması şarttır” mı 
denilecektir? Vergiden kaçırmak için yaptığı hayır 
işlerinin oranına mı bakılacaktır?

İkinci adımda daha karmaşık bir problem-
le karşılaşıyoruz; evet Sabancı devlet töreni ile 
gömülmüştür ama, kim kimin varlık sebebidir 
bilebiliyor muyuz? Sabancı mı devletin, devlet mi 
Sabancı’nındır? Tavuk kim, civciv nasıl icat oldu 
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gibi sorulara cevap vermeden yeni “tahayyül”ler 
yapamaz, teorinin uçsuz bucaksız yeşil çayırlarında 
at koşturur hale gelemeyiz. Devlet teorisi ve “eko-
nomi belirler” saptaması gereksizleşmiştir. Ahmet 
İnsel haklı çıkmıştır. Mahcubuz...

Daha kötüsü geride; Fabrika’da hemen herkes 
ömrü boyunca solculuk yapıyor. Ama bu derginin 
yazarı, çizeri, okuru arasında solculuğu parayla 
yapıp, sermayeye mecburi hizmetini gönüllü yapan 
bir vatan evladına rastlayan yoktur. Buradaki safti-
rikler, ekmeğini kazanmak için yırtınıp paralandık-
tan sonra,  gönüllüce solculuk yapmaya çalışıyor. 
Tabii, iyi yapamıyorlar, ekmeğini kazanmak için 
zamanlarının çoğunu harcamış oluyorlar.

Zamanın çok değiştiği, dünyanın ne Marks’ın 
ne bizim anlayabileceğimiz kadar düz olmadığı 
da açığa çıkmıştır. Düşünün, bir solcu kardeşimiz 
ekmeğini solculuk yaparak kazanıyor ve arta kalan 
zamanında Soros’un “Komünizmle Mücadele” 
örgütüne hizmet ediyor. Yani solculuğu paralı, ser-
mayeye hizmeti gönüllü.

Şaka yaptığımızı zannetmeyin, örneğin bizim 
“guru”muz Ahmet İnsel öyle yapıyor.

Hürriyet gazetesinin yalancısıyız; Açık Toplum 
Enstitüsü Türkiye Direktörü Hakan Altınay, 
bunun aynen böyle olduğunu açıklamış bulunuyor. 
(İnanmayanlar için bkz. Hürriyet. 8 Mart 2004)

Bu bizi altüst eden yeni olgunun diyalogu şu 
biçimde nüksetmiştir:

Soru: Kuruluş aşamasında kimler vardı yanı-
nızda?

Cevap: İlk Danışma Kurulumuzda Can Paker, 
Osman Kavala, Oğuz Özerdem, Şahin Alpay, Ömer 
Madra, Murat Belge, Nebahat Koç, Nadire Mater ve 
Üstün Ergüder vardı. İkinci yılın bitiminde beş kişi 
kendi isteğiyle ayrıldı. Bu sene eklenenler Ahmet 
İnsel, Neşe Düzel ve Eser Karakaş. Danışma kuru-
lu üyeleri para falan almaz ve gönüllülük esasına 
göre çalışır.

Görüyorsunuz sol gerçekten bitmiştir. Böyle sol 
olmaz, sola yeni bir tahayyül gereklidir. Katılıyoruz 
ve mahcubiyetimiz ikiye katlanıyor.

İkinci diyalogu da aktarıyor ve solun da bitiş 
düdüğünü çalmış oluyoruz:

Soru: Nedir bu Açık Toplum Enstitüsü?

Cevap: Açık Toplum Enstitüsü 60 ülkede çalı-
şıyor. Soros, kendisinin hem faşizm hem de komü-
nizm altında yaşadığını belirterek, bu iki rejimle 

mücadele edebilecek ve demokrasiye destek vere-
cek bir enstitünün kurulmasına önderlik ediyor.

Eeee! Hani Murat Belge, Ahmet, İnsel, Nadire 
Mater vs. solcuydu? Görülüyor ki sol şizoid bir vaka 
haline gelmiştir, gündüz solcu gece Soroscu olmuş-
tur. Kahvaltıda komünist, akşam yemeğinde siyo-
nisttir. Teorimiz demode olmuştur, ta Amerikalarda 
yeni modalar icat olmuştur ve oraya bakmayanı 
kör etmektedir. Eski modalar derhal bırakılmalı-
dır. Bugüne kadar yaptıklarımızdan utanıyoruz! 
Zulümdür bu bizim yaptığımız zulüm.

Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyelim; işçi 
sınıfının sola temayüllü olduğu da koca bir yalan-
dır.  Büyük işçi kentlerinde seçimi kim kazandı: 
AKP.  AKP, işçiden bahsediyor mu: tabi ki hayır. 
Bu zamana kadar Tayyip bey kardeşimiz, çalışırken 
mefta olmuş hiçbir işçinin devlet töreni ile gömül-
mesini istemiş mi? Hayır. Ama işçiler, hem Sakıp 
ağalarını hem de Tayyip beylerini seviyor mu? 
Seviyor. Çıkın kardeşim sevgililerin arasından, 
sevenleri ayırmayın, bir yastıkta kocamalarına izin 
verin. 

Bu noktada da sol eksiklidir, çünkü teorileri 
“oğlan” olgusunu es geçmektedir. Bakınız, gitti 
Karaoğlan geldi İmam Hatip’li oğlan. Sol ise 
içinden bir oğlan çıkaramamış, halk da onlara ver-
memiştir. Vermez. Halkın değerlerine aykırı olana 
halk vermez.

İşçi sınıfı diye yatıp işçi sınıfı diye kalkıyor, 
aylak zamanlarımızda da “işçisin sen işçi kal” şar-
kısını söylüyoruz; ondandır. Bizim yayınlarımıza 
dönüp bakan yok ama onlara sövenler her zaman 
kazanıyor. Teorimiz problemlidir, hayata cevap 
vermemektedir. Tahayyül şarttır. Bakın şimdi, bu 
ülkenin en çok satan gazetesi hangisi; Hürriyet. 
Hürriyet ne hürriyeti istiyor?

Buyurun: “İşçileri greve çıkan işyerlerinde, 
işverenin greve çıkanlar yerine sürekli iş aktiyle işçi 
alması yasal olmalıdır.” (Ege Cansen. Hürriyet. 6 
Mart 2004) Gördünüz mü, bu Marksist kuruntular 
doğru olsa, işçilerin o gazeteyi yerle bir etmesi gere-
kirdi. Halbuki onlar en çok Ege Cansen’’ seviyor. 

Hayatın içinde olmak lazım, fildişi kulelerde 
oturmamak, oğlanlara yakın durmak lazım. Ahmet 
İnsel’e mahcubuz, teorimizin içine düştüğü durum-
ları ilk gören o olmuştur. Örneğin; ta 7 Martta Sivil 
Toplum Örgütlerinin birer dayanışma şirketine 
dönüştüğünü ve piyasa eleştirisinin yalnızca piyasa-
nın güçlenmesine yaradığını yazmıştı. Biz nereden 
bilebiliriz, STK’da bulunmadık ki. Halbuki o Soros 
vakfından, şuradan buradan biliyor. Piyasayı eleş-
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tirmek beyhudedir, eleştirdikçe canavar büyümek-
tedir. En iyisi, bir kenarına ilişip, etinden sütünden 
yararlanmaktır.

Bütün bunlara bakınca İnsel’in Fabrika’ya 
davet edilmesinden başka çıkar yol görünmediğini 
anlıyor insan. İnsel gelmeli, Fabrika adı  da der-
hal değiştirilmelidir. Kardeşim biz hep Fabrikada 
mı kalacağız, hep işçi mi olacağız? Kalmayalım, 
İnsel yoldaşın kılavuzluğunda, piyasanın olanak-
larına bulanalım, bal tutalım, parmak yalayalım. 
Büyük yanılgımızdan kurtulalım. İsrail’i sevelim, 
Arapların hain olduğu kesin gerçeğini kabul ede-
lim. Soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne, 
hayat budur kabul edelim.

Bakınız, AKP dar zihniyetini yırtmış, düşmanı 
çatlatmıştır. Şalom gazetesinin araştırmasına göre, 
Türkiyeli Museviler arasında en çok tercih edilen 
parti odur. Yani, onları Arap dostu sanan gafil-
ler yanılmışlardır. Anti-siyonizmden semitizme 
yumuşak geçiş çok başarılı olmuştur. Filistinliler 
doğranırken “Allah sizi korusun fakat biz elle-
meyiz” demek Arap dostu olmaya yetmektedir. 
Örneğin, BM’de İsrail’in ördüğü “utanç duvarı” ile 
ilgili görüşmelerde imam hatipli oğlanın hükümeti 
sözlü müdahale yapmama kararı almış, duvarın 
tanrı ile Filistinliler arasındaki ilişkiyi engelle-
mediği kanısına varmıştır. Duvar, Filistinlilerin 
tanrılarına kavuşmalarını hızlandıracak, hayırlı bir 
iş gerçekleştirilmiş olacaktır. Öte yandan İsrail’in 
Filistinliler’i tanrılarına kavuşturmaktan başka bir 
günahı yoktur. Bunun için tanrının seçkin kulları 
kınanır mı, böyle zulüm yapılır mı? İsrail yıkılsın 
diyoruz, yıkıcılık budur işte.  Sol yapıcı olmalıdır, 
İsrail yapılmalıdır. Bu ülkede siyonizme yan bakıp 
da adam olana rastlanmamıştır. 

Teorik yenilenmeye “görün ama yapma” diya-
lektik yasası ile başlanabileceği saptamasını burada 
yapalım ve tartışmaya açalım. Solcu görün ama 
yapma, islamcı görün ama yapma hatta ülkücü 
görün ama yapma. 

Yapma, yüksel ki; yerin burası değildir. 
Yapmayınca herkes düzeliyor. Örneğin MHP, battı 
derken bak yine çıktı.  Vardır altında bir çapanoğlu 
demeyin, teorik bakmayı öğrenin. Nedir ikinci 
yasamız: “... ise değildir”. Yani İslamcı ise İslamcı 
değildir, Türkçü ise Türk değildir. Siz şimdi örneğin 
Alparslan Türkeş’in bu yasayı bozduğunu düşün-
yorsunuzdur. Size son iyiliğimi yapıyor, “sapma”yı 
yazıyorum.

Bu “alp” adını taşıyan üç Türkçü vardır ve ikisi 
Ziya GökALP ve Munis TekinALP kesinlikle Türk 
değildir. Sonuncusuna ise bakmak gerekir. Teori 

gridir dostum ama yaşamın yeşil ağacı sonsuz 
çeşitliliktedir. Bakın göreceksiniz hem “görün ama 
yapma” ve hem de “ise değildir” yasası işleyecek-
tir.

İşte ilk işaretlerden biri: 29 Kasım 2003 tarihli 
Hürriyet gazetesinde “Musa’nın bozkurtları” başlı-
ğı kullanılmış ve Alpaslan’ın Sinagog ziyareti anla-
tılmıştır. Anlatan kim? Rıza Müftüoğlu. Buyurun 
izleyin:

“Genel Başkanımız, özellikle Yahudilerle iliş-
kilere çok önem veriyordu. Bu konuları gündeme 
getirirken, dünyada üç güçlü lobinin varlığından söz 
ediyor, bunları ‘Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar’ 
şeklinde sıralıyordu. Başbuğ’un değerlendirmeleri-
ne göre, Rum lobisi, Ermeni lobisini yanına alarak 
sürekli Türkiye aleyhine çalışmaktaydı. Bizim, bu 
birleşik güçle ancak Yahudi lobisini yanımıza ala-
rak mücadele edebileceğimizi vurgulamaktaydı. 
Genel Başkanımız şunları söylüyordu:

‘Biz Türklerin, tarihte savaşmadığı milletler-
den birisi de Yahudilerdir. İspanya’da, Engizisyon 
Mahkemelerinde Müslümanlar ve Yahudiler katle-
dilirken, biz Padişah Yıldırım Bayezid döneminde 
bu iki dinin mağdurlarını gemilerle Türkiye’ye 
getirmişiz. Hatta, Yavuz Sultan Selim de Ortadoğu 
seferine çıkarken bir Yahudi zengininden borç altın 
almış... Ayrıca Yahudiler, bugün dünyada etkin üç 
büyük güç merkezine hakimdir. Bunlar finans mer-
kezleri, basın ve üniversitelerdir. Bu gücü dikkate 
almalıyız. Bize düşman olan milletler ve lobiler 
irdelenirken bu güçleri hesapta tutmalıyız. Yahudiler 
konusunda, ülkemize karşı en fazla dayatma 
Müslüman ve Arap ülkelerinden ve Farslardan gel-
mektedir. Ancak, bu Arap ülkelerinin çoğu, uluslar 
arası platformlarda maalesef Yunanistan’la birlikte 
hareket etmektedir...’ Rahmetli Genel Başkanımız, 
bu değerlendirmeler ışığında İstanbul’daki sinagoga 
gitmemizi emrettiler.... Tören bitti. Sinagogtan ayrı-
lırken bir sürprizle karşılaştık. Yaklaşık 50 kadar 
genç, bozkurt işareti yaparak, ‘Başbuğ Türkeş’ 
diye slogan atıyorlardı. Sinagog, adeta MHP’nin 
miting alanına dönmüştü... Onları, ülkücü gençler 
zannediyordum...Rahmetli gülerek, şu cevabı verdi: 
Yok Rıza, bunlar bizim gençlerimiz değil; bunlar 
Musa’nın bozkurtları.”

 Budur. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve 
sol yenilenmelidir. 

Biliyorsunuz, o da devlet töreni ile gömülmüş-
tü. Eeee, daha ne istiyorsunuz.

İnsel buraya yumruk havaya!
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                             Özgürlük için prolegomena

Yasa ile yasak arasındaki mesafenin kısa olduğu bir coğrafyadayız. Düşünmenin, örgütlen-
menin kuşku ile karşılandığı yerde, yasanın yasak ile bağlı olması kaçınılmazdır; çünkü yasa, 
yasaklamak içindir. Özgürlükten korku varsa; yasa, yasaktır. Ve artık biliyoruz ki sürüye yasa 
gerekmez. Sürünün yasağı kendinden olur. Öyleyse sürüden ayrılmanın ilk koşulu, yasakları 
kırmaktır.

Din yalnızca rasyonel olmadığı için değil, yasakçı bir sistem olduğu için de insan doğasına 
aykırıdır. O, insanın bütün doğal eğilimlerini zaptı rapt  altına almak ister; bu yüzden onun doğal 
evrimi çileciliktir. Hiçbir din içinde bir özgürlük eğiliminin doğmasına izin verememiştir. Sufizmin, 
hem dinden bir kaçış, hem de çile yoluyla özgürlüğe bir kaçış olması boşuna değildir. Dinlerin 
sınırı ve evrilebileceği yer budur.

Din bir yana, içe kapanan her yapı çürür ve yasa en çok çürüyen topluluklarda yapılır. 
Cemaatlerin kesin yasaları vardır ve yasa, yasak demektir. Sol veya sağ, içe kapanmış ve 
özgürlükçü kalabilmiş bir hareket yoktur.

Marksizm ve ondan kaynaklanan eşitlikçi toplum projeleri ise, özgürlükçüdür. İnsanın doğal 
eğilimlerini tanır ve insanın bu eğilimlerini gerçekleştirilebilir kılarak, insanın insanlaşmasını 
talep eder. İnsanı ancak birer dolaşım odağı olarak özgürleştiren piyasa toplumunun tersine, 
insanın insani yeteneklerini gerçekleştirebileceği, yeniden insan olabileceği, ekonominin toplu-
mun gereklerine göre örgütlendiği bir toplumsal düzeni öngörür.

Toplumun ekonomiye tabi kılındığı, piyasa düzeninin tersine, onu yalnızca iktisadi olarak 
değil, entelektüel yetenekleri itibariyle de özgürleştirmek yeni düzenin tek varoluş nedenidir. 
Makineleşme, bütün toplum için daha fazla boş zaman yaratma ve bunun giderek daha fazla 
yüksek faaliyetler için kullanılması, iş ile yaşamın barıştırıldığı yeni bir çalışma biçiminin oluştu-
rulması, bu düzenin olmazsa olmazıdır.

Yasa ve yasak, marksist düzene, konjonktürel sıkıntıların bir ürünü olarak dahil olmuştur. 
Geçicidir ve önemli değildir. Bunları, kalıcı ve meşru görmek ise solda içe kapalı cemaatlerin 
baş gösterdiğinin işaretleridir.

Yasakların kural olduğu sol cemaatler ise artık sol değildir. Bir özgürlük düzeni kurmak iste-
yenler önce kendi özgürlüklerine sahip çıkmalıdır.

Özgür olmayı istemek yeterli değildir, bilmek de gerekir.

Özgür olmayı istemek yeterli değildir, onu her gün yeniden fethetmek gerekir.

Öğrenin ve fethedin!

                                                                               Sosyalist Gençlik

Sosyalist Gençlik Açklamaları ...
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Bir önceki sayıda yer alan Ayn Rand eleştirime 
fabrika okurlarından olumlu tepkiler geldi. Acemi 
bir yazar için her zaman okur desteği önemlidir. 
Yazı yazmanın zorlukları karşısında cesaret veri-
cidir. 

Bazı arkadaşlarımız, geçen sayıdaki Ayn Rand 
eleştirisinin biraz daha olgunlaştırılabileceğini ve 
dağınık yönlerinin olduğuna dikkat çektiler. Bu 
yorumlara hak veriyorum. Daha iyisini yapmak 
gerekirdi. Fabrika okurlarının, eksiksiz ve mükem-
mel yazılar hak ettiklerine olan inancım sonsuz! 
Ama benim de bir şikayetim var. Yazının özü pek 
tartışılmadı. Herkesin herkesle hemfikir olduğu bir 
dünyayı eğlenceli bulmadığımı belirterek, uzat-
madan bu sayıdaki konumuza geçiyorum. Devam 
eden satırlarda, çağımızın büyük düşünürlerinden 
Noam Chomsky ilgi alanımızda olacak. Sağlam 
ve iyi temellendirilmiş kapitalizm eleştirisiyle, bize 
eski konularda yeni ufuklar açan bu önemli yazarın 
düşüncelerine, eleştirel bir biçimde dikkat çekmeye 
çalışacağız.1 

Noam Chomsky aslında kendisini saf bir 
Marksist olarak tanımlamıyor. Siyasi çizgisini 
“özgürlükçü sosyalizm” kavramıyla açıklıyor . 
(Libertarian Sosyalism). Kendini muhafazakar 
bir anarşist olarak adlandırıyor. Bakunin’den ve 
İspanyol Anarşistlerinin İspanya iç savaşı sırasın-
daki hükümet deneyiminden esinlendiğini sık sık 
belirtiyor. Chomsky’nin, kafasındaki sosyalizm 
modelini, özellikle polemik konusu yapmadığını 
da belirtebiliriz. Bu model tam anlamıyla geliştiril-
memiştir. Durumun, kendi düşünsel sistemi içinde 
açıklaması da vardır. (İleride değineceğiz) Politik 
çalışmalarının, asıl önemli bölümü, Amerikan 

imparatorluğunun eleştirilmesine dönüktür. 
Amerikan politikasının gezegende yarattığı kan 
banyolarını durmaksızın deşifre eder. Bu, onun 
için her şeyden önce kendisinin Amerikan vatanda-
şı olmasından kaynaklanan ahlaki bir sorumluluk-
tur. Medyanın kamuoyu yaratma mekanizmalarını 
eleştirmekten geri durmaz. Yazıları o denli güçlü 
ve sarihtir ki, onu okuyan her yeni liberalin, bir 
daha tedavi olmayacak bir sarsıntı geçireceğini 
düşünebiliriz. Burada söz konusu olan kapitalizmin 
kendisine cepheden mükemmel bir saldırıdır.

Chomsky’nin dil bilim alanında ve bilgi teorisi 
üzerinde çok önemli akademik çalışmaları olduğu-
nu da eklemeliyiz. Bu alandaki üretimi ile politik 
eleştirileri arasında kendisinin kurduğu doğrudan 
bir bağ yoktur. Bu konuda tartışacağımız bir kaç 
yeni nokta olacaktır. 

Dil Bilime katkıları

Chomsky insan beyninin doğal sınırları ve 
kapasitesinin, dilin yapısını, doğrudan belirlediğini 
düşünüyor. Bütün insanlığa özgü, tek bir evrensel  
gramerin olduğunu tezini ortaya atıyor. Ona göre, 
sadece bu evrensel gramer (altyapı) sayesinde 
herhangi bir dili diğerine çevirmek olanaklıdır. 
Dilin sonradan öğrenilen paydasının belirli para-
metrelerden oluştuğunu, ama mesela özne ve nesne 
ayrımının sonradan öğrenilmediğini, doğal olarak 
beynimize kodlanmış olduğunu savlıyor.

Bu evrensel gramer biyolojik sınırlarımız 
tarafından belirleniyor. Aynı limitler aynı zamanda 
ulaşabileceğimiz bilginin de ufkunu çiziyor. Bu 
sınırları olmasaydı bilginin kendisinin mümkün 
olmayacağını söylüyor. Sonsuz verilerden oluşan 
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bir bilgi çağlayanı, aslında bir fon gürültüsünden 
ibaret olacak, yani bilgi olmayacaktır.

Ek olarak Chomsky’nin sentetik ve biçimsel 
(formel) diller üzerinde çok önemli çalışmaları 
olduğunu hatırlatmalıyız. Günümüzde kulla-
nılan bilgisayar program derleyicileri, kısmen 
Chomsky’nin geliştirdiği bazı matematiksel teo-
remlerden yararlanmaktadırlar. (Verili bir sentetik 
dilde neyin anlamlı, neyin anlamsız olduğunu 
bulan algoritmalar gibi)

Chomsky’nin bu görüşleri eleştirilmekle bera-
ber, çağdaş dilbilimi açısından önemini korumaya 
devam ediyor. 

Bütün bunlarda sosyalist bir okurun dikkatini 
çeken ana fikir şu olmalıdır : İnsan dilinin bazı 
özellikleri biyolojikse , (insan psikolojisinin de) 
insan toplumunun bazı yönleri de bu biyolojik 
altyapı ile bağlantılı olmalıdır. Belirli bir toplumu, 
ekonomik ilişkiler açısından okumak ne kadar 
doğru ve gerekliyse, bu açılardan da incelemek o 
kadar yararlı ve önemli olmalıdır. 

Çağdaş psikoloji ve Chomsky

Chomsky’nin görüşleri, 1960’lı yıllardaki ege-
men psikoloji ekolünü önemli bir şekilde sarsmıştı. 
O dönemin, hakim Davranışçı okulu (Behaviourist) 
dilin aslında bir davranış olduğunu, tamamıyla 
sıfırdan bir ödül ve ceza sistemi içinde öğrenildiğini 
iddia ediyordu. Bir köpeğin ağzının sulanmasıyla, 
bir konser piyanistinin performansı arasında bu açı-
dan bir fark yoktu. Davranışçı okul, bütün zihinsel 
süreçlerin bir eyleme bağlı olmak zorunda oldukla-
rını , dahası eylem olduklarını savlamıştı. Örneğin, 
masanın üzerindeki elmayı almayı düşünüyorsa-
nız, elinizde küçük bir kıpırdanma olmalıdır. Bazı 
deneysel çalışmalar bu ilişkiyi doğruluyordu. 

Chomsky, Skinner’in “Sözsel Davranış” adlı 
kitabını (Verbal Behaviour) eleştirirken üç önemli 
nokta ileri sürmüştü: İlk olarak zihin bilişseldir. 
Yani zihinsel süreçler içerir. (Şüpheler, kanılar, 
inançlar, korkular gibi) Davranışçı ekol bunu bile 
kabul etmiyor ve her zihin durumunu etki ve tepki 
ikilemeleriyle açıklamaya çalışıyordu. (“Bana 
sinemaya gitmemizi öneriyorsan, cevabım evet!” 
gibi) Chomsky, zihnin, doğal ve alışılagelmiş tanı-
mını korumaktan yanaydı. İkinci olarak Chomsky, 
yukarıda da değindiğimiz gibi zihnin (ve dolayı-
sıyla dilin) doğuştan gelen bir alt yapısı olduğunu 
savunuyordu. En son olarak da zihinsel süreçlerde 
görev bölüşümünün ve uzmanlaşmış işlevlerin öne-
mine işaret ediyordu. İşlevler (modüller) arasındaki 
bilgi akışı sınırlıydı ve bazı kurallara sahipti. Bu, 

her zihinsel sürecin beynin geri kalanına özgürce 
ulaşabildiğini düşünen eski ekole göre önemli bir 
farktı.

Chomsky, bütün bunlardan hareketle insanın 
en önemli özelliklerinden birinin yaratıcılık oldu-
ğunu ve genetik olarak her insanın sonsuz yaratma 
gücüne sahip olduğunu söyler. Bahsettiği biyolojik 
sınırlar bu yaratıcılığı engellememektedir. Tam 
tersine, Chomsky açısından sınırlar ve kurallar 
olmadan yaratıcılık olamaz. Sınırlarımız yaratıcı-
lığımızın ön koşuludur.

Chomsky’nin çağdaş bilim açısından önemine 
işaret etmek adına, 1984’de Tıp ve Fizyoloji alanın-
daki Nobel ödülünü kazanan Niels J. Kerne’nin, 
protein yapılarının rolünü konu edinen “Bağışıklık 
Sisteminin Üretken Grameri” (Generative Gramer 
of İmmune System) adlı kitabını hatırlayabiliriz. 
Bu çalışmada Chomsky’nin fikirlerinden yararla-
nılmıştı.

Chomsky’nin tezlerinin, büyük ölçüde 
Piaget’nin, çocuklarda öğrenim süreçlerinin geliş-
mesi üzerine yaptığı deneysel çalışmalar tarafın-
dan, desteklendiğini de ekleyebiliriz. Piaget, uzay 
ve zaman ilişkilerinin bazı yönlerinin kavranması-
nın ve bilişsel gelişimin açıkça yaşa bağlı olduğunu 
göstermişti. 2 yaşındaki bir çocuğun algıladığı 
evren ile 5 yaşında bir çocuğun algıladığı evren ara-
sında uçurumlar vardı. Beynin gelişmesine paralel 
olarak, bazı problemleri, çocuk sonradan çözebilir 
hale geliyordu. Bu süreç bilgiden bağımsızdı ve fiz-
yolojik mekanizmalar tarafından sınırlandırılmıştı. 
Bu tezleriyle Piaget’nin, Chomsky’nin öncülü oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

Chomsky’nin katıldığı açık oturumlardan 
birinde Foucault, yaratıcılığın sınırlarını, neden 
sadece insan doğasında aradığını soruyordu. 
Foucault, neden bu kuralların üretim ilişkilerinde 
ve sınıflı toplumun yapısında aranmadığını öğren-
mek istiyordu. Gerçekten de Marksizm açısından 
Chomsky’ye, kolaya kaçan böylesi eleştiriler yönel-
tebilir. Fakat açıkça ortadadır ki insan doğasının 
etüt edilmesi, üretim ilişkilerinin etüt edilmesine 
alternatif değildir. Bu çalışma alanının, birbirini 
dışlaması için hiç bir neden göremiyorum. Çok 
bilinmeyenli bir denklemin bütün unsurlarını anla-
mak adına Chomsky’nin sunduğu perspektiflerden 
yararlanmak gerekir.

Chomsky, Foucault ve kendisinin aynı dağa 
değişik yamaçlardan tırmandığını düşünüyor.2

Bu dağın zirvesine ulaşılmamış olduğunu da 
ekleyelim. Şimdilik ne Foucault, ne Chomsky, ne de 
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bizim bildiğimiz bir başka  yazar, bu tür bir sentezi 
denemektedir.

Post – modernite hakkında

Noam Chomsky, Yapı-Bozumcuların 
(Deconstructionists) ve Post-modern düşünce okul-
larının tezlerini adamakıllı eleştirmektedir. Derrida 
ve yandaşlarının, neden bahsettiklerinin bile açık 
olmadığını savunur. Bütün çabalarına rağmen, 
çoğu Avrupa kaynaklı bu düşünce okullarının 
yapıtlarında, “kendi kendini doğrulayan savlar, 
kafa karışıklığı ve edebi kelime oyunları dışında 
bir şey bulamadığını” söyler. Gerçekten de Yapı-
Bozumculuk tanımı verilmekte büyük zorluklar 
yaşanan bir akımdır. Bütün hayatı boyunca, Yapı-
Bozumculuğun ne olduğunu anlamaya çalıştığını, 
Derrida’nın kendisi söylediğine göre bu tezimiz 
kesinlikle gerçek payı içermektedir.

Yapı-Bozumculuğun bazı sabitlerini tartışma-
mızda, yine de Chomsky’yi daha iyi anlamak açı-
sından yarar var. Derrida, öncelikle aydınlanmanın 
ve batı düşüncesinin büyük sabitlerine saldırmak-
tadır. Ona göre “akılcı yöntem, tümevarım, neden 
sonuç ilişkileri, ikili karşıtlıklar yardımıyla düşün-
mek” gibi büyük batı düşüncesi eğilimleri, aslında 
tahakküm araçlarıdır ve felsefi özgürlük adına 
parçalanmalıdır. (Yapıları deşilmeli, bozulmalıdır.) 
Bu yönüyle bir Yapı-bozumcu için, batı düşüncesi 
ve hatta batı bilimi, görelidir, beyaz adama özgüdür. 
Derrida’nın kendisi, bu tahribatın bıraktığı boşluğu 
dolduracak hiç bir yöntem ve açı sunmamaktadır. 
Bu nedenle de elbette, 21. yüzyılın büyük felsefi 
nihilizm akımlarından biri olarak adlandırılmayı 
hak etmektedir.

Chomsky ise kendisini, özgürlükçü anarşist 
geleneğin içinde görmekte ve Humboldt, Kant, 
Descartes ve Hume tarafından temsil edilen batı 
aydınlanmasının ardılı olarak, hissetmektedir. Bu 
yönüyle Descartes’çı aklın, hele yerine yeni bir 
alternatif konulmadan, terkine karşıdır. Kanımca 
da haklıdır. Ama bence Descartes’çı aklı deney-
sel olarak eleştirme özgürlüğü, yine de gerekli-
dir. İleriye doğru giden insanlık, aydınlanmanın 
kazanımlarını daha gelişmiş ve eksiksiz düşünme 
yöntemleriyle, bir gün değiştirecektir. Yapı-bozum-
cuların yeni yöntemler öneremiyor olmaları, onla-
rın varlık nedenini ortadan kaldırmaz. Derrida ve 
ardıllarının, Yapısalcılığa yönelttikleri eleştirileri 
hatırlayabilir ve bu felsefi akımın ölü gömücülük-
ten kaynaklanan, pozitif bir işlevi olduğunu not 
edebiliriz.

Kuşkusuz Chomsky ifade özgürlüğünün sınır-
lanmasını en son savunacak kişidir. Fransız Profesör 

Faurisson’un, Yahudi kıyımının (jenosidinin) aslın-
da hiç olmadığını ; gaz odalarının Naziler tarafın-
dan hiç inşa edilmediğini savunan kitabına, sadece 
düşünce özgürlüğü açısından verdiği destek, onun 
bu yönüne işaret eder. Kendisi de bir Yahudi olan 
Chomsky, bilimsel düşüncenin özgürlüğü adına 
bu kitabın toplatılmasına ve Faurisson’un yargı-
lanmasına karşı çıkmıştır. Bunu, Yahudi kıyımının 
gerçekliğinden asla kuşkulanmasa da yapmıştır.

Chomsky’nin politik görüşleri

Chomsky, dilbilim çalışmalarıyla politik görüş-
leri arasında zayıf bir ilişki olduğunu düşünmekte-
dir. Buna biz de katılıyoruz. Fakat dilbilimden poli-
tik felsefeye geçiş en azından başka yazarların çalış-
malarında gözlemlediğimiz bir olgudur. Saussure 
ve bir dilbilim kuramı olarak doğan Yapısalcılıktan, 
Althusser’e giden bir yol hayal edebiliyoruz.. Aynı 
şekilde Chomsky’den, pek de uzakta olmayan 
Piaget’nin kuramlarından, yine Marksizm’den etki-
lenen bir düşünür olan Habermas’a ulaşan izler 
tasarlayabiliyoruz. 

Chomsky açısından, bu yolların takip edil-
memiş olması ilginçtir. Bizim görüşümüze göre, 
bu aynı zamanda Chomsky’nin politik görüşlerini 
yeniden revize etmesini gerektiren, riskli bir yol 
da olabilir. Varacağı sonuçların, politik görüşleriyle 
yüzde yüz uyum içinde olmayacağını hayal edebi-
liyoruz. Böylesi bir sentezi, doğal olarak Chomsky 
yerine yapmak girişiminde bulunmayacağız ama 
birkaç ipucunu tartışabiliriz..

Örneğin, insan toplumlarında yine türümüzün 
biyolojik alt yapısından kaynaklanan temel işlevler 
olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda toplumların 
bugünkü durumunu güç modelleriyle ve sınıf ilişki-
leriyle tam olarak açıklayamadığımızı kabul etmiş 
oluruz. Bu tür hipotezler zorunlu olarak olmasa 
da, anarşist sosyalist bir toplum analizine uyum 
sağlamazlar. Bir uyum, elbette ki son tahlilde, elde 
edilebilir. Fakat bu durumda birçok detayın yeniden 
düşünülmesi gerekecektir.3

Şimdi gelelim Chomsky’nin kendi politik ana-
lizlerine:

Chomsky, bütün iktidar biçimlerinin haklılık 
kriterine göre yargılanmaları gerektiğini söylüyor. 
Gerçekten de ispatlanmış bir zorunluluktan kay-
naklanmayan, tüm yönetim yapılarının, insan yara-
tıcılığın önünde engel olduğunu düşünüyor. 

Aynı görüşler, onu saf bir anarşist modelin 
savunucusu olmaktan da uzaklaştırıyor. Çünkü 
Chomsky açısından, ispatlanmış zorunluluklardan 
kaynaklanan yönetim biçimleri kabul edilmelidir.
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Chomsky’nin politik görüşlerinin bilinçli 
olarak çok sistemleştirilmediğini  yazının başla-
rında belirtmiştik. Çünkü Chomsky, geniş erişimli, 
anahtar teslimi sosyal projelerden kuşkulanmakta-
dır. Ona göre azami özgürlük ortamında, çalışanlar 
kendi kaderlerinin izleyeceği yola karar verecekler-
dir. Bu yolun ne olacağı önceden tanımlanamaz.

Bu çekinceler, Chomsky’yi bir reformist olarak 
algılamamıza yol açmamalıdır. Anarko-sendikalist 
görüşlere uygun olarak, özel mülkiyetin insanlığın 
gelişimine engel olduğu görüşünü önemle ileri 
sürer. İspanya iç savaşının ve Paris komününün 
deneyimlerinden büyük ölçüde esinlenir. Maaş 
köleliğini, bir patronun malı olmaksızın özgürce 
seçilen ve bir hak ve yaşama biçimi olarak icra 
edilen emekle karşılaştırır.

Devletin bugünkü biçimiyle kaldırılmasından 
yanadır. Anarşist modellere uygun olarak, devrim 
sırasında ve mücadele boyunca devletin tasfiyesini 
savunur. Ona göre, bir geçiş döneminde gerekli 
olduğu iddia edilecek sosyalist bir devlet Bakunin’in 
eleştirilerine uygun bir şekilde, olsa olsa yeni tipte 
bir devlet kapitalizmine ve kızıl bürokrasiye yol 
açacaktır. Bu da emekçilerin özgürlüğünü ortadan 
kaldıracaktır. Devletsiz toplum ilk adımdan itiba-
ren hedeflenmelidir.

Anarşist birliklerin, yeni tipte üretim ilişkile-
rini kapitalizm koşullarında bile zorlayabileceğini 
hatırlatır. Buna örnek olarak Franko’cu darbe 
öncesindeki İspanyol anarşistlerinin kazanımlarını 
irdeler. Sosyalizm yukarıdan ilerici bir devletin, 
geniş bir topluma benimseteceği bir üretim biçimi 
olmamalıdır. Devrimci kitlelerin kendi uygulama-
larının ve kurdukları yeni üretim biçimlerinin bir 
sonucu olmalıdır.

Chomsky Sovyetler Birliğinin yıkılması için 
ise şu ifadeleri kullanır. “Kapitalizm için büyük 
bir zafer ama sosyalizm için de küçük bir zafer!” 
Sovyetler birliği deneyiminin sosyalizmle ilişkilen-
dirilmesini kabul etmez. 3. Enternasyonalin kuru-
luşu sırasında onca eleştirilen batı sosyal-demokrat 
partiler ile Leninist Parti modeli arasında o kadar 
da fark olmadığını düşünür. Devlet fetişizmi açı-
sından küçük detaylar dışında, bu iki kanattaki 
partilerin aslında kardeş olduğunu belirtir.

Chomsky yine de Stalin öncesi Sovyet 
deneyimi hakkında çok eleştirel değildir. Özel 
koşulların içinde yorumlanması gerektiğini ileri 
sürer. Chomsky ayrıca, özellikle Stalinist dönem 
hakkındaki olağanüstü sert eleştirilerine rağmen, 
politik analizlerinde Sovyetler Birliğini genellikle 
hedef almaz. 

Yaklaşık olarak eleştirilerinin tamamı 
Amerikan kapitalizminin dünya ölçeğinde yol 
açtığı yıkımlar üzerinedir. Eleştirilerindeki bu 
hedef tercihine şu örneği verebiliriz: Chomsky 
Kızıl Kmer’ler hakkında suskunlukla suçlanmıştır. 
Bu konu oldukça nitelikseldir. Çünkü Chomsky, 
seçmeli olarak “Amerikanın Kamboçya’da Kızıl 
Kmer’lerin iktidara gelişine kadar olan dönem-
de yol açtığı katliamlardan” söz eder. Chomsky, 
Amerikan vatandaşı olması nedeniyle asıl sorum-
luluğunun, kendi ülkesinin yol açtığı yıkımları 
teşhir etmek olduğu söyleyerek, bu tercih farkını ve 
suskunluğunu açıklamaktadır.

Geçerken Chomsky’nin,4 Yahudi Devletine 
kuruluşundan beri karşı çıktığını ve Bugünkü 
İsrail Devletinin ortadan kalkmasından yana oldu-
ğunu ekleyelim.

Amerika Birleşik Devletleri politikalarının 
acımasız eleştirmeni olarak Chomsky

Chomsky, 9/11 ikiz kuleler saldırısı üzerine 
verdiği demeçlerden oluşan kitabında, Amerikan 
Devletini modern çağların en büyük terörist devleti 
olarak adlandırmaktadır. Vietnam ve Hindçini’nde, 
Güney ve Orta Amerika’da, kanlı Kuzey Amerika 
müdahalelerini tartışmaya yer vermeyen net belge-
ler desteğinde güçlü bir 

şekilde eleştirir. Detay vermek gerekirse, 
Chomsky’nin Allende’nin iktidara geldiği Şili 
seçimlerine ilişkin sunduğu belgelere göz atmak 
ilginç olabilir. Hepsi Amerikan kaynaklı resmi 
dokümanlara göre, CIA solun zaferiyle sonuçlanan 
bu seçimlerinin sonucunu etkilemek için inanıl-
maz bir servet harcamıştı. Şili’deki her seçmen 
başına CIA’nin sarf ettiği rakam, aynı dönemde-
ki Amerikan seçimlerinde bütün partilerin her 
Amerikan seçmeni başına harcadığı miktardan kat 
be kat fazlaydı.

Chomsky, Türkiye, İsrail ve Suudi 
Arabistan’daki Amerikan etkinliklerini de ele 
almıştır. Yakından tanıdığımız bu konularda fazla 
ayrıntıya girmiyorum.

Chomsky, Amerikan politikasının temelindeki 
en derin motivasyonun, “iyi örneklerden” gelen 
tehdidi önlemek olduğunu düşünür. Bu “iyi örnek” 
tehdidi tersinden Domino teorisi olarak açıkla-
nabilir. Nixon döneminde ortaya atılan bu teori, 
verili bir ülkede sosyalizmin iktidara gelişinden 
sonra çevre ülkelerin de komünistler tarafından 
ele geçirileceğini öngörüyordu. (Örneğin Vietnam 
– Kamboçya - Laos serisi.) Aslında Chomsky’ye 
göre, bir ülkenin global kapitalist sistemden bağım-
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sız olarak, emekçilerin iktidarında, sosyalist bir 
modelle başarıya ulaşmasından korkuluyordu. 
Böylesi bir başarı sosyalistler için iyi anlamda , 
global kapitalist sermaye için kötü anlamda bir 
“örnek” oluşturacaktı. Tehlikede olan oysa, sadece 
Kuzey Amerikanın, çevre ülkelerdeki ekonomik 
çıkarlarıydı.

Chomsky “iyi örnekten” duyulan korkunun, 
çok önemsiz küçük ülkelere acil bir biçimde yapı-
lan Amerikan müdahalelerinin, asıl sebebi oldu-
ğunu düşünüyor. Ona göre, dönemin Amerikan 
basınında (tıpkı bugün Irak için yapıldığı gibi 5) 
küçük bir ülke olan Granada’nın Amerika için 
“büyük” bir tehdit olarak sunulması sadece bu 
açıdan anlamlıdır. Aynı teori Guatemela, Laos ve 
Nikaragua’daki Amerikan faaliyetleri için de kabul 
edilmelidir.

Kitlesel medyanın kapitalist 
demokrasilerdeki rolü.

Chomsky’nin çalışmalarındaki bir diğer önemli 
açı da kitle iletişim araçlarının kapitalist demokrasi-
lerdeki işlevinin eleştirisidir. Medya, bir konsensüs 
(uzlaşım) yaratma aygıtıdır. Chomsky, kapitalist 
sınıf bilincinin bu mekanizmayı erken dönemden 
beri keşfettiğini ve büyük bir ısrarla kullandığı 
belirtir. Bu görüşlerini desteklemek amacıyla, 17. 
yüzyılın önemli felsefecilerinden Locke’dan alıntı 
yapar. Locke’a göre: “Halk kitlelerine gerçekleri 
değil, duymaları ve bilmeleri gerekenleri söylemek 
gerekir.” Bu bilgi basit bir felsefi referans değildir. 
Locke, iki yönden Amerikan devletinin doğuşunda 
asli rol oynamış bir düşünürdür. İlk olarak, “Sivil 
Hükümet Üzerine” (On Civil Governement) adlı 
kitabıyla Amerika’daki kolonilerin İngilizlere karşı 
ayaklanmalarının fikri alt yapısını oluşturmuştur. 
Dolayısıyla Amerikan Devletinin kurucu metinle-
rinden birinin yazarıdır. İkinci olarak da görüşleri, 
Amerika’da çok etkili olan Ampirizmin ve daha 
sonrasında da Davranışçı ekolün çıkış noktası 
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Locke, özel mül-
kiyetin klasik tanımı yapan erken felsefecilerden 
biridir.

Chomsky, totaliter bir devlette cop neyse kapi-
talist bir demokraside de propagandanın aynı şey 
olduğunu söyler.

Kapitalist demokrasi, prensipte halkın yöne-
timi olarak görünmesine rağmen gerçek iktidar 
ve güç, özel grupların elindedir. Halk kitlelerinin 
işlerin yürütülmesinde söz sahibi olması engelle-
nir. Bu engellemede bilgi yönetimi çok önemlidir. 
Önemli soru ve konuların tartışılmadığı ortam-

larda, yığınların katılımında tehdit edici bir yön 
kalmayacaktır. 

Kapitalist demokrasi, kendi entelektüel rahip-
ler sınıfına sahiptir ve bu sınıf esas itibariyle medya 
organlarının çalışanlarından ve akademisyenlerden 
oluşur. Rahiplerin inandırıcılığı her şeyden önce 
onların kendi söylemlerine körü körüne inanma-
larıyla mümkün olur. Rahipler gerçeği yorumlar 
ve süzerler. Sonuçta oya sunulduğunda, seçenekler 
sadece güvenli olanlarla sınırlandırılabilir. Güvenli 
olmayan kuşkulu bilgiler, hiç bilinmedikleri sürece, 
bu kontrol başarılı bir biçimde işler. Bilgi kontrolü, 
baskıcı bir polis devletinden daha üstün bir sınıf 
yönetim aracıdır.

Buna örnek olarak Chomsky kadavra sayımı-
nı anar. Gerçekten de Amerikan basınında (Türk 
basınında da) ölen Amerikan askerlerinin gün be 
gün tek tek çetelesi tutulurken, ölen kara adamların 
yani Iraklıların sayısı asla anılmamaktadır. Ölen 
Iraklıların sayısı nedir? Bir kaç bin midir? Birkaç 
on bin midir? Hatta yüz bini geçmiş midir? Bu 
bilinmez. Bu, Amerikan müdahalesinin yarat-
tığı asıl yıkımın gizlenmesidir. Doğal olarak bu 
bilgiye sahip olmayan seçmen, savaş taraftarı bir 
hükümetin kaderi için oy kullanırken doğru karar 
veremeyecektir. Chomsky tezlerini, yakın dünya 
tarihinden burada anamadığımız bir çok değişik ve 
akıcı örnekle destekleyebilmektedir.

Medyanın dezenformasyon (yanlış-bilgilendir-
me) aracı olarak kapitalist iktidardaki rolünün çok 
iyi resimsel bir açıklamasını, Chomsky’nin bir fil-
minde buluyoruz. (Konsensüs Yaratmak) Chomsky 
Amerikan basınında Vietnam savaşı üzerine lehte 
ve aleyte çıkan yazıları kesip iki rulo yapmıştır. 
Bir spor salonunda iki ruloyu da aynı anda fırlatır, 
Rulolardan aleyhe olan 40 – 50 santimlik bir kağıt 
sütunu oluşturur ve biter. Lehte olanı ise yüzlerce 
metre boyunca açılarak ilerlemeye devam eder. 
Aradaki ölçek farkı çok çarpıcı bir biçimde grafik 
olarak çıplak gözle anlaşılmaktadır.

Seçim yapma özgürlüğü sadece bilgiye ulaşma 
özgürlüğü sağlandığı ölçüde mümkündür. Merkezi 
sermayenin denetimindeki basın, entelektüel rahip-
leri aracılığıyla gerçeğin sadece cinsiyet değiştirmiş 
bir biçimini sunar. Buna göre parlamentonun ve 
seçimlerin hiç bir önemi yoktur. Asıl önemli olan, 
medyanın kimin özel mülkiyetinde olduğudur.

Bu durum, Chomsky’nin bir düşünür olarak 
kaderi açısından da irdelenebilir. İnanılmaz üret-
kenliğine ve her iletişim yoluna başvurmasına 
rağmen Chomsky, Amerikan kamuoyu için bir 
bilinmeyendir. Birkaç küçük yerel yayın organı 
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dışında, basında hiç mi hiç yer almamaktadır. 
Sistem açısından Chomsky istediğini yazmakta 
özgür, ama sonuna kadar etkisiz! 

Chomsky, aslında yüz milyonlarca izleyici 
ve milyonlarca tirajdan oluşan, dev bir iletişim 
okyanusunun ucundaki küçük ve ıssız bir sessizlik 
adasında hapistir.

Son Söz

Chomsky’nin düşüncesini, bu kısa yazıda 
mümkün olduğu kadar ana başlıkları atlamadan 
tanıtmaya çalıştım. Satır aralarındaki kendi yorum-
larımı ve notlarımı da dikkatli okurun yakalayaca-
ğına inanıyorum. Bu katkıları, kesin savlardan çok 
bir tartışmaya davet olarak alarak ele almalısınız.

Yazının içinde çok girmek istemediğim, ama 
ister istemez okurların kafasında uyandığını bil-
diğim bir soru daha var: “Chomsky ile Fabrika 
arasındaki gerçek mesafe nedir? Yazarın savun-
duğu anarko-sendikalist tezlere Fabrika nasıl yak-
laşıyor?”

Engels, 1883 tarihli mektuplarından birinde 
Anarşizm’le Marksizm arasındaki tartışmaya şöyle 
değiniyor: “Anarşistler işleri ters yüz etmişlerdir. 
Proleter devrimin, önce devleti yok etmekle başla-
ması gerektiğini ileri sürmektedirler. Fakat devleti 
böylesi bir anda yok etmek, kapitalist düşmanlarını 
baskılamak, zaferini pekiştirmek ve ekonomik 
devrime devam etmek için yeni zafer kazanmış 
proletaryanın, elindeki tek araçtan vazgeçmesi 
demektir. Bu olmadan, yeni bir yenilgiden ve Paris 
Komününde yaşadıklarımıza benzer bir kitle katli-
amından kaçınmak imkansız olur!”

Engels’in bu ifadeleri, dikkat edilirse temel 
bir felsefi ortaklığı var saymakta ve eleştirisini bir 
“usul” tartışmasıyla sınırlı tutmaktadır.

Aslında Anarşistlerin devleti yok etmekten 
neyi kast ettiklerini, iyi anlamak gerekir. En azın-
dan Chomsky versiyonunda, Anarşizm, özdenetim 
amaçlı komitelerin yönetimini (yerel ve mesleki) 
öngörmektedir. Yaklaşım farkı bulunmakla beraber 
Anarşistlerin hayal ettiği toplum, koordinasyondan 
arındırılmış bir toplum değildir.

İşte tam da bu noktada biz kendi eleştirimizi 
formüle etmeyi deneyeceğiz: Kanımızca yönetim 
biçimlerini küçülterek ya da iktidar organlarını 
yerel ve eşit katılımlı komitelerle değiştirerek elde 
ettiğiniz koordinasyon şemaları, hiç de yerlerini 
alma iddiasında oldukları merkezi, baskıcı, devlet 
organlarının, ana hastalıklarından muaf değildir. 
Özgür bireylerin yaratıcılığını baskı altında tutan 

şiddet organları haline dönüşmelerine, tabiatlarında 
gerçek bir engel yoktur.

Muhtemel bir anarşist okur bu noktada, yeni 
koordinasyon organlarının farklı bir anlayışla işle-
tileceğinden söz edebilir. Bizce de haklıdır. Ama 
aradaki fark o zaman, sadece bir ölçek  ve anlayış 
farkı olacaktır.  Bu durumda geri dönüp  Marksist 
devlet vizyonunu tekrar savunabiliriz.

Aynı şekilde doğru anlayış sizin tekelinizdey-
se, daha genel ve merkezi koordinasyon organla-
rını kişilerin yaratıcı özgürlüklerini şiddet yoluyla 
baskılamayacak bir biçimde işletmek, her zaman 
mümkün olmalıdır.

Özetle,6 iktidar ve şiddet ikilisinin hastalıkla-
rını ademi merkeziyetçilik ya da ölçek  ve anlayış 
stratejileriyle oynayarak gideremezsiniz. Diğer 
taraftan karmaşık ve ileri bir endüstriyel toplumun 
öz yönetim, koordinasyon ve planlama ihtiyaçları-
na cevap vermek zorundasınız.

Bütün bu ikilemler sınıfsız toplum ve bilinen 
biçimiyle sona eren devlet aşamasında Marksistler 
açısından da geçerlidir. Aradaki fark sadece bir 
zamanlama (timing) sorunudur.

Dinamik ve açık bir yönetim yine de olanak-
lıdır. Bu tür bir modelde yönetimin olması ya da 
olmamasından çok “korkulukların, sınırların, 
esnekliğin, kan değişiminin nasıl tanımlanacağı” 
önemlidir. Bir engel değil de itici bir güç olarak, 
nasıl tasarlanacağı sorundur. Meseleyi sözcük 
oyunlarıyla halının altına süpürmek yerine kar-
şımıza alıp içerdiği tuzaklarla birlikte tartışmak 
gereklidir. 7

Sürdürdüğümüz tarihsel gelenek bütün renkle-
riyle birlikte 22. yüzyılın bu dev meselesinin cevap-
larını bulacak potansiyeli içinde taşımaktadır.

Bunun için tarih çarklarının bir tur daha dön-
mesi gerekse bile bu böyledir!

Yazıyı bitirirken sözü Descartes’a verelim: 

bilimleri” anlama yetisi ve “yüksek bir duyar-
lılık”, ortak bir insan özelliğidir ve araştırmak, 
anlamak, yaratmak şansı olmayanlar, hayatın 
içerdiği en mucizevi deneylerden birinden mahrum 
edilmiştir!”

Dipnotlar:
1 Chomsky’nin Sinan Çetin ve Plato yayınlarının 

dikkatine her açıdan layık bir yazar olduğunu ekleme-
den geçemiyoruz. Gerçi, “Türkiye’de Chomsky yayın-
lamak adamı DGM’ye götürür şeklinde” bir itiraz akla 
geliyor . Fakat biz liberallerin cesur ve atak olanlarını 
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daha çok seviyoruz Sinan kardeş.

2 Noam Chomsky, Dil ve Sorumluluk, Ekin yayın-
ları sayfa 78: ”Bence, bilimsel yaratıcılık iki gerçeğe 
dayanır: bir taraftan, zihnin iç yapısının özelliğine; diğer 
yandan, toplumsal ve kültürel koşulların içiçeliğine. Bu 
koşullar arasından birini seçme sorunu yoktur. Bilimsel 
bir buluşu anlamak için, bu etmenler arasındaki karşı-
lıklı etkileşimi anlamak zorunludur. Foucault, ikincisini 
vurgularken, ben birincisiyle kişisel  olarak daha çok 
ilgiliyim.”

3 Çok derin tartışmalar gerektiren bu detaylardan  
bazılarını geçerken anmayı deneyelim:”İnsan toplum-
larında gözlemlediğimiz bazı organizasyon biçimleri, 
türün genetik kodlarında kayıtlı olabilir. Açık olması 
adına başka bir türden örnek verelim. Her kurt sürüsü-
nün doğal bir hiyerarşisi vardır. Sürünün bir lideri bulu-
nur. Bu hiyerarşinin alt halkaları da vardır. (Mesela dişi 
kurtlardan biri  baskın  dişidir.)  Kurt sürüsünü  vahşi 
doğada ya da hayvanat bahçesinde ele alın bu değişme-
yecektir. Sürü bu özelliğini korur. Sezgimiz bunun son-
radan deneyle kazanılan bir örnek olmadığı ve genetik 
bir kod olduğudur. Bu tür doğal (doğuştan) hiyerarşiler 
memeli sürülerinin çoğunda bulunur. Ya insanlarda?  

Sorulması gereken soru budur. Cevabının evet 
olması durumunda önemli araştırma alanları açılacak-
tır. Belki Nietzche’nin bahsettiği ama hiç bir zaman 
akademik toplumbilimin alanına girmemiş müphem 
kavramlar  yeniden  keşfedilecektir. İktidar içgüdüsü 
olarak biz bunları yeniden isimlendirelim. İktidar içgü-
düsü  doğru bir hipotezse belki ilk defa insanlık tanıma-
dığı bir yönünü daha keşfedecek ve  bunu kendi yararına 
denetleme şansına sahip olacaktır. Yine de uyaralım 
böylesi bir çalışma hipotezini değerlendirmek Marksist 
geleneğin üretim ilişkilerine dayalı çözümlemelerini 
dışlamaz. Olsa olsa eksik halkalardan birini tamamlama 
çabası olarak görülmelidir. 

4 Bu cümlede “kendisinin Yahudi olmasına rağ-
men” ifadesini tekrarlamıştım. Fakat aynı ifadeyi bu 
sefer dipnota çekmeyi tercih ettim. Çünkü Chomsky 
çapında bir düşünürün, aidiyet sorunlarına bağlı olabi-
leceğini ima etmek, haksızlık gibi görünüyor! 

5 Bu örneği ben ekledim. Chomsky Irak için ”iyi 
örnek” teorisini kullanmamış olabilir. Teoriyi uygular-
sak her şeyden önce Ortadoğu’da Amerika ile savaşmış 
ama yenilmemiş bir devletin varlığı diğer Amerikan 
uydu devletleri açısından kötü anlamda bir “iyi örnek” 
oluşturacaktı.

6 İktidar ve şiddet ikilisine yapılan eleştirilen haklı-
lık payı içerdiğini düşünüyoruz. 

7 Bu paragrafı farklı bir söz dizimiyle dipnotta da 
tekrarlamak istedim:  Ortada bir sorun varsa bu soruna 
Anarşistlerin bulduklarını zannettikleri yanıt aslında 
yanıt değildir. Önerdikleri biçimler, yaratacakları teh-
likeler açısından Marksistlerin önerilerine indirgenebil-
mektedir. Bunu gösterebildiğimi umuyorum. Bu konu-
da hatalı olduğumu düşünüyorsanız lütfen görüşlerinizi 
bana ulaştırın. 
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Sosyalist Gençlik Açklamaları ...

                                                          KADINLAR VARDIR!

1789’da Fransa’da devrim için ayaklananlar, burjuvalar ve baldırıçıplaklardı. Devrime katılan her iki sınıftan 

kadın ve erkeklerin amacı monarşiyi alaşağı etmekti. Kadınlar bunun yanı sıra, erkek egemenliğini de monarşi 

ile birlikte tarihin çöplüğüne göndermek için mücadele ettiler. Burjuva sınıfı, Fransız Devrimi’nin, “özgürlük, eşitlik, 

kardeşlik”i simgeleyen üç renkli bayrağını uzun süre taşıyamadı; baldırıçıplaklara ihanet etti. Fransız Devrimi aynı 

zamanda, burjuvazinin –kendi sınıfından olanlar da dahil- kadınlara ihanetinin öyküsüdür. 

Devrimde hem burjuva hem mülksüz kadınlar çok etkindiler. Burjuva kadınlar dilekçelerle şikayet, istek ve önerilerini dile 

getirdiler. Çok sayıda dilekçenin ana teması, politik haklardı. Proleter kadınlar ise oy hakkı, boşanma hakkı, eğitim hakkı gibi talep-

lere itiraz etmemekle beraber mücadelelerini, kendileri için daha ivedi olan “ekmek sorunu”na yöneltmişlerdi. Tarihe”Kadınların 

Versay Yürüyüşü” olarak geçen eylemleri için 5 Ekim 1789’da Champs Elysees’de toplandılar. Silahlıydılar, yol boyunca çoğaldı-

lar, Versay’a vardıklarında altı bin kişiydiler. Sarayı kuşattılar, ekmek ve un istediler. Onların bu talebi karşısında bir başka kadın 

–Marie Antoinette- o meşhur sözünü söyledi: “Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler!”

Devrim sırasında kadının evdeki rolünü kimse sorgulamadı. J.J. Rousseau, “..kadının yaradılış amacı evlenmek, eve yorgun 

gelen kocası için bir cennet yaratmaktır” diyordu. Özgürlük ve eşitliği yalnızca kendileri için isteyen erkeklerin buna bir itirazı 

olmadı. Bastille’in düşüşünün yıldönümünde ayaklanmada yer almış 850 erkeğe madalya verildi. Halbuki içeriye ilk giren isyancı, 

bir kadındı!

1789 Anayasası, haklar ve özgürlükleri yalnızca erkekler için düzenliyordu. Buna karşı Olympe de Gouges Kadın Hakları 

Deklarasyonu’nu yazdı, radikal reformlar önerdi. Baldırıçıplak kadınlar 1793’te Devrimci Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği’ni kurdu. 

Kendi isteklerini göz ardı eden Jirondenlere karşı Jakobenleri desteklediler. Ancak onlar da iktidara geldikten sonra kadınlar dahil 

kendi sollarına karşı mücadeleye giriştiler. Olympe de Gouges giyotine gönderildi. 1795’te Kurucu Meclis bir bildiri yayınlayarak 

kadınların evlerine dönmelerini, kulüplere girmelerinin engellenmesini istedi. Derken, bütün kadın dernekleri, kulüpleri yasaklan-

dı. Hortlayan gericilik ve estirilen terör sonucu kadınlar 1830’lara kadar sokağı terk ettiler, evlerine ve kiliseye dönmek zorunda 

kaldılar.

1848 devrimlerinde işçi sınıfı kendi bayrağı altında kendi sloganlarıyla yürürken, işçi kadınlar da yeniden sokaktaydı. Kendi ara-

larında toplantılar, tartışmalar düzenliyorlardı. Omuzda tüfek, gerektiğinde savaşa, gerektiğinde nöbete gidiyorlardı. Kocalarına, 

kendileri evden uzaktayken çocuklara nasıl bakacaklarını anlatıyorlardı. 1848’de işçi sınıfının hem kadınları hem de erkekleri 

1789’da yarım kalan şeyi tamamlamak istediler.

İşçi kadınların mücadele tarihinin en kahramanca bölümlerinden biri 1871 Paris Komünü’dür. İşçi sınıfı yeni bir dünya kurmak için 

barikatların arkasındaydı. Ancak erkek işçilerin kadınlara karşı tutumu, eskinin bütün geri, çürümüş, cins ayrımcı özünü barındı-

rıyordu. İşçiler Proudhon’un etkisindeydi. Proudhon’a göre erkek üstündü ve kadın itaat etmeliydi. Deha erkeğe özgü bir nitelikti, 

çocuklar, hadımlar ve kadınlar bu yeteneğe sahip değildi. Kadınlara sadece iki meslek uygundu: Ev kadınlığı ve fahişelik! Halbuki 

kadınların barikatlardaki cesaretleri, ölüm mangaları karşısındaki soğukkanlılıkları o kadar büyüktü ki, Komün’ü izleyen The Times 

muhabiri 19 Mayıs 1871’deki haberinde şöyle yazıyordu: “Eğer Fransız ulusu sadece kadınlardan oluşsaydı ne müthiş bir ulus 

olurdu!”. Gene de 1864’te 1.Enternasyonal kadınların üyeliğe kabul edilmesine karar verdiğinde Fransız delegasyonu buna karşı 

çıktı. Ölü kuşakların geleneği, yaşayanların üzerine bir kabus gibi çöküyordu.

Kapitalizm, mevcut cins ayrımcılığını devralmış; kadınlara reva görülen “mutfak, çocuk odası, kilise” üçgenini itirazsız kabul 

etmişti. Ancak kadın işgücünün vazgeçilmezliği, kadını bu üçgenin dışına çıkaracak ve sistemin başını ağrıtacaktı. 8 Mart 1857’de 

40 bin New Yorklu işçi kadın, 12 saatlik işgününü ve düşük ücretleri protesto etmek için başladıkları grevde polisle çatıştı. 8 Mart 

1908’de ise yine New York’ta iplik işçisi kadınlar, sekiz saatlik işgünü ve işçi kadınların politik hakları için grev yaptılar ve yine 

polisle çatıştılar. Aynı tarihte New York’taki dokuma işçisi kadınlar da işten çıkarılmaları protesto etmek için işyerlerini işgal ettiler. 

Çıkan yangında 129 kadın yaşamını yitirdi. Clara Zetkin’in önerisiyle, 1910’da toplanan 2. Enternasyonal, 8 Mart’ı Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü olarak benimsedi.

1917 Ekim Devrimi’ni başlatan St. Petersburglu kadın işçiler oldu. 7 Mart 1917’de (yeni takvime göre 22 Şubat) bir grup kadın 

işçi, kadınlar günü hazırlıkları için toplanmıştı. 8 Mart’tan itibaren, delegeler seçtiler ve komşu fabrikaları dolaşıp işçileri greve 

çağırdılar. İşçi kadınların bu muazzam yürüyüşü, devrimi tutuşturdu. Pravda’nın başyazısı, devrimin kadınlara borçlu olduğunu 

itiraf ediyordu. Ekim Devrimi, kadın-erkek eşitliği konusunda çok ileri adımlar attı. Ancak zihinlerde yer etmiş köhne önyargılar bir 

çırpıda yok olmuyordu. Yasalar önündeki eşitlik, evlere ve toplumsal hayata hemen yansımıyordu. 

Kadınların özgürlüğü, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada mümkün. Ancak her devrim, eskisinin karşısına onun kostümleri 

ve ondan öğrendiği savaş naralarıyla çıkıyor. Kadınların sınıf içinde sınıf olmasına son vermek için kostümleri elden geçirmek, 

konuşulan dili, zihinleri her gün temize çekmek gerek!

Özgürlüğe giden bu uzun yürüyüşte yaşamını yitirenlerin hatırası, bize güç veriyor!
Yaşasın 8 Mart!
Yaşasın kadın dayanışması!

                                                                                         fabrika - Sosyalist Gençlik
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Ahmet Ümit,  yazar olmaya,  Bulgaristan sını-
rında karar  veriyor. 1983’te Marmara Üniversitesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirip, Moskova’da 
Sosyal Bilimler Akademisi’nde eğitim görmek 
üzere yola çıkıyor. Kapıkule’yi geçtikten sonra 
Sofya ve Moskova’da yaşadığı hayal kırıklığı, ona 
bu kararı verdiriyor. Yarı otobiyografik romanı 
Kar Kokusu, Sovyetler Birliği’nde bulunduğu bu 
dönemin ürünü.  

Ahmet Ümit, Türkiye’de okuru bol olsa bile 
yazarı çok olmayan polisiye roman türünde eserler 
veriyor. Kar Kokusu dışında Sis ve Gece, Patasana, 
Kukla adlı romanları var. Son romanı Beyoğlu 
Rapsodisi, çok satanlar listesinde uzunca bir süre 
yer aldı. Yazarın ayrıca bir şiir ve dört öykü kitabı 
bulunuyor. Sevda Ergin ve Cemal Yardımcı, Ahmet 
Ümit ile polisiye roman ve yazma serüveni üzerine 
konuştular.                        

fabrika- 1980’li yıllara gelindiğinde 
Agatha Christie romanlarının dünya çapındaki 
satış rakamı 500 milyonu bulmuştu, George 
Simenon’un kitapları 300 milyon satmıştı. 
Polisiye romanın bu olağanüstü çekiciliğinin 
sebebi nedir? Bu roman türü hangi psikolojik 
ihtiyaca cevap veriyor?

A.Ümit- Polisiye romanın ilgi görmesinin 
nedeni; insanlardaki gerilim duygusunu, riske gir-
meden heyecanı yaşama duygusunu tatmin etmesi-
dir. Şimdi bu klasik anlamda polisiye romanın orta-
ya çıkış dönemi çok enteresan bir dönemdi. Yani 
1800’lü yılların ortalarındaki Paris ve Londra’yı 
düşünün , kırdaki emek çözülmüş, kente bir akış 
var ve kapitalizm henüz gelişmediği için kente 
akanları istihdam edemiyor. Dolayısıyla suç pat-

laması yaşanıyor. Bu suçlar, bulvar gazetelerinde 
yayınlanıyor ve müthiş ilgi görüyor. İnsanlar bunu 
çok büyük  ilgiyle ve zevkle okuyorlar. Bu ilgiyle 
ve zevkle okumanın sonucunda bir takım insanlar 
ki bunlardan en önemlisi ve dikkate almamız gere-
ken kişi Edgar Allen Poe’dur.1841 yılında Morg 
Sokağı Cinayeti adlı öyküsünü yazıyor. İşte bu 
öykü esas olarak kendi içerisinde bir takım şiddeti 
de barındırıyor. Yani bir cinayeti de anlatıyor bize, 
aynı zamanda da bir matematik problemi sunuyor. 
Bu matematik problemi “odaya kimse girmemiş 
kimse dışarı çıkmamış ama içerde bir cinayet 
işlenmiş bu cinayet nasıl işlendi?” sorusunu akla 
getiriyor. Bunu aslında, kapitalizmin mantığı ya 
da burjuvazinin mantığı olan analitik düşünmenin 
romana yerleştirilmesi olarak da düşünebiliriz. 
Böyle düşündüğümüzde polisiye romanın özellikle 
klasik romanın sanayi toplumuyla beraber ortaya 
çıkması da bir rastlantı değil. Agatha Christie için 
söylediğiniz çok doğrudur yani İncil’den ve Kızıl 
Kitap’tan sonra (Kızıl Kitap da Çin’de olduğu için 
çok satıyor) en çok satan yazardı. Şimdi biraz fark-
lılaşmaya başlamış olabilir polisiye roman. Çünkü 
o klasik tanımın dışına çıkılmaya başlandı polisi-
ye romanda.Özellikle Agatha Christie örneğinde 
küçük bir not belirtmekte yarar var; İngiltere’de 
özellikle 20. yüzyıl başlarında şu ortaya çıkma-
ya başlıyor: Kapitalizm oturuyor, yani artık çok 
büyük bunalımlar çok büyük krizler İngiltere’de 
yok. Dolayısıyla bu standart hayat insanlar da bir 
sıkıntı da yaratmaya başlıyor. İşte bu sıkıntının 
sonucu, sıkıntıyı gideren bir yanıt olarak polisiye 
romana yönelişi görüyoruz. Esas olarak klasik 
polisiye romanlar böyle. Ötekilere zaten birazdan 
geleceğiz.

Ahmet ÜMİT:

Kutsal kitap ilk polisiye metin
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         fabrika- Dedektif romanı, kronolojik 
olarak fotoğraf makinesiyle aynı dönemde orta-
ya çıkıyor. Ernest Mandel de bunun tesadüf 
olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Klasik resim 
için fotoğraf ne ise, klasik edebiyat için dedek-
tif romanı odur.” Resim ile fotoğrafı ayırmak 
kolay. Ancak polisiye romanla edebiyat arasın-
da kesin bir sınır çizgisi var mı?

            Şimdi bence yok. Mandel’in ele aldığı poli-
siye romanlar daha çok klasik polisiye romanlar ve 
büyük oranda da İngilizce de pulp denilen ucuz 
dediğimiz romanlar çünkü polisiye öyle bir şey ki 
bu çok satan olma niteliği nedeniyle, özelliği nede-
niyle binlerce yazar binlerce polisiye roman yazı-
yor ve yüzbinlerce polisiye roman var ama bugün 
polisiye roman yazarı dediğimizde bizim aklımıza 
gelen on taneyi falan aşmaz. Yani iyi polisiye roman 
dediğimizde yine aklımıza gelebilecek roman sayı-
sı çok çok sınırlıdır. Şimdi Mandel’in orada esas 
olarak sorunu ele alışı, ekonomik temeliyle beraber 
ele alışı bu türün tüketime yöneliktir.  Bunu söyler 
ve bunu ele alır. Benim bakış açıma göre ise polisi-
ye romanın kaynakları farklı. Polisiye romanın iki 
tür kaynağı olduğunu düşünüyorum ben. Bir tanesi 
felsefi ve düşünsel kaynaktır polisiye roman için, 
diğeri ise kurgusal kaynaktır. Felsefi ve düşünsel 
kaynaklar çok eskilere, ilk yazılı metinlere uzanır. 
Bu ilk yazılı metinlerden bir tanesi özellikle Eski 
Ahit ve Yeni Ahit’te Habil- Kabil cinayetinin ken-
disi bizatihi polisiye metinlerin ilkidir. Daha sonra 
Sophokles’in Oidipus’unun yine polisiye bir metin 
olduğunu adlandırırım ben. Burada da yine suç, 
suçun insan yazgısı üzerindeki etkileri, bunlar da 
polisiyenin kaynaklarından düşünsel kaynakların-
dandır ve bunu biraz daha geliştirdiğimizde bugü-
ne geldiğimiz zaman doğal olarak Shakespeare’e 
uğrarız. Shakspeare’in, Hamlet’te, esas olarak bir 
cinayetten yola çıkarak insanın varoluş meselesini 
topluma ve hayata dair bu meseleyi anlatmasıyla 
ilişki kurarım ve bunu da onda görürüm ve tabii 
ki çok daha geniş bir şekilde cinayeti ve suçu hem 
bir varoluş meselesi olarak ele alan hem batı-doğu 
çatışması temelinde ele alan  başka bir Rus yazarı 
Dostoyevski’ye uğrarız ve Dostoyevski’nin Suç ve 
Ceza’sı, Karamazov Kardeşler’inde bunu görü-
rüz. Ondan sonra günümüze yaklaştığımız zaman 
biz yine polisiyede şu değişiklikleri görmeye başla-
rız: İngiltere’de A. Christie, romanlarını yazarken, 
Amerika’da 1929 yılı ekonomik bunalımıyla bera-
ber özellikle, suçun ekonomik temellerini belirten 
ve suçu kendi ayakları üzerine oturtan bir başka 
büyük yazar vardır ki Dashiell Hammett’dır. 

D.Hammett, aynı zamanda Amerikan Komünist 
Partisi üyesidir, çok aktif bir üye değildir aslında.                                         

         fabrika- Komünist parti ile ilişkisi daha çok 
Lillian Hellman’la evliliği üzerinden.

         A.Ümit- Mc Charty döneminde yargılanan 
adamdır. Çok sağlam durmuş bir adamdır ve bun-
ların hepsinden daha önemlisi yapıtlarında gördü-
ğümüz olay şudur ki; polisiye olayı, suçu daha doğ-
rusu, kendi ekonomik temellerine oturtur ve 1929 
ekonomik bunalımı sonuçlarını biz onun romanla-
rında daha çok farklı boyutta görürüz. Yani aynı 
dönemi biz başka yazarlarda tabii ki okuyabiliyo-
ruz. Aynı dönemi işte ne bileyim Steinbeck, Gazap 
Üzümleri’nde çok güzel bir şekilde anlatır. Ama 
burada doğrudan şehir anlatılır ve şehirdeki suç 
anlatılır. Kara paranın nasıl değiştiğini dönüştü-
ğünü anlatır ve umutsuzluğu da anlatır. Bu açıdan 
çok çok önemli bulduğum yazardır. D.Hammet ve 
daha sonra aslında önemli yazarlardan bir tanesi 
olan Simenon’dan söz edebiliriz. Simenon polisi-
yeye psikolojik boyut getirmiştir A. Christie’den 
farklı olarak. Çünkü A.Christie’de cinayetler, 
ölümler trajik sonuçlar doğurmaz. Bunlar deko-
ratif olaylardır. Daha çok matematik vardır, 
kurgusal yan A.Christie’de öne çıkar. Özellikle 
Umberto Eco’nun gerek Gülün Adı’nda gerekse 
Foucault’nun Sarkacı’nda polisiye romanın yani 
suçun felsefi temellerine, düşünsel temellerine çok 
daha yoğun olarak eğildiğini görürüz. Dolayısıyla 
bana sorarsanız, bu işin kuramını yazmaya kalk-
sam eğer bir gün otursam polisiye roman kuramı 
desem, bunu kutsal kitaplarla başlatırım, oradan 
buraya gelen süreç içerisinde bu meseleyi ele alı-
rım. Çünkü suçun sadece kapitalizmle ilgili bir şey 
olmadığını düşünüyorum. Suç insanın var olma-
sıyla ilgili bir şey. İnsan suç işlemeden duramaz. 
Çünkü toplumla birey arasında bir çelişki vardır. 
Bu çelişki bireyin var olması için suç işlemesini 
gerektirir. Bu suçun niteliği nedir? Bu farklı bir 
konu. Ama bu suçu işlediğiniz zamanda toplum sizi 
dışlayacaktır. Bir suç ortaya çıkacaktır ve buradan 
bir kurum ortaya çıkacaktır, çünkü suçunuzu gizle-
meye çalışacaksınız ve bir kurum ortaya çıkacaktır. 
Ben böyle bir teorik araştırma yapacak olsam eğer 
böyle bir başlangıç seçerdim.

           fabrika- Edebiyatın has örnekleri olup 
da suçla, cinayetle ilgilenmiş olan eserler var ve 
bu konu seçimi onları edebiyatın dışına itmez 
diyorsunuz. Dolayısıyla kesin bir sınır çizgisin-
den söz edemiyorsunuz.

       A.Ümit- Tabii şimdi şundan bahsetmek müm-
kün. Yani şimdi polisiye roman adının böyle ortaya 
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çıkmış olması biraz şununla da ilintili bir şeydir. 
Bana göre özellikle aydınlanma dönemiyle beraber 
ortaya çıkan şöyle bir mantık vardır bizde, özellikle 
Marksizm’de, tarihi determinizm teorimizde var-
dır. İnsan iyidir, insan güzeldir, insan iyiye layıktır. 
Bu orta çağ dönemi o yoğun karanlık dönemin 
ardından çıkan aydınlık dönem dediğimiz aydın-
lanma dönemi ve Rönesansın bize getirdiği bir 
şeydir. Ancak bu eksik saptamadır. Çünkü insan 
iyi olduğu kadar kötüdür de yani burada insanı salt 
iyi olarak gördüğümüz zaman biz, işte öznel etmen 
dediğimiz yani politik mücadelede yahut insa-
nın kendi inisiyatifiyle iradi dediğimiz yanlarının 
gücünü hapse almaya başlarız biz. Çünkü tepeden 
insan iyidir dediğimiz zaman “her şey iyiye doğru 
gidecektir” olarak 
algılarız. İnsanı iyi 
yapan, kötü yapan 
dış etkenlerdir. Oysa 
insanın içinde aydın-
lık olduğu kadar 
karanlık bir bölge de 
vardır. Bence yani 
daha çok karanlıktır 
demiyorum ama, bu 
vardır.Bu karanlık 
yönün anlatılması 
çok önemlidir. İnsanı 
tanımak açısından 
önemlidir. İnsanı 
doğru tanımak 
lazım. Eğer insanı biz sadece iyi, muhteşem, güzel, 
olağanüstü bir yaratık olarak tanımlarsak bu teşhis-
te bir problem var demektir. O nedenle insanın kötü 
olduğunu, insanın kötü yanlarını insanın cinayet 
işleyen, vahşi yanlarını anlatan kitaplara hep kötü 
gözle bakılmıştır. Çünkü edebiyatın güzelliklerden, 
iyiliklerden, hoşluklardan ibaret bir şey olduğu 
sanılmıştır. Nasıl ki; özellikle toplumsal gerçek-
çi edebiyatın ortaya çıktığı dönemlerde Maksim 
Gorki’nin yoksulluğu anlatan romanları yahut 
Charles Dickens’ın Oliwer Twist’te bu yoksulluğu 
anlatması, o zamanın burjuva elit edebiyatçıları 
tarafından “edebiyatın konusu bu olamaz edebiya-
tın konusu aşktır, bahardır, yüceliktir, insan ruhuna 
seslenmesidir” diye hor görülmüştür. Bence bu çok 
önemli bir gerçekliktir. İnsanın ikili yapısının anla-
tılması hoş karşılanmamıştır. Bu yüzden polisiye 
roman hani polisiye derken ikinci sınıf bir yaklaşım 
olması polisiyeye yahut işte deyimi mazur görün 
polisiyenin, edebiyatın piçi olarak değerlendiril-
mesinin altında yatan, edebiyata bu yanlış bakış 
açısıdır. Problem buradan kaynaklanmaktadır. 
Ama dediğim nedenlerle veya polisiye roman çok 

sattığı için bir sürü, inanılmaz sayıda çok polisiye 
romanın içerisinde bunun alt başlıkları da var, 
casus romanları var bilmem neler var binlerce bu 
tür ve bu arada çok kötü örnekler yayınlanmıştır. 
O yüzden polisiye roman yazıyorum demek çok 
iddialı bir şey oluyor. Çünkü bir ön yargıya karşı da 
mücadele etmek durumunda hissediyorsunuz ken-
dinizi. Yani polisiye roman yazıyorum dediğiniz an 
baştan diyorlar ki; ikinci sınıf edebiyat. Bu önyar-
gıyla da mücadele etmek durumunda kalıyor yazar. 
Bu anlamda, verdiğiniz ürünün kalitesi, verdiğiniz 
yapıtın derinliği önem kazanıyor. 
           fabrika- Fotoğrafın keşfi, resim sanatında 
gerçekçiliği uzun bir süre için yıkıma uğratıyor, 
resim figürden uzaklaşıyor. Polisiye romanın 

edebiyata böyle bir etkisi 
olmuş mudur sizce?

         A.Ümit- Yok, etki-
lenmemiştir. Polisiyenin 
edebiyata etkisi, fotoğra-
fın resme yaptığı kadar 
olmadı. Hem resim hem 
fotoğraf kolay tüketilen 
ürünlerdir. Yani alıyor-
sunuz , bakıyorsunuz, 
anlarsınız ya da anlamaz-
sınız ; ama bakıyorsunuz. 
Oysa roman denilen şey 
öyle değil. Okumak lazım 
,almak lazım, üzerine kafa 

yormak lazım, o kadar etkili olmadı açıkçası... 
Ama sizin söylediğiniz olay olmuştur. Önce poli-
siye roman tümüyle dışlanmıştır bir takım insanlar 
tarafından. Fakat daha sonra özellikle ikinci dünya 
savaşından sonra yapılan değerlendirmelerle ortaya 
çıkmıştır ki, iki roman türü birbirine yakınlaşma-
ya başlamıştır. Yani işte Umberto Eco ‘nun bunu 
yazıyor olması yahut işte bizde Orhan Pamuk 
‘un Benim Adım Kırmızı ‘da polisiye roman 
ismini kullanmaz ama kurgusu itibariyle bunu 
kullanır. 1968 ‘den sonra özellikle Avrupa’da işte 
komünistlerin, anarşistlerin, troçkistlerin Fransa’da, 
İspanya’da bunu yapmaları çok çok yaygındır. 
Pek çok yazarın polisiye öyküler yazması bu ara-
daki sınırın aslında çok göreceli olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu ikisini birbirine yakınlaştırmış-
tır. O anlamda hani resim yapan ressamların da 
“aman fotoğraftan uzaklaşalım” gibi bir tepkisi 
asla polisiye romanda söz konusu değildir. Tabii 
öyle bir şey ki roman sanatı, sonuçta her romanın 
içerisinde bir tür suç olması gerekir. Yani eğer 
siz insanı anlatıyorsanız o insanın toplumla yahut 
toplumsal sistemle, devletle, düzenle, neyse sosyo-
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ekonomik yapıyla çatışmasını da anlatmak zorun-
dasınız.Aşk romanı yazdığınızda bile eğer cinsel 
romanlar yazmıyorsanız toplumla çatışacaksınız. 
Sonuçta bütün iyi romanlar ve bütün iyi yazarlar 
muhaliftir. Muhalif olmak durumundadır. Yani 
yapı olarak eleştirel bir şey  getirmek zorundadır. 
Çünkü sanatın kendisi muhalif bir yapıya sahiptir. 
Hayata muhalif bir duruş getirmemiz gerekir ki 
hayatı parçalıyorsunuz, dağıtıyorsunuz, kırıyor-
sunuz. Fotoğrafta bile yani düşünün gün batımını 
çekiyorsunuz. Biraz sonra gün batımı batıp, gece 
gelecek oysa siz onu durduruyorsunuz. Bir gerçek 
değil bu diyorsunuz. Sürekli böyle bir durum var-
mış gibi bütün gün batımlarında güneş varmış gibi 
oysa hepsinde güneş yoktur. Gerçekliği kırıyor-
sunuz. Sanatın yapısında bu vardır. Tabi sorun bu 
kırdığınız gerçekliğin sonunda yerine koyduğunuz 
gerçekliğin ne olduğu meselesidir. Bu anlamda 
romanla polisiye roman arasındaki ilişki fotoğrafla- 
resim arasındaki ilişkiden farklıdır.

         fabrika-Polisiye romanın evrimi, suçun tari-
hi aynı zamanda. Agahta Christie’nin romanla-
rında İngiliz toplumunun o dönemdeki görece 
istikrarı nedeniyle polis örgütü ve devlet ön 
planda değil, şiddet dolu sokaklar yok, güvenli 
İngiliz sayfiye evi, malikanelerin salonları ve 
orada analitik zekaları sayesinde katili bulan 
Poirot gibi dedektifler var. Büyük Buhran ile 
birlikte suç nicel olarak artarken nitel olarak da 
değişiyor; örgütlü suça dönüşüyor. Gasp, fuhuş, 
kumar, kaçakçılık için örgütlenmiş çeteler kar-
şımıza çıkıyor.Tam bu dönemde, yani 1930’larda 
kara roman-roman noir- doğuyor. Bu dönemde 
Dashiell Hammett, Raymond Chandler gibi 
yazarların romanlarında, kurgunun merkezin-
de gangsterlik yer alıyor, hırs ya da intikam 
nedeniyle işlenen cinayet değil. Soğuk savaşla 
birlikte kişilere değil, devletlere yönelen bir 
suçla, casuslukla karşılaşıyoruz ve casus roman-
ları yazılıyor. 1990’lardan bu yana ise sosyalist 
blokun olmadığı bir dünyadayız. Acaba bu 
dönemde yazılan romanların aynasında nasıl 
bir toplum gözüküyor? Suçun niteliğinde, suç-
luya yaklaşımda bir değişme var mı?

         A.Ümit- Tabii çok bireyselleşti bazı şeyler 
ama bazı şeyler de çok devlet bazında oldu.Yani 
mesela 11 eylül saldırısı diyelim. 11 eylül sonrası 
pek çok roman yazılıyor, düşünülüyor. Ve bu şöyle 
de ele alınabilir, bu bakış açısı, yani bu ikiz tepeleri 
Amerika’da ki neo-muhafazakar dediğimiz esas 
olarak Amerika’nın emperyal bir devlet olduğunu 
açıklamaktan çekinmeyen grup, bu eylemi gerçek-
leştirdi. Bu eylemin gerçekleşmesinin temelinde 

Amerika’nın emperyal çıkarlarını meşrulaştırma 
amacı yatıyordu diyebiliriz ve bunun üstüne bir 
roman kurabiliriz. Böyle romanlar da var. Yahut 
buradan yola çıkarak şunu yapabiliriz. İşte evet ger-
çekten de müslümanlar ve işte bu güneyde yaşayan 
halklar cahil, geri, barbardır. Bu anlamda da işte ne 
oluyor batı uygarlığına saldırdılar. Böyle diyebiliriz. 
Yani artık biraz romanlar şu özelliği kazanmaya 
başladı. Günümüzdeki politik hareketlilik polisiye 
romana direk yansıyabiliyor, doğrudan yansıyabi-
liyor. Yani mesela yine geçenlerde öldü İspanyol 
bir polisiye roman yazarı var, bizde de bir kitabı 
yayınlandı. Merkez Komitesinde Cinayet diye, 
adamın ismi Montalban. Mesela onun romanında 
direk yani o dönem İspanya Komünist Partisinin 
içine girdiği bunalım, yaşanan problemler, yaşanan 
sorunlar ele alınmaktaydı, tartışılmaktaydı. Yani bu 
anlamda şu iki öğeden söz etmek mümkün romanda 
hem polisiye romanda hem de edebiyatta, birincisi 
şu; biliyorsunuz Sovyetler birliği varken, reel sos-
yalizm varken Jdanovculuk dediğimiz bir dönem 
vardı. Yani doğrudan yazarın sosyalist kalkınma 
yahut, sosyalist bir partinin programına yönelik 
olarak o programı destekleyen metinler kaleme 
alınması diyebileceğimiz bir yaklaşımdı bu. Bu 
yaklaşım daha sonra terk edilmeye başlandı. Ancak 
bütün yapı içerisinde bu yaklaşımın edebiyatın 
özgünlüğünü zedelediğinden bahsedebiliriz. Şimdi 
bunun tam karşıtı bir durum söz konusu, başka bir 
noktaya gelinmiş durumda, bizim ülkemizde de 
bunu görebiliyoruz. Yani daha önce bütün edebi-
yatçılar en azından solcu iken, mesela Aziz Nesin’e 
bir bakarsak, Aziz Nesin’i, Orhan Kemal’i, bütün 
o edebiyatçılar bir şekilde solla ilintiliydi. Şimdi 
ise şu andaki Türkiye’deki edebiyata baktığımız-
da edebiyatçıların çoğunun solcu olmayı bir tür 
köylü olmak gibi algıladığı bir ortamda yaşıyoruz. 
Geçenlerde bir tartışma olmuştu ismini vermeye-
yim adamın da, şeyden bahsediyordu; Lukacs’tan. 
Bu şahıs, önemli bir estetikçidir. Toplumsal ger-
çekliği savunan bir kişidir,ama bu onun önemli 
bir estetikçi olması gerçeğini değiştirmez.Ama bir 
yazarımız çıktı ve bunu bir Macar köylüsü olarak 
değerlendirdi. Yazarın bireyi anlattığı gerçektir, 
doğrudur ama bireyin de toplum olmadan şekillen-
meyeceği bir gerçektir. Yani bir yasa, kahramanı 
psikolojik olarak açıklarken çevresindeki toplumsal 
çevreden, sosyo- ekonomik yapıdan o toplumun 
psikolojisinden ayrı yaratamaz. Çünkü biz o yuz 
biraz da, bizim kişiliğimiz sosyal ilişkilerimizin 
toplamıdır. Şimdi böyle başka bir uca savrulma 
noktasında yaşıyoruz. Hem Türkiye hem dünya o 
zaman ne oluyor, o zaman fantaziler gelmeye başlı-
yor. Fantazi derken şunu kastetmiyorum. Fantastik 
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edebiyat mesela çok yaygın bir şey Fantastik bir yapı 
içerisinde yine gerçekleri anlatabilirsiniz, bu başka 
bir konu. Ama siz fantastik edebiyat içerisinde fan-
tastik bir şey anlatmaya başlıyorsunuz ve mistisizm 
başlıyor. Yani mistik bir dünya sanki yani bilinme-
yen bir şeymiş gibi birden bire dönüyorlar ve mistik 
dünya önemliymiş. İbn-i Arabi zaten vardı. Bu 
adamların ne yaptığı da belli değil, Mevlana zaten 
vardı sen bunu bilmiyorsan bu güne kadar bu senin 
cahilliğin ama şimdi dönüp yeniden keşfediyorsun. 
Yani olan bir şeyi keşfetmek, bu yanlış bir şey. İleri 
bakmayı engelliyor. Birikimlerden yararlanmaya 
evet ama şimdi bütün bu dönem bitiyor, yani hani 
geldik bir noktaya bütün insanlık bir uygarlık 
yarattı ya geldiğimiz nokta güzel bir nokta değil. 
Bakıyoruz işte inanılmaz bir durum var, bir yılgın-
lık var. Amerika açıktan giriyor artık, dağıtıyor her 
yeri, böyle bir durum. 
Bu durumda her şey 
bitmiştir diyip geriye 
dönmenin alemi yok. 
Bu durumu değerlendi-
rip daha ileriye gitmek  
lazım. Yani bana sorar-
sanız kişisel görüşüm 
yazarın da bu nokta 
da ki ben şuna inanı-
yorum, tabii bir yazar 
asla bir politik partinin 
programlarının açık-
layıcısı olamaz, ama 
yazarın insanlığa dair 
hayata dair görüşleri 
vardır. Dünyanın dönüştürülmesine dair bir etkisi 
vardır. Etkisi olduğu sürece bir misyonu vardır. 
Bunu kitaplarında yazmalıdır. Çünkü binlerce on 
binlerce insana ulaşabiliyorsunuz siz. Yani benim 
kitabım yüz bin kişiye ulaşabiliyor diyelim bu 
insanlara benim doğru bildiğimi anlatmam gerekir. 
Doğru ne ise, bu doğru bildiğini anlatma mesele-
si geride kalmıştır.Türkiye’de böyle. Yaygın olan 
görüş ‘boş ver fantaziler yaz’, mesela “seks yaz”. 
Kadın sorunu seks olarak anlatılıyor. Kadınlar da 
ne yazık ki böyle bir algılama içerisindeler. En 
kolay yol, özgürlüklerini kazanma yolu, cinsel 
ilişki gibi algılıyorlar. Yani ona cinsel kimlikleriyle 
beraber özgür olma eşit bir yurttaş, eşit bir insan 
olma değil, özgürce cinselliği yaşamak olarak algı-
lanıyor. Genel olarak bunu taşıyor romanlar, en çok 
satan romanlar bunlar. Yine aynı şekilde duygusal 
olarak aşkı anlatan romanlar bunlar birazda bu tabii 
yazarları kışkırtıyor.Yani çok satan roman nedir? 
Aşk romanlarıysa aşk romanları yazayım. Hangi 
romanlar gözdeyse onlara yönelelim. Böyle bir 

durum söz konusu. Yani dünya da ve Türkiye’de 
benim gözlemlediğim kadarıyla bu genel yıkım, 
genel olarak insanın önünü kesme, genel olarak 
hep beraber bir şey yapabilme duygusunun orta-
dan kalkması, insanları bireyselliğe yönelttiği gibi 
yazarlarımızı da bu tür umutlara götürüyor diye 
düşünüyorum.

         fabrika-Yani tamamen kaçışçı bir eğlence 
ihtiyacına mı cevap veriyorlar?

         Biraz buna da cevap veriyor. Şu da müm-
kün mesela, hani bunalımı yazan yazarlar vardır. 
Diyelim ki Kafka, hiçbir zaman toplumsal ger-
çekçi Marksist bir yazar olmadı. Ama Kafka bana 
sorarsanız, Dönüşüm adlı eserinde Marx’ın yaban-
cılaşma teorisini en iyi anlatan edebi metinlerden 
bir tanesini yaratmıştır. Bizde bu derinlikte yazarlar 

pek çıkmıyor.         :     

           fabrika- Aynada 
gözüken ümitsizlik 
mi?

          A.Ümit- Dünya’da 
ki bu genel gidişat ede-
biyatı çok etkiliyor. Her 
zaman da etkilemiştir. 

           fabrika- Gidişat 
fantastiğe olan ilgiyi 
arttırdı diyorsunuz. 

         A.Ümit- Bu birey-
sel bir çıkış, yani dediği-
niz gibi kaçış edebiyatı. 

      fabrika- Edebiyat tarihimize bakınca şunu 
görüyoruz: Bir edebi tür olarak romanla nasıl 
ilişki kurduysak, dedektif romanıyla da aynı 
dönemde ve benzer bir tarzda ilişkileniyoruz; 
çeviriler, uyarlamalar veya düpedüz taklitler, 
sonra telif eserler. Türkçe’de ilk telif polisiye 
eser Esrar-ı Cinayat, 1884’te yazılıyor, yazarı 
Ahmet Mithat Efendi. Klasik roman türünde 
zamanla çok olgun eserler verildi, kimi yazarlar 
uluslar arası başarıyı yakaladı. Ancak polisiye 
romanın gelişim seyri böyle değil, sanki maya 
tutmuyor. Bunun sebebi nedir?         

         A.Ümit- İki neden var. Bir tanesi nesnel 
koşullar. Türkiye feodal bir toplum, feodal toplum-
da da karmaşık suç yapısı yok. Yani kan bağları ve 
namus cinayetleri esas olarak dönüyor ortalıkta. 
Kapitalizm henüz yeterince gelişmediği için kara 
para olayı henüz ortalıkta yok. Dolayısıyla işlenen 
cinayetler kan davası nedeniyle işleniyor. Açık cina-
yet dediğimiz şey yani. Kan davasında onun kar-
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deşini öldürmüş, kardeşi öldürülen gidiyor, kendi 
şanını şerefini korumak için karşısındaki adamın 
en yakınlarını öldürüyor. Yani görsünler ki bizim 
ailenin üzerinde kan kalmadı, intikamımızı aldık. 
Yahut namus cinayetlerinde adam ya da kadın 
herkesin gözü önünde öldürüyor ki namusunu 
temizlediği bilinsin. Bu adamlar hapishanelerde 
onurlu, gururlu insanlar olarak yaşarlar. Namus için 
öldürmüştür, kan davası için öldürmüştür öyle bir 
gururlu durumları vardır. Birincisi bu, ikincisi yani 
yazılamamasının nedeni; bu önemli yazarlarımız 
bunu kavrayamamışlardı. Yani polisiye romanın en 
ucuz örneklerini biliyorlardı. En kalitelisini Agatha 
Christie’ zannediyorlardı. Yani Simenon’a dair 
bildikleri çok fazla bir şey yoktu. Mesela Simenon 
dan Sait Faik çeviri yapmıştır. Yaptığı çeviri polisi-
ye roman değildir. Yani bu anlamda polisiye roma-
nı küçümsüyorlar söylediğiniz şey çok doğru yani 
bize bu rüzgar batıdan geldi, batıdan geldiği için 
biraz da geç geliyor. Tabii Batı polisiye romanın 
itibarını iade ettikten 20-30 yıl sonra biz ancak iade 
edebildik. Kısaca hem nesnel koşulların olmayışı 
hem de yazarların bu türü küçümsemiş olmaları 
bizde 80’lere kadar polisiye romanın gelişmeme-
sine yol açtı.        

         fabrika- Yakın geçmişte “Bugünlerde ne 
okuyorsun?” sorusuna cevap verilirken poli-
siye romanlar dikkate alınmazdı. Bu konuda 
1980’lerde başlayan bir tutum değişikliği var. 
1990’lardan bu yana ise sizin gibi Türkçe eser 
veren ve çok okunan polisiye yazarlarıyla kar-
şılaşıyoruz. 1980’den itibaren başlayan değişim 
ile genel olarak polisiyenin, özel olarak Ahmet 
Ümit’in çok okunması arasında bir ilişki var 
mı?

        A.Ümit- Tabii ki. Bir kere Türkiye’de 
sosyo-ekonomik yapı değişmeye başladı. Yani işte 
kapitalizm bir şekilde çarpık da olsa gelişmeye 
başladı. İş adamları türemeye başladı, aynı zaman-
da kapitalizm gelişirken kara para çok güçlü bir 
şekilde Türkiye’ye girdi. Yani 80’lerle beraber 
işte güneyde başlayan Kürt ayaklanması ve bu 
Kürt ayaklanmasına karşı devletin mücadelesi her 
alanda eroin trafiğini devreye soktu ve eroin tra-
fiği ile inanılmaz bir kara para girdi Türkiye’ye. 
Aynı zamanda şirketler boşluklardan da yararla-
narak devleti ve kamuyu dolandırmaya başladılar. 
Buradan da muhteşem kara paralar girdi. Şu anda 
da hala sürmekte olan bu işte, Sabah Grubu gibi 
büyük gazeteler, Uzan’lar gibi bir takım gruplar 
ve açığa çıkan çıkmayan pek çok banka açan şu 
an ismini hatırlamadığım kişiler, bunların hepsi 
işte polisiye romanın zemininde olan suçu teşkil 

etmeye başlıyorlar. Mesela sigorta sistemi muhte-
şem bir şekilde yaygınlaşmaya başladı ki bireysel 
suçlarda da, batıda özellikle karı koca ilişkilerinde 
artık namus meselesi ortadan kalktı. Sigortadan 
alacakları para için cinayet işliyorlar. İkinci ola-
rak yazarlarımızın, yayınevlerinin polisiyeye bakış 
açısı değişti. Öncelikle yayınevleri durumu kav-
radılar ve polisiye romanları yaygın bir şekilde 
çevirtmeye başladılar. Hem de saygın yayınevleri, 
pek çok çeviri polisiye roman yayınlamaya başladı. 
Bu durum polisiyeye olan ilgiyi arttırdı. Ama başka 
bir yandan şunu ortaya çıkardı, polisiye roman yani 
mesela diyelim ki benim şahsımda şöyle gerçekleşti 
olay; bir polisiye roman yazarı nasıl ortaya çıkar? 
Çok çeşitli, şekillerde ortaya çıkabilir. Benim şah-
sımda ise şöyle ortaya çıktı; yani bir noktada ben 
yazı yazmaya başladığımı fark ettim. On dört 
yaşından otuz yaşına kadar yoğun olarak adeta yani 
deyim ne kadar doğru bilmiyorum ama profesyonel 
devrimci olarak yaşamış, hayatı bütün bunlarla 
geçmiş, dolayısıyla sürekli kaçmaca, kovalamaca, 
polislerle çatışma, faşistlerle çatışma yaşayan, yer 
altında bir 12 eylül dönemi boyunca bir örgüt yöne-
ten bir adam, sürekli polise karşı bir taktik geliş-
tirmek durumunda olan bir adam. Şimdi yazmaya 
kalktığım zaman bir baktım ben farkına varmadan 
polisiye metinli romanlar yazmaya başlamışım. 
Şimdi beni de bu koşullar yarattı. Doğal olarak 
bu da ortaya çıkınca ben polisiye roman yazayım 
dedim. Ama öte yandan benim amacım öyle ucuz, 
insan hoşça vakit geçirsin diye A. Christie’nin veya 
işte Peyami Safa’nın yahut Kemal Tahir’in takma 
isimle yazdıklarına benzer polisiye romanlar yaz-
mak değil, çünkü benim amacım tabii ki iyi roman 
yazmak ve büyük romanlar yazmak ve derdim bir 
şeyler yapmak insanlığa dair, ülkeme dair. Hani bir 
şeyler söylemek, gerçekleri açıklamak. O zaman 
okumaya başladım, yani nedir polisiye roman ve 
okuduğum zaman biraz önce sorunuzun başında 
anlattığım şeyleri buldum polisiye romanda ve 
dedim ki; o zaman benim için çok doğru bir yol. 
Çünkü ben eğer suçu anlatırsam direkt olarak 
hem bu ülkenin hem dünyanın sosyo-ekonomik 
yapısına girebilir ve buradan giderek eleştirebilir, 
tavır takınabilirim. Suçu anlatırsam insan psikolo-
jisine girebilirim ve buradan işime yarar muhteşem 
malzemeler bulabilirim ve böylece polisiye bir 
kurgu içerisinde insanlığa dair düşünsel dertlerimi 
anlatabilirim. Yani dikkat edersek o başta söyle-
diğim iki şeyi buluşturmaya çalıştım ve formülü 
bu, benim kitaplarımın. Polisiye romanın düşünsel 
zeminiyle, düşünsel kaynaklarıyla, kurgusal kay-
naklarını buluşturdum ve mesela Dostoyevski bunu 
yapmamıştır. Neden yapmamıştır? Çünkü onu ilgi-
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lendiren daha çok düşünsel kaynaklarıydı, felsefi 
kaynaklarıydı. O yüzden Suç ve Ceza’yı okurken 
bir nokta da biz katili görürüz ve bizim için olayın 
böyle entrikaya dayalı, meraka dayalı kısmı ortadan 
kalkar, kurgusal kısmı çöker ama oturur Doğuyu, 
Batıyı tartışmaya başlarız. Nasıl olacak? Batılı mı 
olmak lazım, Doğulu mu olmak lazım? Bütün bun-
ları biz o romanın içinde görürüz. Benim yapmaya 
çalıştığım şey Dostoyevski’ den farklı olarak çünkü 
her romancı en iyi olmayı birinci olmayı düşünür, 
ben de yazıyorsam ötekilerden farklı olmalıyım 
esas amaç budur. O zaman benim farkım ne olmalı 
meselesinde bu sorunun yanıtı olarak ben şunu 
buldum; sağlam bir kurgu, sapmayan bir kurgu, 
bildiğimiz polisiye kurgu. Ama bunun içerisinde 
de insanlığa dair, hayata dair kendi görüşlerimi 
anlatmak, söylemek. Tabii buna bakıp çoğu insan 
“yahu sen polisiye roman 
yazmıyorsun” diyorlar. 
Çünkü onların kafala-
rında belli modeller var, 
o modellere uygun değil 
benim yazdıklarım. 
Yani Simenon modeli, 
A. Christie modeli gibi. 
Bunların hepsinden çok 
farklı benim yaptığım 
şey, ama zaten benim 
yapmak istediğim şey de 
tam bu. Tıpkı Picasso’nun 
kübik resimleri gibi. Bu 
kübik resimleri yaptığın-
da bir sürü insan şaşır-
mıştı, böyle resim mi olur diye. Perspektifi yok 
falan demişlerdi. Benim yapmaya çalıştığım şey de 
bu, bunda başarılı olur muyum, olmaz mıyım tümü 
ile zamana kalmış, yani şimdi çok satıyoruz, ilgi 
görüyoruz, kitaplarımız işte film oluyor, dizi film 
oluyor, yurt dışında yayınlanıyor, bunlar güzel, 
beni çok mutlu eden şeyler. Yazarak hayatımı kaza-
nıyorum çok güzel ama aslolan başardım mı? Yeni 
bir şey yaratabildim mi? Bence esas mesele budur 
sanatta, bu zamanın verebileceği bir yanıt.

         fabrika- Günümüzde polisiye romanda 
konu ve mekanlar hayli çeşitli. Örneğin Jean 
Christophe Grange, Kızıl Nehirler’de karlı bir 
coğrafyada, dağcılar arasında dolaştırdı bizi. 
Kurtlar İmparatorluğu’nda ise Paris-İstanbul-
Adıyaman hattında MHP’li katiller arasınday-
dık. Sizin romanlarınızda da bu var; Patasana’da 
Kürdistan’dayız, ama kazılarda çıkan tabletler 
üzerinden Hitit ülkesine gidip geliyoruz. Kar 
Kokusu’nda Sovyetler Birliği’nde TKP’liler 
ile parti okulundayız. En son kitabınızda ise 

mekan bugünkü Beyoğlu. Bu çeşitlilik genel bir 
eğilim olduğuna göre sebepleri neler olabilir? 
Siz roman konularınızı nasıl belirliyorsunuz?

         A.Ümit- Şimdi aslında bir çeşitlilik olduğu 
doğru. O da bir tepki aslında. Benim gibi veya 
Grange gibi yazarlar şuna tepki duyuyoruz; klasik 
polisiye de antik Yunan tiyatrosuna benzer mekan, 
zaman ve olay birliği vardır. Şimdi biz bunla-
rı değiştirmeye başlıyoruz. A.Christie’nin sayfiye 
evlerinde anlatılana bir tepkidir ve yeni bir şey 
yapma adına çok biçimsel bir şey bu yaptığımız şey 
aslında. Bu anlamda böyle bir ortak yanımız var. 
Ama ben Grange ve benzeri yazarlarla ayrıldığımı 
düşünüyorum. Şu nedenle ayrıldığımı düşünü-
yorum; onlarla oturup tanışıp konuşup ortak bir 
panelde de konuştuk, bu insanların şöyle bir derdi 
yok, insanı anlatma diye bir derdi yok. Onların bir 

hikaye anlatma diye 
dertleri var. Ve bu 
hikayeyi anlatırken de 
olabildiğince şaşırtıcı, 
çarpıcı, şok edici olay-
lar dizgesi sıralıyorlar. 
Yani eğer okuduysanız 
bunları çok iyi bilir-
siniz. Yani, Kurtlar 
İmparatorluğu’nda 
mesela muhteşem 
bir şaşırtmaca, yani 
bir estetik ameliyat 
bir neşterle kendisi-
nin estetik ameliyata 
uğramış olması yani 

bu çarpıcılık bu şaşırtıcılıkla insanlara o kitabı 
okutup bitirtiyorlar. Ama kitap bittiği zaman bu 
şaşırtmacadan başka bir şey bırakmıyor geride. 
Ama ben kendi adıma isterim ki, benim kitabım 
bittiği zaman insanlar oturup düşünmeye başlasın-
lar ve heyecan bitti diye yatmasınlar. Bu nedenle 
benim kitabım onlardan ayrılır. Neden? Bu tür 
şaşırtmacaların benim romanımın içeriğini boz-
masına, anlatmak istediğim şeyleri gölgelemesine 
izin vermem. Başka bir şey anlatmaya çalışırım. 
Ama bunları da kullanırım, cinayetleri de kullanı-
rım. Bu anlamda onlardan farklı olduğumu düşü-
nüyorum. Bir de benim romanlarımdaki durum, 
daha gerçekçi bir durumdur, daha gerçekçiyimdir 
ben. Mesela Grange’yi örnek verecek olursak bir 
psikolog, kendisine gelen bir hastanın intikamını 
almak için Fransa’dan kalkıp, silahını saklayarak 
Nemrut dağının başına gelip birini öldüremez. Ben 
bunu yazmam, bunu kullanmam, bunu gerçekçi 
bulmam. Galatasaray Lisesinden o tür insanlar 
çıkmaz. Yani farkım onlardan bu olmalı. Roman 
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bittiği zaman “aa soluk soluğa bir roman oku-
duk” dememeli, şaşırmalı insanlar, şoka uğramalı, 
hayal kırıklığına uğramalı ve oturup düşünmeliler. 
Benim yapmaya çalıştığım şey de (ne kadar başarılı 
olduğumu bilemiyorum ama) esas olarak budur. Bu 
anlamda onlardan farklılaştığım bir gerçektir. 

         fabrika- Umberto Eco, Ortaçağ dekorun-
da sunulmuş bir dedektif romanı olan Gülün 
Adı’nı, 1978 Mart’ında kafasına esen bir keşiş 
öldürme arzusuyla güdülenerek yazdığını söy-
lüyor. Ahmet Ümit de zaman zaman böyle arzu-
lardan ilham alıyor mu?

         A.Ümit- (Gülüyor) Çok kızdığım oldu ama 
öldüreyim demedim tabii. Özellikle Moskova’ da 
olduğum dönemde çok kızdım. Hayatımda en çok 
kızdığım dönem her halde o dönemdir. Çünkü 
yaşadığımız dönem çok sert bir dönemdi. Çok 
ölümle haşır neşir olduğumuz dönemdi. İnsanlar 
o kadar çok ölüme yaklaşınca, o kadar çok ihanet, 
o kadar çok hayal kırıklığı yaşayınca öfkeleniyor-
sunuz, sonra öfkenizi kontrol etmeyi öğreniyor-
sunuz. Ama hakikaten benim en çok kızdığım 
dönem, hayatım boyunca, politik yaşamımda da 
öyleydi, hayatım boyunca da öyleydi, hakikaten 
Moskova’da yaşadığım çok öfkelendiğim, çok stres 
olduğum yani birilerini döveyim dediğim, -dövme 
işi olmuştur itiraf etmek gerekirse- o dönemdi. 
Çünkü o dönem hem Sovyetler Birliği açısından 
hem PKK açısından çok büyük hayal kırıklığı 
yaşadığım bir dönemdi. Türkiye’de illegal bir örgüt 
var bu örgütün içerisindeyim ve örgütün gençlik 
çalışmasını yönetiyorum, canlı bir örgütlenme 
ve buradan çıkıyorum ve ilk kez idealim olan 
sosyalizmin yaşandığı bir topluma gidiyorum ve 
bu toplumun hani bizim rüyalarımızın şehri diye 
adlandırdığımız şehrine Moskova’ya gidiyorum. 
Önce Sofya’ya gittim. Orada gördüklerim, orada 
gördüğüm parti ve partinin üst düzey yöneticileri 
çok büyük bir hayal kırıklığı yarattılar bende. 
İnanılmaz büyük hayal kırıklığıydı. Ben yazar 
olmaya orada karar verdim zaten. Çünkü o yapıyla 
o politik örgütlenme ile o anlayışla insanlığın iyi 
bir yere gidemeyeceğini gördüm yani. Yirmi beş 
yaşındaydım. On dört yaşımdan beri, yani on bir 
yıldır politik mücadelenin içerisinde ön saflarda 
yer alıyordum. İstanbul’da gençlik örgütlenmesi-
nin sorumlularından biriydim, üniversite gençlik 
örgütlenmesinin. Cepheden gidiyorum oraya ve 
gittiğim yer korkunç bir halde ama, hiç bir zaman 
birini öldürme isteğinden ilham alarak roman yaz-
madım.

         fabrika- Sofya ve Moskova’da sizi böylesine 
hayal kırıklığına uğratan neydi?

         A.Ümit- Beni hayal kırıklığına uğratan şey 
şuydu aslında, niye devrimci oldum ben? Bunu 
kendi kendime sordum. Benim için devrimci olmak 
bir hayal kahramanı olmak gibi bir şey yani bir tür 
şövalyelik. İnsanlar için iyi şeyler yapmak, en 
genel ifadeyle vicdani bir şey, benim için pek çok 
devrimci doğrular vardır. Bu doğruların içerisinde 
ne bileyim çok temiz, açık şeyler de vardı. Oraya 
gittiğimiz anda işte bunların hepsinin korkunç bir 
şekilde değiştiğini, yozlaştığını gördüm. Ben bir 
olay anlatayım size, gerçek bir olay. Trenle çıktık 
buradan, Kapıkule’yi geçince orada bizi indirdiler. 
İndik tuvalete gittik, sosyalizmin bir ilçesi, sos-
yalizmin bir istasyonu affedersiniz her tarafı bok 
içinde ve ben şöyle düşünüyorum: Jivkov’a yaza-
yım bunu rapor edeyim, yoldaş Jivkov bunların far-
kında değil her halde, haberi olsa bunları düzeltir. 
Yani benim ruh halimi anlamak açısından çok iyi 
bir örnek, bu ruh hali ile gidiyorum ve ondan sonra 
yine Moskova’ya gidiyorum, bir adam geliyor 
partiyi temsil eden. Evet politik sözcüklerle konu-
şuyor, bildiğimiz bütün o sözcükleri kullanıyor ve 
adam söylediği her şeyin tersini yapıyor, her şeyin 
tersi yapılır mı yahu?. Bunları yapacaksan söyle. 
Alkolikleri görüyorsunuz, fabrikalara gidiyorsu-
nuz. Fabrikaya gidiyorsunuz, fabrikadaki insanlar 
size şunu söylüyor; “Yahu gencecik adamsın sen 
manyak mısın buraya geldin?” Biz de anlatıyoruz 
işte Türkiye’den nasıl kaçtığımızı, işte bizi yakala-
salar nasıl işkence görebileceğimizi falan. Oradaki 
parti sekreteri adam da diyor ki; “Sen deli misin, 
niye gidip hayatını yaşamıyorsun, ne işin var senin 
burada?”. Ruh kaybolmuş. Gerçek devrimci biziz, 
onun için Kar Kokusu dayanışma ile biter. Bunları 
görünce ben yazar olmaya karar verdim. Bu anlat-
tıklarımı başkası anlatsa, inanmam küfrederim. 
Anti-komünist eşşekoğlu eşek derim Ama gözümle 
gördüm, korkunç bir şey. 

         fabrika- Polisiye roman geleneğinin içinde 
bir yazar olarak anılmakla ilgili bir rahatsızlık, 
bir hoşnutsuzluk var mı sizde?

         A.Ümit- Hiç bir rahatsızlık yok. Tam tersine 
şöyle düşündüm o konuda da; ben sokaktan gelen 
bir adamım, sokaktan geldim yani yazarlarımızın 
çoğuna bakarsanız -özellikle günümüzde- pek 
sokaktan gelen yoktur. Gelenler vardır; mesela 
Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Aziz Nesin. Polisiye 
roman sokakların romanıdır. Yani o kadar doğa-
ya uygun bir şey ki benim polisiye roman yazarı 
olmamdan dolayı hiç bir sıkıntım ve kaygım yok. 
Şu nedenle de sıkıntım ve kaygım yok; yazdığım 
şeyler ortada. Ben bu kitapları yazarken ve Ahmet 
Ümit olarak ortaya çıkarken bir tezi de ortaya 

“Kutsal Kitap İlk Polisiye Metin”



fabrika Nisan 2004 81

sürüyorum. Polisiye romanın en azından benim 
yaptığım türü iyi edebiyattır. Bu anlamda hiçbir 
sıkıntı ve kaygı duymuyorum. Polisiye roman yaza-
rı olarak, ürettiklerim ortada, bunu okuyanlar ne 
yazdığımın farkına varacaklar, ama polisiye, çünkü 
gizemli suçu anlatıyor. Yani bununla şöyle karşı-
laşıyorum aslında soru yerinde bir soru. Özellikle 
yurt dışına çıktığımızda bu ön yargının bazı yer-
lerde devam ettiğini görüyorum. Mesela geçen yıl 
Yunanistan’da, Rodos’ta bir yazarlar topluluğunun 
toplantısı vardı ve 
orada tezler sunuldu, 
ben de kendi tezimi 
sundum. Tez sunma-
dan önce yazarlarla 
muhabbetimiz baş-
kaydı, benim tezimi 
dinledikten sonraki 
tavırları başkaydı. 

   fabrika-  Siz hangi 
yazarları seve-
rek okuyorsunuz? 
Yani sizin bir okur 
olarak portrenizi 
merak ediyoruz.     

         A.Ümit- Klasik edebiyatın tümünü severim. 
Dönüp dönüp okuduğum kitaplar var içinde, bunla-
rı herkes dönüp dönüp okuyordur ya da okumalıdır. 
Cervantes mutlaka okunması gereken bir yazar özel-
likle Don Kişot’un mutlaka ve mutlaka okunması 
gerekiyor. Fransız klasiklerinden özellikle Stendhal 
çok çok önemlidir, hepsi önemlidir Fransızların 
ama benim en çok sevdiğim yazarlardan biri o dur. 
Rus klasiklerinden esas olarak Dostoyevski’yi 
severim. Yani laf aramızda Tolstoy’dan daha fazla 
severim. Laf aramızda olmayacak gerçi, yazıla-
cak ama yazılsın, bence daha büyük bir yazar-
dır. Çünkü insan ruhunu anlayabilen bir yazardır. 
Shakespeare çok çok önemlidir benim için ve ben 
kutsal kitapları dönüp dönüp okurum. Dinsizim, 
tanrıya inanmam, ateistim ama din kültüründen 
anlamanın insanlığın genel kültürünü kavramak 
için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 
bugün ulaştığımız düşünsel birikim o tek tanrılı 
dinlerdeki büyük birikimin üzerinde yükselmiştir. 
Modernist yazarları da severim ama hepsini değil. 
Mesela James Joys’u okudum ama bana çok hitap 
etmiyor, ama Kafka önemlidir. Faulkner’in bazı 
kitaplarını, mesela Döşeğimde Ölürken’i severim, 
Umberto Eco’yu severim, son romanını biraz daha 
böyle akademisyen olduğu için, akademik bilgiler 
vermiş. Bizim yazarlardan da bir kere A. Hamdi 
Tanpınar, mesela kurucu yazardır. Türk edebiyatını 

kuran yazarlar bunlar. Nazım Hikmet, türk dilinin 
kurulması açısından çok önemli. Sait Faik, Yaşar 
Kemal, her şeye rağmen bence Orhan Pamuk kötü 
bir yazar değildir.
         fabrika- Her şeye rağmen?
       A.Ümit- Yani şunu demek istiyorum; bütün 
kitaplarını sevmem. Bazı kitapları kötüdür, kötüdür 
demeyeyim pardon beğenmem. Kimsenin hakkın-
da öyle bir şey söyleyemem, mesela Kar romanı 

çok kötü bir roman 
ama yani Benim 
Adım Kırmızı iyi bir 
romandır. Kara Kitap 
enteresan bir kitaptır, 
o açıdan onu oku-
rum. Beyaz Kale iyi 
bir kitaptır, bu açıdan 
onları olumlu bulu-
rum. Mehmet Eroğlu 
bence iyi bir yazardır. 
Başka da aklıma gel-
miyor. Tabii biliyor-
sunuz şairlerden yine 
çok sevdiğim Edip 
Cansever var. Çok çok 

iyi bir şairdir. Esas olarak bunlardır ama tabii yoğun 
bir şekilde felsefe falan da okumak lazımdır. Yani 
politika okumak lazım, mitoloji okumak lazım. Pek 
çok şey okumak lazım, yani  polisiye yazarı bir de 
enteresan bir yazar. Hikaye anlattığınız için o hika-
yeye dair pek çok şey bilmeniz lazım. Patasana’da 
tutup arkeolojiyi incelemek gerekiyorsa, toptan otu-
rup bir gazeteci nedir, bunu incelemek gerekiyorsa 
yani size gerçeklik duygusu vermek için gereki-
yorsa bunlara ihtiyacınız var bu çok önemli. Onun 
için mesela şimdi biz; Kurtlar İmparatorluğu’nu 
bildiğimiz için oradaki MHP’li karakterlerin otur-
madığını görebiliyoruz. Ha bu arada ben tabii çok 
film izlerim. Bu benim için besleyici kaynaklardan 
bir tanesidir. İki şey vardır, beni edebiyat dışında 
çok besleyen iki sanat alanı var: Bir tanesi sinema, 
bir diğeri müzik. Müzik de yani klasik müzik, yani 
bütün müzikleri dinlerim , Türk sanat müziği de 
dinlerim ama, klasik müzik ve caz polisiye roman 
için benim yazdığım tür için çok etkileyici. Roman 
yazarken büyük senfoniler dinlediğin zaman ister 
istemez senin kafanda romanın kurgusuna dair bir 
şeyler, yapısal bir şeyler oluşur. Cazda ise suçun 
insan yaşamında yarattığı tahribatın hüznü vardır 
,kederi vardır ya da ben öyle isimlendiriyorum. Bu 
iki alan müzik ve sinema beni çok etkiler. O açıdan 
genellikle romanlarımı okuyanlar görürler, öyle bir 
anlatımım vardır.
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       Fabrika- Romanlarınıza durup baktığı-
mızda en sevdiğiniz, en başarılı bulduğunuz 
hangisi? 

           A.Ümit- Şimdi bu şöyle bir şey; bu soru sorul-
du bana defalarca ben bunu söyleyemiyorum, şu 
iyidir diyemiyorum. Şöyle yapıyorum ben, yazarlık 
denilen şey aslında bir tür plan kurmaya benzer 
ama planı programı yoktur binanın. Yazdığınız 
her roman ya da öykü her kitap bir tür oda gibi. 
Yani bir şato var ve siz birden bire bir oda daha 
getirip koyuyorsunuz oraya. Her şey bittiği zaman 
yani benim hayatım bittiği zaman yada yazmayı 
bıraktığım zaman ileride edebiyat tarihçileri, sanat 
tarihçileri baktığı zaman bu şatoyu değerlendire-
cekler ve diyecekler ki; “şu oda karanlık olmuş, şu 
oda büyük, şu odanın rengi güzel, bu oda serin, bu 
oda sıcak”. Ama bunu benim söylemem çok zor. 
Yani şu kitabım daha iyi, şu kitabım daha benim 
için özel diyemiyorum. Sadece şunu söyleyebili-

rim daha doğrusu iki şey söyleyebilirim. Birincisi 
benim için önemli olan kitap -duygusal olarak 
önemli olan kitap- ilk yazdığım öykü kitabı olan 
Çıplak Ayaklıydı Gece’dir. Bir de Kar Kokusu 
benim için çok önemlidir. Çünkü yarı otobiyog-
rafiktir. Benim hayatıma dair şeyler vardır, bunu 
söyleyebilirim. Bir başka şey söyleyebilirim, o da 
şudur: Şu ana kadar okurlarımın -son romanım 
hariç çünkü bunun için daha erken dört ay falan 
oldu çıkalı- en çok beğendikleri kitap Patasana’dır. 
Yani genel olarak niye beğenirler, onu bilmiyorum 
ama en çok tercih ettikleri kitap Patasana olmuştur. 
Bunun nedenini bilmiyorum.
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Bu memlekette okur yazar olanların çoğunun 
kitaplarından hiç değilse bir kaçını okuduğu Aziz 
Nesin, 1993’de Madımak Oteli’nde diri diri yakıl-
maktan şans eseri kurtuldu. Bu trajik olaydan üç 
yıl sonra da ardında mizah alanında pek çok eser 
bırakarak dünyamızdan göçtü. Kuyucaklı Yusuf 
romanının yazarı, hikayeci ve şair Sabahattin 
Ali, 1948’de öldürüldü. Trajik bir şekilde sona eren 
kısa yaşamında bir yandan yazarken bir yandan da 
mahkemeler ve cezaevleri arasında mekik doku-
du. Marko Paşa, işte bu iki yazarımızın; Aziz 
Nesin ile Sabahattin Ali’nin çıkardıkları mizah 
dergisinin adıdır. Bu derginin Marko Paşa adıyla 
başladığı yayın hayatını, hükümet tarafından habi-
re kapatılması nedeniyle Merhum Paşa, Malum 
Paşa gibi isimlerle sürdürdüğünü; siyasi mizahın 
Türkiye’deki ilk ve belki de en başarılı örneği oldu-
ğunu hep bilirdik. Bilmediklerimizi ise, edebiyat 
araştırmacısı Mehmet Ergün’ün “Sahte Marko 
Paşa- Bir Provokasyonun Öyküsü” adlı kitabın-
dan öğrendik. (1)

Paşaların başlarına gelenler

Marko Paşa’nın ilk sayısı, 25 Kasım 1946’da 
çıkıyor. Çıktığı gün bayilerin sabotajıyla karşı-
laşıyor; “Gazeteyi dağıtmayız!” diyorlar. Bunun 
üzerine S.Ali ve A.Nesin, gazeteleri sırtladıkları 
gibi kendileri dağıtıyorlar. 6000 nüsha basılan ilk 
sayı, bir gün içinde satılıyor. İkinci sayısı çıktıktan 
iki gün sonra, TBMM’nin 4 Aralık 1946 tarihli 
oturumunda söz alan Cemil Sait Barlas tarafın-
dan “kökü dışarda” bir yayın olarak niteleniyor. 
Türkiye’deki “kök edebiyatı” da böylece başlamış 
oluyor. Marko Paşa’nın 22. sayıda kapatılması 
üzerine Merhum Paşa çıkarılıyor. O güne kadar 

karşılaştıkları baskının bir dökümünü, Sabahattin 
Ali’nin kaleminden okuyoruz:

 “Bir gazete çıktı.1947 yılında, Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları içinde, dünyanın en medeni 
şehirlerinden İstanbul’da, haftada bir defa,….dört 
küçük sayfalı bir gazete çıktı. Bu gazete ancak 22 
sayı çıkabildi efendim……Bu 22 sayı ile Türkiye’de 
baskı rekoru kırdı: 60 bin basarak bir çok para 
kazandı. Fakat kendisine, tahmin edilemeyen 
zorluklar  çıkarıldığından….muhtaç olduğu teknik 
vasıtalara ve bunların insafsız ve korkak sahipleri-
ne hayret edilecek yüksek fiyatlar ödeyerek, korkak 
ve aç gözlerini para ile doyurdu…Matbaacılara 
basmamaları için gizli emirler verildi. Bayiler, sat-
mamaları için, el altından tehdit edildi. Bu gazeteyi 
satıp ekmek parası kazanan 7-8 yaşındaki çocuk-
lar toparlanarak, parmak izleri alınmak suretiyle, 
sabıkalılar sınıfına ithal edildi. Bir çok vilayetlerde, 
resmi makamlar tarafından sattırılmaması için zor-
luklar çıkarıldı, hatta menedildi. Bu gazeteyi satan-
lardan –Türkiye’de ilk defa olarak- seyyar satıcılık 
vesikası, muayene kağıdı soruldu. Yine Türkiye’de 
ilk defa olarak, 15 yaşından küçük diye çocuklara 
sattırılmadı. 

22 sayıda İstanbul, Ankara ve İzmir’de, daha 
başka vilayetlerde 33 defa nümayişler tertip ettiril-
di. Gazeteler yırttırıldı, ayaklar altında çiğnetildi. 
Hatta şöyle bir vaka oldu: Bir vilayette, alakalılar 
yahut kendini alakalı sananlar, işçilere para dağı-
tarak, bu gazeteyi alıp yırtmaları, miting yapmaları 
için emir verdiler. Filhakika miting yapıldı amma, 
işçiler kendilerine verilen para ile, söylenilen gaze-
teyi değil, Ulus gazetesini alıp yırttılar.

Marko Paşa Meselesi

                                                                                                                    Sevda ERGİN
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Bir vilayette de miting hazırlandı. Gazete 
istasyona çıkar çıkmaz yırtılacaktı. Fakat gazete, 
çıkarılan zorluklar yüzünden geç kaldığı için o 
vilayete beklenilen trenle yetişemedi. Bu suretle 
yapılamayan miting için, ertesi gün gazetelere 
şöyle bir havadis iletildi: ‘Dün…gazetesi aleyhinde 
bir miting tertip edilmişse de, idari makamlar mani 
olmuşlardır.’

22 sayıda bu gazete dört neşriyat müdürü, biri 
şapirograf olmak üzere 11 matbaa değiştirmek 
zorunda kaldı…10 defa mahkemeye verildi, üç 
muharrir muhtelif müddetlerle, üst üste mahkum 
oldu. Öyle İzmir’deki gibi sürülerek değil, takılmak 
suretiyle bütün İstanbul’da kelepçeli dolaştırılarak 
teşhir edildi” (2)

Bir Provokasyon Öyküsü

Merhum Paşa’nın ilk sayısının yayınlanma-
sından sadece üç gün sonra - 29 Mayıs 1947- der-
ginin sahibi Sabahattin Ali tutuklanınca bu dergi 
de kapanmak zorunda kalıyor. Tutuklananlar 
(A.Nesin, S.Ali ve M.Uykusuz) salıverilinceye 
veya derginin sahipliğini ve sorumluluğunu üstle-
necek biri bulununcaya dek suskunluğa gömülme-
leri kaçınılmaz oluyor. Üç aylık bir aradan sonra 
Marko Paşacılar, bu kez Malum Paşa adıyla yayın 
dünyasına dönüyorlar. Derginin sahibi ve yazı işleri 
müdürü ise Marko Paşacılar arasında daha önce adı 
geçmeyen biridir: Orhan Erkip.

Malum Paşa, ilk beş sayısı itibariyle tıpkı 
Merhum Paşa gibi Marko Paşa’nın sadece ad 
değiştirmişidir. Biçimi ve içeriği ile onun aynısıdır. 
Ancak 6. sayısından itibaren biçimsel olarak önceki 
paşaların aynısı olsa da, tutumu ile onların tam kar-
şıtıdır. İlk sayfada kocaman puntolarla “Komünist 
Şarlatanları İfşa Ediyoruz” başlığı altında, Marko 
Paşacılar’ın Kızıl Rusya’nın gayelerini gerçekleş-
tirmek için kiralanmış kimseler oldukları yazılır. 
Merhum Paşa da, Moskova Radyosu, Pravda 
ve İzvestia’nın bir kopyasından başka bir şey 
değildir. Orhan Erkip, sorumlu müdür sıfatıyla 
derginin idare yerini alt üst etmiş, birkaç haftalık 
yazı birikimine, karikatürlerine el koymuş; kendi 
sorumluluğundaki dergiden arakladığı malzemey-
le, dergiyi aynı ad altında fakat tamamıyla zıt bir 
tutumla, başka bir adreste çıkarmaya başlamıştır. 
Sabahattin Ali’ye göre bu yapılan “Marko Paşa’yı, 
Türk milletinin haklarını çiğneyen bir gazete haline 
sokmak isteyen çirkin ruhlularca gerçekleştirilmiş 
bir şaşırtma ve yol kesme” girişimidir.  

6 Ekim 1947’de Marko Paşa’nın sahibi ve yazı 
işleri müdürlerinden olan M.Uykusuz aklanınca, 
Marko Paşa tekrar yayınlanmaya başlar.  Marko 

Paşacılar, Malum Paşa’nın sahte olduğunu anlat-
maya çabalarken Orhan Erkip, Marko Paşa’nın da 
sahtesini çıkarır ve Sabahattin Ali ile Aziz Nesin’in 
çıkardığı gerçek Marko Paşa’yı sahtecilikle suçlar! 

Sahte Marko Paşa, muhalif kesimlere saldırır-
ken “kökü dışarıda” demekle yetinmez; muhalifle-
ri “soysuzlar, vatansızlar, Kızıl Rusya’nın kiralık 
kalemleri, vatan hainleri” olarak niteler. Vatan 
hainleri ile aynı fotoğrafta gözükmek de belaya 
çağrı çıkarmaktır. Böylece muhalifler kımıldaya-
maz duruma getirilir. Marko Paşa da bu toz duman 
arasında okur desteğini yitirmeye başlar. Orhan 
Erkip Marko Paşa’nın imtiyazını bir oldu bittiyle 
ele geçirip onun da sahtesini çıkardığında S.Ali ve 
A.Nesin yeniden Merhum Paşa’yı çıkarırlar. Ancak 
S.Ali, eşine yazdığı 10 Kasım 1947 tarihli mektup-
ta, şunları dile getirir:

“…Bu hafta Merhum Paşa çıkmadı, çıkmaya-
cak…İki haftaya kadar Ali Baba’yı çıkaracağım. 
Çünkü paşalar karıştıkça satış düştü, ziyan etmeğe 
başladık. Çok sıkıntılı vaziyetteyim.” (3)

Marko Paşa’nın okur sayısı azalırken, 
Sabahattin Ali’nin çevresi de boşalmaktadır. Kırk 
Haramilere Karşı: Ali Baba isimli derginin 4. 
sayısını yayınladıktan sonra yine eşine yazdığı bir 
mektupta, hiç kimseden, hiçbir arkadaşından yar-
dım görmeden dayanmasının imkansız olduğunu 
yazmaktadır. Bu mektuplardan kısa bir süre sonra, 
2 Nisan 1948’de ise ölümle buluşacaktır.

Marko Paşa, Sabahattin Ali’nin öldürülmesin-
den 6 ay sonra yeniden yayınlanır. Künyesinde şu 
isimler vardır: Müessis ve Sekreteri Aziz Nesin, 
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Rıfat Ilgaz. Peki, 
Marko Paşa’nın imtiyazını bu ekip, Orhan Erkip’ten 
nasıl kurtarmıştır? 

Sorulmamış Sorular

Mehmet Ergün’ün kitabında bu soruya verdiği 
cevap; Aziz Nesin’in Orhan Erkip’le uzlaşmak 
yoluyla imtiyazın geri alınmasını sağladığıdır. 
Zaten Aziz Nesin’in Bir Sürgünün Anıları adlı 
kitabının 13. baskısına eklediği bir mektup, bunu 
doğrulamaktadır. Rıfat Ilgaz ise kendisiyle yapı-
lan bir mülakatta bunları doğruladığı gibi, Aziz 
Nesin’in atladığı bir gerçeği de eklemektedir; 
Orhan Erkip imtiyazın geri alınması karşılığında, 
dergiye ortak edilmiştir. Provokatör Orhan Erkip, 
son Marko Paşa’nın, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz ile 
birlikte üçüncü ortağıdır. Tam da burada Mehmet 
Ergün bu güne dek sorulmamış şu haklı soruları 
yöneltmektedir: Aziz Nesin Orhan Erkip’le girişi-
len ortaklığı belirtmekten niye kaçınmaktadır? 

Marko Paşa Meselesi
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Orhan Erkip’in “polis ve milli emniyet görevlisi” 
olduğunu açıkça belirten Aziz Nesin’in Marko 
Paşa’yı devralmak için onunla ilişki kurması, 
dahası üçüncü ortak olarak almasının anlamı 
nedir? Bütün bunlara diyelim ki; Marko Paşa adını 
bu şahıstan kurtarmak için katlanıldıysa, provokas-
yondan sonra okurun gözünde tükenen bir dergi 
durumundaki Marko Paşa’yı yeniden ihya etmekte 
bu kadar ayak diremek niye? 

Halbuki Ali Baba’nın imtiyazı Rıfat Ilgaz’da 
olduğu için yeni bir atılım bu dergiyle de yapı-
labilirdi. Ancak Rıfat Ilgaz, Sarı Yazma isimli 
kitabında “Ali Baba, Sabahattin Ali’yi anımsatır, 
kötü çağrışımlara yol açabilirdi.” diyerek bunu 
niye tercih etmediklerini açıklamaktadır. (4) Rıfat 
Ilgaz’ın burada unuttuğu şey, provokatör şahsın 
da ortaklığıyla Marko Paşa’yı yeniden çıkardıkları 
tarihte (29 Ekim 1948) Sabahattin Ali’nin ölümü-
nün henüz bilinmediğidir. Herkes onun yurt dışına 
kaçtığını zannetmektedir. Kötü çağrışımlara yol 
açacak olayı, failler dışında henüz bilen yokken, 
bunu Ali Baba adını kullanmaktan kaçınmanın 
gerekçesi yapmak pek de ikna edici değildir. 

Sabahattin Ali’nin Ölümü ve Yalçın Küçük

Marko Paşa ve Sabahattin Ali olayı üzerine 
pek çok insan konuşmuştur. Söz alanlardan biri 
de Yalçın Küçük’tür. Y.Küçük’ün olayla ilgili tutu-
muna kitapta kısaca değinen Mehmet Ergün’ün 
aynı konuda kaleme aldığı, Adam Sanat.dergisinde 
yayınlanmış daha kapsamlı bir yazısı da var. 

Yalçın Küçük, bir büyük solcu basın başarı-
sı olarak gördüğü Marko Paşa’yı Aziz Nesin’in 
koleksiyonundan incelediğini söylemektedir (5) 
Ancak hem mizah hem de yakın dönem siyasi 
tarihimiz açısından önem taşıyan bu dergileri daha 
eline alırken, neyi bulmak istediğinin kararını ver-
miştir: Dergide Aziz Nesin’in yerini öne çıkarmak, 
Sabahattin Ali’nin yerini önemsizleştirmek! Aziz 
Nesin Marko Paşa Olayı’nda kendini öne çıkarmak 
için, dergideki yazıların niteliğine değil sayısına 
vurgu yapar. Daha sonraki yıllarda ise kendini 
iyice derginin odağına yerleştirir ve S.Ali’yi nere-
deyse tümüyle dışarıda bırakır:

“Marko Paşa olayında başından beri hep şu 
üç kişi olmuştur: Mustafa Uykusuz, Haluk Yetiş 
ve ben……Sabahattin bu iş için 650 lira sermaye 
koymuştu ve işin çok kıyısındaydı. Marko Paşa’ya 
10’u geçmeyen başyazıdan başka katkısı olmamış-
tır.” (6)

Fakat dergiye anti- emperyalist, bağımsızlıkçı 
çizgisini kazandıran da Sabahattin Ali ve kaleme 
aldığı o başyazılardır. Bu nedenle provokatör Orhan 
Erkip, Marko Paşa’nın idarehanesinden yazı, kari-
katür vb. malzemeyi çalıp, tamamen zıt bir çizgide 
sahte Marko Paşa’yı çıkardığında Aziz Nesin’in 
mizah öykülerini, M.Uykusuz’un karikatürlerini 
aynen kullanmış, ancak derginin perspektifini 
belirleyen S.Ali’nin yazılarını kullanamamıştır. 
Yalçın Küçük de tüm bunları bildiği, Marko Paşa 
koleksiyonunu incelerken kolayca görebileceği 
halde S.Ali’nin dergideki rolünü önemsizleştirmek 
adına görmezden gelmektedir. 

Yalçın Küçük, aslında Sabahattin Ali’nin öldü-
rülmesi ile ilgili tezi nedeniyle Marko Paşa olayına 
Aziz Nesin’in gözüyle bakmak zorundadır. Çünkü 
S.Ali’nin ölümünün solculuğu yüzünden olmadığı-
nı, hedef seçilmesini gerektirecek kadar solculuk 
yapmadığını kanıtlayabilmek için onun Marko 
Paşa’daki yerini de küçültmek lazımdır. Yalçın 
Küçük, Edebiyat Cephesi’nde şunları yazıyor:

“…Sabahattin Ali solculuğu yüzünden öldü-
rülmemiştir. Sabahattin Ali’nin solculuğunu bur-
juvazi ciddiye almaz. Ayrıca solculuk nedeniyle 
adam öldürmede, 1948 yılında, sıra Sabahattin 
Ali’ye gelmez. Bu önemli sonucun bir eki var. 1940 
yıllarında Türkiye’nin burjuvazisi yazarları hapse 
atıyor. Henüz öldürmüyor. Nazım hapistedir.”(7)

Halbuki Sabahattin Ali, daha 25 yaşındayken 
memleket aleyhine menfi propaganda yaptığı için 
tutuklanıyor,  Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılı-
yor, Marko Paşa serüveninde ise defalarca gözal-
tına alınıyor, tutuklanıyor. Ayrıca Marko Paşa, 
Tan Gazetesi’nin basılmasından sonra devletin 
solcuları zor kullanarak susturduğunu düşündüğü 
bir dönemde çıkıyor, egemen güçlerin temel tercih-
lerine karşı bir yayın politikası izliyor. Kısa sürede 
büyük bir yayın başarısı gösteriyor, köylere kadar 
ulaşıyor. Hükümet destekli gazetelerin yirmi bin 
basıldığı bir ortamda yetmiş bine varan baskıları 
yapılıyor.Kısaca devletin bu dergiyle uğraşmak 
için yeterince sebebi var. Derginin yönlendiricisi 
de Sabahattin Ali’dir. Tüm bunlar Yalçın Küçük’ün 
de kolayca ulaşabileceği bilgilerdir ve belgeleri de 
vardır.

Ancak Yalçın Küçük’ün “tezler”iyle tartışırken 
arşiv, belge ve benzerlerine vurgu yapmanın ken-
disi tarafından küçümsendiğini biliyoruz. Kendisi 
solcuların belge merakından daima şikayet etmiş-
tir. 
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Belgelerden söz edilince aklımıza E.H.Carr’ın 
“Tarih Nedir?” adlı o eşsiz kitabında anlattığı, tari-
hi anlamada tarihsel belgelerin yerine dair bir öykü 
geliyor: Weimar Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı 
Stresemann 1929’da öldüğünde, ardında 300 kutu 
dolusu evrak bırakır. Arkadaşları ve akrabaları bu 
büyük insanın anısına bir kitap bastırmak ister-
ler. Bakanın sadık sekreteri Bernhard çalışmaya 
koyulur ve 300 kutu içinden onun seçtiği belge-
lerle “Stresemann’ın Mirası” adıyla üç iri cilt bası-
lır.Bernhard’ın eledikleri de bir bodrumda çürüme-
ye bırakılacaktır. Bernhard’ın kitapta yer verdiği 
belgeler müteveffa dışişleri bakanının Batı politika-
sıyla ilgilidir; çünkü bunlar parlak bir başarıyla taç-
landırılmıştır. Bakanın Sovyetler Birliği ile ilişkileri 
içeren Doğu politikasıyla ilgili belgeler ise bu üç cilt 
içinde pek az yer alır; çünkü sadık sekreter bu alan-
da somut bir başarı görememiştir. Halbuki bakan 
dışişlerindeki mesaisi boyunca dikkatini çok daha 
fazla Doğu’ya yöneltmişti. Bu ciltlerin basımından 
bir süre sonra Hitler iktidara gelir ve ciltlerin çoğu 
piyasadan kalkar, belki de yokedilir. Daha sonra 
nadiren bulunan bu ciltlerden de kısaltılmış bas-
kılar yapılır, yani belgeler bir kere daha ayıklanır. 
Bu durumda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Weimar 
Cumhuriyeti’nin dış politikası üzerine çalışan bir 
tarihçi tümüyle belgelere dayanarak gerçeği pekala 
çarpıtabilir. Bu öykü bir yanıyla Yalçın Küçük’ün 
belge takıntısı olanlara ‘takmasını’ haklı gösteriyor 
olabilir. Geçmişi sadece belgelere dayanarak kavra-
mak istersek bir yığın tesadüfün ve öznelliğin tayin 
ettiği bir evrak yığınının altında kaybolabiliriz. 
Ancak tarihle ilgili çalışmaların kişisel fantazilerin 
ötesinde bir ciddiyetinin olması, hayal gücümüzün 
tarih bilgisi için bir imkan haline gelmesi de olgular 
ve belgelerle desteklendiğinde mümkün. Yalçın 
Küçük ise Marko Paşa ve Sabahattin Ali olayında 
önce fantazilerini şekillendirip, belge ve olgular-
dan kendi kurgusuna uygun olanları seçmektedir. 
Solcularla ilgili ‘tarihsel’ çalışmalarında sekreter 
Bernhard kadar da sadık ve vefalı değildir. 

Devlet Adam Öldürmez

Sabahattin Ali’nin öldürülmesinin siyasi bir 
nedeninin olmadığını kendine özgü metoduyla 
ispatlamaya (!) çalışan Yalçın Küçük’ün esas tezi, 
S.Ali’nin öldürülmeyi ‘hakedecek’ kadar solcu 
olmadığıdır. Bu konuda, artık aramızda olmayan 
Aziz Nesin’in, Yalçın Küçük’e de rahmet okutacak 
bir tespiti vardır: 

“Sabahattin Ali’nin kişi olarak kusurları, 
eksikleri, yanlışları vardı…Hem Sabahattin’i 
MİT öldürtmedi. Kişisel kusurlarının sonucu oldu 
başına gelenler. Devletin yetkili organlarının bir 
kişiyi öldürmek için tuzak kuracağına inanmı-
yorum ben. Marko Paşa’yı ben çıkardım. Herkes 
bilir bunu. Sabahattin Ali sadece yazı yazardı. 
Yazdıkları için, devlet bir adamı neye öldürt-
sün? Beni neden öldürtmedi?” (8)

Aziz Nesin, Madımak Otel’de alevlerin arasın-
dan kurtulmaya çalışırken şiddet ve devlet üzerine 
düşüncelerini hatırlamış mıydı bilemiyoruz. Yalçın 
Küçük ise Aziz Nesin’in bir araştırmacının teybine 
söylediği bu sözlerin ağırlığından kurtulmak için 
teybin bozuk olabileceği şeklinde komik bir açıkla-
maya sığınmaktadır.

Mehmet Ergün’ün Marko Paşa olayını anlattığı 
kitabı, mizah tarihimizi olduğu kadar siyasi tari-
himizi de ilgilendiren önemli bir çalışma, titiz bir 
araştırma. Marko Paşa meselesinin tüm yönleriyle 
ve Sherlock Holmes’e aratmayacak bir dikkat ve 
titizlikle ele alındığı kitapta, Necip Fazıl ve Büyük 
Doğu’sunun Marko Paşa ile münasebetine ilişkin 
bir bölüm de var. Kitabın sunduğu tüm lezzetleri, 
küçük bir yazıya sıkıştırmak haksızlık olacağı için 
bu bölümden bahsetmedik.

(1) Mehmet Ergün, Sahte Marko Paşa- Bir 
Provokasyonun Öyküsü, İstanbul 2003, 1.baskı, 
Papirüs Yayınevi  

(2)  age. sy. 22 -23-24

(3)  age. sy. 104

(4)  aktaran Mehmet Ergün, age. sy. 144

(5)  Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt: 
4, 2. B., İst., 1990, Tekin Yay., sy. 413

(6)  Mehmet Ergün, Sahte Marko Paşa- Bir 
Provokasyonun Öyküsü, sy.153

(7)  aktaran Mehmet Ergün, Adam Sanat S:
152, 1998-Temmuz, sy.25

(8)  aktaran Yalçın Küçük, Bilim ve Edebiyat, 
İstanbul, Ocak 1985, Tekin Yay., sy. 275
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(I)

Politik rapor: 

DÜNYA VE TÜRKİYE

KP Girişimi Meclisi, Dünyanın ve buna bağlı 
olarak ülkemizin çok kritik bir döneminde top-
lanmış bulunuyor. Yeni bin yılın ilk yılları, hem 
dünyanın bütün ülkelerinin işçi sınıfları, hem de 
tekelci kapitalizm açısından çok çetin geçmiştir. 
Tekelci kapitalizmin umulmadık soğuk savaş 
zaferinin sarhoşluğu çabuk dağılmış, dünyanın 
dikensiz bir gül bahçesi olmayacağı hemen anla-
şılmıştır. Muzafferlerin dünyayı yeniden taksim 
planı, ellerini uzattıkları hemen her yerde yerel 
direnişlerle karşılanmış, emperyalist ordular birkaç 
cephede birden savaşmak durumuyla karşı karşıya 
kalmıştır. 

Soğuk savaşın sona ermesi ve en önemlisi 
muzafferin tekelci kapitalizm olmasının, yeni bir 
savaşı tetiklemesi kaçınılmazdır. Şimdi hazırlık 
dönemindeyiz ve KP Girişimi Meclisi kendi müte-
vazı olanakları ile bu hazırlığı karşılama görevi ile 
yükümlüdür.

Bir savaş bitmiştir ve yeni bir savaş başlamak-
tadır.

Savaşın bir güç ve irade planlamasına dayan-
ması, kısa ve uzun vadeli hedeflerin saptanması 
ve hedefler arkasına güç yığınağı yapılması işi 
olduğu da açıktır. Yalnızca KP Girişimi açısından 
değil, düşman güçler açısından da planlama kaçı-
nılmazdır. “Yeni Bir Yüzyıl İçin Strateji, Güçler 
ve Kaynaklar” başlıklı rapor Fabrika’nın son 

iki sayısında yayınlandı. Üst başlığı “Amerikan 
Savunmasının Yeniden İnşası”dır ve kuşkusuz 
“savunma” kavramından anlamamız gerekenler 
kelimenin ilk anlamından daha derinlerdedir. 

Düzenin savunulması, birkaç on yıldan bu 
yana karşı-devrimin, her yerde, içerde ve dışarıda 
örgütlenmesi anlamına gelmektedir. Ve söylenil-
diği gibi; en iyi savunma, saldırıdır. Şimdi, tekelci 
kapitalizm, Irak’ta, Afganistan’da, Uzak Doğuda, 
Balkanlarda, Yoksul Güney Amerika ülkelerinde, 
Afrika’da, çıkarlarının güvence altında olmadığını 
düşündüğü bütün bölgelerde, büyük bir saldırı dal-
gasını planlamak ve ifa etmekle meşguldür. Açık, 
silahlı müdahalelerin yanında, dünyanın hemen 
bütün bölgelerinde hükümet darbeleri yapılmakta, 
atanmış hükümetler oluşturulmakta, uluslararası 
kuruluşların kıskacında tutulan ülkelerde ezilen 
sınıfların aleyhine olan politikalar dikte ettiril-
mektedir. Tekelci kapitalizm, “Mondializm”, ya da 
daha bilinen adıyla Yeni Dünya Düzeni, yeni bir 
Roma Barışı, ilhamını Pax Romana’dan alan bir 
Pax Amerikana peşindedir. Tek bir dünya hükü-
meti oluşturmak, dünyanın ve bütün kaynaklarının 
yönetimini bir avuç uluslararası şirketin yönetimine 
bırakmak gibi uçuk teoriler, tekelci yönetim odak-
larının salonlarında uçuşmaktadır. 

Elbette akılcı değildir; ancak akılın, bu dün-
yadan sürgün edilmesinden bu yana uzun yıllar 
geçmiştir. İrrasyonel, tepe taklak bir ilişkiler ağına 
dayanan bu düzen kendi aklını, irrasyonalizmi bes-
leyip büyütmektedir. Düzenin efendileri, temsilci-
leri geri zekalı gibi görünse de geri zekalı değildir. 
Ancak akılları başka bir akıl olmuştur; akıllıdırlar 

      Komünist Partisi Girişimi Meclisi 6-7 Mart 2004 tarihinde 
toplandı. İki gün süren toplantıya tartışılmak üzere sunulan iki 
rapor aşağıdadır. Ortak değerlendirme çalışmalarından sonra, 
raporlardan ilkini O. Gökdemir ve ikincisini S. Zeki Tombak 
kaleme aldılar.

 Meclisin toplantı gündemi oluşturulurken, ÜRÜN çevresi-
nin “eylem birliği önerisi” de görüşülmek üzere gündeme ilave 
edildi. 

 Meclis gündemine aldığı bazı konularda kararlar aldı ve 
bazı konularda ise yetkilendirmeler yaptı. Kararlar daha sonra 
yayınlanacaktır. Ancak ÜRÜN çevresinin önerisiyle ilgili kara-
rı en aşağıda yayınlıyoruz.

Komünist Partisi Girişimi Meclisi
Toplandı
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ve ancak akıl dışıdırlar. Gizli örgütlerinde, dinin, 
mistisizmin, hermetizmin en garip, en inanılmaz 
öğretleri yandaşlar bulmaktadır; eski ritüelleri 
tekrarlamaktan garip bir zevk almakta ve irras-
yonel öğretileri dünyayı şekillendirmek için kul-
lanmaktan kaçınmamaktadırlar. Savaşlarının adı 
artık “Armegedon”dur, düşmanları “goyim”dir ve 
“mesih”in dönüşü için savaşmaktadırlar. Sapkınlık, 
tekelci düzenin alamet-i farikasıdır. Bu bizleri 
şaşırtmamalıdır; akıl her zaman varolmuştur ama 
her akıl her zaman akılcı değildir.

Ortaçağ artığı garip tarikatların yeniden diril-
miş gibi göründüğü bu çağ, hiç kuşkusuz, tarih 
tarafından lanetle anılacaktır. Ancak, KP Girişimi 
Meclisi, tarihin görevlerini tarihe hatırlatmak için 
toplanmış değildir. Bu saldırı dalgasını karşılamak, 
durdurmak ve elbette saldırıya bir karşı saldırı 
dalgası ile karşılık vermek, henüz bir girişim bile 
olsa KP adını taşıyan her topluluğun kaçınılmaz 
sorumluluğudur. KP Girişimi, tıpkı düzenin 
efendilerinin yaptığı gibi, geçmişin muhasebesini 
yapmak, bunun ışığında gelecek yüzyılın planları 
oluşturmakla görevlidir. 

Şimdi, dünyanın bu kritik dönemecinde işçi 
sınıfının savunmasının yeniden inşasını planlama 
göreviyle yükümlüyüz. Bir partinin oluşturulması, 
kuşkusuz bu savaşın genelkurmayının oluşturul-
ması ile eş anlamlıdır. Kaçınılmaz ve ertelenemez 
görevlerle karşı karşıyayız. 

Sabrımız sonsuz ancak vaktimiz sınırlıdır. 

Girişimimiz, dünyanın gidişi karşısında sabır-
sız ancak işleri aceleye getirmeden yürümelidir. 

Plan gereklidir ancak planı beklemek lüks-
tür. Plansız yürüyoruz ve planı gereksiniyoruz. 
Aklımızı, kollektif bir akıla dönüştürdüğümüzde, 
bir planımız da olacaktır. Meclis, plandan önce, 
aklını birleştirmek, kendini gerçek bir meclis haline 
getirmekle yükümlüdür.

Ortadoğu’da, dünyanın orta yerinde ve 
Ortadoğu’nun ortasında, büyük sorumluluklarla 
karşı karşıya olan KP Girişimi, yalnızca kendi 
ülkesinin sınırları ile sınırlı değildir. Bütün dünya, 
burada toplanmış olan meclisin üzerine yığılmak-
tadır ve bu salondaki her yoldaş, tarihin toplan 
borusunu çalma şansına sahiptir. Güçlerinizi ve 
akıllarınızı biriktirin. Bozgunculara, korkaklara, 
savaş kaçkınlarına fırsat vermeyin. Gün geldiğinde 
kılıçlarını bileylememiş, yüreğini tahkim etmemiş 
ve yoldaşlarının ipine sarılmamış olanlar, düşman-
larının önünde diz çökeceklerdir. Ve sınıfımızın 

savaş deneyimi ve savaş gücü bu savaşı kazanmaya 
yeterlidir.

TÜRKİYE: Bir imparatorluk bakiyesi olan 
Türkiye, Birinci savaşın fiilen bitmesinin ardından, 
geri çekildiği sınırları nihayet kendi doğal sınırları 
olarak kabul etmiştir. Sağda ve solda dillendirilen 
“alt emperyalist” ülke olma iddiaları boş çıkmıştır. 
Kıbrıs terk ediliyor ve Güney Kürdistan’a ilişkin 
iddianın arkasında durulmayacağı görülmüştür. 
“Türk Dünyası” ile ilgili bir planlarının olmadığı 
ise gittikleri hemen her yerden aynı hızla çıkma-
larından belli olmuştur. Kısaca, Türkiye’nin yayıl-
macı bir dış politika izlemesine ekonomik gücünün 
yetmeyeceği anlaşılmıştır ve bu, önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’nin de “yeniden yapılandırılacağı” 
anlamına gelmektedir. Yönetenlerin ayakları altın-
daki toprak bugün her zamankinden daha kaygan-
dır ve AB programı bir kaçış programıdır. Türkiye 
yönetenleri, Türkiye’yi yönetmekten acizdir. ABD 
ve İsrail’le yakınlaşma, teslim olma manevraları 
ise “celladına aşık olma” sendromudur. ABD’nin 
“Büyük Ortadoğu” ve İsrail’in vaad edilmiş toprak-
lar programı, Türkiye için kurulan bir dar ağacıdır. 

Yüzyılın planlandığı bir çağda, günü kurtarma 
politikası bir politika değildir ve egemenlerin bun-
dan başka bir politikası yoktur. Bir yenisini yapma-
ya muktedir olmadıkları da açıktır; Türkiye’nin 
kuruluşunda etkin olmuş bütün tarz-ı siyasetler 
yıpratılmış ve hurdaya çıkarılmıştır. Milliyetçilik, 
islamcılık ve batıcılık artık bir politika değildir; 
çıkar yol olmadıkları görülmüştür. Yüzyılın başın-
da oluşan tarz-ı siyasetlerden ayakta kalan yalnızca 
Komünizm siyasetidir. Türkiye’nin Ortadoğu’daki 
geleceği, bugün her günküden daha fazla, bu 
tarz-ı siyasetin hayat bulmasına bağlıdır. “Büyük 
Ortadoğu” projesine karşı, “Birleşmiş sosyalist 
Ortadoğu” oluşturulmadan, bu coğrafyada, bütün 
yerelliklerin tartışma konusu yapılması kaçınıl-
mazdır. ABD ve İsrail, önümüzdeki yüzyılda, 
Ortadoğu’daki mevcut bütün sınırları yeniden çiz-
meyi deneyecektir. Komünist hareket, buna ancak 
Ortadoğu’daki bütün sınırları ortadan kaldırarak 
cevap verebilir. 

İSRAİL: İsrail devleti, emperyalizmin bir 
oldubittisidir. İsrail, yoksul Filistin halkının toprak-
ları gasp edilerek kurulmuş korsan bir devlettir. Her 
İsrail vatandaşı, sivil veya asker olduğuna bakıl-
maksızın, Ortadoğu’ya yerleşmiş işgalci bir güçtür. 
İsrail devleti meşru değildir. Yalnızca korsan ve 
işgalci olması nedeniyle değil; Birleşmiş Milletler 
kararı ile Siyonizm bir ırkçılık türüdür. Bir devlet 
olsa dahi, ırkçılığın komünistler tarafından meşru 
görülmesi düşünülemez ve kabul edilemez. İsrail 
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devleti, yıkılmalıdır ve işgal ettiği topraklar Filistin 
halkına iade edilmelidir. Filistin topraklarına 
Filistin halkının rızası hilafına göçmüş her İsrail 
vatandaşı geldiği ülkeye geri gönderilmelidir. 
Birleşmiş Milletler, isteyen Yahudilere yeni bir yurt 
göstermekle yükümlüdür. Yahudiler, Filistin’de, 
ancak Filistin devletinin “özgür ve eşit” bir yurttaşı 
olarak kalabilir.  

İsrail devleti, ırkçı siyonizm ideolojisine 
dayandığı için, ayrımcı ve yayılmacıdır. İsrail, 
Ortadoğu’nun bağrına saplanmış bir hançerdir. 
“Birleşik sosyalist Ortadoğu”, her türlü ırkçılığın 
tarihin çöplüğüne atılması ile mümkün olacaktır.

IRAK: Irak emperyalist işgal altındadır. Irak 
halkı, bir yıla yaklaşan yiğit bir direnişin sonucun-
da, emperyalistlerin planlarını bozmuştur. Irak, 
teslim olmuyor ve teslim olmayacaktır. Üstelik, 
Saddam kamburundan kurtulmuş ve hafiflemiştir. 
Yiğit Irak halkıyla dayanışma bütün Ortadoğu 
halklarının kaçınılmaz görevlerinden biridir. 
Büyük Ortadoğu planının bozulması, Irak halkının 
direnmesi ile mümkün olacaktır. 

Ortadoğu’daki kukla Arap yönetimleri de Irak 
direnişin tehdidi altındadır. Irak direnişin sürmesi, 
bütün işbirlikçi Arap egemenlerinin kabusudur. 
Kaçınılmaz olarak yıkılacaklardır ve akıbetin 
gerçekleşmesi yalnızca bir zaman sorunudur. 
Emperyalist barış planı Irak’ta düğümlenmiştir ve 
planı bozmak Ortadoğu halklarının ellerindedir.

BALKANLAR: Soğuk savaşın ardından ilk 
müdahale alanı olan Balkanlardaki geçici sükunet 
havası kimseyi yanıltmamalıdır. Balkanlarda bütün 
taşlar yerinden oynatılmış ve yeni bir düzen kuru-
lamamıştır. Balkanlar potansiyel bir çatışma olanı 
olma riskini taşımaktadır. Parçalanmanın şoku 
geçtiğinde, yeni çatışmaların oluşması da kaçınıl-
mazdır. Balkanlara yönelik AB planı ise bölgeyi 
bütünüyle hazmetmekten uzaktır. Daha şimdiden 
Balkan ülkeleri AB’nin kırsal alanı durumundadır 
ve Balkanlardaki bütün sınıfsal ayrılıkları AB’nin 
içine taşıyacaktır. AB, zenginler ve yoksullar ola-
rak kendi içinde parçalanacaktır.

UZAK DOĞU: ABD, Çin’in büyük ve hızlı 
ilerleyişinden çok rahatsızdır. “Amerikan Yüzyılı” 

projesi, büyük çatışma alanı olarak Uzak Doğuyu 
göstermektedir. Ancak Çin, kolayca baş eğecek 
küçük ve yoksul bir ülke değildir. Çin, Rusya ve 
Hindistan’ın içinde yer aldığı Şanhay Birliği, hatta 
Birleşik Avrupa, “Amerikan Yüzyılı” projesinin 
karanlık noktalarıdır. Yüzyıl projesinin, Çin seddi 
önünde şaşkın ve çaresiz kaldığı açıktır. Asya, 
yeniden düşmanlarının önüne kendi savaş naraları 
ile çıkacaktır.

ABD: Bütün heybetli görünümüne karşın, 
emperyalist hegemonyayı elinde bulunduran ABD 
göründüğü kadar rahat değildir. Dünyanın finans 
merkezi, bankası haline gelen ABD, dünyanın 
atölyesi haline gelme girişimleri karşısında panik-
lemektedir. Fiili üretim, her geçen gün daha fazla, 
tekelci merkezlerin dışına doğru kaymakta, bütün 
zenginliklerin üretimi “yoksul” güney ülkelerinde 
yapılmaktadır. Bu tepe taklak alem değişmeye 
teşebbüs ettiğinde, ABD’nin elinde kağıtlardan 
başka bir şey kalmayacaktır. Bir zincir var ve zin-
cirin varlığı her halkanın halka olmayı kabul etme-
sine bağlıdır. Bu zincir şimdi her noktada kırılma 
eğilimleri gösteriyor ve kırılması mümkündür.

Öte yandan, “Amerikan Yüzyılı Projesi”nden 
anlaşılacağı gibi, Amerikan Pax’ını sürdürmek için 
yeterince ideolojik destek yoktur. Amerikan Barışı 
kendi geleceğini ironik bir biçimde askeri güce 
bağlamaktadır ve ideoloji olmadığında askeri güç 
hiçbir şeydir. Soğuk savaşın muzafferleri, zaferle-
rine uygun bir ideoloji yaratamamışlardır. Ölmekte 
olan bir kültür yeni bir ideoloji yaratamaz. 

Görüldüğü gibi, dünya, tekelci kapitalizmin 
düzenine uyacak olgunlukta değildir. Direnişler 
var ve büyüyecektir. Amerikan planı, bu yüzden 
askeri kompleksini birkaç cephede birden savaş-
ma gereğine göre düzenlemektedir. Dünya tarihi, 
insanlığın en acılı yüzyıllarından birine tanıklık 
etmek için hazırlanmaktadır.

Direnişin örgütlenmesi, bütün mevzilerin tah-
kim edilmesi, savaş sürdürülürken gelecek on yılın 
ve gelecek yüzyılın planlanması; savaşsız, sınıfsız 
yeni bir dünyanın yaratılması. KP Girişimi Meclisi, 
bu iddianın arkasında durduğunda, yeni bir eşik 
daha aşılmış olacaktır.

Komünist Partisi Girişimi Meclisi
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                                                   28 KANUNUSANİYİ UNUTMA !..
1921 yılı Ocak ayının 28’ini 29’una bağlayan gece, Trabzon açıklarında seyreden bir motora, arkadan gelen bir diğer motor yetiş-
ti. İki tekne bordo bordoya geldiler.Yolcuları limanda  silahsızlandırılmış ilk teknedekilerin aksine; arkadan yetişenler dişinden tırna-
ğına silahlıydı. İlk teknedekiler, altı ay önce kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin, Genel Başkan Mustafa Suphi dahil, önder kad-
rosundandı. Arkadan yetişenler Trabzon limanı kahyası ve Kuvayı Milliye kumandanı Yahya  Kahya’nın adamlarıydı. Komünistler 
işgal altındaki vatanın bağımsızlığı için savaşmak üzere Anadolu’ya gelmişlerdi. Yahya Kahya, Ankara’dan emir almıştı.

Nazım Hikmet’in söylediği gibi, İki motorda iki sınıf çarpışıyordu.

Burjuvazi için öncelik milli düşmanlıkta değil; sınıf düşmanlığındadır. Burjuva Fransa’nın Halk Ordusu, Prusya desteğinde Paris 

Komüncülerini katliamdan geçirdi. Çin’in burjuva milliyetçi ordusu, sömürgecilerin desteğinde Şanghay işçilerinin ayaklanmalarını 
bastırır, komünist katliamı yapardı. Vb. 

Henüz kurulmakta olan Cumhuriyetin temellerine  komünist kanı dökülen 28 Kanunusani’den (Ocak) 24 gün sonra, 21 Şubat 
1921’de Londra Konferansı başlayacaktı. İstanbul Hükümeti’nin yanı sıra, Ankara Hükümeti de Konferansa davetliydi. Mustafa 
Kemal ve yakın çevresi, İngiltere emperyalizmine güvence vermeye çalışıyordu. “Yunanistan’ın arkasındaki desteğinizi çekin, 
desteğinizi bize verin, biz de silahlarımızı Şarka (Sovyetler Birliği) çevirelim.(1) Güvenceler birbirini izliyordu. TKP önderlerinin 
katledilmesi, Kuvayı Seyyare’nin tasfiyesi; TBMM’deki Halk Zümresi/Yeşil Ordu’nun ve Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın dağıtıl-
ması, Londra Konferansı’nın hemen öncesinde ve eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Emperyalizme şu söyleniyordu: Kemalistler, 
Anadolu’da komünistlere, halkçı/devrimci güçlere göz açtırmayacaktır. 
Bununla yetinilmedi. İngiltere emperyalizminin gönlünü kazanmak için, Londra Konferansı’nın başladığı 21 Şubat’ta, Misak’ı 
Milli sınırları içinde olmayan ve Sovyetler’in daha önce savaş sebebi sayacağını açıkladığı Batum’un işgali için Kazım Karabekir 
Paşa’ya emir  telgrafı gönderildi. Karabekir Paşa “Şark siyasetimiz böyle değildir” diye direndiyse de, Ankara’nın ısrarı üzerine, 11 
Mart’ta Batum işgal edildi. Kızılordu ile Türk birlikleri karşı karşıya geldiler. Daha Sakarya savaşı bile yaşanmamıştı.
Ancak İngiltere siyasetini değiştirmedi. Ankara temsilcisi Bekir Sami Bey’in İngiltere Başbakanı Lloyd George ile yaptığı ve gizli 
kalacağını sandığı görüşmenin tutanaklarından bir nüshayı Sovyet Dışişleri Bakanlığına teslim etti. 
Kemalizmin emperyalizmle uzlaşma hayallerinin ilk aşaması hüsranla sona ermişti. Sovyetlerle Moskova anlaşması imza-
landı ve Batum boşaltıldı.
Devletin tarihçisi Cemal Kutay işte bu ortam içinde işlenen komünist katliamını şöyle açıklıyor: “Onları Ankara’ya sokmamak, 
Yunan’ı denize dökmekten daha hayati bir şart olmuştu. ...Ve bu şerefli vatan vazifesini nefislerine layık görenler, 28 Ocak 1921 
gecesi, Trabzon açıklarında Mustafa Suphi ve on beş Yoldaş’ının cesetlerini Karadeniz’in dalgalarına teslim ettiler.” (1968) (2)

Komünistlere, devrimcilere, düzen muhaliflerine karşı siyasi cinayetleri “şerefli vatan vazifesi” gören zihniyetin, 80 yıldır tarih-
çileri de eksik olmadı, tetikçileri de, hükümetleri de... Cinayetten 4 ay sonra; ortalık biraz yatışıp, Sovyetler Birliği’nin ve TBMM’nin 
tepkileri kontrol altına alındıktan sonra, Yahya Kahya’ya bir tebrik telgrafı ulaştı:
“Hissiyat ve teminat-ı vatanperveranenize teşekkür ederim. T.B.M.M. Reisi Mustafa Kemal. (1921) (3)

Sonradan Yahya Kahya ileri geri konuşmaya başlayınca, bir otomobilin içinde, faili meçhul bir cinayete kurban gitti. 

Tanıklar, öldürenlerin Topal  Osman’ın adamlarından olduğunu söylediler. Başka nedenlerle birlikte, Topal Osman’ın tasfiyesin-
de bu cinayetin de payı oldu. Topal Osman Ankara’da öldürüldü. Cinayet zincirinin her halkası, azmettirici siyasi merkezin kanlı 
parmak izlerini silmeyi amaçlıyordu. Bu cinayetler dizisine 1974’te bir ışık düştü. “Mustafa Kemal Paşa’nın özel muhafızı olan 
İsmail Hakkı (Tekçe), ölümünden sonra yayınlanan hatıralarında, aldığı bir emir üzerine Topal Osman’ın iki adamını yanına alarak 
Ankara’dan gidip Yahya Kahya’yı kendisinin öldürdüğünü açıklamaktadır. (4)

Komünistler, cinayetin dosyası açılsın, katiller açığa çıkarılsın peşinde değil. Katiller de öldürüldü ve onların katillerinden de 
öldürülenler oldu. Önemli olan cinayetin hangi siyasi geleneğin dosyasına yazılacağıdır. Azmettirici siyasi merkez o gün de gör-
meyi bilenler için apaçık ortadadır, bugün de...Cinayetin nasıl planlandığını öğrenmek isteyenler için, cinayetin gerçekleşmesinden 
12 gün önce, 17 Ocak 1921 tarihinde, TBMM’de yapılan Gizli Celse’de Mustafa Kemal’in yaptığı uzun konuşmayı okumalarını 
öneriyoruz. (5)

Bütün bunlardan sonra, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını “İttihatçılar”, “Lenin”, “Stalin”, “hırsızlar” öldürttü demeye devam edenleri, 
örneğin Cumhuriyet yazarı Attila İlhan’ı; “burjuvazi” öldürttü diyen, ama burjuvazinin siyasi temsilcisinin hangi siyasi akım, hangi 
siyasi aktör olduğunu söyleme cesaretini bulamayan, hem “Atatürkçü, hem Mustafa Suphi’nin yoldaşı” olabileceğini sanan sol 
siyaset figürlerini; cinayeti “katiller” işledi diyen “küçük kurnazları” ve bu eğilimlerin solla, komünist hareketle kemalizmi kader birliği 
ettirmeye çalışan ortak, sağcı zihniyetlerini tarihe geçirmek istiyoruz.

      Onbeşler savaş sloganlarımızdır.
 Onbeşler kızıl sancaklarımızdır.
 28 Kanunusaniyi Unutmuyoruz.

                                                               Sosyalist Gençlik                                   
                  

(1) T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, C.II  İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı İstanbul 1999, Aydın Mebusu Mazhar Bey’in konuşması, 13 Aralık 1921 tarihli oturum.
(2) C. Kutay, Tarih Sohbetleri Mecmuası, sayı 8, s.227, Mayıs 1968, İstanbul
(3) C. Kutay, a.g.d.
(4) Dr. Yavuz Aslan, Türkiye Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, s. 353-354, T.Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1997
(5) T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 17 Ocak 1921 tarihli “Komünizm” gündemli oturumda M. Kemal Paşa’nın konuşması. a.g.y.
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(II)

Ne Yapmaya Karar Verdik:
 Ana Halka Meselesi

 Türkiye sosyalist hareketi derin bir etkisizliği 
yaşıyor. Etkisizlik esasen Türkiye sosyalist hare-
ketinin değil; bütünüyle Dünya komünist ve işçi 
hareketlerinin sorunu. 1970’lerde yaşamış olanlar 
hatırlamakta güçlük çekmeyeceklerdir: “Dünya 
Sosyalist Sistemi”nin, varolan sosyalizmin bütün 
iç sorun ve zaaflarına rağmen, itibarı en üst düze-
yindeydi. Kapitalist ülkelerde komünist ve işçi 
partileri etkindi. Bazıları ülkelerinin parlemento-
larında güçlü gruplara sahipti. Sendikal hareket ve 
işçi hareketinin bütünü üzerinde güçlü bir etkileri 
mevcuttu. Sosyalist sistemin desteğini yanında 
bulan ulusal kurtuluş hareketleri, başta Vietnam 
olmak üzere, sarsıcı  başarılar kazanıyorlardı. Latin 
Amerika’dan Yemen’e, Umman’a, Afrika içlerine 
ulusal kurtuluşçu, anti sömürgeci, anti-emperyalist 
gerilla hareketleri en uzak ülkelerin gençliği için 
bile esin kaynağı durumundaydılar. Marksizm 
(ve marksizmden esinlenen fikri akımlar), dünya 
çapında entelektüel hayatın en itibarlı düşünce akı-
mıydı ve diğer akımlar için temel bir referanstı. 

1980 yenilgisi Türkiye sosyalist hareketi için 
fikri bir yenilgiden ziyade örgütsel/politik bir yenil-
gi idi. Özellikle ilk yıllar, sosyalist ve devrimci 
örgütler üzerinde estirilen teröre, yığınların bu 
terörün etkisiyle soldan, sosyalist hareketten fiilen 
uzaklaşmasına rağmen, hala zihinlerde ve duygu-
larda sosyalist hareketin etkisini koruduğu yıllardı.

1990’ların başında, SSCB’nin dağılmasıyla 
birlikte fiziki yıkım, kendisinden çok daha derin 
olan fikri bir yenilginin önünü açtı. Emperyalist 
küreselleşme, sosyalist hareketlerin özgüveninin 
sarsıldığı ve ezberinin bozulduğu şartlarda kendi-
sini gerçekleştirdi. Marksistlere “anladıkları dil-
den” hitapeden “tarihin sonu” ilanıyla dünyada 
rakipsizliğini ilan ettiğinden bu yana uzun bir süre 
geçmemesine rağmen, liberalizmin insanlığa ne 
refah, ne barış, ne adalet, ne artık tahrip edilmeyen 
doğa...vb. sağlayamayacağı ortaya çıkmış bulunu-
yor. Emperyalizm fikri ve ahlaki olarak çoktan  
iflas etse de, cüretkar adımlarına hergün yenilerini 
eklemeye devam ediyor.

Türkiye sosyalist hareketleri, kendi siyasi yak-
laşım ve perspektiflerinden bağımsız olarak, bir 
parçasını oluşturdukları dünya sosyalist ve ilerici 
hareketlerinin yaşamakta olduğu bir dizi hastalık 
ve zaafla varlığını korumaya çalışıyor ve yeniden 
büyümek ve etkinleşmek istiyor.

 Bu zaaf ve hastalıkların hemen hiçbirisi 
1990 sonrasında veya 1980 sonrasında birdenbire 
ortaya çıkıvermiş sorunlar değildir. Çoğunun fikri, 
ideolojik, politik  ve örgütsel temelleri çok daha 
eski tarihlere gider ve yukarıda işaret ettiğimiz 
gibi çoğu Türkiye sosyalist hareketine özgü, ilk bu 
topraklarda uç vermiş hastalıklar değildir.

- Milliyetçilik bu zaafların kökü en eski olan-
larındandır. Dünya sosyalist hareketinin bütününde 
etkindir ve emperyalist küreselleşme karşısında 
proleterya enternasyonalizmi temelinde cevap 
oluşturamayan sosyalist hareketlerin tümünde 
olduğu gibi, Türkiye sosyalist hareketinde de en 
temel hastalık düzeyine yükselmiştir. Emperyalist 
küreselleşmeye karşı ulusal cevaplar oluşturmaya 
çalışanlar; başka türden milliyetçiliklerle eninde 
sonunda kucaklaşacaklardır. Bütün bir Kürt savaşı 
boyunca sessiz kalarak, mahkeme yüzü görme-
meyi başaranlar; mahkemelere gidip “Kurtuluş 
savaşındaki çözüm”ü, yani bugüne gelişi sağlayan 
başlangıcı savunduğunu söyleyenler; kendi savaşı-
mının sınıfsal dolayısıyla daha ileri olduğunu iddia 
ederek “ulusal” savaşımı küçümseyen ve bu yolla 
milliyetçilik sınavından geçenler; elbette emper-
yalist küreselleşmeye ulusal cevaplar vermekte 
zorlanmayacaklardır. Sorun sosyalist hareketin 
bütününün bu zaafları kaldırma kaabiliyetinde-
dir. Ne yazık ki, İP gibi MGK Toplumla İlişkiler 
Başkanlığı’nın adamları bile, Kızılelma ittifakların-
dan sonra da, sol sayılmaya devam edilmektedir.

- Geçmişte proletarya enternasyonalizmini 
“abi partinin” veya “abi partilerin” her söylediğini 
ve yaptığını “doğru kabul etmek ve açıklamak” 
gibi zavallı bir biçimde anlayan ve bunu temel bir 
anlayış düzeyine çıkaranlar; bugün de kendilerine 
“abi parti” aramayı sürdürüyorlar. 

- Küresel kapitalizme marksist iktisat politikası 
temelinde itiraz olarak dile getirilen ise, burada 
özellikle Türkiye sosyalistlerini kastediyoruz; 
Keynesçilikten ibarettir. “Özelleştirme karşıtlığı” 
tam bir sosyaldemokratlık ve milliyetçilik yarışına 
dönmüş durumdadır.

- Mevcut parti ve örgütlerin tamamı, “genel 
sekreter”in veya tepedeki bir-iki kişinin herkesin 
yerine düşündüğü; programatik temeller zayıf 
olduğu ölçüde siyasi merkeziyetçiliğin yerine, 
despotik bir idari merkeziyetçiliğin aldığı partiler 
halindedir. Bu parti modeli reel sosyalizmden, 
özellikle SBKP’’den devralınmış bir modeldir ve 
sosyalizmin çözülüşünde en önemli role sahip olan 
“işçi yığınlarının siyasi insiyatifinin köreltilmiş 
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olması” gerçeğinin bir tezahürü olan bu hastalık; 
daha hiçbir zafer yaşamamış sosyalist hareketler 
için tamamiyle köreltici bir etki yapmaktadır. 
Deyim yerindeyse “cin olmadan adam çarpmaya” 
yeltenen “karizmatik şefler”, sadece kendilerini 
değil; partilerini ve partinin militanlarını da “şarap 
olmadan sirke” haline getirmektedirler. Bu parti/
örgüt modelinin değişmesi ise, sosyalizmin ne 
olduğu hakkında marksist bir kavrayışın yeniden 
güçlenmesiyle ilgilidir. Sosyalizmin ne olduğu 
konusuna aşağıda yeniden değineceğiz. 

Reel sosyalizmin çözülüşü, daha önce dile 
getirdiğimiz gibi, “sovyetik” şeklinde kategorize 
edilen parti ve örgütlerin kadro birikimini prog-
ramsız hale getirmiştir. Ancak aynı çözülmenin 
dolaylı sonuçları olarak Troçkizm de, Arnavutçuluk 
da programsızlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 
Programını kaybetme sorunu, TKP’nin kendi 
tarihinin en büyük deneyimlerini gerçekleştirdiği, 
işçi sınıfı içinde en büyük ve militan yığınsallıkları 
yakaladığı bir dönemin sonunda yaşanan likidas-
yonun, bu partinin kadro birikimi nezdinde gerçek 
bir itirazla karşılanamamasına yolaçmıştır. TİP ve 
TSİP için de aynı değerlendirme geçerlidir.

Reel sosyalizmin çöküşü ve programsız kalma 
arasındaki bağ, bir sembolden, politik bir gerçekten 
yoksun kalma durumu değildir. Programsız kalma 
tesbitini bu çerçevede değil; kelimenin gerçek 
anlamıyla yapıyoruz. Ekim Devrimi’nden 1990’a 
70 küsur yıllık deneyim karşısında derinlikli bir 
yaklaşım geliştirmek; bu deneyimin teorik mira-
sında marksizmle marksizm olmayanı birbirinden 
ayırmak; parti anlayışını, devlet teorisini, parti-
yığın ilişkilerini, sosyalizmin toplumsal örgütle-
nişini vs. vs. bu büyük deneyimle de zengileşmiş 
olarak “temize çekmek”; yeni bir program üretmek 
bakımından şarttır. Aynı teorik çaba, milliyetçiliğin 
karanlığına sığınarak, MGK ile, Genelkurmay ile, 
MHP ile ortak bakış açıları üreterek küresel kapi-
talizme karşı koyacağını sanmanın; Keynesçiliği 
marksizmle karıştırmanın yerine; mevcut dünyayı, 
kendi gerçekliği içinde kavramak için de gösteril-
mek zorundadır. 

“Sovyetler Birliğine laf söyletmem arkadaş” 
saçmalığı Ekim Devrimine ve Sovyet deneyimine 
sahip çıkmak değildir. Herhangi bir deneyimi veya 
herhangi bir şahsiyeti eleştiri üstü gören her anlayı-
şın, sahiplerini götüreceği yegane yer Marksizmin 
dışı ve uzağıdır. Ekim Devrimine, Sovyetler Birliği 
deneyimine veya Küba’ya veya mevcut komünist 
partilerin herhangi birine veya birkaçına karşı içi 
boş övgü ve sahiplenmeler; programsızlığın açık 
tezahürlerindendir. Elde kalanı, derme çatma ve 

eklektik görüşleri program sanma; bu zannın tutar-
sızlıklarını imalarla, sahte sadakat gösterileriyle 
kapatma çabaları, programsızlığı giderek “başı 
kesik tavuk” gibi bilinçsizce, günü birlik politika-
larla kendini ve çevresini meşgul etme düzeyine 
taşımıştır. Bu tip örgütlenmelerin örneklerini ver-
meyeceğiz. Çünkü Türkiye sosyalist hareketi söz-
konusu olduğunda hemen bütün parti ve çevreler 
benzer bir hali yaşamaktadır. 

Sosyalist hareketin program düzeyinde karşı 
karşıya kaldığı bu sığlık,sosyalist siyasetin en 
temel bilgilerini  hafızalardan kazımaktadır. 
Güçlenmenin ve başarmanın ölçüsü değişmiştir. 
İktidar mücadelesi diğer sola karşı verilmektedir. 
Sosyalist hareket faşist temellere sahip, baskıcı, 
gerici bir siyasi düzen içinde güçlenmeye çalışır-
ken; başta kendi parti/örgüt zeminleri olmak üzere, 
gücünün yettiği her yerde yasakçı bir zihniyeti ve 
bir cemaat ruh halini geliştirmektedir. Sosyalizm 
eğer bir özgürleşme mücadelesi değilse hiçbir 
şeydir: 

Sosyalizmi bir kalkınma modeli; emekçilerin iş 
ve ekmek mücadelesi; bir politik kadronun iktidara 
gelmek için kullandığı bir bahane; bir azgelişmiş-
likten kurtulma projesi; içine kapalı, izolasyonist 
bir model; bir defa da “bizim” yasaklar koyaca-
ğımız; siyasi polisin bu defa da “bize” çalışacağı; 
bu defa “bize ve düzenimize düşman olanların” 
işkence göreceği ve siyasete yasaklanacağı, ica-
bında kurşuna dizileceği bir düzen olduğunu düşü-
nenler yanılıyor. Bu bakış açıları, maalesef  reel 
sosyalizm deneyiminin hastalıklarını sosyalizmin 
kendisi sanan bir zihniyetin tezahürleridir. Zaten 
reel sosyalist deneyin yaşadığı çöküşün müseb-
bipleri arasında, bu zihniyet başrolü oynamaktadır. 
Eğer reel sosyalizm 70 küsur yıl yaşayabildiyse, 
bu zaaflarından dolayı değil; bu zaaflardan ibaret 
olmadığı, işçi ve emekçiler için sağladığı imkan-
lardan ve daha önemlisi insanlık için yaşattığı 
savaşsız, sömürüsüz, özgür bir geleceğe dair büyük 
umutlardan dolayı yaşamıştır.

1980 politik/örgütsel yenilgisinin üzerinden 24 
yıl, eskilerin deyimiyle bir rub-u asır geçti. 1990’ın 
üzerindense 15 yıl. Programsızlık karşısında çeşitli 
tutumlar geliştirildi. Bunlardan birisi, 1980’lerin 
içinde, örgütü sağ salim 12 Mart çıkışına benzer bir 
çıkış noktasına götürmek; baskı döneminin geriye 
çekildiği anda atağa geçmeye hazır olmaktı. Bunu 
deneyenler çok oldu. Faşizmin en ağır dönemlerin-
de mücadele edecekleri zeminlerden geri çekilen-
lerin, bir imkan bulunca yeniden toparlanmalarının  
sınıf mücadelesine katkısının ne olacağı sorusu bir 
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yana; bu zihniyet sahiplerinin hiçbirisi amaçladığı 
toparlanmayı yaşayamadı.

“Büyük şeflerin” cezaevlerinden çıkmasını 
bekleyenler de oldu. Çıkanlar çıktığında ne gök 
yarıldı, ne yıldırımlar çakmaya başladı.

Gücüne en çok inanılan “ikame program” ise 
“BİRLİK” idi. Yapılamayan her şey birlik oluna-
madığı için yapılamıyordu. Bu bakımdan ÖDP 
deneyimi çok önemlidir. Birlik, ÖDP’de mümkün 
olabilecek en geniş ölçekte gerçekleşti. Böylece 
program düzeyine yükseltilmiş “Birlik”in aslında 
bir program olmadığı ve herhangi bir yolaçıcılığa 
sahip bulunmadığı anlaşılmış oldu.

Şimdilerde ise, adını ve ünvanlarını koruya-
rak başka programlara iltihak etmenin yaygın ve 
güçlü bir eğilim olduğu günlerdeyiz. “Kopenhag 
Kriterleri” programına iltihak eden de var, 
MGK’nın programına iltihak eden de.

Komünist Parti Girişimi, öncelikle entelektüel 
hayata marksist bir müdahaleyi gerçekleştirmenin; 
bu müdahaleyi giderek güçlendirmenin hayati 
önemde olduğunu tesbit etmektedir. Sovyetler 
Birliği Deneyimini sahiplenmenin veya Türkiye 
komünist hareketinin geleneklerini sahiplenme-
nin, ciddi bir eleştirellikle bile bir siyasal açılım 
oluşturmakta yeterli olmayacağını görmek gerekir. 
Bu noktayı belirtmemizin sebebi şudur: Komünist 
hareketin kadro birikimini, bir siyasi açılım ve par-
tileşme için temel hareket noktası yapan; referans-
ları TKP (ve TİP-TSİP de eklenebilir) ve Sovyetik 
gelenek olan odakların birleşmesinin işleri kolay-
laştıracağını söyleyenler oluyor. Bu iki referansı 
elbette önemsemekteyiz. Ancak  bu çevrelerle, 
aramızda hiçbir öznel problem olmasa, geçmişte  
birlikte çalışma konusundaki samimi çabalarımıza 
karşı gösterdikleri ve hala yanlış olduğunu samimi-
yetle dile getirme zahmetine katlanmadıkları abuk-
sabuk tutumlar olmasa bile; sözkonusu referanslar 
ancak oturup konuşmayı kolaylaştıracak şeylerdir. 
Yoksa kendi başlarına parti inşasına girişmek için 
yeterli fikri zemini ortaya koymazlar. Zaten bu 
iki referansın işaret ettiği fikri zeminin yeterliliği  
kabulü çözülmüş bulunmaktadır. 

Marksist bir fikri odağın yaratılmasını ve prog-
ram sorununun bu çabanın ürünü olarak  çözülme-
sini başa koyuyoruz.

Bu amacı gerçekleştirmekteki başlıca aracımız, 
şu anda Fabrika Dergisi’dir. Bu aracı güçlendirmek, 
yaygınlaştırmak., etkinleştirmek çabası içindeyiz. 
Ve buna dair gündem maddelerini birlikte taştış-
mayı istiyoruz.

Ancak sözkonusu olan derginin dağıtımını 
yaygınlaştırmak değildir. Elbette  çabamızın böyle 
bir boyutu da var. Daha önemli olan bu çabanın 
Türkiye’deki ve Dünya’daki katılımcılarını bul-
mak, katılımın ulusal ve uluslar arası zeminlerini 
inşa etmektir.

Fabrika’da yazan, yazmanın ötesinde mark-
sist bir fikri odak yaratma konusundaki ihtiyacın 
tesbitinde ortaklaştığımız arkadaşlarımız yavaş 
yavaş da olsa, giderek çoğalıyor. Kimse Fabrika’ya 
katılmıyor. Hepimiz aynı çabaya, aynı gayrete katı-
lıyoruz. Birbirimizi buluyoruz. Hatta birbirimizi 
yaratıyoruz. 

Farklı bilgi alanlarına doğru çoğalmak; 
sosyalist hareketin bir fikir sahibi bile olmadığı 
alanlarda da derinlikli fikirlere ve bu fikri derin-
liğin temsilcilerine ulaşmak isteğindeyiz. Marksist 
olması gerekli değildir; kendi bilgi alanının yetkin, 
derinlikli isimleriyle zenginleştirici bir ilişki içine 
girmek zorundayız. 

Bu ihtiyaçlar, hem hepimizin kendisini yenile-
mesini ve aşmasını zorluyor ve hem de bu çabaya 
katılanları çoğaltma, bu çabaya katılabilecek olan 
şahsiyetlere ulaşma ihtiyacını önümüze koyuyor.

Ne Yaptık, Zinciri Hangi Halkasından 
Tutmaya Çalışıyoruz?

Marksist bir fikri odak yaratmayı başa koy-
mamız bir başka açıdan da özel bir öneme sahiptir. 
Geçmişte, solun ortak popüler fikri iklimini Kürt 
savaşının ve  kendi anlayışı içinde son derece başa-
rılı bir eylem çizgisi geliştirdiği dönemde DHKP-
C’nin belirlediği; bu nedenle yapının içinden ve 
dışından, kuşkusuz başka çevreler için de aynı 
basınç sözkonusu olmuştur; “Neden gerillacılık 
yapmıyoruz, neden silahlı eyleme girişmiyoruz? 
İşçi sınıfı karın doyurmaz. Vb.” diyen, bu soru-
larına ve kulaktan dolma bilgi ve heyecanlarına 
cevap bulamadıkça gündemimizi işgale dönüşen 
bir lumpen kalabalığın  tatminsizlikleriyle meşgul 
olmak zorunda kalmıştık. Bu basıncın bizi de bir 
ölçüde “bozduğunu” bir özeleştiri olarak kayde-
delim. Lenin’in Narodnik hareketin kendi anlayışı 
içinde destansı işler yaptığı ve mitoloji biriktirdiği  
bir dönem boyunca “işçi sınıfından bahsetmek bile 
zorlaşmıştı.” dediği gibi, işçi sınıfından, komünist 
geleneklerden sözetmenin zorlaştığı bir dönemden 
geçtik. Zikredilen örgütlerin heyecanlandırdığı, 
özellikle İstanbul’un varoşlarında yaşayan ve, 
heyecanını duyduğu işleri yapan örgütlere değil; 
her çevreye bir ölçüde katılabilen mahalle gençliği 
ve yer yer öğrenci gençlik, bu temeldeki tatminsiz-
likleriyle fikri bir berraklığın yaratılmasının önün-
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de de engel konumuna gelmişti. Başka bir ifadeyle,  
bu tatminsizlikleri aşmayı uzun süre başaramadık.

Buna benzer bir ikinci köreltici dönemi ise, 
TKP geleneğinden insanlarla, bir platform oluştur-
mak üzere, birlikte çalıştığımız dönemde yaşadık. 
Türkiye Komünist Partisi’nin 1973 Atılımı ve 
sonrasını iyi analiz edemeyen; atılımın yarattığı 
büyük sonuçların konjonktürle bağını anlayama-
yan ve yaşanan ağır likidasyonun altında bu büyük 
birikimin nasıl tuzla buz olduğunu anlama gayre-
tine girmeyen pek çok isimle çalıştık. SSCB’nin 
dağılmasını “SBKP’nin gizli bir kongresinin aldığı 
kararın uygulanması” olduğunu söyleyen ve devri-
min sırtındaki kimi yüklerden kurtulduktan sonra 
SBKP’nin yeniden her şeyi eski haline getireceği 
masalını bize uzun uzun anlatanlar oldu. Bizim 
bu hikayeyi dinleme fedakarlığımız önemli değil; 
önemli olan böyle bir saçmalığı bize anlatabilecek 
evsaftaki kişilerin ortalıkta komünist diye dolan-
maya devam edebilmesidir. “Leninist Parti anlayı-
şını neden terkettik?” veya “Proletarya diktatörlüğü 
artık neden geçersizdir?” gibi konuşmaları kimse-
ye sormadan ortak görüşlermiş gibi anlatanlarla 
yaşadık. “Her görüş oylanmaz, benim görüşlerimi 
oylayamazsınız” diyen, buna karşılık görüşlerini 
hergün değiştiren; o değiştirdikçe efradının da 
görüşlerini hergün değiştirdiği şahsiyetler tanıdık. 
Asıl sorun çok uzun bir süre bu kalitesizlikleri aşıp, 
siyaset yapmanın herhangi bir gerçek zeminine 
ayak basmayı başaramamış olmamızdır.

Uzun zamanlar kaybettik. Ancak daha önem-
lisi, çok sayıda arkadaşımız temposunu ve derin-
liğini belirleyemediğimiz süreçlerin sonucunda 
hevesini, arzusunu koruyamadı. İyi yetişmiş çok 
sayıda sosyalistin enerjisinden,   zenginliğinden, 
katılımından, uzun süre yoksun kaldık.

Birkaç şey yaptık. 

- Bugüne kadar ürettiğimiz ve taşıdığımız 
değerleri önemsizleştirmedik. Onları taşımaktan 
ve sosyalist hareketin asli değerleri düzeyine yük-
seltme kararlılığımızdan vazgeçmedik. Fabrika’nın 
her zaman yayınını sürdürmesi bu bakımdan çok 
önemliydi. Burada hiç tereddüt yaşamadık.

- Gerçekliğimize uygun olmayan, ezbere 
dayalı örgüt ve ilişki biçimleriyle gereksiz bir geri-
lim ve yorgunluğa yolaçmadık. Yapılmakta olan 
işlere katılımı temel aldık. İşler çoğaldıkça, çeşit-
lendikçe, büyüdükçe  katılımların organize edilme-
si, zeminlerinin yaratılması bir ihtiyaç haline geldi 
ve o zaman bu ihtiyacı karşılayacak formlar aradık. 
Bizzat bu toplantı da bu türden bir dizi ihtiyacın 
karşılanmasını gündemine almalıdır.

- Rutin işleri önemsedik. Açılacak büro-
ları açık tuttuk. Eğitim grupları oluşturduk. 
Pikniklerimizi, organizasyonda küçük problemler 
yaşasak da ihmal etmedik. 

- Siyasi çalışmanın içinde olsun olmasın, 
hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Ölülerine de, 
dirilerine de sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyen 
bir gelenek yaratmayı hep birlikte önemsemeliyiz. 
Elbette bir hayır kurumu inşa etmiyoruz. Ancak 
hastalıkta, ölümde, zor zamanlarında insanlarını 
yalnız bırakan bir gelenek olmadık ve bu meziye-
timizi önemsemeli, partinin temel meziyetlerinden 
birisi olarak geleceğe taşımalıyız.

- Hiç kimseyi yalnız bırakmama anlayışının 
bir diğer gerçekleşme biçimi ise, herhangi bir sorun 
olmasını beklemeksizin, herkesi arayıp sormaya, 
çalışmaların bilgisini vermeye özen gösterdik. 
Buna uzun veya kısa, bir süre birlikte çalıştığımız, 
sonra kendisinden, bizden veya yaptığımız işlerin 
iyi veya kötü gitmesinden, kısacası herhangi bir 
nedene bağlı olarak birlikte yürümeyi beceremedi-
ğimiz arkadaşları, sahiplenmekten başka herhangi 
bir beklenti geliştirmeden arayıp sormalar dahildir. 

- Leninist örgüt anlayışı güçlü bir program 
temeli üzerinde yükselir. Siyasi bakımdan son 
derece merkezidir. Örgütlenme ve eylem organi-
zasyonunda  insiyatiflerin önü açıktır. Leninist parti 
anlayışının izleyicisi olduğunu söyleyen, ancak 
program temeli zayıf, derme çatma partiler/örgütler 
ise merkeziyetçiliği idari bir mesele olarak ele alır-
lar ve durmadan herkesi denetlemeye çalışırlar. Bu 
tarz örgütlerde üyelerden istenen programa bağlılık 
ve örgüt/faaliyet düzeyleminde geniş insiyatif değil; 
herkesten  standart olanı, yani asgariyi vermesidir. 
Zaten merkezin programsızlığından kaynaklanan 
özgüven eksikliği, çalışkan, üretken ve insiyatifli 
olana karşı kuşku duymasına neden olmaktadır. 
Çevremizdeki partilere/örgütlere baktığımızda 
tamamında “en çalışkan ve insiyatifli örgütlerini 
tasfiye eden merkez” örneğine kolaylıkla raslarız. 
Biz farklı bir yol izliyoruz. Siyasi faaliyeti birlikte 
yürüttüğümüz arkadaşlarımızın kendi yetenek, 
beceri ve meziyetlerini sonuna kadar gerçekleştir-
meleri için önlerini açıyoruz. Bunun için “Bizim 
yapabileceklerimiz nelerdir?” sorusunu soruyoruz. 
Acemiliği, hamlığı, gelişmenin ve yeni bir yolda 
yürümenin belirtisi olarak görüyoruz.  Bundan 
sonra da bu anlayışla yürümeyi istiyoruz.  

- Diğer solla ortak iş yapmamaya özen gös-
terdik. Sadece acil bir durum olarak Filistin ve Irak 
konularıyla ilgili bir platform çağrısına iki yıl önce 
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katıldık. Solla işyapmama kararlılığımızın ne kadar 
haklı ve gerçekçi olduğunu bir kere daha gördük. 

- Takvime veya aktüaliteye çok bağlı, gün-
deme yetişmeye çalışan, böylece  kendisini gün-
demde tutmaya çalışan solculuk tarzından uzakta, 
kendi gündemimizi takip etmeye gayret ettik. 

- Birlik kelimesini kullanmıyoruz. 

Bu temel yaklaşımları koruyarak bazı faali-
yetler gerçekleştirdik, kimi kurumlaşmalar oluş-
turduk.

- Fabrika Dergisini internet ortamına taşı-
dık. Uzun süredir bir sitemiz var.  Fakülte’nin ve 
Sosyalist Gençlik çalışmasının da gelişmeye ve 
işletilmeye ihtiyaç duyan birer sitesi mevcut. 

- Fabrika’nın mizanpaj çalışmaları, afiş ve 
grafik tasarımları artık ofiste yapılıyor. Bu işin 
büyük bölümünü genç arkadaşlarımız gerçek-
leştiriyor. Gerek internet sitesi için, gerekse genç 
arkadaşlarımızın yetiştirilmesi için çok değerli 
bir çalışma yürüten iki arkadaşımız var, teşekkür 
ediyoruz. Ancak yeni yeni başka teknik yanı ağır 
basan çalışmalara girişildi. Bu alanda da ufuk açan, 
fikir üreten ve bilgisini aktaran arkadaşlarımız var.  
Yayın ve propaganda işlerinin kurumlaşması 
giderek bir ihtiyaç halini alıyor. İhtiyacımız var ve 
imkanımız da var.

- Fabrika için  bir çeviri grubu oluştu. 
Grupta yeralan arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşek-
kür ediyoruz. Burada da bir kurumlaşma ihtiyacı 
kendisini dayatıyor. Grubun tamamı ingilizceden 
türkçeye çeviri yapan arkadaşlarımız. Türkçeden 
ingilizceye çeviriye de ihtiyacımız var. Bunun için 
zamanı olan arkadaşlara ihtiyaç duyuyoruz. Arapça 
ve rusça bilen gençlere ise sadece çeviri için değil; 
siyasi ilişkilerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için 
ihtiyaç duyuyoruz.  Arapça bilen gençleri gerekirse 
İmam Hatip liselerinden bulacağız. Bir “Osmanlıca 
kursu” projemiz vardı. Bunu  TÜSTAV bünyesinde 
organize etme önerisini uygun bulduk. Her yaştan 
Osmanlıca bilen arkadaşlarımızı çoğaltacağız.

- Hukuk işlerimizi düzene koyduk. Şimdilik 
bir arkadaşımız  üzerinden yürüyen, ancak çok sık 
ihtiyaç duymadığımız bu servisi takviye etmeli ve 
kurumlaştırmalıyız.

- Bütün faaliyetlerimizi fotoğraflamaya 
çalışıyoruz. Ancak daha önemlisi, bütün faali-
yetlerimizin görüntü ve ses kayıtlarını yapıyoruz. 
Şimdiden kendi eğitimlerimizin, başka platform-
larda verilen eğitimlerin, salon toplantılarının, 
faaliyetlerin CD’ye aktarımları gerçekleşti ve ciddi 

bir koleksiyon oluşmaya başladı. Şimdilik amatör-
lük sınırları içinde üretilen bu görsel malzemenin 
kalitesini arttırmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda 
bu malzemeyi profesyonelce değerlendirerek yeni 
tanıtım malzemeleri elde etmeyi planlıyoruz. 

- Geçen yıl mümkün olan heryerde, katıla-
bilecek herkesi haberdar ederek piknikler gerçek-
leştirdik. 

- Gençlik yayını olarak çıkan; ancak özel-
likle üniversiteler için, üniversitelilerin hazırladığı 
Fakülte’nin, değişen konjonktür nedeniyle amaç-
ladığı sonuçları yaratmaktan uzak düştüğünü 
düşünerek farklı bir çalışma tarzı geliştirdik. Duvar 
gazetesi diye nitelendirdiğimiz, afişle duvar bildi-
risi arasında değişen, hepimizin haberdar olduğu 
malzemeyi ürettik. Şu anda çok sayıda taklidimiz  
üniversite duvarlarını işgal ediyor. Taklitçilik 
Sosyalist Gençlik adının kopyalanması boyutuna 
kadar sıçramış bulunuyor. Sözkonusu çalışmanın 
üniversitelerde etki yarattığını söyleyebiliriz. Ancak 
bu etkinin büyümesi için ek çalışmalara ve zamana 
ihtiyacımız var. Gençlik alanında ayrı, bağımsızlığı 
hedefleyen değil; tek bir bünyenin içinde, zamana 
yayılmak suretiyle ve tedricen kurumlaşmaya ihti-
yaç var.

- Bazı il ve ilçelerde yaklaşık uzun yıllar 
boyu süren çalışmaların bağımsız  kurumlaşmalara 
evrilmesi gerektiğini bir yıl önce değerlendirmiş-
tik. Bu hedefi gerçekleştirmeye başladık.  Benzeri, 
yerelliklere oturan oluşumları hedeflemeliyiz.

- Çıkartma/afişlerimizi çeşitlendirmeye 
devam edeceğiz. 

- Onbeşler için önümüzdeki yıllarda daha 
da güçlülerini yapabileceğimiz bir çalışma yürüt-
tük. Katkıda bulunan herkese teşekkür borçlu 
olduğumuz bir salon toplantısı gerçekleştirdik.

- Derginin dağıtım ağını genişletmeyi 
sürdürüyoruz. Ancak derginin sergileneceği bayi 
bulmak sorunun sadece küçük bir bölümünü 
oluşturuyor. Asıl önemlisi o şehirde dergiyi alacak, 
okuyacak ve fikirlerinin kendi çevresinde taşıyıcısı 
ve temsilcisi olacak insanlar ve organizasyonlar da 
yaratmalıyız. 

- Anadolu’da ve Trakya’da derginin yay-
gınlığını arttırmak; metropollerdeki aydınlar ve 
sosyalistler üzerindeki etkisini arttıracaktır.  İşçi 
şehirlerinde güçlü organizasyon ve etkinliğe sahip 
olmanın da; üniversite gençliği arasında bir etki-
leyiciliğin olmasının da; bir marksist fikri odak 
yaratmak amacımızla doğrudan ilişkisi vardır. 
Derginin ulaştığı il sayısı 25’nin üzerinde olmakla 
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birlikte, dağıtımının yapıldığı veya bayi üzerinden 
dağıtım yapılan il sayısı 20’dir. Bu sayıların yuka-
rıya çekilmesi için; merkezi, planlı bir bilgi organi-
zasyonuna ve faaliyet programına ihtiyacımız var. 
Bu çalışmaya başladık. Çalışmaların kurumlaşma-
ya ihtiyacı var.

- Müzik, tiyatro vb. yeteneklerini faaliyetle-
rimize katan arkadaşlarımız, dostlarımız çoğalıyor. 
Hepsine müteşekkiriz ve alanlarında gelişmelerine 
katkıda bulunmak istiyoruz.

- 15’leri anma ve 8 Mart’ta özel bir çalışma 
yapmak kadın yoldaşlardan gelen  önerilerdi. 15’ler 
önceden de gündemimizdeydi, ancak 8 Mart’ta 
ne olup ne olmayacağına elbette kadınların karar 
vermesi gerekiyordu. Sonucun nasıl olduğunu hep 
birlikte göreceğiz. Ancak hazırlık sürecinin ken-
disinin çok önemli kazanımlarla yüklü olduğunu 
gözlemleme imkanı bulduk.   

Zinciri Nasıl ve Ne Tarafa Doğru 
Sürüklemeliyiz?

Çeşitli arkadaşlarımız, “Önümüze bir 
parti hedefi koymalıyız” diyorlar. Meclisimiz 
“Koımünist Partisi Girişimi”nin meclisidir. Ama 
demek, ismin söylediğinden daha farklı bir hedef 
tesbitinden sözediyorlar. Başka bazı arkadaşlarımız 
da “dergi çevresi” olmaktan çıkalım, örgüte dönü-
şelim talepleriyle geliyorlar. 

Burada sözü edilen geniş anlamıyla örgüt 
değil. Bu kavramın ifade ettiği daha belirli bir form. 
Bu tartışmaların bir defada tamamlanması gerek-
miyor. Ancak bu tartışmalara başlamak ve mesafe 
almak gerekir. Ancak her ne yapacaksak,  sadece 
kendi ezberinden emin yaklaşımlarla değil; bilgi-
mizi, hünerimizi, ustalığımızı yaşayan, büyüyen, 
toplumsallaşan bir yapıyı nasıl ortaya çıkarabiliriz 
sorusunu cevaplandırmaya yöneltmeliyiz.

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, içine çok 
girilmeden bakılınca az sayıda  kişinin eseri gibi 
görünebilir. Bu değerlendirme eksiktir. Pek çok 
kişinin katkısını alıyoruz, pek çok insiyatif işleri-
mizi omuzlayıp götürüyor. Burada demokrasi var 
mı? Evet, hiçbir iş, o işe katılan herkesin görüş ve 
yaklaşımlarını sonuna kadar almaksızın yürütül-
müyor. Başarılmış her işin arkasında, bu tarz bir 
iş demokrasisi var. Ancak bu platformları belirli 
çalışmalara özel platformlar olmaktan çıkaralım, 
genelleştirelim deniliyorsa; evet, tam da bunu yap-
mak için burada bulunuyoruz. 

Zincirin hangi halkasından tutulacağı konu-
sunda bir tereddüt sözkonusu değilse, bizim öne-

rimiz, tutulacak halkayı daha çok elle tutmak; zin-
ciri sürüklemek üzere daha çok kuvveti, yeteneği, 
zekayı, hayal gücünü; biraraya getirmektir. Elbette 
daha çok maddi imkanı da bir araya getirmeliyiz.

Kurumlaşma önerilerimizi yukarıda yaptık. Bu 
öneriler üzerine tartışmalı ve kurumlaşmalar içinde 
yeralmalıyız. Siyaset yapıyoruz. Hiçbir işimiz mila-
di veya hicri vb takvimle değildir. İşlerimizi siyasi 
takvimle yürütüyoruz. Önümüze hedef koyarken, 
“2004 yılı Aralık ayında” diye tanım yapmaktansa, 
“şu bölgelerdeki çalışmalarımızı organize ettikten 
sonra”, “yayınların tirajını şuna yükselttikten 
sonra”, “gelirlerimizi şu mertebeye çıkardıktan 
sonra” gibi tanımlar yapmalıyız.

Zincirin sürükleneceği yöne, yukarıda çeşitli 
yerlerde işaret edildi. Sınıfsız topluma, devrime, 
partiye gibi genel ifadelere herkes katılacaktır. 
Ancak genel ifadelerin açıkladığıyla yetinemeyiz. 
Bugün ne tarafa doğru asılacağız? Bunu hep bera-
ber tartışalım. 

Gündemi birlikte oluşturalım.

Günün içinde veya yarın gündeme ek yapılabi-
lir, değişiklik önerilebilir.

Konuşma sürelerini sınırlamıyoruz. 
Konuşmacılar  süre konusunda özenli olmalıdırlar.

Salondaki herkes toplantının çağrılısıdır, söz 
alıp konuşabilir. Konuklar söz alıyorlarsa, kendile-
rini tanıtmaları hepimizi memnun edecektir.

1. ÜRÜN Çevresinin “Eylem Birliği 
Önerisi” hakkında karar:

Geçmişte birlikte çalışma yönündeki samimi 
çabalarımıza karşı bu çevreyi oluşturan arkadaşla-
rımızdan Fabrika çevresine karşı dışlayıcı, engelle-
yici ve incitici tutumlar gelmişti. 1996 Haziran’ında 
Gümüldür’de oluşan insiyatif zemininde, bir doğ-
rusal gelişme anlayışı ile hareket etmekteydiler. 
Ve Fabrika çevresinin sürece katılımının, sürecin 
kontrolünü kaybetmelerine yolaçacağı endişesini 
duymaktaydılar.

Şimdi eğer bu anlayışı terketmişlerse, bu tutum 
değişikliğini açıklamalıdırlar. Diğer taraftan geç-
mişte geliştirdikleri, insani ve yoldaşlık ilişkileri 
bakımından birlikte çalışmayı zorlaştırıcı, sürekli 
ve sistematik davranışlarıyla ilgili bir açıklama 
çabası içine girerlerse, öznel problemlerin gideril-
mesi bakımından olumlu bir başlangıç yapmış olur-
lar.Geçmişteki sorunlara rağmen, kapılar açıktır.

Eylem Birliği önerisi geri bir öneridir.
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Komünist Partisi Girişimi Meclisi, 1996 
Gümüldür toplantısı ile oluşan sürecin sürdürücü-
südür. Dolayısıyla bu Meclis, bir dönem ÜRÜN 
çevresindeki arkadaşların içinde olduğu ve Fabrika 
çevresini dışarda tutmaya çalıştıkları zemindir. 
Şimdi kendileri dışarıda bulunuyorlar. Ancak 
Meclisin  dışlayıcı bir iradesi sözkonusu değildir. 

Arkadaşlarımız ve başkaları, “Bildirge” ile çizilen 
çerçeveyle bütünüyle mutabık olmasalar bile (hangi 
yaklaşıma hangi itirazları yönelttiklerini açıklamak 
kaydıyla), kendi meclisleridir; meclisin iradesini 
birlikte oluşturmak ve bu iradeye  tabi olmak üzere, 
herhangi bir davet beklemeden ve meclisin eşit 
haklı üyeleri olarak katılabilirler.
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                                     ÖZGÜRLÜĞÜ FETHEDİN!        
Kadınların ışığıyla aydınlanan 8 Mart, kadının o yasak elmayı yemesinin gün dönümü... Biliyoruz ki; o elmanın 

bedeli çok ağır olmuş, “tanrı gibi olma” isteğinin bedeli hiç eksiksiz ödenmiştir. Şikayetçi miyiz? Asla. Tanrıların 

yarattığı sahte cennette bir ot gibi, başkasına ait bir kaburga kemiği gibi yaşamaktansa; iyiyi ve kötüyü öğrenip 

tanrı gibi olmayı kabul ediyoruz, bir kadınlık durumudur. 

Öyle diyor, dinlerin en eski metinleri; “Yasak elmayı yediğiniz gün, o vakit gözleriniz açılacak; iyiyi ve kötüyü 

bilerek Allah gibi olacaksınız.”

Ama tanrıların cezada da adil olmadıklarını biliyoruz biz. Gebelik zahmetimiz ziyadesiyle çoğaltılmış, ağrı ile evlat doğurma 

cezasına çarptırılmamız, daha kötüsü ise Adem’e kölelikle lanetlenmemiz, bilmenin karşılığında çok hafif cezalardır. Katlanıyoruz, 

katlanmaya devam ederiz de.

Merak; o kötü yılan, ve kadın, şeytani arzuların yönlendirdiği bir eski zaman oyuncağı; demek ki Adem’i adam eden bunlardır. 

Demek ki o erkek tanrıların, maço vahiyleri bile kadının insani yanını görmezden gelemiyor. Topraktan fışkırmış bir ot gibi olmaktan 

kurtulup, insan olmak, tanrı gibi olmak artık biliyoruz ki; bir kadın buluşudur. Adem’i adam eden Havva’dır.

Ama şimdi, kadınlar, o yasak elmaya el atmaktan korkuyor, kendi isteğiyle bir erkek kaburgası olmaya fit oluyor. Şimdi vazgeçe-

mediğimiz sahte cennetlerimiz var; yasak elmadan mümkün olduğu kadar uzakta ve mutluyuz.

Bilmek, bu lanetli eylem, belli ki her zaman mutlu etmiyor insanı. Ama mutlu olmanın bir yolunu bulacaksak bunu da ancak bil-

giyle yapabiliriz. Cehaletin mutluluğu kimseyi aldatmamalıdır; Havva’dan bu yana fazla yol alabilmiş değiliz. Üstelik iyiyi ve kötüyü 

bilmek artık eskisinden bin kat daha zordur. Çünkü, bilmeyi perdeleyen sahte cennetlerimizdeyiz.

Bir bedeli var; bilmemenin, merak etmemenin, sahte cennetlerde, anadan üryan yaşamanın da bir bedeli var. Evlerimizde, iş yerle-

rimizde, sokaklarda, kim bilir kaç bin yıllık o lanetin altında ezilmeye devam ediyoruz. Özgür değiliz, modern tanrılar bize ancak köle 

olmayı gönüllüce kabul ettiğimizde normal ve kadın sayılabileceğimizi vaaz ediyor. Ezici bir çoğunluğumuzun bir erkek efendinin 

kapısında hizmet etmekten, doğurmaktan ve ölümü beklemekten başka şansı yok. Daha şanslı olanlarımız ise, kendi efendilerinin 

yanında başka ve paralı efendilere hizmet etmekle kendini ayrıcalıklı sayıyor. Kadın emeği, dünyanın büyük bir bölgesinde, ancak 

çocuk emeği ile kıyaslanabiliyor. Eşitsiz bir yarışta kaybettiğimiz için aşağılanıyoruz.

Kapitalist-Emperyalist bir düzende ezilen bir sınıfa dahil olmanın, hele bir de kadın olmanın ne demek olduğunu bizler öncü 

kadın yoldaşlarımızdan öğrendik. Luxemburglar, Klara Zetkinler kadındılar ama aynı zamanda işçi sınıfının yiğit önderleri oldular. 

Ama kavgada en önde olmak ne yazık ki her zaman kadını ayıran o kalın duvarların kalktığı anlamına gelmiyor. Eşitsiz bir yarışta 

ve çok gerilerden başlamanın acısı, doğurmanın acısından daha acıtıcıdır. Kadınlar, ister işçi sınıfı içinde, ister ezen sınıfta “sınıf 

içinde sınıf” olmaya devam ediyor. Hep erkeklerin bir adım gerisindeyiz; çünkü duvar kişisel bir mesele değildir.

Ama yine de o yiğit kadınların ışığı bizi aydınlatmaya devam ediyor. Kavgada marifet gösterdikçe duvarın inceldiğini artık daha 

iyi biliyoruz. İstedikçe , başkaldırdıkça, öğrendikçe yani kaburga kemiği olmaktan çıkıp insanlaştıkça, insan soyunun alt tabakası 

olmaktan kurtulabiliriz ancak. İnsanlığın büyük ve şanlı mücadelesine ancak kendi bilincine varmış kadınlar olarak omuz verebilir 

ve katılabiliriz. Kadınlar, kendini saran bu cesaret zincirinden kurtulmadıkça erkekler de özgür olamayacaktır. Özgür olmayı bilme-

yen, özgür olmayı öğretemez. Özgürlük bilinciyle donanmış erkekler ise ancak özgür kadınların varlığı ile mümkün olabilir. Kadın, 

erkeği bir “erkek” olarak ortadan kaldırmadan kendisini gerçekleştiremez. Eşit ve özgür bir insanlar toplumunun ön koşulu kadının 

kurtuluşudur.

İnsanlığın ortak ütopyasıdır bu; Engels bu ütopyayı şöyle anlatıyor:

“...Hayatlarında bir kadını asla parayla ya da başka bir toplumsal güçle almamış olacak yeni bir erkekler kuşağı; kendini gerçek 

aşktan başka bir nedenle hiçbir erkeğe vermeyecek ya da bunun ekonomik sonuçlarından korkarak kendini sevdiği kimseye ver-

mekten vazgeçmeyecek olan yeni bir kadınlar kuşağı. İşte bu kuşaklar meydana geldiği zaman, bugün onların nasıl davranmaları 

gerektiği üstüne düşünülen şeylere hiç de kulak asmayacaklar ve kendi yaşayışlarını eşit şartlar içinde kendileri kuracaklardır.”

Demek ki kadının kurtuluşunun ön koşulu, sınıfsız bir toplum yaratılmasıdır. Kadın ve erkeği her yerde zincire vuran genel bağ-

lardan kurtulmadan, “kadının kurtuluşu” nihai sonucunu oluşturmak mümkün değildir.

Ama sınıfsız bir toplum, kadınların, elini kolunu bağlıyarak oturup bekleyeceği modern bir mesih de değildir.

Özgür olmayı istemek yeterli değildir; bilmek de gerekir.
Özgür olmayı istemek yeterli değildir; onu her gün yeniden fethetmek gerekir.
Öğrenelim ve fethedelim.

                                                                              fabrika - Sosyalist Gençlik
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               “….. Benim ilk gözağrım, ilk şiir kitabım 
Tebliğ’dir. Onun yüzünden başıma gelmedik kal-
madı. Ama çok severim onu, belki bu yüzden çok 
severim. (……)

       Toplatıdıldı bu kitap. Kitap dediysem, gözünüz-
de büyütüp bir şey sanmayın. 48 sayfalık küçük boy 
bir şey. Topu topu 18 şiir vardı içinde.  Çıktıktan az 
sonra toplatıldı. 1943 yazında. O zaman İstanbul’da 
sıkıyönetim ve dünyada savaş vardı. Savaş yıllardır 
her yanı kasıp kavuruyordu. Hemen hemen bütün 
Avrupa inim inim inliyordu faşizmin yumruğu 
altında. O zaman bizim İstanbul’da savaş yoktu, 
ama açlık ve yoksulluk sarmıştı bütün şehri. 
İnsanlar kırılıyordu açlıktan. Ekmek vesikayla ve 
çamur gibiydi. Şeker yoku, kahvelerde beş on tane 
kuru üzüm korlardı çay bardaklarının yanına şeker 
niyetine. Ben o sıra İstanbul Hukuk Fakültesinde 
okuyordum. Hapsi bitirmiş, er olarak askerliği 
bitirmiş, İstanbul’a gelmiş, tek dayanağım ablamı 
genç yaşında toprağa vermiş, bir başıma, sipsivri 
kalmıştım. Bir ağabeyim vardı, Anadolu’nun bir 
köşesinde çoluğuyla çocuğuyla yaşayan. Ama ne 
olursa olsun, üniversitede okumaya kafama koy-
muştum. Aç tok, eski meski, kirli mirli demeye-
cektim, yüksek okulu bitirecektim. (nah bitirirsin 
sen, sende bu kafa varken!)

Şimdi Marmara Sineması’nın ve Beyaz 
Saray’ın filan bulunduğu o sırada bir lokanta vardı, 
adını unuttum. Ben çokluk Şehzadebaşı’nda ya 
işkembe çorbası ya da tahin pekmezle doyurur-
dum karnımı. Sirkeci’deyken de köfte ve piyazla 
ya da gene işkembe çorbasıyla. Arada bir, bir kitap 
sıcak et yemeği ve bir kap pilav çekerdi canım, o 
lokantaya giderdim. Ömrümde ben ilk kez orada 
gördüm on iki on üç yaşında körpecik körpecik kız 
çocuklarının gizli orospuluk yaptığını. Yaşlı başlı 
kadınlar ellerinden tutup getirirlerdi onları oraya. 
Şimdi bunu burada söylenmenin sırası mı şimdi? 
(Ne gülüyorsun orada pis pis ulan, ne gülüyorsun? 
Açlık nedir bilmez misin sen?)

Bir yandan gündüzleri hukuk fakültesine 
devam ederken, bir yandan da geceleri Tan gazete-
sinde musahhihlik (düzeltmenlik) yapıyordum.(….) 
Oluk oluk yazılar gelirdi, gözümüzün önünde bu 
yazılar fabrika bacaları gibi, Beyazıt Kulesi gibi 
uzadıkça uzardı. Ve biz habire okur, habire düzel-
tirdik. Hele Almanların o zafer günlerinde ciğerime 
kan otururdu savaş haberlerini okurken. Havasız, 
küçük bir odada sigara dumanından boğulurduk. 
Her zaman başımız ağrır, midemiz bulanırdı. 
Birlikte çalıştığım arkadaşlar dayanamazlardı. 
Bu yüzden sık sık değişirlerdi. Çokluk memurlar-

               Mart, bizler için yüklü bir aydır daima. Her şeyden önce kadınların, cins
 ayrımcılığına karşı mücadele günü, Mart’ın sekizidir.  Halepçe’de Kürtler’e karşı kimyasal silah-

ların kullanılması, İstanbul Üniversitesi’nde 7 öğrencinin öldürülmesi…yine Mart ayındadır. 
1985 yılının Mart ayında ise şair A. Kadir, 68 yaşında bu dünyadan göçtü. 

       A.Kadir, 1917’de doğdu. Kara Harp Okulu son sınıftayken zararlı yayınlar oku-
duğu ve Nazım Hikmet’le tanıştığı gerekçesiyle 10 ay hüküm giydi ve okuldan atıldı. 

1941’de İ.Ü.Hukuk Fakültesi’ne girdiyse de ilk şiir kitabı Tebliğ yüzünden sürgüne 
gönderildiği için okulu bitiremedi. Muğla, Balıkesir, Konya, Kırşehir ve Adana’da 

sürgün olarak yaşadıktan sonra 1947’de İstanbul’a döndü. Şiirleri 1940’tan itibaren 
dönemin edebiyat dergilerinde yayınlandı. Şiirlerini Mutlu Olmak Varken adlı kitapta 
topladı. Eluard, Brecht, Rozewichz’den şiir çevirileri yaptığı gibi, Mevlana ve Tevfik 
Fikret’in şiirlerini de çağdaş Türkçe’ye uyarladı. Azra Erhat’la birlikte Homeros’tan 
yaptığı İlyada ve Odysseia çevirileri ise ödüller kazandı. Şiirleri dışında 1938 Harp 
Okulu Olayı ve Nazım Hikmet, Sovyet Rusya’da On Beş Gün isimli kitapları da var.
         A. Kadir, 1917’de İstanbul’da başladığı hayatını, 1985’de yine İstanbul’da nok-

taladı. Bu iki tarih arasında yaşadıklarına dair uzunca bir önsöz, Mutlu Olmak Varken 
isimli kitabında yeralıyor*. Stalingrad filmi yüzünden yaşadıkları ise gerçekten “film 

gibi”. Şairin on dokuzuncu ölüm yıl dönümünde, kendisi tarafından yazılmış bu önsözün 
genişçe bir özetini aşağıda okuyacaksınız.    

İstanbul, Stalingrad, Kırşehir
ve Bir Sürgün 









100 Nisan 2004 fabrika

dan olurdu bunlar, çoluk çocuk sahibi orta yaşlı 
memurlardan. Geçinemezler, bir türlü iki yakaları-
nı bir araya getiremezlerdi. Efendi efendi gelirlerdi 
gazeteye, çekingendiler, hızlı okuyamazlar, benim 
okuduğumu da izleyemezlerdi. Acırdım onlara, 
ama onlara acıdıkça benim işim ağırlaşırdı.(Sen 
kendine acısana be şapşal!) Dayanamazdı zaval-
lıcıklar sonunda, nasıl efendi efendi gelmişlerse, 
öylece efendi efendi giderlerdi. Gazeteden aldığım 
para, benim bir tek canımı bile geçindiremiyordu. 
Arasıra ağabeyim imdadıma yetişirdi de, ancak o 
zaman soluk alırdım. Yani, demek istediğim, oranın 
da tadı yoktu (zaten elli yaşıma kadar, çalıştığım 
hiçbir yerin, hiçbir çekilir yanını görmüş değilim). 
Ne kimsem vardı, ne de tutunacak bir dalım. İşsiz 
ve aç kalmaktan korkuyordum. Sonraları da hem 
bu korku itelemiştir beni öyle pis, 
ağır işlere. Başka çarem de yoktu 
ama. Arkamda polis her gittiğim 
yere damlıyordu. 

 Bütün bunlar yetmez-
miş gibi, aylık bir sanat dergi-
sinin (Yürüyüş’ün) bir sürü ıvır 
zıvır işlerine, yani dergiye yazı 
bulmak, para bulmak, yazılara 
matbaaya vermek, düzletme ve 
sayfa düzenini yapmak, mat-
baadan almak ve ta Fatih’ten 
başlayarak Harbiye kadar yürüye 
yürüye dergiyi dağıtmak işlerine 
burnumu sokmuştum. Siz benim, 
burnumu sokmuştum, dediğime 
bakmayın, yaşadığımı o zaman 
hatırlıyordum asıl. Hele hele şair-
lik de olunca, bir şiir döktürüp yayınladım mı o şiiri 
o dergide, unuturdum her şeyi, bütün yükler, ağır-
lıklar kalkardı üstümden. Boş yere demezdi Nazım, 
“Çocuklar, şiir yazmak nefes almaktır”, diye. Sahi, 
Nazım’ın da bir iki şiiri bastıydık o dergide. Bursa 
Cezaevinden gönderdiği şiirlerdendi bunlar. Bir 
arkadaş getirirdi bana bu şiirleri. İbrahim Sabri 
adıyla yayımlardık. Ben almıştım üzerime bu şiir-
lerin sorumluluğunu, İbrahim benim göbek adım, 
Sabri babamın adıydı. Uçardım o şiirler yayınlanın-
ca. Tabii Nazım’ın haberi yoktu benim bu uçtuğum-
dan. Ama dergide benim, Bir İnsan şiiri çıkınca, 
yakayı ele verdik. Bir gün kahvede otururken, bana 
Nazım’ın şiirlerini getiren arkadaş geldi, yanımıza 
oturur oturmaz:“Yahu, dedi, senin Bir İnsan şiirini 
pek beğenmiş Nazım,kim bu A.Kadir, diye soruyor 
mektubunda.” Der demez içime güneş doğdu. Ama 
hiç istifimi bozmadım. Yalnız: “A. Kadir, Ankara 
Askeri Cezaevindeki Küçük Efendi’dir diye yaz” 

dedim. Bunu neden anlattım burada? Hay Allah, 
nereden nereye!

 Daha çok Küllük’te toplanırdık o sıralar 
ya da o sıralardan önce. Şairler, yazarlar, çizerler, 
dostlar, falanlar, filanlar. Çoğumuzun açlıktan 
bağırsakları kurumuş, karşımızdaki lokantadan 
yayılan döner kokularını içimize çeke çeke, çekişir 
dururduk. Oraya, karşı lokantaya, sık sık kalbu-
rüstü yazarlar, sanatçılar gelirdi. Yahya Kemal’ler, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’lar, Arif Dino’lar, Orhan 
Veli’ler, Abidin Dino’lar, Asaf Halet Çelebi’ler. 
Aramızdan onları tanıyanlar tanımayanlara gös-
terirlerdi. Onlar orada mis gibi döner yerdi, biz 
beride birbirimiz yerdik. Ahmet Hamdi Tanpınar 
şeref vermişti bir gün masamıza. Nasıl olmuştu bu? 
Herhalde içimizden onu tanıyan biri buyur etmiş 

olacaktı. Herhalde o da kırmamış 
onu, gelmişti. Ya da kendini dinlete-
cek birilerini bulduğu için gelmişti. 
Bizi saygıyla ayağa kalkmış görün-
ce, bacak bacak üstüne atarak ve 
kürdanla dişlerini karıştıra karıştıra, 
dünyaya metelik vermeyen bir eda 
ile, bize şiir üstüne vaaz vermişti. 
Ne demişti Ahmet Hamdi Tanpınar 
o gün? Hiçbir şey kalmamış aklım-
da. Ben ne düşünmüşümdür acaba 
o gün? Bakmış bakmışımdır onun 
yüzüne, şöyle düşünmüşümdür, bil-
mem doğru bilmem yanlış: “İnsanı 
şiirden soğutur bu adam, insanı 
verem eder!”

 Dünyada savaş vardı o 
zaman. İstanbul’da sıkıyönetim, açlık ve yoksul-
luk. 

 Ve İstanbul’da o zaman, Alman ordu-
larının zaferini alkışlayan bir sürü çıkarcı, ırkçı, 
faşist, turancı, yardakçı dergiler çıkardı. Reha 
Oğuz, Yusuf Ziya Ortaç, Rıza Nur, Adsız, Erkilet, 
Orhan Seyfi Orhon, Ali İhsan Sabis, Peyami Safa 
falan yöneticileri ve yazarlarıydı bu dergilerin. Bu 
faşist dergilerden bir tanesi, ‘Çınaraltı’ydı. Orhan 
Seyfi Orhon çıkarırdı o dergiyi. Beni o dergide 
jurnal etti Orhan Seyfi. ‘Yürüyüş’ dergisinde Bir 
İnsan şiiri yayımlanır yayımlanmaz jurnal etti beni. 
Nazım’ın, İbrahim Sabri takma adıyla çıkan bir şii-
rini de jurnal etti aynı yazıda. Aynı Orhan Seyfi’nin 
1935-1936’larda çıkardığı bir dergi vardı, ‘ Aydabir’  
adında bir dergi. Ben Kuleli Askeri Lisesinde ve 
Ankara Harp Okulunda öğrenciyken alırdım o 
dergiyi. O dergide Sabahattin Ali’nin hikayelerini 
ve Nazım’ın şiirlerini yayımlardı bu Orhan Seyfi. 
Bizde okurduk. 

İstanbul, Stalingrad, Kırşehir ve Bir Sürgün
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 Bu jurnal çıktığı günlerde, ben matbaada 
‘Tebliği’ kitabının dizgi ve baskı işleriyle uğraşı-
yordum. Kitap çıkınca, jurnalciler veryansın ettiler, 
çok az kaldı kitapçı vitrinlerinde, hemen toplatıldı. 

 Gene o sıralarda, pek iyi hatırlamıyorum, 
belki ‘Tebliğ’ kitabı toplatılmadan, belki topla-
tıldıktan sonra, bir gün gazeteye geldiğimde bir 
davetiye verdiler. Rus Konsolosluğunda gösterile-
cek bir film içindi bu davetiye. Bir iki arkadaşla 
birlikte gittik. Büyücek bir salon hınca hınç doluy-
du. Hüseyin Cahit’inden Sabiha Zakeriya’sına, 
Necmettin Sadak’ından Vala Nurettin’ine, Ahmet 
Emin Yalman’ınına kadar, bütün Babıali oradaydı. 
Gösterilen filmin adı ‘Stalingrad’dı. Sonradan o 
filmi bütün Türküye gördü. Çok güzel dokümanter 
bir filmdi. Gerçek savaş sahneleri, dünyada eşi az 
görülmüş kıyasıya bir boğuşma ve o zamana kadar 
hiç görmediğimiz ölüm saçan silahlar ve dişiyle 
tırnağıyla vatanını savunan insanlar. Bir mahşer, 
bir kıyametti. Bir yanıyla korkunç, kanlı bir savaş. 
Bir yanıyla kutsal bir savaş. Herkes etkisi altında 
kalmıştı filmin. 

 Kitap toplatıldıktan az bir süre sonra 
tutuklandım. Emniyet Müdürlüğünde ayaküstü 
ilk soru, Rus Konsolosluğuna kaç kişiyle gittiğim 
ve orada kimlerle görüştüğüm oldu. Birden afalla-
dım, ne biçim soruydu bu? Sonra bir hücreye tık-
tılar beni ve günlerce çıkarmadılar. İkinci soruyu, 
emniyet müdür muavini sordu makamında: “Bu 
kitap ne be?” Bizim zavallı ‘Tebliğ’i tutmuş elinde, 
mendil gibi sallıyordu: “Bu kitap ne?” “Şiir kitabı,” 
dedim. Önündeki kahve fincanını gösterdi, hiç 
unutmam, bende ayakta duracak hal yok, iki gün 
iki gece uyumamışım, hep ayakta bırakmışlar, hiç 
oturmamışım, ağzıma bir lokma bir şey koymamı-
şım, boğazıma bir damla su girmemiş, bir tek siga-
ra bile içmemişim. Hepsi yasak. “şu fincana dair 
şiir yazsana…Nedir o, açlık, sefalet, açlık, sefale-
t?..Rus Konsolosluğunda da neler olduysa hepsini 
anlatacaksın bize…Ne diye gidersin ulan sen öyle 
Rus filmlerine?..” Ben: “Hiçbir şey olmadı orada. 
Filmi seyrettik, çıktık. Neden bunu yalnız bana 
soruyorsunuz? Çağırın Hüseyin Cahit’i, sorun,” 
dedim. Ses yok. “Toplatılan kitabımda mahkemeye 
verilsin, orada savunurum kitabımı,” dedim. Gene 
ses yok. Yalnız: “Her şeyi söyleteceksiniz buna!..” 
dedi, arkamda duran iriyarı polise. 

 İki gün iki gece daha bıraktılar beni o 
şekilde, ayakta, uykusuz, aç, susuz ve sigarasız. 
Dudaklarımı kıpırdatmaya, bir kelime söylemeye 
mecalim kalmadıydı. Bir şiir kitabı ve ‘Stalingrad’ 
filmi yüzündendi bütün bunlar. Kitap mahkemeye 
verilmedi. Bana en ufak bir savunma hakkı tanın-

madı. Konsolosluk meselesinden de bir şey çıkmadı 
tabii, zaten onlar da biliyorlardı bir şey olmadığını, 
herkes gibi kollarımı sallaya sallaya girmiş, herkes 
gibi filmi seyretmiş ve gene kollarımı sallaya salla-
ya çıkmıştım. 

 Beşinci gün bir yatak getirdiler ve “Haydi 
yat bakalım,” dediler. Soluğum kesiliyordu nere-
deyse. O gün hayatımın en güzel uykunu uyudum 
orada. Sonra da, sıkıyönetim sürgün kararını bildir-
diler. Peki, madem böyle bir karar vardı, dört gün 
dört gece bu şakayı bana neden yapmışlardı?

Ama Stalingrad filminin şakası orada bitmedi. 
Üç dört yıl sonra, galiba 1946’da ya da 1947’de 
falan, Kırşehir’de sürgündeyken, aynı Stalingrad 
ora Halkevi sinemasına getirilip oynatıldı. Film 
tutuldu. O sinema haftada iki kez film değişti-
rirken, bu film bir hafta oynadı. Genç bir stajyer 
hakim bardı Kırşehir’de, bir akşam lokantada bir 
iki arkadaşıyla yemek yerken, şarabı herhalde fazla 
kaçırmış olacak, başlamış nutuk çekmeye, nedir 
bu böyle, Rus filmini günlerce oynatırlar,milleti 
zehirler demeye. Yarım saat, bir saat kadar sonra, 
bir iki öğrenci, bir iki garson, beş on kişiyi takmış-
lar peşlerine, gitmişler sinemanın önüne, benim bu 
olanların hiçbirinden haberim yok, ya bir kahve 
köşesine büzülmüş kitap okuyorum o sıra ya da 
odamda yatmıştım. Sinemanın önünde bağırmış 
çağırmışlar, yırtmışlar afişleri, büyük bir kalabalık 
olmuşlar, çarşıdaki bütün millet de bulara katılmış. 
Oynatmamışlar o gece filmi. Ertesi günde tabii 
emniyet müdürlüğü usulen bir soruşturma açmış. 
Birçok kimselerin ifadeleri alınmış, bu arada 
sinema sahibinin de ifadesi alınmış. Bir iki gün 
sonra, bir öğle üzeri çarşıda emniyet müdürüyle 
karşılaştım, beni çevirdi ve alaylı alaylı: “Haberin 
yok hiçbir şeyden senin,” dedi. “Bu işin kışkırtıcısı 
kim, diye sordum sinema sahibine, ne dedi bilir 
misin, burada bir sürgün var, siyasi, böyle şeylere 
ancak onun aklı erer, o kışkırtmıştır bu çocukları, 
dedi.” Ve arkasından ekledi emniyet müdürü: “Sen 
ne söylüyorsun yahu, dedim, o bu filmin kaldırıl-
masını değil, daha yüz yıl oynatılmasını ister.” 
Ve kahkahayı bastı gitti. Ne düşünüyorum biliyor 
musunuz şu anda, ‘bastı gitti’nin arkasından nokta-
yı yapıştırdıktan sonra? Şimdiye kadar kimbilir ne 
insanlar okka altına girmişlerdir şu yeryüzünde!

 Ama herkes enayi değil. Kimi kurnazlar, 
ne yapar yapar, gitmezler okka altına. Bakın gene 
nereden nereye? Söylemezsem rahat edemeyece-
ğim. Bir genç dostum vardı benim, ben sürgün-
den geldikten sonra başlamıştı bu dostluk. Aynı 
dergilerde yazmıştık. Kendini çok beğenir bir hali 
vardı. Konuştuğu vakit kül bırakmazdı. Yazılarıyla 
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tüm sanatçı tayfasını hizaya getireceğinden falan 
dem vururdu. Ben hoş görüyor, zamanla durulur, 
diyordum. Zekiydi ve duygulu bir yanı da vardı. Ya 
da ben öyle sanıyordum. Günün birinde bir kitap 
çıkardı ve bu kitap toplatıldı,mahkemeye verildi. 
Tabii o saat başladı bu arkadaşın adı çevresinde 
dedikodular. Deha çok ta en yakınları yapıyordu bu 
dedikoduları. Söylemedik söz bırakmadılar. Bizde 
adettir, diyordum kendi kendime, birisi kabukları 
kırıp biraz yürümeye başladı mı,arkadan çelmeler 
takılmaya başlar. Bizim dost, mahkemeye gidip 
geldikçe de morali bozuluyordu. “Bilirkişi raporu 
aleyhimde, işler kötü, verecekler yedi buçuk yılı, 
muhakkak verecekler!” deyip duruyor, bayağı 
fenalıklar geçiriyordu. Elbet kolay değildi yedi 
buçuk yıl hapsi hiç yoktan göze almak. Haklıydı 
çocuk. Bir arkadaşı olarak çok üzülüyordum ben 
de(Enayiliğine doyma!). Bir gece yarısı zavallı 
karıcığı geldi bizim eve. İki gözü iki çeşmeydi. 
“Gece yarısı oldu, hala gelmesi,” dedi, “ bugün de 
mahkemesi vardı.” İçim cız etti birden bire. Biz, 
acaba tutuklandı da hapishaneye mi gönderildi, 
yatağı da yok, gece nerede yatar zavallı, nasıl 
etsek de öğrensek şunu, bari bir yatak göndersek, 
diye düşüneduralım ve çare arayalım, beyimiz, o 
meyhane senin, bu meyhane benim, gece yarılarına 
kadar çek kafayı, evden merak ederlermiş, üzülür-
lermiş, yollara düşerlermiş, sen boş ver hepsine, dik 
rakıyı, zom ol.(Bir şiir kitabının önsözünde bunları 
anlatmanın ne gereği mi var?Dur, patlama!)

 Bir gün biri kulağıma eğilir, ikimizin de 
arkadaşı olan biri: “Seninkinin kitabı hakkında 
mahkeme dosyasında bir rapor varmış, bu raporda 
hep sizler (sizler dediği, toplumcu şairler, hikaye-
ciler falan) anlatılıyormuşsunuz, sana bu rapordan 
hiç söz etmedi mi?bu raporu yazanın bizim çok 
yakınımızdan olmasından kuşkuluyum, sizleri iyi 
tanıyor…” Çarpıldım tabii bunu duyunca. “Sorarım 
kendisine,” dedim. Ve sordum bunu kendisine bir 
akşamüstü Taksim’de bir kahvede otururken, onun 
hep sustuğu bir akşamüstü: “Yahu,” dedim, “bir 
rapor varmış senin dosyanda, bu raporda toplumcu 
şairlerden, hikayecilerden siz ediliyormuş boyuna. 
Sen neden söylemedin bunu bana?” Şöyle yan yan 
baktı, düşman gibi baktı, ağzını yaya yaya, ısırır 
gibi ve küstahça: “Nesini söyleyeceğim,” dedi, 
“kitapta sizleri övdüm diye okka altına gidiyorum 
işte!” Kaynar su döküldü tepemden aşağı. 

 Sonraları bu dost, daha çok, şu bunalımcı 
şairleri falan dost edindi kendine. Hele, bilirkişiler-
den birine, faşistlerin en arsızına, Peyami Safa’ya 
başvurdu derler ki, vebali boynuna. Ama çok 
şükür, okka altına gitmemeyi becerdi. 

 Bana emniyette sürgün kararı bildirildiği 
gün, Parmaksız Hamdi: “ Nasıl, mavi gözlerden 
bahseder misin şiirlerinde, işte sonun böyle olur!” 
dedi. “Açlık, sefalet, mavi gözler…” Böylece sür-
günü boyladık. Beş yıl oradan oraya süründüm 
durdum. Bir ölmediğim kaldı. 

 O k ş u y o r u m 
Tebliğ kitabını, masamın 
üzerinde duruyor, oğlumun 
yumuşacık sarışın başını 
okşar gibi okşuyorum. Üç 
formalık küçücük bir şey. 
18 şiir var içinde topu topu. 
Neden dört forma yapma-
mışım? Param çıkmamış 
olacak herhalde. Oysa kitaba 
girecek yedi sekiz şiirim 
daha varmış. Buldum onları, 

koydum bu kitaba. Kıyı köşe arama yaptım bizim 
evde bir gün, hep başkaları yapacak değil ya ara-
mayı, bir de ben kendim yapayım, dedim, epey 
şiir buldum, sürgünde yazmışım, sonra İstanbul’a 
gelince yazmışım. ‘Hoş Geldin Halil İbrahim’lere, 
‘Dört Pencere’ye koymamışım onları. Ama düşü-
nüyorum, daha şiir olacak. Kurcalıyorum kafamı, 
onlar nerede? İlk aklıma gelen, Konya’da sürgün-
deyken, hiç sebepsiz basmışlardı bir gün odamı 
çok şey almışlardı. Aldıkları arasında, yeni yaz-
dıklarım, ama bir türlü kopya çıkarım arkadaşlara 
gönderemediklerim vardı bir sürü. Onlar yok artık. 
Ama onlar o kadar önemli değil bence. Ben asıl, 
Nazım’ın mektuplarına yanarım, onları aldılardı, 
bir tomardı. (Bu aramadan sonra, Nazım’dan gelen 
birkaç mektubu, Konya’da benimle birlikte sürgün 
olan bir arkadaşa vermiştim, “Daha iyi saklarım 
ben,” demişti. Burada İstanbul’da rastladıkça hep 
sorarım ve isterim arkadaştan o mektupları. Hele, 
1938 Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet kitabını 
hazırlarken çok lazım olmuştu bana o mektuplar. 
Ne yapalım, arkadaşımız her seferinde: “Evde bir 
yerde olacaklar, ama ararım ararım bir türlü bula-
mam, mirim,” der. (Onları bu kadar da iyi sakla 
dememiştim ki ben ona.)

            (…..)

 Elbette ben de bir gün kalıbı dinlendire-
ceğim (hem o kadar da yorgunum ki!) Ama galiba 
yapacak çok işim var daha. Yoksa neden her kitap 
çıkarışımda: “Dur bakalım, daha yeni yeni başlıyo-
ruz!” demek gelsin içimden.?

A.KADİR / Ekim 1968

* A. Kadir, Mutlu Olmak Varken, İstanbul 
2003, Can Yay., 5. baskı

İstanbul, Stalingrad, Kırşehir ve Bir Sürgün



fabrika Nisan 2004 103

                                           

BİR İNSAN

                

Seni bir gün

çekip aldılar topraktan,

benzedin köksüz bir ağaca.

Önce öğrettiler sana uygun adımı,

sonra büyük şehirleri gösterdiler Avrupa’nın.

En muazzam saraylar karşısında bile sen

evini unutamadın. 

  Varşova’da kaputun kaldı,

  Dukerk’de arka çantan.

  Düştü bütün fotoğrafların Sivastopol’da.

  Bir şafak vakti Paris’te bıraktın zavallı  yüreğini, 

  kurşuna dizilenler karşısında. 

    Lanet okusunlar sana bırak,

    iyi bir asker olamadan diye.

    Ölmesini bildin ya sen arkadaş kurşunuyla, 

    iki çürük patatesi

    ekmek torbanda unutarak!

      1943, İstanbul

İstanbul, Stalingrad, Kırşehir ve Bir Sürgün
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Kastamonu/Göl İlköğretmen Okulu’na 1956/
1957 öğretim yılında zorlu bir sınav sonucu gir-
diğimde nüfustan dört, gerçekten iki yaş yargı 
kararı ile büyümüştüm. Zorlu köy şartlarından 
geçmesem, altı yedi yaşında koyun,  sekiz dokuz 
yaşında babamla keçi ve koyun sürümüzün peşine 
düşmesem, yaylaklarımızda çoğunluk yaz,  bazı 
kış geceleri yalnız başına sürümüzün başında  yat-
mamış olsam, belki bu yatılı okulu tamamlamadan 
kaçardım. Bu okula girdiğim 1956/57 yılından bir 
sene sınıfta kalarak okulu Mustafa Kemal misali 
beşincilikle bitirdiğim 1962/1963 öğretim yılına 
kadar her sene okul kütüphanesinden en çok kitap 
alan kişi sıfatını elimde tuttum. Okul kütüphane-
sinde masal,  hikaye ve roman olarak okumaya 
açık o dönem bulunan bütün kitapları okudum. 
İtiraf edeyim “Harp ve Sulh”u çok zor , “Diriliş”i 
çok kolay; ama, okudum. “Goriot Baba”yı hala 
okuyamadım.Son iki senemde kütüphaneci, raflar-
dan kapalı sandıklara alınan bazı kitapları da bana 
verdi. Okudum. “Don Kıyısında Hasat” bunlardan 
bir örnek.

Varlık Dergisi’ni 1960/61 öğretim yılından 
itibaren kısa aralar dışında sürekli o yıllarda aldım. 
Bu nedenle okumadığım, okuyamadığım birçok 
yayınla ilgili eleştirel bilgi sahibi oldum. Yayın 
yaşamını yakından izleyen öğretmenlerim aracılığı 
ile de birçok yeni kitap dergi okuma şansım oldu. 
Son sınıfta 1962/63 öğretim yılında; öğretmen 
gibiydim. Sınıf gazeteleri çıkartma, şiir yazma ve 
okuma ; hikaye, röportaj ve bunun gibi  yarışmalar 
düzenleme yeni yetenekler bulma; bulunanlara yön 
gösterme bile yapıyordum.

İnce Memed’i 1960/61 öğretim yılı başladığın-
da okuldaki beşinci senem dördüncü sınıfta, kendi 
dersliğimden başka bir derslikte bir Pazar günü, bir 
sıra üstünde buldum. Okumaya başladım. Öğlen 
geçti, hava kararmaya başladı, başımda bir çocuk 
dikiliyor. “E “ dedi ” yeter artık “ etüt” başladı. Öğle 
yemeği geçmiş, bayrak töreni olmuş,  akşam yeme-
ği geçmiş  herkes sınıfında.  Nöbetçi öğretmenler 
yoklamaya başlamış ve ben de “toy düğüne” gelmi-
şim. O kitabın sahibini birkaç dakika daha tuttum 
ve “imi timi belirsiz oldu.”  Noktasından sonrasını 
okuyamadan kalktım. 

İnce Memed; 

“Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz’den baş-
lar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara 
doğru yavaş, yavaş yükselir.”  diye başlar. Çukurova 
betimlemesine girer, Anavarza, Osmaniye adlarını 
verir.  Akdeniz ve Toroslar arasının romanın   coğ-
rafyası olacağını okura hissettiren yazar anlatacağı 
insan ve olayların nokta tayinini Dikenlidüzü’nde 
Değirmenoluk Köyü’nün   betimlemesi ile  açığa 
vurur. Ancak Dikenlidüzü ve Değirmenoluk 
Köyü’ne sığılmaz.  Süleyman Emmi’ nin   köyü-
ne gidilir, daha Memed dağlara düşmeden 
Kadirli’ye yollanır. Süreçte coğrafyanın Toros 
Dağları, Akdeniz, Ceyhan Irmağı ve Savrunsuyu 
Hinterlandı olarak belirlendiği anlaşılır. 

1962/63  öğretim yılında okul biterken,  İnce 
Memed’i oyunlaştırıp sınıf olarak sahneye koy-
maya kalktık. Okul bir erkek İlköğretmenokulu 
idi. (Kastamonu Göl İlk Öğretmen Okulu-Gölköy 
Enstitüsü devamı olan) Okulda kız öğrenci yoktu. 

İnce Memed, Yaşar Kemal,
ve Roman üstüne

 

Av. Muharrem UÐURLU
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Birkaç yıl önce birkaç gündüzlü kız öğrenci ile 
içinde kadın olan bazı oyunlar sahneye konul-
muştu. Ama o yıl böyle bir olanak  yoktu. Bu 
nedenle Oyundaki tüm kadınları “Hürü’yü , Iraz’ı, 
Hatçe’yi, “Döne’yi ” ve diğerlerini  anlatmaya 
aldım. Ve sadece erkekler oyunda kaldı.

Oyunu altı perdeye kurdum. Perdeler girişine 
olayları bağlayan prologlar koydum.

Romanın “Toros dağlarının etekleri ta 
Akdeniz’den başlar” girişinden İnce Memed’ in 
Hatçe’ yi kaçırıp Apti Ağa ile yeğenini vurduğu ana 
kadar olan bölümü  prologla geçip Hatce’yi Memed 
kaçırdıktan sonra; takip hazırlıklarını, Topal Ali’nin 
getirilmesi, Köylü’ün Pancar Hösük, Durmuş Ali, 
ve diğerlerinin davranışlarını, Apti Ağa ve adam-
ları ile olan çatışmasının ardından  İnce Memed’in 
kaçışını hikâye edip,  Müstantik(sorgu yargıcı) ve 
Jandarmaların gelip, olay yeri incelemesini , Abdi 
Ağa’ın mantığına göre sorgu hazırlanışını ve sor-
guyu, İnce Memed’i takip hazırlıklarını burada  
“Apti Ağa”, başta köylülerin anlatımları ile , içine 
çakırdikenliği  İnce Memed’in çocukluğu kasabaya 
inişi ve “Hatçe” ye sevdasının anlatımını  ve bazı 
betimlemeleri romana sadık , birinci perde olarak  
düzenledim.   

İkinci perdeye İnce Mehmed’in Süleyman Ağa 
tarafından  getirilip Deli Durdu Çetesi’ne katıl-
masına ilişkin süreci de içeren Deli Durdu çetesi 
yapısını ,konuşmalarını  iyi/kötü çeteler diyalogla-
rını  eşkıya hikayelerini  Deli Durdu, Recep Çavuş, 
Cabbar ağzından anlatıp, yoldan eşek sırtında  
ağzında, “armut dalda beş imiş/ tanyerleri ışımış,/ 
anası yorgan vermemiş de /ak memeler üşümüş.” 
türküsü ile geçen bir yoksulu yaya yapıp   Deli 
Durdu’nun donuna kadar soyması, ardından aynı 
yerde Asım Çavuş’un çeteyi basması ve bir hükü-
met gücü çete çatışmasından çetenin kurtuluşu 
ile; Memed’le Çavuş Cabbar’ın yürük çadırlarına 
yiyecek için gönderilişi ile bağladım.

Üçüncü perdede, önce İnce Memed ve Cabbar’ı 
Göçebe Kerimoğlu’nun çadıra misafir olup   bura-
da gördükleri itibar ve o dönem Çukurova’sının 
göçebe yaşam  eşkıya ve diğer roman konularına 
ilişkin yazar ve kahramanlar yorumlarını olayların 
birbirlerine bağlanmasına da yararlı olacak şekilde 
yer değiştirttim. Deli Durdu’ nun  yürük ağası 
Kerimoğlu’nun çadırını ve Kerimoğlu’nu donuna 
kadar  soymasını İnce Memed’in önlemesi,  İnce 
Memed ile Deli Durdu’nun  ayrılması ile bu perdeyi 
kapattım.

Dördüncü  perdede   Çiçekli Deresi’ndeki 
geçici barınma yerinde  Sefil Ali’ ye İnce 

Memed Türküsü’nü, “Duvarın dibinden res-
mim aldılar / Ak kağıt üstünde tanıyın beni”                                                                                        
söylettirdim. Ama türkünün bütününü bulamadı-
ğımdan bir halk ağıdına bağlayarak söylettim. 

Sefil Ali ve Cabbar burada elleri değdikçe 
türkü söylediler.

“Çamdan sakız akıyor,                         

  Kız nişanlın bakıyor                               

  Koynundaki memeler                            

  Turunç olmuş kokuyor. 

 

  Aman aman kara kız

  Zülfünü tara kız

  Baban bekçi tutmaz mı

  Koynundaki nara kız”   türküsü,                  

Yine İnce Memed’in, hapsahaneye gidip 
Hatçe’yi görüp Iraz’ı tanımasını, ve Hatçe’yi yar-
gılama sürecinin ayrıntıları ile kaçırılma planını, 
Cabbar, İnce Memed ve yanlarına gidip gelen Topal 
Ali, ve diğer eşkıyalar ile  kasaba, Dikenlidüzü, dağ 
hayatının dünyasını anlattırdım. İnce Memed’in 
geleceğe yönelik düşüncelerini, Çakırdikenliğini 
ateşe verme ve bu toprakları köylülere açma ve bir-
likte üretme hülyalarını anlattırdım.Vayvay Köylü 
Koca Osman ile Koca İsmail’i birleştirip Çukurova 
ve  Kozanoğlu’nu anlattırdım. Efsane küheylanı da 
Koca Osman burada Memed’ in altına çekti. (Avni 
Arbaş o atı mutlaka İnce Memed’i  okuduktan 
sonra çizmiştir).

İnce Memed Kozanoğlu türküsü 

 “Çıktım Kozanın dağına

  Karı dizleyi, dizleyi

  Yarelerim göz göz oldu

  Cerah gözleyi gözleyi

  Olur mu böle olur mu

  Evlat babayı vurur mu 

  Padişahın askerleri

  Bu dünya böyle kalır mı    

  Kara çadır eymeyinen

  Ucu yere değmeyinen

İnce Memed, Yaşar Kemal ve Roman Üstüne
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Ne kaçarsın Koç Kozanoğlu’m

Ucu yere değmeyinen” i 

söyleyip,  Hatçe’yi kaçırmak üzere 
yola küheylan ile çıktı. Perde kapandı. 

Beşinci  perdede, Hatçe ve Iraz’ı kaçırma 
işinin sonucu, Ali Dağlarında geçen günleri, 
Hatçe’nin ölümünü, Cumhuriyet’in onuncu yıl, 
ve  af hikayelerini,  İnce Memed desteği Topal Ali 
dalaleti ile Değirmenoluk’ta kurulan düzeni, İnce 
Memed adından köylülerin sağlamaya çalıştıkları 
rantı, Vayvay köylü Osman başta roman tiplerinin 
dilinden anlattırarak hikayelerinin tamamlanma-
sını sağladım. Topal Ali’nin  Apti Ağa’ya ilişkin 
bilgilerini İnce Memed’e yetiştirttim.Ve İnce 
Memed’i evden indirip Osman’ın  bir önceki per-
deye Hatçe’yi kaçırmaya giderken bindiği  buradan 
ödünç aldığım hani o Avni Arbas’ın kitabın  baskı 
kapağındaki ata  bindirdim. 

Altıncı perdede Ali Safa’nın evine Apti Ağayı 
değil, Apti Ağa’nın evine Ali Safa’yı misafir getir-
dim. Ali Safa, Apti Ağa diyaloglarını Apti Ağa’nın 
kasabadaki evinde yaptırdım. Ve “Bu oğlan eşeğin 
aklına karpuz kabuğunu düşürdü.”  sözünün orta-
mı başta olmak üzere düğümleri çözdürdüm.  İnce 
Memed’in  eşkıyalığı Hatçe’nin ölümünü, Ali dağı-
nı,  Asım Çavuş’u  bir de burada  ağaların gözünden 
anlattırarak, iki bakış açısını romana uygun olarak 
sağladım.  Bu oyunlaştırmada Topal Ali, bütün 
perdelerde Apti Ağa’nın kahyası ve İnce Memed’in 
habercisi olarak oyunu kolaylaştırmıştır. Ve Yaşar 
Kemal’in bu efsane romanında sadece iyi ve kötü-
lerin değil aynı  karakterde iyi / kötü ikileminin 
gidiş geliş iniş çıkışlarının kanıtı olarak önemli 
bir kompozisyon oluşturmuştur. Abdi Ağa Ali 
Safa’yı uğurladıktan  sonra  gece kasabaya gelip, 
Topal Ali’den aldığı bilgilerle Apti Ağa’ nın evine 
giren İnce Memed, “elindeki tüfeği  doğrulttu. Apti 
Ağa’ya üç el ateş etti. Kurşunların rüzgarından 
odadaki lamba söndü. Hızla Merdivenlerden aşağı 
indi.” -Nal şakırtıları ve at kişnemeleri ile dörtnal 
sesleri- 

Koca Osman kapanan perdeden çıktı, konuştu 
“ Çift koşma zamanıydı. Dikenlidüzü’nün beş köyü 
bir araya geldi. Genç kızlar en güzel elbiselerini 
giydiler. Yaşlı kadınlar sütbeyaz sakız gibi beyaz 
başörtü bağladılar. Davullar çalındı... Büyük bir toy 
düğün oldu. Durmuş Ali bile hasta haline bakma-
dan oyun oynadı. Sonra bir sabah erkenden toptan 
çakırdikenliğe gidip ateş verdiler.

İnce Memed’den bir daha haber alınmadı. İmi 
timi belirsiz oldu.

O gün, bugündür, Dikenlidüzü köylüleri her 
yıl çift koşmazdan önce, çakırdiğenliğe büyük bir 
toy düğünle ateşe verirler. Ateş, üç gün üç gece 
düzde, doludizgin yuvarlanır. Bu ateşle birlikte de 
Alidağı’nın doruğunda bir top ışık patlar. Dağın 
başı üç gece ağarır. Gündüz gibi olur.”***

İnce Memed’i oyunlaştırma işi bitince,  rehber 
öğretmenim Mehmet Kopan’dan bana bir daktilo 
bulmasını istedim. Daktilo yazmayı bilip bilmedi-
ğimi sordu. Başkatibin oğlu staj grup başkanımız 
“Ruhi Özyurt yazıyor.”  dedim.  Mehmet Kopan  
okulun bir katibinin daktilosunu aldı. Bana  verdi. 
Ruhi de on beş günde  benim el yazısını beş kopya 
üstünden daktilo etti. Daktilo ederken  eleştirileri 
bir düzeltmede sağladı. Staj bitti. Arkadaşlarımdan  
Fikri tatile İstanbul’a gidiyordu. Bir kopya ona 
verdim. 1963 şubatı. Fikri Cağaloğlu’ndaki 
Cumhuriyet’in  İttihat Terakki Binasını gelin-
ce anlattı. Yaşar Kemal Avrupa’ya gitmiş. 
Cumhuriyettekiler ona metni ulaştıramayacakları-
nı söylemişler. Güya telif haklarına uyacağız, izin 
alacağız sahneye koymak için. Bizim oyunlaştırıl-
mış İnce Memed  boynu ikiye katlanmış, döndü.  
Öğretmenlerimiz, Bayraktar May, Haşim Nehir, 
Mehmet Kopan, Mehmet Sazak oyunun Yaşar 
Kemal’den izin almadan da oynanabileceğine 
karar verdiler . Bayraktar May bir süre provaları 
izledi. Ve “İnce Memed’in bütününün prologlanıp  
son perdenin Ali Safa ve Abdi Ağa diyaloglarının  
çözümü verdiğini, tek perde çalışmamızı salıkladı. 
Ama biz ısrar ettik ve bir süre sonra  1.,2.,3., 4., 5., 
6. perdelerin mizansen ve diyalogları oturtmuşken, 
İnce Memed türküsünün bütününü bulamamız ve 
diğer türkülerin müzikleri ve perdelerin dekorunun 
basitleştirilmesini sağlayamamamız yüzünden, 
birazda dekor ve diğer konularda idareden, döner 
sermayeden yardım alamadığımızdan,  bütün 
oyuncuların son sınıf öğrencisi olmamız ve son 
sınıf öğrencilerinin bir yandan sınavlara hazırla-
nırken, bir yandan da bu boyutta bir oyunla uğraş-
malarının  bizde yaratacağı  ders olumsuzluklar 
düşünüldüğünden, ama en önemlisi bizim sadece 
öğrenciler olarak bu uyarlamayı sahneleyebilece-
ğimiz inadının da etkisiyle kopuşlar da başlayınca, 
(yirmi kişilik kadrodan Deli Durdu , Cabbar, Koca 
Osman’ı oynayacak arkadaşlar ayrıldı), sonuca 
yaklaşmışken yeni düzenlemede sağlayamadık. 
Ve bu “İnce Memed 1963”  hoş bir girişim olarak 
kaldı. Benden başkasını çok fazla ilgilendirme-
yecek bu İnce Memed özeti ve  anıları bizim 68 
kuşağındaki hayal ufkunu imlemek ve daha çok  
İnce Memed’in  YAŞAR KEMAL’in özellikle 
romancılığı üzerindeki baskısını vurgulamak için 
özellikle ayrıntıladım. 

İnce Memed, Yaşar Kemal ve Roman Üstüne
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Ne dersiniz, bu İnce Memed’e  otuz yıl aradan 
sonra 2.,3.,4. ciltleri bindiren YAŞAR KEMAL 
1963 lere kadar ki bocalamasının intikamını İnce 
Memed’den almış olmuyor mu? Yaşar Kemal bu 
romanı yazmaya hangi duygularla başlamıştır? 
Bir ayaklanma öyküsü mü yazmak istemiştir... 
Çukurova’yı başat alan bir Türkiye romanı mı yaz-
mak istemiştir? Son zamanlarda bazı yayınlarda 
ileri sürülen romanı tefrika yayınlamaya adını ver-
meme söylemleri konusunu geçiyorum. Ama ger-
çek şu ki, İnce Memed Yaşar Kemal’in  maksadını 
aşmıştır. O kadar aşmıştır ki, Yaşar Kemal sanırım 
uygulamaya koymak istediği birçok tasarımda 
duraksamıştır. Çünkü İnce Memed’den sonra 
ortaya koyacağı eser ve girişimin İnce Memed’in 
çıtasını aşamayacağını düşünmüştür.

Teneke  ve Ortadirek 1960’larda yayımladığı 
(röportajları dışında) iki çalışmadır. Teneke sonra-
dan Cumhuriyet’te yayımladığı Kadirli kaymakamı 
Mehmet Can ile ilgili röportajları ile örtüşmüştür. 
Esasen  resmi kaymakam Mehmet Can 1962’lerde  
Teneke’deki kaymakamı Kadirli kaymakamlığında 
oynamıştır. Ortadirek ise Yaşar Kemal’in İnce 
Memed bir yana; kendisince ilk roman denemesi ,  
bana göre ise uzun hikayesidir.

Yaşar Kemal’in asıl romanı Ortadirek’in deva-
mı olarak yayına sürdüğü 1963’de yayımlanan 
“Yer Demir Gök Bakır” dır. Bu roman Ortadirek’ 
in devamı değildir. Orta Direk ile Ölmez Otu ara-
sında da değildir. Müstakil başına buyruk, coğraf-
yayı ve zamanı aşan , susan Meryemce’si ile, eren 
Taşbaş’ı ile, aşkları ve gelecekleri için donmaya 
koşan Hüsne ve Receb’i ile , kendi dünyalarını ebe-
veynlerine kabul ettiren Ümmühan ve Hasan başta 
çocuklarla, köylünün çalışma sistemi,  devletin 
alacak sistemi, vargele borç sistemi, Adil Efendi’si,   
Memidik’i ,  omurgası olan bir hikayesi;  hikayenin 
ilişkilerinin örülmesi ile tam bir romandır. Ve bu 
roman “imi timi belirsiz oldu” ile bitmez.

Bu roman çocukların sürekli izledikleri taşın 
altından;  yaz-bahar aylarında Ümmühan, Hasan ve  
çocukların tanımlayamadıkları ve Yaşar Kemal’in 
de sanırım özellikle adını koymadığı harika  “birisi 
kırmızı, parlak billur kırmızısı...yalım ,yalım... 
uzun boyunlu . Birisi de sarı, ekin sarısı , sapsarı, 
billur sarısı... uzun boyunlu . Birisi de mavi, devedi-
keni mavisi, camgöbeği, gök mavisi, deniz mavisi, 
yalım mavisi, billur mavisi... uzun boyunlu.”  üç 
kır çiçeğinin patlaması ve çocuk  Hasan’ın  çocuk 
Ümmühan’a bu  çiçekleri ;

“Gördün mü ? “

“Gördüm.” 

“Üçünü de?”

“Gördüm”

Soru ve cevapları ile biter.

“Yer Demir Gök Bakır”  Yaşar Kemal’in yeni-
yetmeler dahil hala ülkemizin en büyük romancısı 
oluşunun kanıtıdır.

“Yer Demir Gök Bakır”ın yayınlandığı o 
yıl  Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu’nda 
öğrenime başladım. ODTÜ tiyatro festivalinde 
“Uzundere” adıyla “Yer Demir Gök Bakır”dan 
bir bölümün oyunlaştırıldığını duydum.  Doğrusu 
görmek nasip olmadı. Üstelik o günlerde de “Yer 
Demir Gök Bakır”ın hakkını teslim ediyorken. 

TMTF(Türkiye Milli Talebe Federasyonu) 
na bağlı Ankara Yüksek Okullar Talebi 
Birliği(AYOTB) nin üyesi Ankara Ticaret Yüksek 
Öğretmen Okulu Talebe Cemiyeti Başkanı seçil-
miştim. Yeniden çıkışında “YÖN” okuyordum. 
Okul kitaplığından Ziyaeddin F. Fındıkoğlu’nun 
“Karl Marx” adlı üç cilt  yergi zeylini  tersinden 
okuyup zeyillerin yanlışlığı kanaatimi, “yön” de 
yayınlanan “Nazım Hikmet” şiirleri besleyince 
kendimi komünist hissetmeye başlamıştım.  Ertesi 
yıl okuldaki ABD eğitim müşaviri (aslında okulu 
yöneten) Anthony Lanza’ya karşı açtığım savaş 
sonu önce zamanın Milli Eğitim Bakanı İbrahim 
Öktem müşaviri ülkesine gönderdi. Arkasından 
ben ders durumu nedeniyle Ankara  Ticaret Yüksek 
Öğretmen Okulu’ndan kovuldum. 

İlkokul öğretmeni olarak atandığım BURSA 
ve doğduğum yer Kastamonu’da o yaz, lise bitir-
me sınavlarına hazırlandım. Tek dersten başarısız 
oldum. Tek dersten verilen sınav hakkına  “Fakir 
halk çocuklarının Üniversitesi(deyim sosyoloji 
hocam Doğan Ergun’undur.) GAZİ EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ’nün Edebiyat bölümünün sınavlarını 
kazandığım için başvurmadım.

O 1965 yılının yazı seçim yılı idi. İsmet Paşa 
“ortanın solundayız” demişti ve Mehmet Ali 
Aybar liderliğinde TİP ortalığı kasıp kavuruyordu. 
Mehmet Ali Aybar’ dan en köşe ilçedeki üye, ilçe 
başkanı, sendikalar, kültür, fikir kulüpleri, öğrenci 
dernekleri mensuplarından  partiye sempati duyan 
aydınlara kadar herkes taşın altına elini koyuyordu 
ve herkes fedakarlık ediyordu. Partide doğrusu 
iyi çalışıyordu. Başta Yaşar Kemal, İstanbul’da 
milletvekilliği ikinci sırasını genel sekreter Rıza 
Kuas veya Cetin Altan’ dan birine terk etmişti. 
Seçim propagandaları başlamıştı. Babamın tahta 
asker bavulu ile Bursa’dan döndüm.  Kamil Koç’un 
Kızılay’daki terminaline indim . Bu bilinçli idi. 

İnce Memed, Yaşar Kemal ve Roman Üstüne
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Çünkü benim sinemalarımdan Büyük Sinema’ da 
TİP kapalı salon toplantısı yapacak ve bu toplantıda 
Yaşar Kemal’ de konuşacaktı. Bavulum elimde 
Büyük Sinema’ ya yürüdüm. Salon dolmuştu. 
Bavulumu Sinemanın önündeki  tretuvara koydum. 
Üstüne oturdum. Rıza Kuas,  konuşmaya başla-
dığında trafik durdu, Behice Boran konuşmaya 
başladığında cadde de doldu. Çetin Altan konuşma-
ya başladığında Kızılay göbekten Sıhhiye göbeğe 
kadar her yer doldu. Bu kapalı salon toplantısı 
yirmi bin kişilik bir mitinge dönüştü. Bir de köylü 
Hamdoş konuştu mu? Hamdoş’tan sözü Yaşar 
Kemal aldı. Ve Hamdoş’tan söze girdi. Türkiye 
mozaiğini anlattı, terslikleri anlattı. 

Yazıyı Yaşar Kemal’in o gün anlattığı bir 
anısı ile kiremitleyeceğim. 1965 TİP ANKARA 
BÜYÜK SİNEMA  resmi adıyla kapalı salon (şim-
dilerde büyük mitinglerinde 10 bin civarında insan 
toplayınca zil takıp oynayan sol kitle partilerini gör-
dükçe TİP’in bu 20 binden az olmayan kitleyi bir 
araya getirdiği kapalı salon toplantısını anımsayıp 
gülümserim) toplantısında YAŞAR KEMAL:

“ Ben ilkokulu köyümde  üç yıl okudum. 
Birkaç yıl sonra ilk üç yılı beraber okuduğum 
Mustafa ile kasabaya dördüncü ve beşinci sınıf-
ları okuyup ilkokulu tamamlamak için köyden 

gidip geldim.  Köyde üçüncü yılda bize okutulan 
üçüncü yıl kitabında “NE GÜZEL BULURSUN 
GEZSEN ANADOLU’YU / DERTLERDEN 
KURTULURSUN GEZSEN ANADOLUYU” 
diye bir şiir vardı. Ve Mustafa ile köyde üçüncü 
sınıf okurken, şu Anadolu’yu gezsek, dertlerden 
kurtulsak diye söyleşirdik. Kasabada ilkokulun 
dördüncü sınıfında coğrafya okumaya başladık. 
Ve öğrendik ki Anadolu; dertlerden gezince kurtu-
lacağımız Anadolu, bizim dert içinde yaşadığımız 
bu yerlermiş.”  diye sözlerini bağladı. Umudun 
peşinden gitmemek olmazdı. Yaşar Kemal umudun 
peşinden gitti. Hepimiz gittik.  Hepimizden doğru 
Yaşar Kemal  gitti. ( Aynı yıllarda Yaşar Kemal’in 
Rasssell’in ABD yi Vietnam’ için yargılamak üzere 
oluşturduğu yargı kurulu üyeliği görevini de TİP 
genel başkanı M.Ali Aybar’a paslaması  unutulma-
malıdır.)

Şimdi yeniden  nehir romanlara dönen Yaşar 
Kemal  “İNCE MEMED’İN ELLİNCİ YAYIN 
YILINA GİRDİĞİMİZ BU YILDAN SONRA” 
umarım  “İnce Memed” ve “Yer Demir Gök Bakır”  
dan sonrada  bana romancılığı ile ilgili  yazı yaz-
dırır. 

İnce Memed, Yaşar Kemal ve Roman Üstüne
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1999 yılında Dünya Bankasının aşırı baskı-
ları sonucu Bolivya hükümeti ülkenin en yoksul 
bölgelerinden biri olan Cochabamba’nın kamusal 
su idaresini 200 milyon dolara dünyanın en büyük 
şirketlerinden Bechtel’e sattı. Bechtel şirketi bir 
dünya devi ve 1998 yılında gelirleri toplamı dünya 
çapında 12.6 milyar dolar ve bunun 2.4 milyar dola-
rı Latin Amerika ülkelerinde geldi. Anlaşmanın 
içeriği gizli kaldı, şirket yöneticileri bunun sebebini 
bunların “fikri haklar” olarak ticari sır niteliğinde 
olduğunda ısrar etti. Ancak çok kısa bir zaman 
sonra anlaşıldı ki, artık yöre insanların yağan yağ-
mur suyunu dahi biriktirme hakları yoktu. 

Özelleştirmenin hemen arkasından Bechtel 
yaptığı yatırımdan maksimum karı elde etmek için 
su kullanım tarifelerinde iki kattan daha fazla zam 
yapma yoluna gitti. Ayda asgari ücret olarak 100 
dolar kazanan insanlar aylık 20 dolar gibi onların 
aylık yiyecek için harcadıklarından daha fazla olan 
su faturalarıyla karşı karşıya kaldılar. Ödemedikleri 
takdirde sularının kesilmesiyle tehdit edildiler. 

Bechtel şirketi bu direnişin sebeplerin su mese-
lesi olmadığı, bir çok sosyal ve politik meselesinin 
direnişin kökeninde olduğunu iddia etti. Ayrıca 
Bolivya hükümeti sözcüsü Ronald MacLean 
direnişin sebebinin politik kaygılarla uyuşturucu 
baronları tarafından finanse edildiğini iddia etti. 

Fakat ayaklanmanın uyuşturucu ile ilgisi yoktu, 
mesele tamamen su sorunu etrafında dönüyordu. 

Haziran 1999’da Dünya Bankası 
“Cochabamba’da hiçbir şekilde su fiyatları gerçek 
değerinin altında olmamalı ve insanlar bunun bede-
lini ödemeliler” şeklinde açıklama yaptı.( Dünya  
Bankasının merkezinin bulunduğu Washington 
D.C. bölgesinde ortalama su faturası aylık 17 dolar 
civarında iken Güney Amerikanın en yoksul ülke-
lerinden biri olan Bolivya’da aynı dönem için su 
faturası 20 dolar civarında idi.)

Ocak ayında insanlar grevlere ve ulaşım dur-
durma eylemleri düzenlediler ve dört gün boyun-
ca Cochabamba’da hayatı durdurdular. Bolivya 
Hükümeti su fiyatlarında indirim yapacağını 
söyledi ancak birkaç hafta içinde bu sözünden geri 
döndü. 4 Şubatta, binlerce insan barışçı bir şekilde 
gösteriye çıkmışken Başkan Banzer polisleri göz 
yaşartıcı gazlarla göstericilere saldırttı iki gün 
süren olaylarda 175 kişi yaralandı ve iki genç kör 
oldu. 

Halkın yüzde doksanı özelleştiren su ida-
resinin yeniden kamulaştırılması gerektiğine 
inanıyorken, Bolivya hükümeti Bechtel şirketinin 
yardımına geldi, şirketin Bolivya’da kalması gerek-
tiğinde ısrar etti.1971-78 arasında tüm sivil hakları 
yasaklayıp (dört kişiden fazla insanın bir arada 
toplanması yasaktı) ülkeyi diktatörlükle yöneten, 
Başkan Banzer “düzen ve kanunu korumak için” 
ülkede sıkıyönetim ilan etti. 

Su Savaşı 
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Yerel radyolar ya kapatıldı yada askerler tara-
fından el konuldu, gazeteciler tutuklandı, polis gece 
yarısı baskınları ile gösterilere katılanlar arasında 
bir çok kişiyi tutukladı. Yerel polis müdürü vali 
olarak atandı. Yeni “acil durum hükümeti” Başkan 
Banzer, bir vali (Walter Caspedes) ve bir belediye 
başkanı (Manfred Reyes Villa)’dan oluştu. İlginç 
olan tüm bu insanların Amerika’nın Georgia eya-
letinde bulunan ve yabancı askeri personelin terör 
ve suikast teknikleri konusunda verdiği eğitimle 
meşhur School of Americas in Ft. Benning’den 
mezun olmalarıydı.

Kırsal kesimde çiftçiler tarafından yolların 
bloke edilmesi bazı şehirlerin yiyecek ve ulaşım 
imkanını ortadan kısıtladı. Şehir merkezlerinde 
sopalar ve taşlarla silahlanan kalabalık insan grup-
ları asker ve polisle çatışmaya girdi. 

Tüm bunlar Cochabamba’yı su kaynaklarının 
globalizasyonu karşısındaki savaşta ön saflara taşı-
dı. Çok geniş sivil toplum örgütleri ve sendikalar-
dan bir araya gelmesinden oluşan “ Su ve Hayatın 
Savunması Koalisyonu”n liderleri ya tutuklandılar 
yada yer altına geçmek zorunda kaldılar. 

8 Nisan’da 17 yaşındaki Victor Hugo Daza 
yüzünden vurularak öldürüldü. Bu lokal su sağla-
yıcı Bechtel’in kontrolüne karşı gelmenin bedeliydi. 
Bolivya’nın en saygın işçi lideri Oscar Olivera bu 
olay üzerine “ Cochabamba’da dökülen kan Bechtel 
şirketin parmak izleri taşıyor.” dedi. 

Tüm bu olaylar sonucunda Bechtel şirketi daha 
fazla dayanamadı ve arkalarında 150 milyon dolar-
lık ödenmemiş faturalar bırakarak ülkeden kaçmak 
zorunda kaldı. Tüm bu acılar ve ülke ekonominse 
verilen zararın üstüne, şirket yetkilileri Bolivya’dan 
12 milyon dolar tazminat istiyorlar. 

Bolivya’nın Gaz Savaşı

İşçi sendikaları, çiftçiler ve sıradan insanlar 
bir araya gelip ülkenin doğal gaz rezervlerinin 
Şili üzerinden A.B.D’ye satışını engellemeleri 
Bolivya’da yeni bir dönemi getiriyor. Ekonomik 
durumu ABD’nin uyuşturucuyla mücadelesi ve 
IMF’nın yapısal politikaları ile belirlenen ülkede, 
gazın özelleştirilmesine karşı mücadele insanların, 
ülkenin ekonomisi karşısında uluslararası serma-
yenin önceliğini protesto etmelerinin son örneğini 
teşkil ediyor. 

Ağustos 2003’de sivil toplum ve işçi sendika-
ları gaz ihracatına karşı koordine olmuş bir kam-
panya başlattıklarını ilan ettiler. Daha başlangıçta, 
talepler uyuşturucu kanunlarında açıklık, hapiste 

olan politik liderlerin serbest bırakılması ve adaletli 
yargılamayı içine aldı. 

İnsanlar, hükümetin  gaz rezervlerini özelleş-
tirilip yabancı yatırımcılara satılmaktansa kamusal 
olarak endüstriyel yatırım yapılıp gerekli olan istih-
dam ve geliri sağlaması gerektiği görüşündeydi. 
Fakat Başkan Goni kendi planında ısrar etti, bura-
dan gelecek olan gelirin insanların eğitimi ve sağ-
lığı için kullanılacağına söz verdi. Ancak bir çok 
Bolivyalı buna inanmadı ve aksine bundan sadece 
yabancı sermaye ve onların yerli işbirlikçilerinin 
fayda sağlayacağını savundular. 

19 Eylül’de geniş kapsamlı grevler ve gösteri-
ler tüm ülkede yayıldı. Ertesi gün, olaylar devam 
ederken Warisata adlı kasabada çeşitli ülkelerden 
gelen yetmiş kadar turist gösterilerde “mahsur” 
kaldı. ABD büyükelçisi David Greenlee hükümetin 
derhal olaylara müdahale etmesini talep etti. Bunun 
üzerine askerler göstericilerin üzerine ateş açmaya 
başladı. Güvenlik güçleri ile çatışmalarda yedi ölü 
ve yirmi beş yaralı bıraktı. 

Hükümet olayların sorumlusu olarak “ırkçı ve 
terörist gruplar”ı gösterdi. Bu aslında hükümetin 
gereğinden fazla güç kullanmasını meşrulaştır-
ma girişiminden başka bir şey değildi. Olaylarda 
sadece iki gün sonra ABD Bolivya hükümetine 63 
milyon dolarlık acil yardım gönderdi ve hükümetin 
güç kullanmasının meşru olduğunu ilan etti. 

Muhalefet büyüyüp güçlendikçe hükümet 
daha ölümcül metotlarla cevap verdi. Ekim ayı 
başında olan ve üç gün seren olaylarda hükümet 
güçleri yetmişten fazla silahsız göstericiyi öldürdü 
ve yüzlercesini yaraladı. Bunun üzerine muhalifler 
patladı ve yüz binlerce insan Bolivya’nın çeşitli 
şehirlerinde sokaklarda kontrolü ele aldılar. Tüm 
halk sadece gaz özelleştirilmesine karşı değil fakat 
aynı zamanda “katil” Başkanın gitmesine karşı bir-
leşti. İnsanlar Peru ve Brezilya sınırlarını kapadılar. 
Her yerde, taşlar ve lastiklerle barikatlar yapıldı. 
Yolların kapalı olduğu ve hiç kimsenin çalışmadığı 
ülkede La Paz havaalanıda kapatılmıştı. Tanklar 
tüm hükümetin merkezi haline gelen Başkanlık 
sarayını korumaktaydılar. Başkan Sanchez de 
Lozada’nın orduyu yönetime  el koymayı önermeyi 
düşündüğü belirtiliyordu. 13 Ekimde, Başkan gaz 
anlaşmasını 31 Aralığa kadar ertelediğini duyurdu. 
Muhalefeti uyuşturucu diktatörlüğü kurmak iste-
yen teröristler olarak suçluyordu. 

Fakat 17 ekimde Gonzalo Sanchez de Lozada 
Güney Amerika’da görevden uzaklaştırılan neo-
liberal politikaların savunucu olanların sonuncusu 
oldu. İstifa etmesinden hemen sonra yaptığı açık-

Su Savaşı
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lamada istifasının “kendi isteğiyle olmadığını” 
söyledi ve askeri bir uçakla Miami’ye kaçtı. Ertesi 
gün Başkan yardımcısı Carlos Mesa yemin ederek 
göreve başladı. Yeni Başkan “gaz anlaşmasının 
referanduma sunulacağını” ilan etti, ayrıca kendi 
hükümetinin bir geçici hükümet olduğunu ve yeni 
anayasa yapılacağını ve en kısa zamanda demokra-
tik seçilerin yapılacağını söyledi. 

Bugünlerde insanlar Bolivya’da gerek kendi 
hükümetlerine gerekse ABD’ye karşı kazandıkları 
zaferi kutluyor. ABD Dış İşleri Bakanlığı ve onla-
rın Bolivya’daki büyükelçisi de şüphesiz yeniden 
lobi faaliyetlerine başlayarak bu ülkenin kaderinde 
söz sahibi olmaya çalışacaklardır, eğer bunu başa-
ramazlarsa yakında CIA’e yeni görevler düşecek-
miş gibi görünüyor. “Gaz Savaşı” henüz bitmedi. 

Doğal Gaz Özelleştirmesi

Diğer bir çok Latin Amerika ülkesi gibi burası 
da IMF ve Dünya Bankası’nın direk yönetimi altın-
dadır ve bu ülkenin doğal kaynaklarını sömürmek 
isteyen çok uluslu şirketlerin iştahını kabartıyor. 
Bugün ülkenin doğal gaz kaynakları BP ve Respol 
adlı şirketlerin en önemli hedefidir. 

Üç yıl önce, emekçiler ve işsizler kamu su 
sisteminin özelleştirilmesine karşı direndiler. Su 
özelleştirilmişti, polisin saldırısına ve bir çok kişi-
nin hayatını kaybettiği direniş sayesinde hükümet 
IMF’nin taleplerine karşı geri adım atmak zorunda 
kaldı ve su yeniden kamulaştırıldı. 

Hükümet 17 Ekim 2003 Cuma gününe kadar, 
diğer geçmiş hükümetler gibi uluslar arası finans 
kuruluşları ve çok uluslu şirketlere yatırım çağrısı 
yapmaktan başka bir şey yapmadı. Yakın zamanda 
gaz rezervlerinin BP ve Respol adlı şirketlere satıl-
ması yönünde bir karar alındı. Bu karar yeniden 
insanların direnişlerini tahrik etti. 

İşçiler, köylüler ve ülkenin en yoksul kesimin-
den insanlar bir araya gelip “iLa Coordinadora del 
Gasi” adlı koalisyonu meydana getirdiler. Talepleri 
bu ülkenin doğal gaz rezervlerinin özelleştirilip 
ihracatını durdurmaktı. 

Hükümetin bu talepleri karşı duyarsız kalması 
ve özelleştirmeyi sağlamak için baskıcı yöntemleri 
kullanmaları askeri birlikleri başkent La Paz’ın en 
yoksul semtlerinde insanların üzerine göndermele-
rine kadar vardı. İnsanlar ellerine geçirdikleri taş,-
tuğla ve sopalarla direnişe geçti. Bunun intikamı 
olarak askerler yoksulların evlerine ateşe başladılar 
ve bir çok çocuk öldürüldü içlerinden bir tanesi 5 
yaşındaki Alex Mollericona idi.

Geçen dört hafta boyunca, 70’ten fazla insan 
Amerika tarafından desteklenen askerler tarafın-
dan öldürüldü. İddiaya göre insanlar üzerine ateş 
açmayı reddeden bazı askerler de infaz edildiler.  

Eğitimini Amerika’da alan ve bir dolar mil-
yoneri olan Başka Gonzalo Sanchez de Lozada 
1993’den 1997’ye kadar birinci dönemin ardından 
Ağustos 2002’de yeniden başkanlığa getirilmiş 
olan Başkan istifa etmek zorunda kaldı ve hükümet 
gaz rezervlerini çok uluslu şirketlere satmamaya 
söz verdi.  

10 Şubat 2004

Bolivya’da Ufukta Yeni Grevler 
Görünüyor

Yeni bir süresiz grev yaklaşırken, Bolivya 
geçen yıl Şubattan beri üçüncü ulusal ayaklanma-
sını yaşıyor. Geçen seferki ayaklanma yüzbinlerce 
işçi ve köylüyü sokaklara getirmişti ancak ülkenin 
karşı karşıya olduğu  politik ve ekonomik krizi çöz-
mekte başarısız olmuştu. 

Başkan Gonzalo Sanchez de Lozada geçen 
şubattaki ayaklanmadan kurtulmuştu fakat Ekim 
ayında bir yenisiyle karşılaştı. Bu ayaklanma işçi 
sendikalarının, köylü birliklerinin ve merkezi şehir-
lerin yoksul mahallerinin örgütlerinin ortaklaşa 
düzenlediği bir eylemdi ve Sanchez de Lozada’nın 
istifasını getirdi. 

Ekim ayaklanması metal madencilerin lideri 
olan Jaime Solares’in başkanlığındaki giderek 
radikalleşen sendika federasyonu COB’un politik 
önderliğini ön plana çıkardı. COB yanında, kır-
sal kesim çalışanlarının sendikası olan ve Felipe 
Quispe’nin önderliğindeki CSTUB’ta anahtar rol 
oynamıştı. 

Ayrıca bir diğer kritik olan, başkent La Paz’ın 
hemen aynında kurulu yoksul fakat mücadeleci işçi 
yığınlarının sokakları ele geçirdiği ve madencilerle 
birlikte ayaklanmaya bel kemikliği yapan  El Alto 
varoşlarının yerel örgütleriydi. 

ABD büyükelçiliğinin uyarılarına rağmen, 
Bolivya’nın politik eliti, işçi-köylü yığınlarının 
isyanın bir politik devrime dönüşmesini önlemek 
için, Sanchez de Lozada’yı istifaya zorladı. 

Sanchez de Lozada’nın yerine onun yardımcısı 
Carlos Mesa getirildi. Mesa bir medya patronu ve 
parlamentoda hakimiyet kuran kapitalist partiler-
den görece bağımsız görünen bir kişi. 

Mesa’nın bu şekilde davranabilmesi büyük 
ölçüde köylülerin lideri Evo Morales ve parle-
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mentoda en önemli sol kanat partisi olan onun 
Sosyalizme Doğru Hareketi (MAS)’ın eleştirel 
desteği sayesinde mümkündü.  Yinede, Mesa 
hiçbir zaman yapamayacağı şeylerin-Bolivya’nın 
gaz rezervlerinin devlet kontrolünde kalması konu-
sunda referandum ve Sanchez de Lozada’nın neo-
liberal “reform”larının iptali gibi- halka söz vermek 
zorundaydı. 

Neo-Liberalizmin Sonu

Neo-liberal reform dalgaları Güney 
Amerika’da 1973 Şili’de özellikle kamunun sahip 
olduğu işletmeler ve elektrik, su gibi hizmetlerin 
özelleştirilmesi başladı. Bolivya’da 1952’deki ulu-
sal-demokratik devrimin etkilerinin devamı saye-
sinde neo-liberaller, ülkenin kapısında 1990’lara 
kadar beklemek zorunda kaldı. 

1980 sonlarında MNR hükümeti ve Başkan 
Victor Paz Estenssoro neo-liberal politikaları uygu-
lamanın yollarını aramaya başladı. Ancak MIR 
hükümeti ve onun Başkanı Jaime Paz Zamora 
Bolivya’nın önemli endüstrilerinin özelleştirilme-
sini sağlayacak olan kanunları 1991’de parlamen-
todan geçirdi.  

İlk özelleştirmeler 1992’de başladı ve önemli 
madenlerin ve enerji işletmelerinin satışı 1995’de 
gerçekleşti. Bu politikalar yarım yüzyıldır süren 
ekonomik kalkınmayı yok etti. Maden sektörün-
de yarattığı sonuçlar korkunçtu, ulusal üretimde 
1950’lerde 15.17 % olan madencilik payı, 2000 
yılında 4.74’e kadar geriledi. Sektördeki teknolojik 
gelişme ile birlikte bu sonuçlar, onbinlerce maden-
ciyi işsiz bıraktı ve onları kokain sektörüne gitmeye 
zorladı. 

Neo-liberal politikalardan önce, Bolivya zaten 
Güney Amerika’nın en fakir ülkelerinden biriydi. 
1990’da milli gelir 828 dolar iken 2002 yılında bu 
rakam sadece 878 dolara yükseldi. 

Neo- liberalizm Bolivya ekonomisindeki eşit-
sizlikleri daha da hızlandırdı ve zaman ayarlı bir 
sosyal bomba yarattı. Bu patlama artık durdurula-
maz.

Yöneten sınıf çözümü kolay değil
Bolivya’nın yönetici sınıfları için kolay bir 

çıkış yok. Bugün, onlar bazı yorumcuların iddia 
ettiği gibi bir “kokain savaşı” yada “gaz savaşı” ile 
karşı karşıya değiller, fakat sorunsuz bir kapitalist 
yönetimi neredeyse imkansız kılan bir sınıf savaşı-
nın baskısıyla karşı karşıyalar. 

Neo-liberalizmin etkilerine karşı popüler olan 
mücadele  yeni radikal politik güçleri yaratıyor ve 
emekçiler Bolivya’da toplumundaki güç ilişkisini 

kökünden değiştirecek olan tarihi bir fırsata sahip-
ler. 

1 Şubat’ta Başkan Mesa, uzun zamandır bek-
lenen mesajını verdi. IMF, önceden belirlenen ve 
milli gelire oranı 8.75 % olan bütçe açığını 6.8% 
indirilmesini, Sanchez de Lozada’nın doğal gaz 
üretiminin özelleştirilmesi politikasına devamını, 
kamu sektörlerinin yok edilmesini ve çalışanların 
maaşlarına karşı yeni bir kesintiyi talep etmekte-
dir.

COB liderliğindeki muhalefetin baskısı altında 
olan Mesa, bir “orta yol” bulmak için çabalıyor. Bu 
çabanın önerdiği şey, yoksul kesimi büyük ölçüde 
dışlayan yeni ev sahibi olanlara devlet desteği ve 
akaryakıt fiyatlarını arttırmama vaadi, fakat akar-
yakıt fiyatlarını dünya piyasa fiyatlarına bağlamayı 
da unutmuyor.

Bu Bolivya halkını aptal durumuna düşürmek 
çabasıdır. Amerikan uluslar arası şirketlerinin 
Bolivya’nın gaz rezervlerinden milyar kazandığı 
bir zamanda, emekçiler ulaşımda ve kendi ürettik-
leri petrol fiyatında artışlar yaşıyorlar. 

Bir de bunun üzerine, IMF’nin talebini karşı-
lamak için Mesa hükümeti varlığı 50,000 doların 
üzerinde olanlara yıllık vergi getiren yeni bir 
yasayı meclise sundu. Bu zaten yok olmakta olan 
orta sınıfları iyice yıkacaktır. Sadece bir eve yada 
arabası olduğu için bu yasa kapsamına giren insan-
lar ağır vergilerle karşı karşıya kaldılar. Bu MNR 
hükümetinin sosyal tabanını daha da eritecektir. 

Başkanının mesajının ardından, COB liderliği 
kendilerine bağlı tüm örgütleri (işçi sendikaları ve 
kitle örgütleri) Şubat ortalarında başlayacak olan 
süresiz genel greve hazırlanmalarını bildirdi. 

COB’un El Alto’daki önemli liderlerinden 
Roberto de la Cruz “eğer hükümet ekonomik 
önlemlerini düzeltmezse, önümüzdeki günlerde 
tüm mücadelelerin anasını göreceğiz” dedi. 

COB’un süresiz genel grev çağrısı Felipe 
Quispe tarafından da benimsendi. 

Mesa hükümetinin akaryakıt fiyatlarını sabitle-
mekte başarısızlığı belli iken, güçlü ulaşım işçileri 
sendikası muhtemelen COB2un harekete geçme 
çağrısının ilk parçası olarak 48 saatlik iş durdurma 
eylemine geçecek. 

Not: 14 Nisan’da Sendikalar Birliği’nin aldığı 
karar üzerine, Bolivya’da 2 Mayıs’ta “Genel Grev” 
yapılacak.
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2.4 Sosyoloji

“Dinin başlıca dört temel işlevi vardır. Siyasal 
yapıyı meşrulaştırmak, hukuk düzenine temel oluş-
turmak, toplumsal ahlâka kaynaklık etmek ve son 
olarak da ‘Varoluşun anlamı nedir?’ sorusuna yanıt 
vermek”31  Varoluşla ilgili soru hariç diğer işlevle-
rin tümünü sosyoloji maddesi altında toplayabiliriz. 
Din bir siyaset nesnesidir. İnsanların, yaratıcı adına, 
onun kuralları ile   yönetilmesini hedefler. Hukuk 
alanını baştan aşağı düzenler ve hukuksal normları 
toplumsal vicdanla uyumlu hale getirmeye çalışır. 
Yasalarla karşı karşıya gelmeden önce insanların 
bireysel ahlâkî bir tavırla suçu reddetmelerini ve 
yapılması gerekenlere içgüdüsel olarak uymalarını 
ister. En geniş anlamıyla toplumsal alanı tanımla-
yan ve düzenleyen din, sosyolojik bir kurumdur. 

2.4.1 Dinsel Modelin Sosyolojik 
Kökenleri

Bu “Sosyolojik Kurum”un varlık nedeni, 
mevcut toplumsal yapının kronikleşen krizinin 
aşılmasına yönelik alternatif model olma iddiasıdır. 
Derinleşen iktisadî ve siyasi krizlerin toplumsal 
kurumları bir kilitlenme durumunda bıraktığı ve 
bilinen sosyal mekanizmalarla bu krizin aşılamadı-
ğı anlarda, bu krizi Allah ya da başka bir transan-
dantal –aşkın- bir yaratıcı adına çözmek için yeni 
bir dinsel model devreye girmektedir. 

Gerçekte kendisini peygamber yani “Tanrı 
Temsilcisi” olarak tanıtan bir kişinin dinsel proje-
yi tebliğ etmesi için ciddi bir toplumsal dönüşüm 
döneminin olması gerekmeyebilir. Ancak dinsel 
tebliğin toplumlar ve uluslar nezdinde kabul 

görmesi ve diğer tebliğlere göre öne çıkması için 
mutlaka siyasi ve iktisadî yapının yerel ve dünya 
ölçeğinde yaygın ve çıkışsız bir krizin içinde kıv-
ranması gerekmektedir. 

Dinler ihtiyacı karşılamak için varolurlar. 
Giderilecek bir ihtiyaç yok ise bu ihtiyacı giderecek 
dinlere de ihtiyaç olmayacaktır. Öte dünya üzerin-
den bu dünyayı düzenlemek amacıyla tebliğ edilen 
dinler dünyaya çeki düzen vermek için göklerden 
siyasal, iktisadî ve hukuksal model indirdiğini iddia 
eder. Ancak bu modelin benimsenmesi için yalnız 
sorun çözücü nitelikleri yetmez. Ortada çözümlen-
mesi gereken ciddi sorunların da olması gerekir.

Söz konusu coğrafyadaki krizin mevcudiyeti, 
bu krizi çözmek amacıyla ortaya çıkan dinsel tebliğ 
için bir şans olmakla birlikte, aynı zamanda lokal 
çözümler üretmesi anlamında dinsel modeli yerel-
leştirmekte, dünyalı kimliğini etkisizleştirmektedir. 
Yerel sorunlar için üretilen yerel çözümler coğrafî 
ve zamansal açılım noktasında modelin yetersiz 
kalmasına neden olmaktadır. Allah ya da herhangi 
bir yaratıcı tarafından insanlar için tasarlandığı 
iddia edilen mükemmel toplum modelleri, gerçekte 
mevcut toplumsal modellerden yola çıkan ve  üç 
aşağı beş yukarı  yaşanılan toplumsal yapının 
bir üst formu olarak kurgulanan idealize edilmiş 
sosyal yapılardır. “Demek ki yeni bir din kendine 
yandaşlar bulmak ve yayılmak istiyorsa bunun ilk 
koşulu, o dinin öğretilerinin söz konusu toplumun 
kültür düzeyine uygun düşmesidir.”32 “Herhangi 
bir topluma, onun o zamana kadar geliştire getir-
diği toplumsal, siyasal ve dinsel düzeye pek ters 
düşmeyecek toplumsal, siyasal ve dinsel koşulları 

   “Madde tüm varoluşumuzun temelidir. Akıl, ruh ve Tanrı da aslında sinirsel 
karmaşıklığın harikûlade sonuçlarını ifade eden sözcüklerdir”

Stephen Jay Gould

Kurân Üzerine Kısa Bir Deneme - II
“Vahiy” Bilgisinin Eleştirisi 
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benimsetmek nispeten kolaydır; oysa aynı toplumu, 
ulaşmış bulunduğu kültür düzeyinin daha altına 
inmeye ya da tersine, bu düzeyin birdenbire yapay 
bir sıçramayla daha üstüne çıkmaya zorlamak ona 
bu koşulları dayatmak ve benimsetmek olanaksız-
dır.”33 

İşte paradoks tam da buradadır. “Tebliğin gön-
derildiği” ya da sosyolojik  ifadeyle dinsel  yapının 
kurulmaya çalışıldığı bir toplumun uygarlık limit-
leri içinde kendini ifade etme zorunluluğu, dinsel 
yapının  zaman ve mekan açısından yerelleşmesine 
neden olacaktır. Dinin zamandan münezzeh inşa 
edilen sosyal kurumları bu limitler dahilinde tanım-
lanmış olacağı için  toplumsal değişimler karşısında 
bir esneklik yada adaptasyona uygun olmayacak-
lardır. Dinlerin, özü gereği, mutlak tanımlamalara 
dayanan dogmatik yapısı zaten bu adaptasyonun 
temel engelidir. O günün toplumsal ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere formüle edilmiş proje ve çözüm-
ler, toplumsal dinamiklerin etkisi nedeniyle, dinin 
yeni tebliğ edildiği erken döneminde bile işlevini 
yitirmiş olacaktır. Ne madde, ne insan ne toplum ne 
de bir bütün olarak hayat durağan değildir. Hareket, 
onun önüne set çekmek isteyen tüm ideoloji ve 
inançları, din kaynaklı  “idealize edilmiş sosyal 
yapıları” yıkıp geçmektedir.  

Bu “idealize edilmiş sosyal yapı”lar, mevcut 
rejim üzerinden model geliştirmenin  darlığını 
bünyelerinde barındırmaktadır. İstediği kadar radi-
kal ve modernist bir programa sahip olsun yeni 
din, mevcut  modelin bir üst versiyonu olarak, onu 
revize etmeye çalışırken kendisine model olarak, 
yine onu örnek alacaktır. Böyle yapılmadığı tak-
dirde, Bebel’in de dediği gibi “Allah’ın tebliği”nin  
“kullar” tarafından ciddiye alınmaması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu eğilimi, İslâm’ın toplumsal mode-
linde de izlemek  mümkündür. Mevcut toplum 
modelinin, yaygın kölelik ilişkileri üzerine kurulu 
olması, İslâm’ın da kölelik ilişkilerini benimseme-
sine neden olmaktadır. Bu durum Hıristiyanlık için 
de   geçerlidir.   

Allah’ın bütün insanları eşit yarattığını iddia 
eden bir din, kölelik ilişkilerine Allah’ın emriy-
le son verememektedir. Kurân’ın hiç bir âyetin-
de kölelik açık bir şekilde reddedilmemekte ve 
lanetlenmemektedir. Hukuksal  ve iktisadî yapıyı 
düzenleyen âyetlerde kölelik, kurum olarak yer 
almakta, kölelik baz alınarak bu alanlarda düzen-
lemeler yapılmaktadır. “Gene bildiğimiz gibi İncil, 
kölecilikten yana tavır koyar. Hz. Muhammed 
ise köleliğin koşullarının yumuşatılması ve müm-
künse kölelerin serbest bırakılmasından yanadır… 
Aslında köleliğe tamamen karşı çıkmak ve kölecili-

ğin yok edilmesini istemek o yüzyılların anlayışına 
ve kavrama gücüne, töre ve âdetlerine çok aykırı, 
henüz fazla ileri gitmiş bir talep olurdu.”ş diyen 
19.yüzyıl Alman Sosyal Demokrat hareketinin 
öncülerinden August Bebel, gerçekte toplumsal 
limitlerin etkisini kırabilecek “İlâhî bir iradenin”, 
insanlığa henüz bu nitelikte bir tebliğ göndermeye 
“gücünün yetmediğini” ifade etmiş olmaktadır.  Bu 
yoruma şöyle bir itiraz geliştirilebilir. “Allah sosyal 
yasaların farkındadır ve yine kendisince yaratı-
lan bu yasalar çerçevesinde tebliğini sunmaktadır. 
Amaç, kültürel seviyelerine uygun ve  benimse-
mekte zorlanmayacakları bir “Mesajın” insanlara 
sunulmasıdır.” 

Kendi içerisinde tutarlı olan bu teze iki itira-
zımız olacaktır: Birinci itiraz etik kapsamındadır: 
Yarattığı insanlara reva görülen ve “iktisat politi-
kası” olarak diğer insanlar tarafından sahiplenilen 
zulmü, kendisine inanan müminler nezdinde bile 
yasaklayamayan bir Tanrı’nın edimi, ahlâkî açı-
dan problemlidir. Reddedilmesi gerekir. İkinci ve 
sosyal bilimler perspektifinde yapacağımız itiraz 
ise Kurân’ın çağlara ve her toplumsal gelişmişlik 
düzeyine seslendiği iddiasından yola çıkmaktadır. 
Mesajın kapsamı dönemin sosyal ihtiyaçları le 
sınırlı değildir.  O halde yirmi birinci yüzyılda 
artık sosyal ve iktisadî bir kurum olarak ortadan 
kalkan kölelik ve cariyelik müessesini düzenleyen 
âyetlerin akıbeti ne olacaktır? Kurân, kölelik ve 
cariyeliğe ilişkin hukuki ve sosyal düzenlemeleri 
içeren âyetlerin zaman içerisinde iptal edileceğine 
ilişkin, bizi, başka bir âyetle bilgilendirmemektedir. 
Bu arada köle ve cariye edinilmemesine ilişkin bir 
hüküm de mevcut değildir. Ve son olarak Kurân 
âyetlerinin devre dışı bırakılması ya da reforme 
edilmesine yönelik ne peygamber kaynaklı ne de 
İslâm ulemasınca bildirilen bir bilgi ya da açıklama 
bulunmaktadır. Kısacası, Kurân’da erkek ve kadın 
kölelere ilişkin düzenlemeler  varoldukça, bu iki 
sosyal kurum da Müslüman toplumlar için geçerli 
olmak durumundadır. Köle ediniyor suçlaması, hiç 
bir müslümana getirilemeyeceği gibi karılarının 
dışında cinsel ilişki kurabilmek ve çocuk sahibi ola-
bilmek için bir müslümanın sayısız cariye edinmesi 
de mümkündür. Kurân, bu uygulamalara cevâz 
vermektedir.  

Konuyu bir de kadın kavramı üzerinden değer-
lendirelim: Dönemin coğrafyasındaki kadın algı-
sı, olduğu gibi İslâm’a sirâyet etmiştir. Kadın’ın 
toplumun her alanındaki ikincil konumu, iktisadî 
bağımlılığı ve genel olarak erkeğe göre önemsiz-
liği, Allah’ın ağzından ve her aşamada; insanın 
yaratılmasında, evlilik ilişkilerinde, çok karılılıkta, 
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boşanmada, şahitlikte, miras dağılımında teyit ve 
tescil edilir. Dönemin mülkiyet ilişkileri,  iktisadî 
yapısı ve bu yapıya ait kurumlar, âhirete kadar 
kutsanır. Kölelik ve cariyelik üzerine çok sayıda 
âyetin varlığı, bu kurumların tasfiye edildiği günü-
müzde açığa düşmekte ve anlamını yitirmektedir. 
Rızıkların eşit olarak dağıtıldığını söylemekle bir-
likte, yoksulluğa ve sefalete karşı mevcut ekonomik 
ilişkilerin ötesinde öngörüde bulunmaz ve dola-
yısıyla model, devrin egemen sınıflarını rahatsız 
etmez. Yoksulluğun ilgasını insanın iradesine tes-
lim eder. Sorunu sistemsel olarak çözmek için çaba 
harcamaz. Ekonomik eşitsizliği ve sınıf farklarını, 
insanların iyilik yapmaları, sevaba girmelerinin  bir 
aracı olarak görür. 

Kâfirler için sonsuza kadar açık olan cehen-
nem kapıları, yoksullara karşı vecibelerini yerine 
getirmemiş günahkâr zenginler için belki günah-
larının karşılığı olarak kısa süreliğine açılabilir. 
Ancak zenginlerin, zenginliklerini kullanarak 
başka insanlara karşı işlediği suçların kefâretini 
bu dünyada ödeme olanağı her zaman mevcuttur.  
Bu açıdan İsa’nın “Bir zenginin cennete girmesi, 
devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur.” 
sözü, İslâm’ın sınıfsal yaklaşımı karşısında İsa’nın 
öğretisini daha radikal kılmaktadır.      

 2.4.2 Mutlak Dinsel Model ve Sosyal 
Değişme

“Kutsal” Kitaplar Tanrısal belge iddiasındadır-
lar. Bu nedenle kitaplarda yazılı sosyal modellerin, 
yalnız tebliğin yapıldığı dönem için değil krono-
lojik olarak bütün zamanlar için geçerli olduğu, 
iman edenlerce savunulur. Yaratıcının ideal toplum 
modeli, her zaman ve mekânda, her topluluğa 
uyarlanabilir olduğu için, bu modeli, çağdışı suçla-
masıyla reddetme ya da revize etme olanağı yoktur. 
Nitekim Kurân, tüm çağlara seslendiği savındadır. 
Âyetlerin Kıyâmete kadar Allah’ın koruması altın-
da olduğu yine bir âyetle bildirilmektedir. (15 Hicr 
Sûresi dokuzuncu âyet). Bu anlamda, kıyâmete 
kadar Kurân hükmünü sürdürecek ve dinsel model 
geçerliliğini koruyacaktır. 

Ancak sosyolojik olgular gerçeği farklı tanım-
lamaktadırlar. Nasıl ki insan biyolojik olarak sürek-
li bir değişim içerisinde evrilmekte ise toplumlar da 
zaman içerisinde sayısız etmenin diyalektik etkile-
şimi içerisinde değişmektedir. Bu toplumsal evrim, 
yalnız üretim ilişkileri ve iktisadî yapıyı değil 
siyasal kurumlar, hukuksal yapı, ahlâk ve günde-
lik ilişkilerde geçerli olan gelenek ve görenekler 
ve nihâyetinde en geniş anlamıyla hayat tarzını 
kapsamaktadır. Bu evrimden, hiç bir sosyal kurum 

ve model kaçamadığı gibi bazı anlarda değişimin 
motor gücünü yine bu kurumlar üstlenir. Ama aslî 
olarak iktisadî yapı, zamanla siyasi yapıyı deforme 
ederek yeni yapının kurulması için basınç uygular. 
Siyasi yapıdaki farklılaşma hukuktan ahlâk kural-
larına kadar bütün toplumsal dokuyu, en küçük 
hücresine kadar etkiler ve eski rejimin kalıntıları 
dahil, reforme olmayan bir  kurum bırakmaz. 
Böylece yeni toplumsal model, mevcut modeli 
bir devrim anında ya da reformasyon sürecinde 
tasfiye ederek, eski rejimin tahtına kurulur. Ta ki 
değişimle gelmekte olan  yeni rejim onu da tasfiye 
edinceye kadar. 

Dinsel modeller,  XV. Yüzyıldan başlamak 
üzere beş yüzyıllık bir süreçte,  bir yandan bilimsel 
düşüncenin toplumsal hayatın ayrılmaz ve saygı 
duyulan bir parçası haline gelmesi, öte yandan 
ilk maddeden devamla, Batı değerler sisteminin 
temelini oluşturan  laik ve pozitivist kurumla-
rın, “ideal” toplumsal modellerin “sine qua non”u 
olarak modern ideolojilerin yapı taşları ilân edil-
mesiyle güncelin dışında kalmışlar ve muhteşem 
geçmişlerine göre etkinliklerini büyük oranda kay-
betmişlerdir. Yeniden dirilme çabalarına, yaygın 
fundemantalizme ve radikal dinî sosyal faaliyetlere 
rağmen günümüzün temel gerçeği hâlâ budur. 
Buna göre, din kurumu ya projelerini yenileyecek 
ya da  dikkate değer model olmaktan çıkarak tari-
hin tozlu arşivine kaldırılmasına rıza gösterecektir. 
Elbette bu durum dinî ya da değil tüm toplumsal 
modeller için geçerlidir. 

Ortadoğu dinlerinin bu kadar çok mezheplere 
bölünmüş olmasının nedeni modeli güncele uyarla-
ma çalışmalarıdır. Toplumsal gelişmeler karşısında 
dinsel bilginin ihtiyaçları karşılamadaki yetersizli-
ği, modelin güncelle uyumlu hale getirilmesini de 
zorunlu kılar. Bu zorunluluk mezheplerin ortaya 
çıkmasına yol açacaktır.  Kitap’ın, peygamber 
pratiğinin ve din büyüklerinin fikrî katkılarının 
açıklayıcı olmadığı hallerde başvurulan yol, kitabi 
ifadeleri Allah adına yorumlamak, aslında Allah 
adına konuşmaktır. Yapılan tefsirin, kitabın satır 
aralarında saklı olup olmadığı, meçhûldür. Hemen 
hemen tüm dinlerde yaşanan ve nedeni aslında 
dinsel kökenli de olmayan mezhep savaşları, bize; 
insanların bu konuda kolay ikna olmadıklarını ve 
herkesin kendine göre bir kitap ve Tanrı okuması 
olduğunu göstermektedir. 

Bu okumanın anlamı ise şudur: Tanrı sözü 
olduğu iddiası ile tebliğ edilen “Kutsal” Kitapların 
toplumun ihtiyaçlarını karşılamadaki ciddi yeter-
sizlikleri, bu ihtiyaçların dinsel modeli deforme 
etmesine yol açar. Deformasyonun din sosyolojisin-
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deki karşılığı Reformasyon’dur. Avrupa, Rönesans 
ile aydınlanma çağına girdiğinde, siyasal iktidarını 
kaybeden dinsel kurumlar, asosyal olma tehlike-
si karşısında kendilerini güne uydurabilmek için 
Kitaplarını “genişlettiler”. Ve rahat bir “okuma” 
tekniği kullanmaya başladılar. Avrupa’da son ana-
lizde dinsel düşüncenin meşruiyetini kaybetmesi 
engellenemese de meselelere açıklama getirme 
anlamında bu rahat  ve geniş okumalar, dinin fikrî 
plandan silinmesini  engellemiştir.. 

İslâmiyet için de geçerli olan bu tez, Kurân’ın 
rahat okumaya izin vermeyen yapısı nedeniyle 
daha zor gerçekleşebilmekte ama yine de yapıla-
bilmektedir. Âyetlerden bilimsel anlam çıkarmaya 
çalışan İslâm araştırmacılarının konuyla ilgili  
pervasızlık ve ölçüsüzlükleri buna en iyi örnektir. 
Gündelik hayatta artık meşruiyet kazanmış ger-
çeklerin Kitap’la ters düşmesi durumunda aslında 
Kitabın da bunu vurguladığını iddia edebilen İslâm 
araştırmacıları, binlerce yıl farklı bir algıyla anla-
şılmış ve uygulaması bu anlayışa göre yapılmış  
“Allah’ın Sözleri”ni, farklı yorum ve anlamlarla 
yeniden yazabilmektedirler. 

2.4.2.1 Kırılgan Dinsel Model için 
Örnek Olay: Evlilik

İslâmiyet’te  polijini yani çok karılı evliliğin 
benimsenmesi, zaman ve model çatışması açısın-
dan ilginç bir örnektir. Kurân, bir takım talî şerhler 
düşmekle birlikte çok karılılığa onay vermektedir. 
Söz konusu şerhler, erkeğin karılarına adil davran-
masını ve geçimlerinin sağlayabilecek durumda 
olmasını içerir.  Kadının iktisadî hayatta ve dola-
yısıyla toplumda öneminin artması ile birlikte öne 
çıkan ve özellikle tüketimi artırdığı için  kapitalist 
üretim ilişkilerince desteklenen çekirdek aile mode-
li çerçevesinde tek eşliliğin, dünyanın her yerinde 
etki alanını genişletmesi ve meşruiyetini ideolojik 
olarak  tesis etmesi, Kurân’ın evlilik projeleri  ile 
günümüz toplumsal ilişkileri arasında müthiş bir 
çelişkinin doğmasına neden olmuştur. 

Çok karılılığa İslâm, esastan itiraz etmez. 
Zaten itirazı da bulunmamaktadır. Erkek, çok 
kadınla yaşama hakkına sahiptir. Ancak usûl 
yönünden dikkat etmesi gereken noktalar vardır. 
Bunların başında erkeğin bütün karılarına adil 
davranması gelir. Bu noktalara hassasiyetler yak-
laştığında erkekler için sorun kalmamaktadır. 
Kurân, insanlara neyin yanlış neyin doğru olduğu-
nu anlatan, yaptırım içeren  bir ahlâk kitabıdır. Bir 
müslüman hata yapabilir ancak  hatasının farkında 
ise ona kendini düzeltme olanağı sunulur. En kötü 
koşulda, mümin, Allah’ın mağfiretine sığınır. Bu, 

kadın erkek ilişkileri içinde geçerlidir. Koca,  karı-
larına  o güne kadar adil davranmadıysa bundan 
sonra bunun için çalışmalı, bunu yapamıyorsa 
Allah’ına sığınmalıdır. Elbette çok eşlilik hakkının 
kadına sunulması mümkün değildir. İslâm Bilgini 
Mevdudi’nin Tefhimu’l Kurân adlı çalışmasında 
belirttiği üzere Arap toplumunda erkeğin çok daha 
fazla sayıda kadınla evlilik yapmasını engellemek 
üzere sayının dörde çekildiğini yazmaktadır.. 
Yapılan eski modelin revizyonudur. Ama eski 
modelden köklü bir kopuş da değildir. 

Mevcut model revizyona tâbi tutularak yenisi 
kurgulandığı için, farklı toplumsal formasyonların 
geliştiği tarihsellik içinde bu yaklaşımın yetersiz 
kalacağı aşikârdır. Bu çelişkiyi çözmek için geliş-
tirilen formül idâre-i maslahattır. Günümüz müfes-
sirlerince, kadın erkek ilişkisi gibi ahlâkın ana 
ekseni üzerinde yer alan toplumsal ilişki formuna, 
koşullara göre esnetilebilecek bir özellik atfedilmiş 
ve “o günkü koşullar” çerçevesinde âyetlerdeki  
model savunulmaya çalışılmıştır. Hâlbuki âyet çok 
nettir. Zaman ve mekândan kat’iyyetle münezzehtir. 
Koşullarla sınırlandırılmamıştır. Allah’ın emrine 
uygundur. Yalnız uygulamada hassas davranılması 
konusunda bir uyarı vardır. 4. Sûre olan Nisa’nın 
üçüncü âyetinde: “Eğer yetim (kızlar) konusunda 
adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız 
bu durumda size helâl olan (başka) kadınlardan 
ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Şâyet 
(yine de) adalet yapamayacağınızdan korkarsanız 
o zaman bir (eş) ya da sağ ellerinizin malik olduğu 
(cariye) ile (yetinin.) Bu sapmamanıza daha yakın-
dır.” uyarısında bulunmaktadır. 

Yine Nisa Sûresi’nin yüz yirmi dokuzuncu 
âyetinde: “Kadınlar arasında adaleti sağlamaya  - 
ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. 
Öyleyse, büsbütün birine eğilim (sevgi ve ilgi)  
gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. 
Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız şüphesiz Allah, 
bağışlayandır, esirgeyendir.” denilerek  çok eşliliğin 
zor ancak uygulanabilir olduğu vurgulanmakta, 
adil davranmanın mümkün olmadığı söylenmekle 
birlikte bunun çok eşliliği engellemediği özellikle 
âyetin son cümlesinde belirtilmektedir. 

Nisa Sûresi’nin üçüncü âyetinde yer alan 
“hür yani müslüman kadınlar arasında adaleti sağ-
layamayacağınıza inanıyorsanız onlardan yalnız 
biriyle ya da sahip olduğunuz cariyelerle evlenin” 
yönlendirmesi ise evlilik ilişkilerine Kurân’ın yak-
laşımı açısından hayret vericidir. Erkeğin evlendiği 
kadınla ilişkisini, onun sosyal statüsüne bağlı ola-
rak belirlemesi problemli bir yaklaşım değil midir? 
Bu tarz bir evlilik anlayışının ahlâki mükemmel-
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likle bağdaşması düşünülemez Hür bir kadına göre 
zavallı cariyelere yani savaşta tutsak edilmiş kadın-
lara yapılan haksız muamelenin  kocaya daha az 
günah yükleyecek olması “Allah’ın, kulları arasına 
köleliğe benzer bir statü farkı koyduğu ve kullarının 
bir kısmına karşı yapılan haksızlığı, aynı haksızlığa 
maruz kalan başka kullarına göre daha az dikkate 
aldığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Kurân, 
evrensel bir hukuk kuralını yani  suçun, kişiye göre 
değil fiile göre tanımlanması ilkesini açıkça  göz 
ardı hatta ret etmektedir. Üstelik bir yanda yalnız 
bir tane hür Müslüman kadın öte tarafta ise çok 
sayıda Müslüman ama cariye statüsünde kadın! 
İnsanların Allah katında eşitliğini, bu âyet geçersiz 
kılmaktadır.

Aslında metodolojik açıdan yapılan 
Anokranizm’dir. Bugünkü toplumsal gelişkinlik 
düzeyinden geçmişe bakılması sorunun temel kay-
nağıdır. O günkü koşullar altında cariyeler zaten 
köle statüsünde olduğu için  hukuk gözünde bir 
özne olarak algılanmazlar. Bu durumda cariyelere 
ilişkin yapılan düzenlemeleri, o dönemin koşulları 
çerçevesinde gelişme olarak nitelendirmek müm-
kündür. Fakat gerçekte sorun tam da bu noktada 
başlamaktadır. Kurân’ın, tüm çağlara indiği ve 
insanlığın geçmiş ve gelecekteki tüm sorunlarına 
yanıt olması amacıyla gönderildiği iddiası, kitapta 
sunulan toplumsal modelin ve bu modelin inşa-
sında kullanılan argümanların, zaman içerisinde 
kullanım dışı kalması, gelişen toplumsal yapılarla 
uyumsuz hale gelmesi ve hatta  gayrî insanî olarak 
kabul ve reddedilmesi olguları karşısında ciddi 
şekilde sarsılmaktadır. 

Hukukun eşitliği ilkesinin göz ardı edildiği bir 
başka konu peygamberin evliliğine ilişkin getirilen 
düzenlemedir. Muhammed’e dörtten fazla kadınla 
evlenme hakkının verilmesi ve bunun yalnızca 
peygambere ait bir ayrıcalık olduğunun 33 No.lu 
Ahzab Sûresi’nin ellinci âyetinde, açık bir ifa-
deyle, insan ilişkilerindeki temel kurallara istisnalar 
getirmesi, aslında ahlâkın özüne zarar vermektedir. 
Sonuçta Allah, âyetiyle koyduğu kuralı, yine âyeti 
vasıtasıyla çiğnemekte, bir yandan insanlara öğüt 
vermekte öte yandan, bizzât kendisi, rebus sic stan-
tibus demek sûretiyle kişiye özel kurallar çıkarabil-
mektedir. Bu gerçek anlamda bir anomidir. 

2.4.2.2 Kırılgan Dinsel Model İçin 
Örnek Olay: Kadın

Kadınlara yönelik düzenlemelerin topluca yer 
aldığı Nisa yani Kadınlar Sûresi’nin otuz dör-
düncü âyeti kadına bakışı net ifadelerle açıklar: 
“Allah’ın bazısını bazısına üstün kılması ve onların 

kendi mallarından harcaması nedeniyle erkek-
ler, kadınlar üzerinde sorumlu-yöneticidirler. İyi 
kadınlar  gönülden (Allah’a) itaat edenler, - Allah, 
(onları ve haklarını) nasıl koruduysa - görünmeyeni 
koruyanlardır. Başkaldırıp diretmelerinden korktu-
ğunuz kadınlara (önce) öğüt verin, (sonra) yataklar-
da yalnız bırakın, (bu da yetmezse hafifçe) dövün. 
Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. 
Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.” 

Erkek, üstün yaratılışlıdır. İktisadî olarak ola-
nakları fazladır. Bu nedenle kadının koruyucusu 
ve yöneticisidir. Ve yine bu nedenle kadının hare-
ketlerinden erkek sorumludur. Kadınlar yönlendi-
rilmesi gereken varlıklar olduğu için toplum dışı 
davranışlar sergileyebilirler. Bu tür durumlarda, 
tedrici şekilde, kadın önce uyarılmalı ardından 
kendisine cinsel ilişkiye girilmeme cezası verilmeli 
ve nihâyetinde dövülmelidir. Cinsel ilişki yasağının 
erkek için de bir ceza anlamına gelmediğini çünkü 
erkeğin cinsel ihtiyacını giderebileceği başka eşle-
rinin de mevcut olduğunu hatırlatalım. Kurân, bu 
yöntemleri erkeklere önermektedir.

2. Bakara Sûresi’nin iki yüz yirmi sekizinci 
âyetinde; “… Erkeklerin kadınlar üzerindeki hak-
ları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları 
vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece 
üstünlüğe sahiptirler.” denilmektedir. Aynı sûrenin 
iki yüz seksen ikinci âyetinde, “… erkeklerinizden 
iki de şahit bulundurun. Eğer  iki erkek bulunamaz-
sa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile biri 
yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın 
olsun.” ifadesi ile  Kurân’da kadınların tek başlarına 
tanık olmak için yeterli kişilik özelliklerine sahip 
olmadığı vurgulanmaktadır. 

Yine 2. Bakara Sûresi’nin iki yüz yirmi 
üçüncü âyetinde,  yer alan “Kadınlar sizin için bir 
tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın.”  
İfadesi Kurân’ın kadın erkek ilişkisine iki eşitin bir-
likteliği olarak bakmadığını kadının ilişkide açıkça 
nesne ve erkeğin de özne statüsünde değerlendiril-
diğini  bize göstermektedir. Zihniyetin izini, verilen 
örneklerde bile sürmek mümkündür.

 39. Zümer Sûresi’nin altıncı; 4. Nisa 
Sûresinin birinci ve 7.Araf Sûresi’nin yüz sek-
sen dokuzuncu âyetlerinde  “Sizi bir tek nefisle 
yarattık. Sonra da ondan kendi eşini yarattık.” 
denilmektedir. Daha önce de değinildiği üzere 
ilk insan olarak tasavvur edilen şahsiyetin Âdem 
adında bir erkek oluşu, erkek cinsiyetine yönelik 
kayırmanın daha yaratılış aşamasında kendini gös-
terdiğini ortaya koymaktadır. Sonrasında ilk dişi 
insanın Âdem’in vücudundan var edilmesi kadının 
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talî ve bağımlı niteliğini gözler önüne sermesi 
bakımından önemlidir. Bir diğer gözden kaçan 
nokta, yaratılan ilk erkeğin adı belli iken –Adem-, 
yaratılan ilk kadının adının, Kurân’ın hiçbir âye-
tinde tanımlamamasıdır. Müslümanlar, ilk kadın 
Havva’nın adını Musevi ve Hıristiyan kaynak-
lardan alıp kullanmaktadırlar. Gerçekte İslâm’da  
“resmen” böyle bir bilgi mevcut değildir. Yani  
“Kadının Adı konulmamıştır”. İsim, şahsiyetin ilk 
ve önemli göstergesidir. Kişinin nesne olmaktan 
çıkarak özneleşmesi “özel bir isim”le başlar. Ama 
Kurân, yaratılan ilk kadına bir ad vermeyerek ona 
birey statüsü tanımamıştır. Üstelik kadın, erkeğin 
ihtiyacını karşılamak amacıyla yaratılarak, varolu-
şunun eşit ve bağımsız niteliği daha ilk anda sakat-
lanmış olmaktadır.  

Kadın’ın, İsa’dan Sonra  yedinci yüzyıldaki 
statüsünü, ve toplumsal rolünü dikkate aldığımızda 
Nisa Sûresi’nde çizilen kadın portresi ile kadına 
biçilen rolün, ideal olandan öte, dönemin köleci 
feodal  toplumsal yapılarının bir yansıması olduğu 
söylenebilir. Göçebe Kandaş toplumların kadın 
erkek ilişkilerinde eşit sayılabilecek sosyal statülere 
sahip oldukları ve  daha eşit ilişkiler yaşadıkları 
bilindiğine göre İslâm’daki kadın modeli, dönemi 
için bile ileri sayılamaz. Kadınla ilgili yerleşik 
değerlerin o coğrafyadaki bir tekrarıdır. Ek5 

Ancak günümüz koşulları farklıdır. İslâm, bu 
koşullara, kendini uyarlamakta zorlanmakta, bin 
dört yüzyıl önce yazılmış kitap, bu uyarlanmaya 
izin vermemektedir. 19.yüzyıldan başlamak üzere, 
iktisadi üretime katılan kadın, toplumsal statüsün-
de, inanılmaz bir sıçrama yaşamıştır. Üretim ve 
tüketim sürecini, dünyanın en ücra köşelerindeki 
toplumları ve bireyleri de kapsayacak şekilde 
genişleten kapitalizm, özellikle iki büyük dünya 
savaşının da etkisi ile kadını; evinde saklandığı 
yerden çıkartarak fabrikalara sokmuş, ekonomik 
özgürlüğünün koşullarını yaratmış ve fiiliyatta 
erkeğin eşiti yapmıştır. 

Devrimci gelişmenin birinci müsebbibi, “hayır-
lı bir iş yapma amacı olmasa da” kapitalist üretim 
ilişkileridir.  Ancak birincilik paylaşılmaktadır. 
Sosyalizmin yirminci yüzyıldaki reel iktidarı, kadı-
nı bir sorun olarak teorize edip ona erkeğin yanında 
ve erkekle siyasi, ekonomik ve hukuksal alanda eşit, 
onurlu bir statü kazandırmıştır. Kapitalist sistemin; 
rakibi sosyalist sistemin uygulamalarından etkilen-
memesi ise düşünülemez! 

Kadının üretim ve eğitim sürecindeki kitle-
sel katılımı, beklenen sonucunu vermiş, kadınlar 
kendilerine erkek egemen sistemin biçtiği elbiseyi 

giymeyi gündelik hayatta reddetmeyi öğrenmiş 
ve içselleştirmişlerdir. Bu elbette bir genellemedir. 
Dünya kadınlarının durumu, tek bir başlık altında 
toparlanacak gibi değildir. Ancak, dinsel dogma-
ların kadınlar hakkındaki ırkçı, ayrımcı değerlen-
dirmeleri, bu dogmalara inanan kadınlar için bile 
artık geçerlilik taşımamaktadırlar. Bu İslam için 
yıkıcı bir durumdur. Ortada kadın erkek ilişkile-
rini, erkek gözüyle betimleyen ve kadının statü-
süne ilişkin “aşağılayıcı” ayrıntılara giren âyetler 
bulunmaktadır. Eğitimli ya da kentli bir Müslüman 
kadının, kendisi için yazılmış bu âyetleri “sindirip” 
uygulaması mümkün müdür?  Kadının, aldığı eği-
timi ve üretim sürecindeki konumunu kullanarak, 
başta kocası, sevgilisi, erkek kardeşleri olmak üzere 
çevresindeki Müslüman inançlı egemen cinse karşı 
geliştireceği, “kadın erkek eşitliği üzerinden ilişki 
kurma biçimi”nin İslâm tarafından nasıl algılanıp 
sindirileceği merak konusudur. 

Ayrıca ve daha önemli olmak üzere, artık  
XX.yüzyılda İslâm, kadın inananlarına, kendile-
rini aşağılayan ve ikinci sınıf gören bu âyetlerin 
neden indirildiğini açıklamakla yükümlüdür. 
Başörtüsünün ya da genel anlamıyla örtünmenin, 
neden kadınlara yönelik bir düzenleme olduğunun, 
erkeklerin cinsel zaaflarının faturasının neden 
kadına çıkarıldığının net yanıtlarla kadınlara anla-
tılması gerekmektedir. Kadının elinden tanıklık 
yapma hakkının neden alındığının, kadınların 
hâkim olamamasının, “kocaların kadınları dövme” 
ve elbette çok kadınla evlenme “hak”larının neden 
kadına da verilmediğinin, bir kadınla bir erkeğin 
tek eşli bir aşk evliliği yapabilmesinin neden İslam 
Aile Sosyolojisine bu denli  yabancı olduğunun 
kadınlara ve bu arada erkeklere de anlatılması icap 
etmektedir. Ancak bunların yanıtları yaklaşık bin 
dört yüz yıl önceki toplumsal modele göre verildiği 
için bugün İslam âlimleri ve müfessirler, ne yapar-
larsa yapsınlar, bu paradoksu aşamayacaklardır. 
Kadın haklarına ilişkin girişilecek önemsiz bir 
reform hareketi bile âyetlerin tasfiyesini gündeme 
getirmek zorundadır. 

Kadın, artık farklıdır. Bin dört yüz yıl önceki 
ezilmiş, aşağılanmış zekaca yetersiz olduğu konu-
sunda ikna edilmiş bir varlık değildir. Siyasal İslâm 
çizgisindeki kadınların geliştirdiği gündelik prati-
ğin, İslâm’ın tanımladığı kadınla ilgisinin olmadığı 
aşikârdır. Toplumsal üretim süreci, kadını yeniden 
yaratmış, belki de kapitalizmin bile öngöremediği 
dinamikleri harekete geçirmiştir. Bu dinamiklerin 
önünde hiçbir kutsal söz ve gücün ayakta kalama-
yacağı ortadadır. 
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2.4.3 Sosyolojik Açıdan İslâm’ın 
Geleceği 

Bin yıl önceki toplumsal statülere ilişkin 
düzenlemeler getiren ve bugün varolmayan ve 
eşitsizliğin en kaba tezahürünü temsil eden sosyal 
statüleri, medeni hukuk çerçevesinde düzenleyen 
âyetler günümüze uyarlanmaya çalışılmakta ancak 
kölelik, cariyelik, evlilik ve boşanma müesseseleri, 
kadın erkek ilişkileri, miras düzenlemeleri  ve diğer  
konularda bin altı yüz yıl önceki toplumsal modele 
geri dönüş mümkün olamadığı için Kitabın temel 
tezleriyle çelişen açıklamalar Kurân’ın çağdaş 
yorumu etiketi altında sunulmaya çalışılmaktadır. 

Çağdaş yorumların bir noktadan sonra yorum 
olmaktan çıkıp reform hareketlerine dönüşme 
potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyel, Hıristiyanlık 
gibi, tarihin anaforları karşısında, yüzyıllar 
süren kanlı değişimlerle, çağına bir şekilde ayak 
uydurmayı başaramayan İslâmiyet için fazlasıyla 
geçerlidir. İslâmiyet, ibadet vakitleri gibi günlük 
ritüellerden başlamak üzere, medeni hukuk, kadın 
erkek ilişkileri, faiz örneğinde olduğu gibi iktisadî 
yapılar, ceza hukuku, hatta cennet ve cehennem 
tasvirlerinde bile reforma ihtiyaç duymaktadır.  
56.Vakıa Sûresi’nin otuz yedinci âyetinde geçen 
“bakireliklerini yitirmeyen huriler”; 79. Naziat 
Sûresi’nin otuz birinci ve sonraki âyetlerinde 
yer alan “tomurcuk memeli kızlar”   betimlemele-
rini hatırlayalım.

Reform, yeni bölünmeler, yeni mezhepler, yeni 
düşmanlıklar ve kısır din çatışmaları anlamına 
gelecektir. Sayısız mezhep ve tarikata bölünmüş 
İslâmiyet için bu yeni parçalanmanın “hayırlı” 
olacağını söylemek güç olmakla birlikte toplumsal 
dinamiklerin dışında kalmamak ve insanları mutlu 
edecek iddialı bir toplum ve hayat projesi suna-
bilmek için bu radikal reform hareketine ihtiyaç 
vardır. Yoksa, Samuel Huntington ve benzeri haçlı 
zihniyetli muhafazakâr fundamentalist tarihçiler, 
kendilerine düşman yaratmak amacıyla İslâm’ın 
gücü ile ilgili ne derlerse esinler Muhammed’in 
dini; kaynağına, yani Mekke çevresine geri döne-
cektir. Ve gerçek şu ki bu reform hareketinin yapıl-
masının entelektüel, siyasal ve sosyal tabanı, bugün 
için mevcut değildir. 

İslâm toplumlarının kurtuluşu dinsel modern-
leşmede değildir. Din, tek başına toplumları 
modernleştirecek bir kurum değildir. Ancak top-
lumsal değişim dönemlerinde dinler ona ayak 
uydurmak zorunda kaldıkları için modern bir kim-
lik kazanabilirler. İslâm toplumları, kendi moder-
nitesini dinsel temellerden arınmış bir şekilde inşa 

ettikleri zaman dinin engelleyici prangalarından 
kurtulmuş ve zihni kurtuluşlarını gerçekleştirmiş 
olacaklardır. Mistik dünya görüşünden sıyrılmış 
bir evren ve hayat algısı, İslâm toplumlarının 
temel ihtiyacıdır. Materyalist felsefe ve diyalektik 
metodoloji, umut edilen toplumsal sıçramanın 
momenti olabilir. Aksi takdirde, müslüman halklar, 
Emperyalizmin ve onun baskın hıristiyan ve yahu-
di kültürünün etkisi ve aşağılık kompleksi altında, 
ikinci sınıf dünya yurttaşı oldukları bir hayata, 
daha uzun süre  katlanmak zorunda kalacaklardır. 

Son söz yerine,

“Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar 
gerektirir.”34 Evreni, tek başına ve hiçbir şeye 
ihtiyaç duymadan var eden ve kendisi de başka 
bir varlık tarafından yaratılmamış olan, aşkın bir 
yaratıcı iddiasında iseniz bunu kanıtlamak zorun-
dasınızdır. İddia, sahibini bağladığına göre, önce-
likle olmadığının değil olduğunun kanıtlanması 
gerekmektedir. İddia sahiplerinin yaptığı ise her 
zaman  delil bulmak adına doğada “taş toplama-
k”tan ibarettir.  Hâlbuki evren maddesel tabanlıdır. 
Bu taban üzerinde transandantal, mistik yapılar 
yükselmez. Sistem kendi kendine çalışabilmektedir 
ve dışarıdan bir müdâhaleye ihtiyacı yoktur. 

Bu anlamda, dünyanın kendi ekseni üzerindeki 
eğikliğinin bir mucize olduğunu söyleyerek, bunun 
ancak aşkın bir yaratıcının eliyle mümkün oldu-
ğunu söylemek, totolojidir. Sistem içi olaylardan 
sonuç çıkarmak bir kanıt değil ama bir kanıdır. 
Öyle ki sistemin dışında tanımlandıktan sonra, bu 
kanılardan yola çıkarak sonsuz sayıda irrasyonal ve 
irreel Tanrı adayı yaratmak mümkündür. Bu man-
tıkla, bir taşın, bir insanın bir böceğin, bir kurdun, 
bir ağacın, bir çiçeğin, bir iskeletin,  ve bunun gibi 
binlerce nesnenin de, tek başlarına yaratıcı olduğu 
iddia edilebilir. Zaten tarihte, insanlar, bu yazılan-
ların tümüne tanrısallık ya da benzeri metafizik 
nitelikler atfetmişler, inançlarına sorgusuz iman 
etmişlerdir. Hâlâ da etmektedirler. Gerçek şu ki 
kanıtlanmalarının imkânsızlığı anlamında tüm bu 
iddialar aynı düzeyde inandırıcı ve ikna edicidirler.

Olağanüstü iddialara delil olarak, “polisiye” 
anlamda işe yarar argümanlar sunuluyorsa, bu 
durum tartışmayı başka bir boyuta taşıyacaktır. 
Felsefî düzlemde Teizm tartışmaları, Tanrı’nın 
hiçbir şekilde tartışmayı yürütenlere müdâhale 
etmediği, ceza ve ödül üzerine kurulmayan tama-
men gerçeğe ulaşma perspektifinde sürdürülen 
tez ve anti tezlerin mücadelesine dayanmaktadır. 
Ancak Tanrı, kulları ile ilişki kurmaya kalktığında, 
bunun için bir peygamber ve peygamberi aracılığı 
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ile tebliğini gönderdiğinde işin niteliği tamamen 
değişmektedir. 

Bu iki açıdan böyledir: Birincisi, artık ken-
disinin Yaratıcı olduğunu iddia eden bir varlık, 
insanlara, neyi nasıl yapmaları konusunda talimat 
vermektedir. Hâlbuki felsefî düzlemde Tanrı’nın 
insanlarla ilişkisi tartışılmaz, asla doğrudan bir 
bağlantı tanımlanmaz. Böyle bir durumda orta-
da tartışılacak bir konu ve dolayısıyla da felsefe 
kalmayacaktır zaten. İkincisi Tanrı, tebliğ edilen 
talimatların uygulanmasına bağlı olarak bir suç, 
ceza ve ödül mekanizması düzenlemektedir. İnanır 
ve uygularsanız ödüllendirilecek, aksi takdirde 
tebliğde sıralanan cezalara maruz kalacaksınızdır. 
Felsefe,  gerçeğe ulaşma konusunda iyi ya da kötü 
niyet üzerinden hareket etmez. Bir kişi düşüne-
rek ve felsefe toprakları içerisinde kalmak üzere 
Tanrı’yı reddediyorsa bu kişi felsefe katında suçlu 
değildir. Tersi durumda yaratıcıyı yine felsefe kori-
dorlarında yürüyerek yorumlayan bir kişi için de 
olumlu ya da olumsuz bir yargı sunulmaz. Felsefi 
düşünce, kendini iyilik ve kötülük dogmalarının 
hapishanesine kapatmaz. İyi ya da kötü düşünce 
yoktur.  Felsefenin gerçeğine uygun olan ve olma-
yan düşünceler vardır.

Din ve felsefe arasındaki yıkılmaz duvar 
bu noktada tüm ihtişamı ile belirmektedir. Din, 
Tanrı’nın varlığına ilişkin öyle “kanıtlarla” ken-
dini ortaya koyar ki  felsefi anlamda tartışılacak 
bir konu kalmaz. Sunulan “kanıtlar” doğruysa, 
tebliğci din tarafından tanımlanan Allah vardır ve 
dinsel kurallar onun sözüdür. Aksi takdirde din ve 
Tanrısı  tamamen hayâl ürünüdür. Burada felsefi 
tartışmalardan ayrılan bir nokta ortaya çıkmak-
tadır: Tanrı’ya ait olduğu iddia edilen kanıtların 
incelenebilirliği. 

Tanrının sözü olduğu iddia edilen ifadeler, bu 
anlatım üzerinden gerçeğin ne olduğu konusunda 
bize araştırma yapma fırsatı tanımaktadır. Bu 
anlamda dinlerin özellikle kitaplı dinlerin işi zor-
dur. Çünkü, yaratıcıya atfedilen sözler arasındaki  
en küçük gerçekten sapma tüm dinsel tezi geçersiz 
kılmaya yetecektir.

İşte bu noktada, din adamları, Yaratıcılarına 
ait olduğu iddia edilen ifadelerin bilimle tam bir 
uygunluk içinde olduğunu kanıtlamak için, bu işe 
ömürlerini ve emeklerini vakfetmekte ve tezleri-
nin kanıtlayabilmek için de gerçeği ve Tanrı’nın 
sözlerini eğip bükmekten geri durmamaktadırlar. 
Hatta  bu konuda o denli ileri gidilmektedir ki 
Elmalılı Hamdi Yazır “Hak Dini Kurân Dili” adlı 
tefsir çalışmasında, “… O halde bildiğimiz fen 

ilimlerine aykırı görünen noktalara rast gelindiği 
zaman, Kurân fenne uydurulmaya çalışılmamalı, 
fen, Kurân ile bağdaştırılmaya uğraşılmalıdır.”35 
deme cüretini kendinde bulabilmektedir. Bu ger-
çekten tehlikeli bir eşiktir. Aklın, dogmaya pranga-
lanmasının en açık ve pervasız ifadesidir. 

Bilimsel gerçekliğin dinle ters düştüğü yerde 
bilimin ve bunun üzerinden bilimsel araştırma 
özgürlüğünün reddedilmesi zaten bin beş yüz 
yıllık İslâmiyet tarihine yabancı bir uygulama 
değildir. Kitabî bilginin bilimin üzerindeki yıkıcı 
tahakkümünün bugünkü yansıması İslâm Dünyası 
için ortadadır. Hıristiyan Dünyası ise, dine karşı 
başkaldırı anlamında aydınlanma hareketine yak-
laşık yedi yüz yıl önce girişmişti. Aydınlanmanın 
vazettiği esas mesaj din karşıtı(ydı)…Aydınlanma 
doğruluğun ya da iyiliğin yargıçları sıfatıyla dini 
otoritelerin kesin bir biçimde reddedilmesini temsil 
ediyordu.36 

Bugün aynı topraklarda ilk tebliğlerini sunan 
iki Ortadoğu dininden birisine mensup uluslar, tüm 
insanlık suçlarına rağmen Batı uygarlığı adı altında 
kutsanıyor ve yüceltiliyorken  diğeri  sosyal ve tek-
nolojik açıdan modernitenin gerisinde kalmasının 
ve düşkünlüğünün nedenlerini araştırıyorsa bu tra-
jedinin müsebbibini, seküler yani dünyasal bilginin 
îlahi bilgi tarafından başkalaştırılarak işe yaramaz 
hale getirilmesinde ve bilimsel düşünce metodunun 
işlevsizleştirilerek aklın körleştirilmesinde aramak 
gerekmektedir. 

Müfessir Hamdi Yazır, bilimin, Kurân ger-
çeğine uygun hâle getirilmesinden söz ederken  
bunu, bir âyetin zorlama yorumundan yola çıkarak 
yıldızların ve dünyanın döndüğüne ilişkin bilginin, 
Kurân’da yazıldığı varsayımına bağlamaktaydı. 
Ama müfessirimiz, İslâm Dünyası’nın yaklaşık 
bin üç yıl boyunca bu denli “sarîh” bir âyeti neden 
“anlayamadığını”, aksine daha geçen yüzyıla 
kadar Dünyanın bir tepsi gibi düz olduğuna niçin 
inanılmaya devam edildiğini açıklayamamaktadır. 
Sorunun yanıtı önceki bölümlerde açıklandığı 
üzere Kurân’da açıkça, Dünyanın  düz ve sabit, 
güneşin de dünyanın tepesinde hareket eden bir 
gök cismi olarak tasvir edilmiş olmasında yat-
maktadır. Dolayısıyla gerçekte Dünya’nın yuvar-
laklığına, güneş ve yıldız hareketlerine ilişkin 
yapılan yorum, Kurân’ın bilimle olan çelişkilerini 
gidermek için yapılan bir düzeltmeden başka bir 
şey değildir. Aksi takdirde, Kurân’ın inanılırlığı 
tehlikeye düşecektir. Kurân’daki her satırdan labo-
ratuar kesinliğinde bilimsel sonuçlar çıkartmayı 
kendilerine vazife edinen İslâm araştırmacılarının, 
bilimle çelişen âyetleri, “Kitabına” uydurarak ve 
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gerçekten akıllara seza yorumlara kalkışarak âyet-
lerden “Allah’ı” bile şaşırtacak sonuçlar çıkartabil-
melerinin nedeni budur. 

Şunu söylersek abartmış olmayız: Bugün 
Darwin’in adıyla özdeşleşen Evrim Teorisi’ne 
gösterilen direnç, büyük bir olasılıkla, Teori’nin 
sağlamlığı ve bilimsel alan çalışmalarının sine qua 
non’u olması nedeniyle, yirmi yıl içerisinde, tersine 
dönecek ve bu dönemde yayımlanacak  Kurân tef-
sirlerinde, müfessirler,  bugün  reddettikleri evrim 
teorisine ilişkin çok sayıda kanıtı, âyetlerin yorum-
larından çıkartacak ve İslâm Âleminin bilgisine 
sunacaklardır. Elbette bugün hâla Müslümanların 
okuyor olduğu evrimi yerden yere çalan binlerce 
sayfa kitap, dergi, makale ve yayın hak ettiği yerde 
yani dogmalar mezarlığında yerini alacaktır. 

Ama temelde durum değişmeyecek bilim ile 
dinin çatışması sırasında yaşanan klasik süreç 
devam edecektir: Başlangıçta şiddetli bir direnç, 
tezin çürütülmesine yönelik gerçekleştirilen siyasi, 
akademik ve medyatik kampanyalar, sayısız görsel 
ve basılı dokümantasyonun topluma ücretsiz sunul-
ması, ve nihâyetinde inadın kırılarak bilimsel bul-
gunun kabulü ve “Kutsal” kitaptan yapılan alıntı ve 
yorumlarla yıllarca reddedilen bulgunun âyetlerde 
yazılı olduğunun  iddia edilmesi. Süreç budur. Tarz 
değişmedikçe süreç de değişmeyecektir.

Dinsel yanılsamanın, insanın egosunu okşayan 
ve bilinmezin korkularını unutturan büyüsü karşı-
sında, bilimin; soğuk, tatsız ve acıtan bir gerçeklik 
anlayışı ile yer aldığı doğrudur. Ama yine de hayâl-
ler aleminde yaşayıp hâlâ  ortada duran sorular için 
biliyor gibi yapmaktansa bilgisizliğimizin bunaltısı 
ama merak duygumuzun heyecanı içinde evreni 
ve kendimizi bilimin, basit ama kat’î metodu ile 
anlamaya çalışmak, elbette  sonuca ulaşmak için 
ve ulaşılan sonuçların niteliği açısından insanlığın 
ufkunu daha da uzaklara taşıyacaktır. Bu metodun 
alternatifi ise bulunmamaktadır.

Ek 5 :

Her dönemde sınıfsal olarak üstün pozisyonda 
bulunan varlıklı kadınlar, toplumun genel bas-
kıcı uygulamalarından kısmen de olsa kurtulma 
şansına sahiptirler.Bunu peygamberin hayatından 
da örneklemek mümkün. Muhammet genç yaşta 
Hatice adından ticaret yapan zengin bir kadınla 
evlenmiş ve karısının sahibi olduğu kervanları 
Ortadoğu pazarlarına götürerek ticaret yapmıştır. 
Ancak evli kaldığı uzun yıllar boyunca ikinci bir 
eş almayı düşünmeyerek tek eşli bir hayat sürmüş-

tür. Hâlbuki dönemin Arabistan’ında çok eşlilik 
– günümüzde olduğu gibi-  yaygındır. Sonradan 
dörtten fazla kadınla evlenebilmesi için kendisine 
âyetin ineceği peygamberin ilk eşi vefat edinceye 
kadar başka bir kadınla evlenmemesi acaba nasıl 
açıklanabilir? Bunun kesin yanıtını vermek müm-
kün olmamakla birlikte Hatice’nin zenginliğinin, 
patron kimliğinin, kısaca sınıfsal konumunun 
bir baskı unsuru olduğu söylenebilir. Bu anlam-
da evin geçimi konusunda iktidar, müteşebbis 
ve mülk sahibi kimliği ile Hatice’nin elinde gibi 
görünmektedir. Bu durum ilişkiyi elbette etkileye-
cektir. Ancak Hatice’nin vefatından sonra durum 
değişecek, Peygamber çok sayıda kadınla izdivaç 
yapacaktır. 
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SOROS PU ÇOCUKLARI NE 
YAPSIN?

 Soros’u biliyoruz. Ünlü spekülatör. O’nun kur-
duğu Açık Toplum Enstitüsü var. Türkiye’de çeşitli 
kurum ve kuruluşlara bu yıl 1.7 milyon dolar destek 
sağlayacakmış. 2002 yılında 900 bin dolar dağıt-
mışlar, 2003’te 1.3 milyon dolar. 

 Enstitünün Türkiye Direktörü Hakan Altınay 
Enstitüyü şöyle anlatıyor: 

 “Açık Toplum Enstitüsü  60 ülkede çalışıyor. 
Soros, kendisinin hem faşizm hem komünizm 
altında yaşadığını belirterek, bu iki rejimle müca-
dele edebilecek ve demokrasiye destek verecek bir 
enstitünün kurulmasına önderlik ediyor.” 
 Enstitünün iki amacı net olarak belirtiliyor:
1. Faşizme
2. Komünizme karşı mücadele etmek.
Açıklamayı okumaya devam ediyoruz:

  ”Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye’deki 
irtibat bürosu olarak Temmuz 2001’de kurulduk. 
Kurulduğumuzda , sivil toplum kuruluşları çok 
canlı ve faaldi. Biz onların yaptıkları işleri yapmak 
yerine, yaptıkları çalışmalara omuz vermeyi tercih 
ettik.”

 “İlk danışma kurulumuzda Can Paker, Osman 
Kavala, Oğuz Özerdem, Şahin Alpay, Ömer Madra, 
Murat Belge, Nebahat Koç, Nadire Mater ve Üstün 
Ergüder vardı. İkinci yılın bitiminde beş kişi kendi 
isteğiyle ayrıldı. Bu sene Ahmet İnsel, Neşe Düzel 
ve Eser Karakaş. Danışma Kurulu üyeleri para filan 
almaz ve gönüllülük esasına göre çalışır. Danışma 
Kurulu, kime destek verilmesi gerektiği konu-
sunda kararlar alır ve kararlar New York’a iletilir. 
Onaylanırsa yürürlüğe girer.” (Hürriyet, 8 Mart 
2004)

 Gerçekten ilginç bir durum. Türkiye’de komü-
nizme karşı mücadeleyi kimlerin yaptığı konusunda 
biz tamaman yanılmışız ve yanıltmışız. Bakar mısı-
nız, kimler anti-komünizm için kendilerini, hem de 
”gönüllü” olarak harap etmekteymişler. Can Paker 
yapabilir. O TÜSİAD’cı. Şahin Alpay ve Ömer 
Madra eski Maocular. Bunlar da yapabilir. Oğuz 
Özerdem, Bilgi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı, eski 900’lü hatlar mucidi. Komünizme 
karşı mücadele etmese ayıp olurdu. Nebahat Koç, 
eğer yanılmıyorsak, Diyarbakır’da kadın dayanış-
masının önemli ve değerli bir ismi. Neden komü-
nizmle savaşma ihtiyacı duyduğunu bilmiyoruz. 
Kandırılmış olabilir.  Nadire Mater’in anti-komü-
nizme nasıl bulaştığını tahmin edebiliyoruz. Bu 
geçmişte tanıdığımız ve sevdiğimiz insanla ilgili 
haberleri, son yıllarda sürekli para nerede, Nadire 
orada şeklinde alıyoruz. Kendisinden, içinde para 
mevzuu olmayan bir haber aldığımızda kutlama 
partisi vereceğiz. Tuhaf bir şekilde, anti-komünist 
örgütttte adı geçmemekle birlikte, Nadire denilin-
ce akla gelen ve kendisinin de adı, haklı haksız 
sürekli para tartışmalarında geçen bir başka arka-
daşımız daha var. O’nun adının burada geçmemiş 
olmasından memnunuz ve geçirmeyeceğiz. Murat 
Belge, ünlü zenginlerimizden, İletişim yayınlarının 
eski sahibi, (artık M. Belge’ye ait İletişim) Osman 
Kavala ile birlikte girmiş bu anti-komünizm işine, 
hani kıramamıştır, diyecektik. Fakat ne görelim; 
Galatasaray Üniversitesi hocalarından, Birikim 
dergisinin ve Radikal 2’nin baş yazarı Ahmet İnsel 
de komünizme karşı mücadele verenlerden değil 
miymiş? Demek Birikimcilikle anti-komünizm 
arasında böyle bir bağlantı mevcut.  Neşe Düzel ile 
Eser Karakaş bizi ilgilendirmiyor. Ahmet İnsel’in 
Galatasaray Üniversitesi Rektörü Erdoğan Teziç 
YÖK Başkanı olunca, O’nun boşalan koltuğuna 
Prof. Yersuvat’ı seçtirmek için kampanya yürüt-
tüğünü de buraya not edelim. Prof. Yersuvat’ın 
Avukatlığını yaptığı pek ünlü müvekkilleri vardır. 

 Şimdi bu listede adı geçen ve amaçları kesin 
olarak belli olan Enstitüde “gönüllü” çalışan kişilere 
anti-komünist der demez, pek çok solcudan, soya-
listten tepki alacağımızı biliyoruz. Aydınlıkçılara 
ilk kez on küsur yıl önce faşist dediğimizde de, 
küsen, kırılan, bizi pek sekter bulanlar olmuştu. 
Kendi isteğiyle, amacı komünizme karşı mücadele 
olan bir örgüte kurucu olan kişilere neden anti-
komünist denilmeyeceğini birisi bize izah etse 
seviniriz. 

 Bir başka önemli nokta, Soros bey bunları bul-
mamış. Bunlar Soros’un enstitüsünü bulmuşlar. 
Şimdi Soros bey, bu çocukları ne yapsın? Elinde 
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para var, 1.7 milyon dolar. Verecek, ama almıyorlar. 
Çünkü gönüllü olarak komünizme karşı mücadele 
etmeyi seviyorlar.

 Diğer taraftan çoğu hala sosyalist bile sanılıyor. 
Bunların aslında gerçek anti-komünistler olduğu 
bilgisini nereden onaylatacak. ? Bizim MİT olmaz. 
Onlar öyle ince işlerden anlamazlar. İnce işlerden 
anlayan bir yerden çek etmek lazım, durumlarını.

 Ama asıl sorun şu; Türkiye’de sol bile yokmuş! 
Cümle faşistler solun yokolup gitmiş olmasına ağlı-
yorlar durmadan, Taha Akyol başta olmak üzere... 
Sol yoksa, komünizm hiç yok. O zaman bu gönüllü 
çocuklar nasıl ve kime karşı mücadele edecekler? 

 Soros Bey’in bu sorulara cevap vermesini bek-
liyoruz. Meraktayız fena halde.

 N’olacak Solun Durumu?

 Radikal gazetesi Doğan Yayıncılık ailesi içinde 
solun durumuna  üzülmekten sorumlu gazete. 

 Seçimlerden sonra, Ertuğrul Mavioğlu’na 
sipariş etmişler, O da çeşitli solcularla konuşarak 
sol içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkar, akıllar 
fikirler var mıdır, arıyor. Dizinin yayınlanmaya 
başladığı günlerde, CNN Türk ve Taha Akyol 
Kemal Derviş’in kıymetli fikirlerini almaya baş-
ladılar. Fikirler meğer bir rapor halindeymiş ve 
tam da Ertuğrul Mavioğlu’nun dizisiyle yan yana 
yayınlanmaya başlandı. 

 İsmet Berkan bey cin ya, solun durumuna çare 
arıyoruz, numarasıyla Kemal Derviş’i parlatacak, 
O’nun raporuna okuyucu topluyor. Dizi maalesef 
Kemal Derviş’in görüşleri kadar müptezel idi. 
Rapor bitti, dizi sona erdi. 

 Bize, siz neden konuşmuyorsunuz diye soran-
lar oldu. Bizim bazı bilgilerimiz var. Bunlardan bir 
tanesi şudur: Radikal, bugüne kadar üstlendiği her 
işi batırdı. Eğer  gerçekten sola bir fayda sağlamak 
istiyorsa, solu  kimse tamamen batmaktan kurtara-
maz. Kemal Derviş ise, halkla ilişkilerini Radikal 
üzerinden yürütecekse, bitmiştir. 

 Seçimde Kim Kaybetti?

 Seçimlerden sonra Baykal istediği herhangi bir 
seçimle karşılaştırarak, CHP’nin başarılı olduğunu 
iddia etti. Ecevit, DSP’nin oyunu ikiye katladığını 
söyledi. Recai Kutan da öyle. DYP ile MHP zaten 
oylarını arttırmışlardı. Oylarını 20 bin arttırdığını 
söyleyerek sevincini gizleyemeyenler de var. 

 Dolayısıyla herkesin kazandığı bir seçim bu. 

 Neticede AKP’nin oylarını gerçekte olduğun-
dan on puan önde gösteren anketleri düzenleyen 
ve geniş bir televizyon kampanyasıyla seçimleri 
manipüle eden Tarhan Erdem ve mensubu olduğu 
Doğan Grubu da bir şeyler kazanmış olmalıdır.

 Sadece, bir dahaki seçimlerin öncesinde, seçim 
sonuçlarını en iyi tahmin eden Tarhan Erdem şirketi 
balonunu patlattılar. Kaybolan sadece bu balondan 
ibarettir.

 

 Kadir TOPBAŞ Grubu

 Doğan Grubu, aylar öncesinden adayımız 
Kadir Topbaş kampanyası yürüttü.

 Önce Ertuğrul Özkök  13 Ocak 2004 tarihli 
yazısıyla Kadir Topbaş’ı adayı olarak takdim etti.

 Sonra Perihan Mağden, “Adayım Kadir 
Topbaş” diye biten bir yazı yazdı.

 Sonra Nuray Mert, “Kadir Topbaşın aday 
olarak tercih edilmesinden” duyduğu memnuniyeti 
yazdı.

 Fatih Altaylı bey zaten AKP olsun da, çamur-
dan olsun.

 Belli ki Doğan Grubunun İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile bir büyük işi var. Ve emir verildi, 
herkes yazacak. Bilhassa en modern görünenler.

 Hani hatırlar mısınız, 13 yaşında bir İngiliz 
kızını, turist olarak Türkiye’ye geldiği sırada 
hamile bırakan bir “milli damat” vardı. Küçük 
yaşta kızın ırzına geçmek suçundan kamu davası 
açılmıştı hakkında. Kız hamile olduğunu öğrenin-
ce Türkiye’ye kaçmış, sonra aile kızlarını almaya 
gelmişti. 

 Artık hatırlamış olmalısınız.

 İşte o sırada Beyoğlu Belediye Başkanı olan 
Kadir Topbaş bey, İstiklal caddesinde bir “Sevgi 
Yürüyüşü” tertip etmişti. Sevenleri ayırmayın falan 
zevzeklikleri yapılmıştı. 

 İşte o yürüyüşü Perihan Mağden’e ve Fatih 
Altaylı’ya ithaf ediyoruz. Malum ikisinin de küçük 
kızları var. Düşünmeleri kolay olur, 26 yaşındaki 
bir İngiliz lumpeni 13 yaşındaki kızlarını hamile 
bıraksaydı ve birileri böyle bir yürüyüş tertip etsey-
di, ne düşünürlerdi?

 Lumpenliği burada durumu daha da kötü 
göstermek için söylemedik, bizim milli damat 
lumpenin önde gideniydi. Sonradan genelevlere 
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kadın düşüren bir pezevenk olduğu da ortaya çıktı. 
Meraklısı o yılların Çürük Yumurtalarından olayın 
ayrıntılarını öğrenebilir.

 Tabii biz gene de Kadir Topbaş’ın sevenlerine 
hayırlı olmasını diliyoruz.

 Sevenleri ayırmayalım.

 Döneklik Mevzuu

 Cem Karaca dönek mi?

 Döneklik kötü bir şey mi, yoksa bir meziyet 
mi?

 Tartışma Cem Karaca üzerinden yürütülünce 
tartışmanın ilerlemesi ve faydalı olması elbette 
mümkün değil. 

 Ne idi ki, dönmüş olsun?

 Bir şarkısı vardır “Su yok yol yok okul yok/ 
kum gibi dert var derman yok” vs.

 Dert diye saydıkları bir köyün sorunları. 
Herhangi bir hassas insan, hayatında bir tek köye 
bile gitmeden bu tür laflar yazabilir. Bir de “işçisin 
sen işçi kal” var. Sanki işçilik tercih sorunuymuş; 
isteyen işçi oluyor, isteyen patron oluyormuş gibi... 
Popülizm, yüzeysellik ve o sıralarda bu tür hafif-
likleri solculuk sayan ve konserlere giden, plak 
kaset alan çok geniş bir sol pazarın bulunması, 
sadece Cem Karaca’yı değil; başka bir sürü ismi 
de asla olmadıkları ölçüde solcu gibi görünmeye 
yöneltti. Cem Karaca çarliston biber gibi haki/yeşil 
kıyafetler giyer, bere takar konsere çıkardı, temsili 
Che olarak.

 Asla solun ne olduğunu anlamış, anlamaya 
çalışmış bir adam izlenimi aldığımı hatırlamam 
kendisinden ve eserlerinden. Ama sesi müthişti ve 
çok güzel şarkı söylüyordu.

 Sonradan ihtida etmiş, tasavvuf merakı falan 
edinmiş. CHP üyesi. Devlet Bahçeli hayranı, hiç-
bir mevzuun derinine dalma, bağlanma kararlılığı 
olmayan bir adem. Ama rahmetlinin çenesi giderek 
düşmekteydi ve mühim şeyler olduğunu sandığı bir 
sürü ipe sapa gelmez lakırdıyı arka arkaya ortalığa 
saçıyordu.

 Kötü bir adam mıydı? Hayır. Bize çok güzel 
şarkılar söyledi ve onları bırakıp gitti. Arkasından 
döndü diye konuşanlar, eğer O’nun hatırasını canlı 
tutmak isteyen yakınları değilse, ayıp ediyorlar ve 
yanlış yapıyorlar. 

 Dönmek için, gitmek gerekir. 

 Böyle bir başka adem de Metin Metiner beydir. 
Kürt, islamcı, sivil toplumcu bir acaip şahsiyet. 
Kendisini bir şekilde gündemde tutmayı başarır. 
Bazan Kürt siyasetçileri ve bazı sosyalistlerle bir-
likte kurulacak bir partinin muhtemel kurucuları 
arasında adı görünür. Bakarsınız solcularla panel 
panel oturup kalkmaktadır. Ve bir anda öğrenirsi-
niz ki Erbakan’ın danışmanı olmuştur. 

 Herhangi bir fikre ve inanca bağlılığı olduğu 
intibaı edinmiş değilim.  Ama kendisini pazarlama 
konusunda üstad olarak bir Yılmaz Odabaşı’nı 
bilirdim, bir de Metin Metiner beyi tanıdım.

 Birgün gazetesinin de yazı kadrosuna girmiş, 
aynı zamanda AKP’nin de danışmadır. 

 Bravo, at binenin, kılıç kuşananın.

 Ama asıl başarısı, hiçbir zaman düşünmediği 
şeyleri düşünmüş; olmadığı konumlarda olmuş 
gibi, bütün bunların özeleştirisini vererek günlerce 
medyada haber olmayı başardı. 

 “On yıl önce” diyor “Tasarladığımız şeriat reji-
mi, dinsel bir diktatörlüktü. Bu, asıl müslümanlar 
arasında çok kanlı boğazlaşma yaratacaktı. Çok 
şükür, bu islami devleti kuramadık. “. “On yıl önce-
sine kadar ben bile dinden çıkan birinin öldürülme-
sine inanırdım.” Asıl müthiş olanı ise şu: “Nemrut 
dağındaki heykelleri bomba ile patlatacaktık.”

 İsteyen inansın, istemeyen inanmasın, bunların 
hepsi yalandır. Kendisi on sene önce de, şimdi de 
günübirlik yaşayan, inançla ilgili bilgilerini medya-
tik olmada, gündemde kalmada kullanan birisidir. 
İnançlı kişi olmak başka iştir. On yıl önce heykel 
kırma, bombalama planı yaptığına bir tane dürüst 
şahit gösteremez.

 Ama yaptı numarasını. Medyada patladı. 
Saftorik islamcı köşe yazarları da yardımcı oldular 
bilmeden. Hele birisi demez mi “Sen şimdi Onuncu 
Yıl Marşı da okursun...” Adam neredeyse Emin 
Çölaşan’ın bile takdirini kazanacak hale geldi.

 Dönmek iyi bir şey midir, yoksa kötü bir şey 
midir?

 Bu soruları tartışabilmek için, önce gerçekten 
sosyalist olmuş veya inanmış bir islamcı olmuş, 
sonra başka bir fikri akıma katılmış birilerini bul-
mak gerekir.

 Bilmem yanlış mı düşünüyorum.

 Birgün gazetesine ithaf ediyorum Metin 
Metiner ile ilgili söylediklerimi. Hayırlı olsun. Hem 
gazetenin yayın hayatına girişi; hem Metin Metiner 
haliyle.
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