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I
Bu sayı uzun bir yaz aralığından sonra çıkı-

yor. 
Arada NATO’cular geldiler, gittiler. Malum, 

yeni bir tarz oluştu. Emperyalistler nerede topla-
nıyorsa, “karşıtları” da oraya gidiyorlar ve orada 
protestolar gerçekleştiriliyor. Yapılmasın değil, 
yapılsın; ama bu tarzın şenlikli tarafları ve zaten 
orada bulunan dünya medyasının ilgisine mazhar 
oluşu vs. emperyalizme karşı mücadelelerin bu 
şenliklere indirgenmesine yolaçmış görünüyor. 
Zaten mücadeleyi, medyada görünmeye indirge-
yenler çoğunlukta ve “bir yerlerden fon indirmeye” 
indirgeyenler; başka bir deyişle AB’den, Avrupalı 
ve Amerikalı vakıflardan para gelmiyorsa, geçmiş-
te gönüllü ve istekli yaptıkları işleri bile yapmayan-
lar çoğalıyorlar.

Emperyalistler Dünya’nın bir yerinde topla-
nacaklarsa, kendi toplantılarıyla birlikte, nasıl olsa 
geleceği bilinen karşıtlarının eylemlerini de planlı-
yorlar. Basın açıklaması nerede yapılabilir, miting-
ler nerelerde toplanabilir, birinci ve ikinci güvenli 
bölge sınırları nereden geçirilirse kimsenin başı 
ağrımaz vs. NATO toplantısında da aynen böyle 
oldu. Peki, karşı çıkışımızı da planladılar diye karşı 
çıkmayalım mı? Tabii ki karşı çıkacağız. Tabii 
ki sınırları zorlayacağız ve parçalamayı hedefle-
yeceğiz. Ama bugün itibariyle ne Türkiye’de, ne 
Dünya’nın herhangi bir ülkesinde NATO’cuları bir 
şehre, bir ülkeye sokmayacak güçte bir sosyalist 
hareket yok. Olmayı istediğimiz düzeyle, mev-
cut durum arasını palavra ile doldurmak siyaset 
değildir. Gelirler, “kapandı” denilen kapılardan 
girerler, toplantılarını yapar ve giderler. Doğru 
hedef, NATO’cuları İstanbul’a veya başka bir 
şehre sokup sokmamak değil; NATO’cu siyasetlere 
karşı; Irak’ta, Filistin’de, Kafkasya’da ve dünyanın 
dört bir yanında emperyalizmin gücünü kıracak 
siyasetler oluşturmak, mücadeleleri ortaklaştırma 
zeminleri yaratmaktır. İsrail’in Filistinlilere yönelik 
vahşi soykırımına karşı, kendileri de siyonist olan 
Şaron karşıtı İsrailli siyasi grupların fotoğraflarını 
basıp, “İsrail’de Barış Güçleri Alanlarda” başlıklı 
yazılar yayınlamak nasıl emperyalizme ve siyo-
nizme karşı bir tutum almak değilse; NATO’nun 

en büyük ikinci ordusunu selamlaya selamlaya 
NATO’ya karşı tutum alınamaz. Bu işler “siyaset” 
değildir.

Bizim meşguliyetimiz siyaset çerçevesindedir.
II
Önceki sayıda yayınlanan “Kürt Meselesinde 

Durum-9” başlıklı yazının başlığı aslında “9” 
değil, “8” olmalıydı. Dikkatli okuyucularımız yazı-
yı okurken başlığın yanlışlığını tesbit edip bildirdi-
ler. Ancak bu yazının başına gelen başka işler de 
var. DGM Savcısı bu yazıda “PKK/ Kongre-Gel” 
örgütünün bölünme haberini verdiğimiz Hürriyet 
ve Radikal gibi  gazetelerin küpürlerine içerlemiş 
ve Sevda Ergin hakkında  dava açmış. Ne zaman? 
Tam da DGM’lerin kaldırıldığı esnada. Tabii “dev-
lette devamlılık esastır.” DGM’ler yerine kurulan 
ve aynı binanın aynı salonlarında vazife yapan Ağır 
Ceza Mahkemesi Savcısı da, yazıyı kaleme alan  
kişi olarak S. Zeki Tombak hakkında dava açar-
ken, aynı iddianameyi, bir harf bile değiştirmeden 
yazdırıp altına adını ve imzasını koymuş. Meraklısı 
için, duruşma günü 23 Kasım saat 09.45’te.

III
Bu sayı sanki tek bir dosya oluşturmak 

üzere hazırlanmış görünebilir. Orhan Gökdemir 
“Helenofil Marksizm” başlıklı yazısında Marksizm 
ile Avrupa ideolojisinin kesişme noktalarını tartışı-
yor. Yazı, umulmadık bir biçimde, Marx’ın Batı’nın 
Helenizmini ve Hıristiyan değerlerini paylaştığı 
tezini ileri sürüyor. Dolayısıyla Marksizm için de 
“Doğu” bir sorun haline gelmiş oluyor; öyle ki, 
Doğu’ya rağmen ancak Batı’nın çözebileceği bir 
sorun!

Sinan Dervişoğlu’nun “Batılılaşma, Türkiye 
ve Sol Hareket” başlıklı yazısı ise Fabrika’nın 55. 
sayısında yayınladığımız “Doğu-Batı İkilemi ve 
Marksizm” adlı makaleden sonra kaleme almasını 
beklediğimiz bir çalışma idi. Türkiye’deki batılı-
laşma süreçlerinin analizini yapan Dervişoğlu, bu 
tarihin  Nizam-ı Cedid’ten bu yana bir köleleşme, 
bir kimliksizleşme süreci olarak geliştiğini ve batılı-
laşmayı bir aldatmacaya dönüştüren temel unsurun 
halka “figuran rolü” biçilmesinden kaynaklandığı-
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nı söylüyor. Batılılaşma karşısında sosyalist solun 
tutumlarının tarihini de ele alan çalışma, komünist 
bir siyasetin çerçevesini de belirlemeyi deniyor.

IV
Zeynel Abidin Kızılyaprak derginin diğer 

yazarları için bir haksızlık, okuyucular için bir 
nimet !..  “Bir Kürdün Sinirlenme Denemesi” ele 
aldığı konuların karmaşıklığını bilenler için, hem 
olağanüstü bir analiz niteliği taşıyor ve hem de üslu-
bun yüksek mizahi meziyetleri nedeniyle okuyanı, 
aynı yazıyı yeniden yeniden okumaya davet ediyor. 
Üstelik yazıyı bitirdikten sonra anlatacağınız müt-
hiş fıkralarla çevrenizin aranan kişisi olabiliyorsu-
nuz. Yani, daha ne olsun !...

Arif Sacit Şair ise bir “devamı olacak” dizisi 
başlattığını ilan ediyor. Bir “Türkçü” olarak Ziya 
GökALP’ten ve Munis TekinALP’ten, namı 
diğer Moiz Kohen’den sözettikten sonra, bir başka 
Türkçü ALP’e geliyor. Amcaları “TürkİŞ” soyadı 
alırken, kendisi “TürkEŞ” soyadı almış olana. 
Eva Peron için Şişli Camiinde mevlut okutan, 
Roosevelt’i ihtida ettiğini iddia eden tarikat bağlan-
tılarına bakılırsa, bu ALP de, diğerleri gibi çıkıyor. 
Ama ne çıktığından önemlisi, bu kavim Türkçülük 
yapmaya neden bu kadar heveslidir, sorusu etrafın-
daki araştırmadır. Biz yazının devamı olsun istiyo-
ruz. Bakalım siz de bize katılacak mısınız?

V
Mesut  Öztürk “Emekçiler İçin Amerikan 

Rüyası Tabirleri” başlıklı yazısında ABD hükü-
metinin, Amerikan işçilerinin sosyal sigorta 
fonlarını nasıl talan ettiğini ve çalışanların hakla-
rını budamakta nasıl mahir olduğunu belgeliyor. 
Arkadaşımızın önceki sayıda yayınladığımız yazı-
sındaki, sorumluluğu bütünüyle derginin editörlü-
ğüne ait olan tashih problemleri nedeniyle kendisin-
den de, okuyucularımızdan da özür diliyoruz.

Cengiz Özdemir büyük Şair Neruda’nın 100. 
Doğum günü için yazdı.

Atilla Cesur ise çok kıdemli bir arkadaşımız 
ancak ilk yazısını ancak şimdi yayınlıyoruz. Yazıyı 
beğenmekte yalnız bırakılmayacağımızdan emi-
niz.

VI
S. Zeki Tombak Irak’ta işgalci koalisyon güç-

lerinin işlerinin “kötüye gitmesi” üzerine yazmayı 
sürdürdü. 

VII

Komünist Partisi Girişimi Meclisi 10 Eylül’de 
toplandı. Toplantıda alınan kararların tamamına 
yakını pratik görev tanımlamaları, kurumlaşmalar 
ve görevlendirmeler şeklindeydi. Toplantıya sunu-
lan metinlerden sadece birini yayınlıyoruz.

VIII
Önümüzdeki sayıda, sayfanın en sonunda 

değil; daha yukarılarda bir dizi güzel “haber” vere-
ceğimizi umuyoruz. Haberini vermiş olalım.

IX
Bu sayıda “Çürük Yumurta” yok. Sorosçu para-

göz marksist ve solcu eskilerinden korktuğumuz 
için değil; yazarların yoğunluğundan dolayı bu sayı 
için affınızı diliyoruz. Hatırlanacağı üzere Türkiye 
Direktörü Hakan Altınay’ın açıklamasında, anti-
komünist bir kuruluş olduğu gizlenmeyen; aksine 
bu vasfıyla anlatılan “Açık Toplum Enstitüsü”nün, 
danışma kurulunda yeralan Can Paker gibi, Osman 
Kavala ve Oğuz Özerdem gibi işadamlarına elbette 
bir itirazımız yok. Hatta Şahin Alpay ve Ömer 
Madra gibi Maocu eskilerine de bir itirazımız 
yok. Malum onlar gençliklerinde, yani Maoculuk 
yaptıkları sırada da, açıkça anti-komünist idiler. Biz 
anti-komünizm gibi gayet net bir kavramla kendi-
sini tanımlayan bir kurumun danışma kurulunda 
“gönüllü” olarak görev alan Birikimci Murat Belge 
ve Ahmet İnsel ile adını her türlü para tartışması 
içinde mutlaka duyduğumuz Nadire Mater’in üye-
liklerinin altını çizmek istemiştik. Nadire Mater’i 
de artık bir tarafa bırakabiliriz. Ve önemli birkaç 
soruyu yeniden sorabiliriz: Birikimcilik, ortaya 
çıktığı 1975 yılında da bir anti-komünist proje 
miydi? Belge ve İnsel, o günlerde de, Türkiye 
sosyalist hareketinin entellektüel potansiyellerini 
anti-sovyetizm üzerinden anti-komünist cepheye 
transfer etmek üzere uygulamaya konulmuş bir 
projenin “bilinçli” aktörleri miydi?

Bu projenin taşeorunlarını biliyoruz; müellifi 
kimdi?

Bizim sorularımız bunlar. Elbette Soros’un 
Açık Toplum Enstitüsü’nün Danışma Kurulu’nda 
görev alanların, tamamınına yakınının, belki de 
tamamının aynı “kavmin” insanları olmasını da bir 
“cevap” sayanlar olacaktır. O “işlere” yeteri kadar 
bakan var. Biz bakmıyoruz. 

Görüşmek üzere...
                                                                 

                                                fabrika

 fabrika’dan
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10 Eylül’de toplanan Meclisimiz burada, iki 
ayrı, ama birbirine bağlı görevi ile karşı karşıya. Bir 
yandan, burada yoldaşlarımızla birlikte, Türkiye 
Komünist hareketinin o en yaratıcı zamanlarını 
anıyoruz. Bizler, hareketimizin başlama vuruşu-
nun 10 Eylül’de Bakü’de toplanan yoldaşlar tarafın-
dan yapıldığının bilincindeyiz. İlk görevimiz hala 
oradadır; şimdi yeniden 10 Eylül’ün kapısındayız. 
Yoldaşlarımızı selamlıyor, saygıyla önlerinde eği-
liyoruz.

İkincisi de 10 Eylül’le ilgilidir: burada yeni bir 
hareketin başlama vuruşunu yapma arzusu ve ira-
desini gösterip gösteremeyeceğimizi tartışacağız. 
10 Eylül’ü selamlarken, yeni bir 10 Eylül’e merhaba 
diyebilecek miyiz? Meclisimizin, ana gündem 
maddesi budur.

Yoldaşlarımızın hepsi, bir önceki meclis top-
lantısında “örgütlenme” ihtiyacını belirttiler.  Yüz 
yıla yaklaşan partili mücadele geleneğine bağlı 
yoldaşlar için elbette bu ihtiyacın karşılığı parti-
dir. Komünist Partisi Girişimi Meclisi, bizzat bu 
ihtiyaç tarafından şekillendirilmiştir. Arıyoruz; bir 
yola çıkılmıştır ancak yolun bizi nereye götüreceği 
noktasında tartışmalarımız sürmektedir.

Şundan; 10 Eylül geleneği, bir ilk hareket 
olarak önemli ilerlemeler kaydetmiş olmasına 
karşın önemli sorunlar biriktirmiş ve çözülmek 
üzere önümüze bırakmıştır. Eski düşünceler, eski 
yargılar, eski kötü alışkanlıklar, hareketimizi hare-
ketsizleştirmiş, yenilgiye götüren kaba düşünce ve 
davranış biçimleri yeniden uç vermiştir. 100 yıla 
yaklaşan bu tarihin bir yandan teorik-ideolojik bir 
tıkanıklıkla karşı karşıya olduğu, bir yandan da 
ülkemize has bir biçimde çok çeşitli gruplar tarafın-
dan parça parça edildiği teslim edilmelidir. 

Bizler işimizin, hareketimizin başlama vuru-
şunu yapan yoldaşlar kadar zor, zahmetli olduğunu 
biliyoruz. Teorik olarak toparlanmak, pratik ola-
rak yeniden ayağımızı yere basmak, inat ve sabır 
gerektiren bir yürüyüşü planlamak gerekiyor.

Çünkü bizler, dünya komünist hareketinin 
yarattığı dalgaların üzerinde değiliz. Dalga dur-
muş, arkasında büyük tahribatlar bırakan büyük 
bir geri çekilme yaşanmıştır. 

Ancak, şimdi bunun insanlık tarihi açısından 
ne anlama geldiğini daha açık bir biçimde görüyo-
ruz. Emperyalist kapitalizm artık her zamankinden 
daha barbar, daha saldırgandır. Komünizm freni 
kalkınca, emperyalizm dizginlerinden boşanmış 
ve insanlığın tamamını bir ölüm kalım savaşı ile 
karşı karşıya bırakmıştır.

Toparlıyoruz, toparlanırız. Bu gelgitlerin, bu 
geri çekilmelerin, on bin yıllık insanlık tarihi düşü-
nüldüğünde çok önemli olmadığı görülecektir. 
Yirminci yüzyılın sosyal ihtilali de “düşmanla-
rını yere, topraktan güç kazanıp eskisinden daha 
heybetli bir biçimde çıkması için“ atmıştır. Büyük 
Fransız Devrimi de bütün görkemine rağmen kendi 
özgürlük bayrağını üç yıl taşıyabilmişti. Üç yıl 
sonra gericiliğin hortlaması, yalnızca bayrağın el 
değiştirmesi ile sonuçlandı. Komünizmin kırmızısı, 
işte o zamanki Fransız kırmızısıdır. İşte o kırmızı, 
hala dünyanın yüzünü ışıtmaktadır. 21. Yüzyılda, 
hiç kuşkusuz, devrimci sınıf yere attığı düşmanının 
daha güçle ve daha azimli olarak karşılayacak ve 
yeni yüzyılı daha ileri atılarak selamlayacaktır.

Toparlanıyoruz; ancak eksikliklerimizi de bili-
yoruz: 20. Yüzyılın sosyal ihtilali, burjuva düzenin 
karşısına yeni bir değerler sistemi koyamamıştır. 
Komünist dünya, burjuva düzenin karşısına, onun 
devrimlerinin savaş naraları ve kostümleri ile çıktı. 

KP Girişimi Meclisi 10 Eylül’de toplandı. Yeni 
bir çok kararın alındığı meclis toplantısının “Eylül 

Kırmızısı” başlıklı açılış konuşması meclisteki            
tartışmalarında çıkış noktasıydı. Okuyucularımızdan da 

eleştirilerini esirgememelerini diliyoruz.

Eylül Kırmızısı
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Demokrasi ve insan hakları önünde tarihinin en 
büyük bozgunun yaşaması kaçınılmazdı. 

Unutulmamalıdır; Fransız Devrimcileri de, 
başlangıçta Romalı kimliğine bürünmüşlerdi.  
Marx, geçmişin ölü kabuğuna sığınmanın fatura-
sını şöyle ifade etmişti: “Robespiere, Saint-Just ve 
yandaşları, kurtulmuş köleliği demokratik modern 
temsili devletle karıştırmış bulundukları için yenik 
düştüler.” Komünist dünya ise “kurtulmuş köleliğin 
diktatörlüğü”ne dayanan işçi demokrasisini, burju-
va demokrasisi ile karıştırdı.

Şimdi, sınıfsız bir toplum için yeniden yola 
çıkanların “geçmiş hakkındaki batıl inançlardan 
kendilerini kurtarmaları” ve ölülerini ölülere göm-
dürmesi gerekiyor.

Evet, henüz “her ilerlemenin görece bir geri-
leme olduğu” çağ kapanmamıştır. Yeniden, tüm 
ölü kuşakların geleneği, yaşayanların beynine bir 
kabus gibi çöküyor. İşin yaşam ile barıştırılması, 
toplumun sınıfları ortadan kaldırarak yeniden 
toplum haline getirilmesi, piyasa, ücret, din, ahlak, 
çok çeşitli gerici ideolojiler karşısında bir kez daha 
yere düşmüştür.

Artık bunların ne alma geldiğinin bilincine 
daha derin bir biçimde sahibiz. Komünizmin, 
sanıldığı gibi bir seçkin rüyası değil, insanlığın 
yeniden insanlaşma, insanlığın bütün bağlarından 
özgürleşme gereği olduğu ortaya çıkmıştır. Açık 
ki, toplumu yeniden bir toplum haline getiremezse, 
insanlık yeniden barbarlık döneminde bulacaktır 
kendini. Komünizm, insanlık tarihinin en büyük 
ve en cüretli projesi olmaya devam etmektedir.

Yeni 10 Eylül’ün başlama vuruşu, geleneğin 
ışığında, ancak yeni koşulların bilincinde başla-
malıdır.  Yapıyoruz, yapabiliriz; burada toplanmış 
olan yoldaşların her biri, bu iddianın arkasında 
durdukça, bundan kuşku duymamız için bir neden 
olmayacaktır.

Bir savaş kaybettik ve bir yenisine hazırlanı-
yoruz.

KPG Meclisinin bir önceki toplantısında, 
bunun ne anlama geldiğini tartışmıştık:

“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.

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.”

“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.”

Bir savaş bitmiştir ve yeni bir savaş başlamak-
tadır. Hazır olmalıyız ve donanmalıyız.

Kuşkusuz bu, “yeni” bir parti demektir. Parti 
olmalıyız ve parti kurmalıyız. Partili veya partisiz, 
parti olmanın bir yolunu bulmalıyız. 

Evet, bir kez daha “sabrımız sonsuz ancak 
vaktimiz sınırlıdır. Girişimimiz, dünyanın gidişi 
karşısında sabırsız ancak işleri aceleye getirmeden 
yürümelidir.” Bu meclis, parti olmak için vaktinin 
sınırlı ama parti kurmak için sabrının sonsuz oldu-
ğunu aylar öncesinden beyan etmiştir.

Bu mecliste alacağınız her karar, toplandığımız 
bu günü daha aydınlık kılacaktır. 

Eylül Kırmızısı
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Marx, ilerlemek için geriye bakıyordu. Geriye 
baktığında gördüğü şey büyük ölçüde 18. Yüzyıldı. 
Aydınlanmanın bu son demlerinde, ışığı sönmeye 
yüz tutmuş aydınlık, her halde hüzünlü görünüyor-
du. Hele, onun sosyal ihtilalinin bayraklarını yere 
düşürdüğü düşünülürse, böyle göründüğünden 
kuşku duymamak gerek. On sekizinci yüzyılın 
kavramları hüzünlüdür, heyecanını kaybetmiş her 
devrim biraz hüzündür. 

Marx, baktığı yerde hüzün görüyorsa, işini 
yeni bir heyecan dalgası yaratmak olarak saptamış 
olmalıdır. Tarihe ve topluma bütünüyle yeni bir 
bakış atmadan 18. Yüzyılın ölü kabuğundan kur-
tulmak mümkün değildi; bunu da anlamış olmalı-
dır.  Yeni bir bakış ve yeni bir heyecan; Marksizmi 
“doğru kavramak” belki de budur. Marksizm, yeni 
ve büyük bir heyecan yaratma teşebbüsüdür. 

Teorisinde hiç hüzün olmaması, çekilen onca 
acıya rağmen bu yüzdendir. Bir insan türü bit-
mektedir ve arkasından hüzünle bakmak yerine 
bitişin nedenlerini anlamak daha önemlidir. Bu 
yüzden önce Ricardo’ya, sonra da kendisine karşı 
yöneltilen “insana karşı ekonomiyi öne çıkardığı” 
suçlamalarını ciddiye almaz. Evet, bütün dikkati 
tek tek insanlar yerine “üretici güçlerdeki geliş-
me”de toplamalıdır. Marksizm, kuru, keskin ve 
derindir. Hüznün panzehiri bunlardır. 19. yüzyılda, 

bitmekte olan hüzünlü çağa bakarak yeni bir heye-
can yaratmak; Marksizm şimdi bizim için büyük 
ölçüde budur. 

Peki, Aydınlanma ışığını yitirmiş ve sosyal 
ihtilali de yenilmişse nereye bakacaksınız? Yeni 
bir ihtilal için, yeni bir sınıf bulmaktan, o sınıf-
la bir büyük yürüyüşü planlamaktan başka yol 
yoktur. Benzetme yerindedir, umudunu yitirdiği 
zamanlarda, halkına arkasını dönüp, yeni ve dev-
rimci inanışlarını sürdürmek üzere İbrani köleleri 
alıp Mısır’dan çıkan Tutmose gibi, Marx da kendi 
“köle ulus”unu bulmuştur. “Firavun”u lanetleyen 
saraylıdır. Mısırlı Musa Firavun’a, Yahudi Marx 
Yahudiliğe başkaldırmıştır. Başkaldıranlar, daya-
nacak yeni bir güç bulmaya mecburdur.  

Marx bulmuş mudur? Kölelerin, yeni heyecan-
lar için uygun bir sınıf olduğu, herhalde Marx için 
bir sır değildi. İlerlemek için geriye bakıyoruz; geri-
ye baktığımızda “Kendi İbrani peygamberlerinin 
peşinden giden Yeni Mısır’ın köleleri” düşüncesi 
yeni ve heyecan vericidir. Denklemde dinsellik her 
zaman var ve “dinsiz bir tarih”, ancak kendi geçmi-
şinden ürkütülmüş Doğunun kuruntusudur.

Marksizmin dinden etkilenmediğini söyle-
mek saçmadır; Hegelci dönemlerinin ana tartışma 
konusunu Hıristiyanlığın oluşturduğunu biliyoruz. 
“Materyalizm” işte bu tartışmadan çıkıyor ve en 

“Ama ne yazık ki, sık sık, yeni bir teorinin temel 
ilkeleri benimsenir benimsenmez, o teorinin baştan sona 

kusursuz olarak anlaşılabildiği ve güçlüklerle karşılaş-
madan kullanılabileceği sanılıyor, bu, her zaman doğru 

değildir. Bizim yeni ‘marksistler’imizden birçoğunu bu 
sitemin dışında tutmayacağım, ve şunu da söylemek 

gerekir ki, olmadık şeyler yapılmıştır.”

Friedrich Engels

Joseph Bloch’a mektup (Londra, 21-22 Eylül 1890)

Helenofil Marksizm

Orhan GÖKDEMİR
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cüretli eleştiri Feuerbach’tan geldiği için, Marx ve 
yoldaşı Engels “birdenbire” foyerbahçı olduklarını 
açıklamaktan çekinmiyorlar. Ancak Yahudi bir 
anne ve baba tarafından vaftiz edilmiş yeni bir 
Hıristiyan için Yahudiliğe daha mesafeli yaklaşmak 
da bir o kadar akla yakındır. Bu konudaki etkilerin 
söylenmemiş olduğunu varsayabiliriz. Anne Marx, 
babaya göre daha tutucu bir dindardır ve kutsal 
kitap öykülerinin genç Marx tarafından bilinmi-
yor olması da saçmadır. “Çıkış” ikinci derstir ve 
çıkışta mutlaka “köleler” var: “Ve Mısır üzerine 
Yusufu bilmeyen yeni bir kıral çıktı. Ve kavmına 
dedi: İşte, İsrail oğullarının kavmı bizden çok ve 
kuvvetlidir; gelin, onlara karşı akıllıca davranalım, 
yoksa çoğalacaklar, ve olur ki, cenk vuku bulunca, 
onlar da düşmanlarımızla birleşirler, ve bize karşı 
cenkedip memleketten çıkarlar. Ve onlara yüklerile 
eziyet etsinler diye üzerlerine angarya memurları 
koydular. Ve Firevun için Pitom ve Raamses ambar 
şehirlerini yaptılar. Fakat onlara ne kadar eziyet 
ettilerse o kadar çoğaldılar, ve o kadar yayıldılar. 
Ve İsrail oğulları yüzünden korkuya düştüler. Ve 
Mısırlılar İsrail oğullarını şiddetle işlettiler; ve 
şiddetle işlettikleri bütün işlerinde, tarlada her çeşit 
işte, harçta ve kerpiçte, ağır işlerde hayatlarını acı 
ettiler.”(1) 

Mısır bir yana, Hıristiyanlıkla sosyalizm ara-
sında kurdukları bağları meşru gördüklerinden 
kuşku duymamak gerek. Örneğin Engels’in “İlkel 
Hıristiyanlığın Tarihine Katkı” adlı makalesinde, 
“yeni hareket” ile “İlkel Hıristiyanlık” arasındaki 
ortaklıkların altı oldukça kalın bir biçimde çiziliyor. 
Konu, yeni hareketlerin dinamikleridir ve her iki-
sinde de “ikili” bir mücadele ortaya çıkıyor; kendi 
içlerinde ve dış dünyaya karşı. Bu her savaşın aynı 
zamanda bir iç savaş olduğu anlamındadır ve her 
devrimci yükseliş, hem kendi içinde hem de kendi 
dışında bir ikili mücadeleyi yürütmek zorunluluğu-
na işaret ediyor. Yalnızca ilk Hıristiyanlıkta değil, 
“Çıkış”ta da var; her durumda korkanları geri 
çevirmeden yürümek mümkün olmuyor. Şiddetli 
ve heyecanlı olmalıdır.

Engels’in, ilk sosyalistler için çizdiği tablo dine 
yakındır. Öncelikle ilk Hıristiyanlar için de, ilk 
sosyalistler için de bölünme ve bunun sonucunda 
oluşan iç bölmeler arasında savaş aslidir. Birlik ise, 
zafer kazanılana kadar acı verici bir özlemdir yal-
nızca: “Gerçekte, başlangıçta avantaja sahip olan 
bir dünyaya karşı mücadele ve yenilik getirenlerin 
kendi aralarındaki aynı zamanda olan mücadele 
Hıristiyanlarda ve sosyalistlerde ikisi için de ortak 
bir mücadeledir. İki büyük mücadele de - peygam-

berler ne birinde, ne diğerinde eksik olmasa da 
- şefler ve peygamberler tarafından yapılmamıştır; 
bunlar kitlelerin hareketleridir. Ve her kitle hare-
keti başlangıçta, zorunlu olarak karmakarışıktır; 
karmakarışıktır, çünkü, önce her kitle düşüncesi 
açıklıktan ve bağlantıdan yoksun olduğu için 
çelişkiler içinde hareket eder; gene karmakarışıktır, 
başlangıçlarda peygamberlerin orada oynadıkları 
rol yüzünden. Bu karmakarışıklık kendini en az 
dışarıdaki ortak düşmana karşı mücadele ettikleri 
şiddetle kendi aralarında mücadele eden çok sayıda 
mezhebin oluşmasında gösterir. İlk Hıristiyanlıkta 
böyle oldu; birlik mümkün değilken birliği öven iyi 
niyetli insanlar için bu ne kadar elem verici olduysa 
da, sosyalist hareketin başlarında da böyle oldu.”(2) 
Demek, dinde ve sosyalizmde savaştan önce bir iç 
savaş kaçınılmazdır.

Benzerlik çarpıcıdır ve dinin “klavuzluğu” 
yolu açıyor. Yalnız, ilk Hıristiyanlık yerine ilk 
Yahudiliğin de konulması mümkündür ve ancak 
Hıristiyanlığın daha uygun görüldüğü görülü-
yor.  Bu modelin, Marx ve Engels tarafından 
Hıristiyanlıktan alınmış olması akla ve içinde 
geliştikleri tarihe uygundur. Avrupa, o tarihte her 
zamankinden daha fazla Hıristiyandır; Hıristiyan 
ve ama Helendir. Hıristiyanlık ve Helenizm ise, 
Marksizm üzerindeki etkileri bir yana, kuşkusuz 
“Avrupa ideolojisine”ne işaret etmektedir. Bir 
kapanmanın işareti saymalıyız; Bütün evrensellik 
iddiasına rağmen, Avrupa 1800’lü yıllarda kendi 
üstüne kapanmakta ve kendi medeniyeti ile dünya-
nın geri kalanı arasına kalın duvarlar örmektedir.

Marx ve Engels’in Mısır’ın kapandığı ve 
Helenizmin açıldığı bir dönemde yaşamış olma-
larını bir talihsizlik saymalıyız; eğer kölelerin 
toplanıp çıkacağı bir kapı kalmamışsa iç savaşın 
daha kanlı ve daha acımasız olması kaçınılmaz-
dır. Marksizmin daha doğuş aşamasında kanlı 
polemiklerin içine dalmasını da böyle anlamalıyız. 
Duvarlar örülmüş ve kapılar tutulmuştur; bu ilk 
komünistler için hem hareket alanını daraltmış 
hem de dış savaşı olanaksız kılmıştır. Marksizm 
böylece, bir uç Avrupa ülkesi sayılabilecek Rusya 
bir yana bırakılırsa, sınırları itibariyle de Avrupalı 
bir hareket olarak kalmıştır. 

Bunları “romantizm” ile birlikte düşündüğü-
müzde, Marx’ın Museviliğe karşı çok acımasız 
ama Hıristiyanlığa karşı daha makul bir tutum 
içinde olması mantıklıdır. Mantık şurdan çıkıyor; 
İlki, Marx Aydınlanmanın çocuğudur ve onun 
“İlkel Hıristiyanlık” tutumunun yanında “Yahudi 
Sorunu”ndaki sertliği de ne yazık ki “özgün” değil-

Helenofil Marksizm
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dir. Aydınlanma da, Hıristiyan dogmalarının kay-
nağı saydığı Yahudi inancına karşı daha acımasız 
davranmıştır. Hatta Voltaire, “Felsefe Sözlüğü”nde 
aşağılayıcı bir tavır içindedir. O, Yahudilerin eski 
giysileri ters yüz edip yeniymiş gibi yutturdukları 
kanısındadır.  “Yahudi ulusunun pek yeni bir tayfa 
olduğu; Fenike dolaylarına daha son zamanlarda 
yerleştiği; eski uluslarla komşu olduğu; onların dili-
ni kabul ettiği; Yahudi Flavius Jesephe’in anlattığı-
na göre, bir Kaldeli adı olan İsrail adını da onlardan 
aldığı meydana çıkarılmıştır. Meleklerin adlarını 
bile Babillilerden; nihayet Tanrı’ya verdikleri Eloi 
veya Eloa, Adanoi, Yehova veya Hiao adını da 
Fenikelilerden aldıklarını biliyoruz.” (3) Voltaire, 
Yahudilerin kendine ait hiçbir şeyleri olmadığını 
söylemektedir. Marx daha ileri gitmiş, Avrupa’nın 
“yanlışlar listesi”nde ne varsa Yahudi saymıştır. 
Aşağılamanın paylaşıldığını ise Lassalle hakkında 
yazılanlardan biliyoruz; 1861’de Engels’e şunları 
yazmaktadır: “Lassalle-Lazarus hakkında: Mısır’la 
ilgili eserinde, Lepsius, Yahudilerin Mısır’dan git-
mesinin Manetho’nun anlattığı ‘lepralı insanların 
Mısır’dan kovulması’ hikayesinden başka bir şey 
olmadığını söylüyor. Bu lepralıların başında lepralı 
Mısırlı rahip Moses Lazarus bulunuyordu, dolayı-
sıyla lepralı Yahudi’nin ilk örneğidir, Lassalle ise 
tipik lepralıdır.”(4) Derin bir nefret ve derin bir 
bilgi var; bu görülüyor.

Yalnız olmadığını biliyoruz; arkadaşı Heine’de 
kendi köklerine karşı derin bir nefret içindedir. 
Heine’nin bu derin ikilemi “Yahudi Tarihi”nde 
şöyle anlatılıyor: “Heine’nin Judaizme dair ikilem-
leri ciltlerce kitap doldurdu. Doğru dürüst İbranice 
öğrenmemişti. Yahudi olmaktan nefret ediyordu. 
Üç kötü hastalığı şöyle sıralıyordu: ‘Fakirlik, acı ve 
Yahudilik’. Judaizme inanmıyordu ve onu insanlık 
düşmanı bir güç olarak görüyordu.”(5) Bunlar 
Aydınlanmacı tavra uygundur.

Öyleyse, Marx’ın ve çağdaşlarının Helenist 
olmaları da bu tarihe uygundur. Üstelik, 
Hıristiyanlığa mesafeli olanların Helenizme daha 
yakın olmaları “Avrupa ideolojisi”nin sınırları açı-
sından zorunludur da. Bu dönemde Hıristiyanlık 
ile Helenizm arasında gelgitler olduğu ama birinin 
diğerini kesin olarak dışlamadığının işaretleri var. 
Bernal bu gelgitleri şöyle anlatıyor: “Bu ortamda 
en önemli yeri, 19. Yüzyılda romantik hareketin 
‘radikal kanadı’ olarak adlandırılabilecek kesimi 
çok meşgul eden Helenseverlik hareketi alıyordu. 
Helenseverlik, romantiklerin kentlerdeki sana-
yileşmeye karşı çıkışını, Aydınlanma ve Fransız 
Devrimi’nin evrensel değerlerini ve akılcılığın 
paylaşma eğilimini gösteriyordu. Öte yandan, 

romantizmin ana akımı ortaçağdaki geçmişe ve 
Hıristiyanlığa, özellikle Katolikliğe yönelirken, 
Helenseverler bazen dinsel bakımdan kuşkucu ya 
da ateist ve siyasal bakımdan radikal olabiliyordu. 
Örneğin, Hegel ve Friedrich Schlegel gençlikle-
rinde Yunanlılara sevdalıydı, fakat yaşlandıkça 
ve muhafazakarlaştıkça Hıristiyanlığa yöneldiler. 
Marx da dahil, Genç Hegelciler hareketi, Hegel’in 
gençliğinde Yunanistan’a duyduğu tutkulu ilgiyi 
korumuştur.”(6) Avrupa’daki daralma açıktır ve bu 
daralma içinde Hegel, Bernal tarafından “çağının 
tipik insanı” olarak çizilmektedir: “Avrupa’yı ya 
da kendi ifadesiyle, ılıman iklim kuşağını seviyor; 
Asya dağlarına ve Hindistan’a saygı duyuyor; 
İslamdan nefret ediyor ve Afrika’dan tümüyle tik-
siniyordu. Dünya Ruhu’nun doğudan batıya doğru 
bir yol izlediği şeklindeki düşüncesi, onu, daha 
batıda yer aldığı için Mısır’ın Doğu Hindistan’dan 
daha ileri olduğunu ileri sürmek zorunda bırak-
mıştı.”(7) Bu ideoloji ile, Navarin Savaşının bir 
kıtalar arası savaşa dönüştürüldüğü “Aydınlanma 
Tarikatı”nda kayıtlıdır. (8) 1821 yılında patlak 
veren Yunan bağımsızlık hareketinin Avrupa’dan 
büyük destek görmesinin arkasındaki gelişme 
budur. Bernal’e göre 300 Alman, savaşmak için 
Yunanistan’a gitmiştir ve buzdağının sadece görü-
nen ucudur. Sayısı belirsiz Helensever komitenin 
desteklediği birçok Fransız ve İtalyan’da fiilen 
ayaklanmaya katılmış, destek olmuştur. Bernal, 
bunun bir kıtalar arası savaş olarak göründüğünü 
şöyle not eder: “Avrupa’nın dört bir köşesinde 
Yunan Bağımsızlık savaşı, gençlik gücünü temsil 
eden Avrupa ile çöküşü, yozluğu ve vahşeti temsil 
eden Asya ve Afrika arasındaki mücadele olarak 
görülüyordu.”(9) Daralma var ve daralma artık 
uzağı görememe biçiminde nüksetmektedir. 19. 
Yüzyılda, Asya’yı ve Avrupa’yı net bir biçimde 
görmek imkansız hale getirilmiştir. Bu durumda, 
19. Yüzyıl Batı yazının, doğuya bakışının bulanık 
olması da doğaldır; bulanıktır.

Marx da, öncüsü Hegel gibi saf bir Helenisttir, 
çünkü o da “herkesin ta iliklerine kadar 
Yunanistan’ın Mısır’dan kesinlikle farklı ve üstün 
olduğunu hissettiği bir çağda yaşıyordu.” (10) 
Demek, Avrupa ideolojisinin izlerini burada da 
izleyebiliriz. Helenizm var ve bu, hiç olmazsa 
Doğu hakkında Marksizmin sınırlarını ortaya 
çıkarıyor. Kendi üzerine kapanan Avrupa, kendi 
muhalifleri için de sınırları bu şekilde belirlemiş-
tir. Her filozof çağının çocuğudur ve ancak hiçbir 
filozof çağının yanılgısını paylaşmaktan kaçıp 
kurtulamamıştır. Ve “olmadık şeyler yapılmıştır.” 
“Doğu Sorunu”nun bulanıklığının kaynağı, demek, 
Avrupa ideolojisidir.

Helenofil Marksizm
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Bu belli ki onun Doğulu yanının, Yahudiliğinin 
sakatlığını da açıklar; Marx için Avrupa medeniye-
tinin sıkıntısı “burjuva” yanından kaynaklanmak-
tadır.  Burjuva toplumun, “Yahudi Sorunu”nda, 
Avrupa uygarlığındaki bir “Yahudi yan” ola-
rak çizilmesini rastlantı sayamayız. Çok açık: 
“Yahudinin gerçek tabiatı burjuva toplumda bol 
bol gerçekleştiği içindir ki, pratik zaruretin ideal 
şekli olan Yahudi dininin gerçek din olmadığını, 
bu burjuva toplumu, Yahudiye güç inandırabilir. 
Onun içindir ki, bugünkü Yahudinin gerçek tabia-
tını, Eski Aht’ta veya Talmud’da değil, çağdaş top-
lumda buluruz. Onu, teorik bir olay olarak değil, 
çok eylemsel bir olay olarak görüyoruz. Sadece 
Yahudinin önüne konulmuş bir sınır olarak değil, 
Yahudinin toplum önüne koyduğu bir sınır olarak 
görüyoruz.”(11) Yani burjuva, Marx için “pratik 
bir Yahudi”dir. Topluma “burjuva karakter”ini 
veren bu nitelik, yani “Yahudinin eylemsel niteliği” 
kaldırıldığı zaman, insan bir insan haline gelmiş 
olacaktır. 

Marx’ta, burjuva, Yahudi ve bezirgan arasın-
daki mesafeler pek kısadır ve çoğu zaman bunların 
aynı anlama kullanıldığı unutulmamalıdır. Çare 
bellidir: “Bezirganlığı ve ona imkan sağlayan 
şartları kaldırdığı zamandır ki, Yahudi olmak 
imkansız bir şey olacaktır.”(12) Yani “aydınlan-
macı tavır”, onu kaçınılmaz olarak Helenizmin ve 
Hıristiyanizmin yanına itmektedir. 

Helenizm ve Hıristiyan değerleri, Avrupa 
için, aydınlanmanın ötesinde çıkılmış bir yeni yol 
demektir. Marx yazmaya başladığında, Avrupa 
bu idealler için çalkalanmaktadır. Hatta Katolik 
kilisesi bile, siyasal idealleri bitmiş aydınlanma 
devriminin “pek Yahudice” göründüğünü ilan 
etmektedir.  Papa IX.Pius, 1860 yılında yayınladığı 
“Hatalar listesi” başlıklı bildirisinde modern top-
lumu, farmasonluğu, rasyonalizmi, liberalizmi ve 
ilerleme kavramını kınamıştır.(13) Avrupa’yı saran 
yeni heyecanlar vardır ve Marx’ın bundan kaçıp 
kurtulması mümkün değildir. 

Kaçıp kurtulamadığı için, 1850’lili yılların 
ikinci yarısında, kendisinden beklenmeyecek 
bir biçimde hiçbir gönderme yapmadan ve kesin 
bir biçimde “Yunan sanatının temeli, doğduğu 
rahim, Mısır mitolojisi olamaz”(14) diye yazmak-
tadır. Bunların yazıldığı tarihte, Avrupalı tarihçi-
ler Yunanistanı çoktan “kendi kendinin babası” 
ilan etmiş, Napalyon’un Mısır seferinin yarattığı 
heyecan dalgası bitmiş, Avrupa’ya “Afrikalı kök” 
düşüncesi çekiciliğini yitirmiştir. Araplara aşa-
ğılayarak bakılmakta, fethedilmiş Hindistan’ın 
pozisyonu sarsılmakta, “kendi kendinin babası” 

olabilen tek uygarlık olan Çin sömürge statüsüne 
düşürülmektedir. Düşmüşün ne üstünlüğü olabilir? 
Marx, Antik Yunan uygarlığı tarihinin Avrupa için 
yeniden dizayn edildiği ve bütün eski uygarlıkların 
“geri” sayıldığı bir zamanda yazmaktadır. Artık bu 
konuda uzak görüşlü olmadığını ve bu konudaki 
görüşlerinin Avrupa ideolojisi ile malul olduğunu 
biliyoruz.

Gelişmesinin erken döneminde bir çocuk olan 
Yunanistan’ın nasıl olup da gelişkin bir felsefe ve 
sanat yarattığı sorunu işte böyle ortaya çıkar. Bu 
aslında Yunanistan’ı insanlığın ortak mirasından 
mahrum bırakmak anlamına gelmektedir ve 
öyleyse olmadık şeyler yapmaktan başka yol kal-
mamaktadır. Oysa “eski hikayeler” başka şeyler 
anlatmaktadır. Örneğin, bilinmektedir ki, Solon, 
Mısır’ın başkenti Sais’e gitmiş, rahiplerle görüşmüş 
ve onlara Yunan söylencelerini anlatmıştır. Bunun 
üzerine rahipler onun sözünü kesmiş, “Mısırlıların 
önceki dönemlerin bütün kayıtlarına sahip oldukla-
rını, Yunanlıların ise doğal afetler nedeniyle sahip 
oldukları çok az bilgiyi de kaybettiklerini iddia” 
etmişlerdir. Rahipler, bildiklerini değerli sanan 
Solon’a, “Siz Yunanlılar hepiniz çocuksunuz-hiçbir 
şey bilmiyorsunuz, hiçbir şey anımsamıyorsu-
nuz”(15) demişlerdir. Mısır olgunluğunun bilge-
liğinin lanetlenmesi ve Yunan çocukluk devrinin 
kutsanması böyle bir hokus fokustur. Yunanistan 
Mısır’dan, Hindistan’dan, Çin’den, Persler’den, eski 
Anadolu halklarından öğrenmemişse, bu durum 
açıklanmalıdır. 

Oysa Marx, bunda bir çelişki olmadığını söy-
lemektedir; “Yunan sanatının günümüzde süren 
cazibesi, üzerinde yetiştiği gelişmemiş toplum 
düzeyiyle çelişkili değildir.”(16) dedikten sonra bu 
cazibenin çocukluktan kaynaklandığını ileri sür-
mektedir. Yunan sanatı, ona göre, olgunlaşmamış 
toplum koşullarının “zorunlu bir ürünü”dür.

Oysa, bu “zorunluğu” yaratan şeyi, Bernal 
şöyle özetlemektedir: “Hıristiyanlık savunmacıları, 
onyedinci yüzyılın son yıllarından bu yana, antik 
Mısır’dan alınan sembollerin deist ve mason içerik-
lerle kullanılarak dine saldırılmasına karşı çıkmış-
tır. Ancak farmasonluğun Fransız İhtilali’nde ve 
Bonapart  impiratorluğunda oynadığı, algılanan ve 
gerçek rol nedeniyle, antik Mısır’a yönelik düşman-
lık giderek artmıştır. Antik Mısır’ın ünü azalırken, 
Romantikler tarafından zaten yükseltilmiş olan 
antik Yunanistan’ınki artık aşkın hale gelmiştir. 
Homeros ve Pindaros’un Batı uygarlığının en büyük 
ozanları olarak değerlendirildiği onyedinci yüzyılın 
sonlarında Yunanlıların, hal arasında yaygın bir 
anlatım biçimi olan şiirde diğer bütün uluslardan 
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üstün olduğu düşünülüyordu. 1750’lerde Johann 
Winkelmann’ın yeni sanat tarihi Yunan heykelci-
liğini görsel sanatların doruğu olarak tanımlamıştı; 
gençliğin ifadesi. 1780’lerde Alman felsefe tarihçi-
leri antik tanıklıkların öncülüğünde, Mısırlıların ya 
da ‘Doğuluların’ değil, Yunanlıların ilk düşünürler 
olduğunu ileri sürüyorlardı. Böylelikle, Yunanlılar 
olgunluğun anlatımın da zafer kazanmışlardı. Bir 
ırkın yaşamöyküsünde olası her aşamada en üst 
düzeyde bulunan Yunanlılar sıradan insanlığın 
bölgesinin çok ötesinde yarı kutsal bir konuma 
ulaştılar.”(17) 

Kuşkusuz, bunları, Hıristiyanlığı ve helinizmi 
tamamlayan bir “ırk” anlayışı da var; Marksizmin 
bu konuda “nötr” olduğunu söylememiz için 
zaman erkendir. Ancak, Marksizmin siyaset sah-
nesine çıktığı zamanlarda, Fransız İhtilalini, eski 
Avrupa halklarının, yani Gallo-Romenlerin fetihçi 
aristokrasi Franklara karşı bir intikam hareketi ola-
rak görenlerin çok olduğunu biliyoruz. Tiers Etat, 
Gallo-Romanlardı ve sınıf savaşı aslında Avrupa 
ırkının iç bölmeleri arasındaki bir savaştı. Gallo-
Romenler ile ile çağdaş köleler arasındaki mesafe 
kısadır ve aşıldığı görülüyor.

Helenofil Marksizm

Irk ve Marksizm

“Doğa bilimlerine paralel olarak gelişen ırkçı 
yaklaşımın dışında, XVIII. Yüzyıl Avrupasını daha 
da önemli başka bir sorun işgal ediyordu. Bu da 
oluşmakta olan ulusların ‘kimlik’ sorunu ve daha 
genel planda da Batı’nın ‘uygarlık’ sorunu idi. 
Gerçekten XVIII. Yüzyılda, bir yandan gelişen 
kapitalizm ve ulusal akımlar Avrupa’da halkların 
kökeni ile ilgili tartışmalara yol açıyor; öte yan-
dan da ‘Batı’ kavramı üstün bir değer kazanarak, 
uygarlık sorununa karşılaştırmalı bir biçimde 
yaklaşılıyordu.

Aydınlık çağı, üstünlüğünü açıkça ortaya 
koyan ‘Batı uygarlığı’nı Greko-Romen uygarlı-
ğa bağlıyordu. Fakat kültürel planda bir sorun 
yaratmayan bu bağlantı, sosyal ve etkin planda 
nasıl gerçekleşmişti? Bu konuda Batılı düşü-
nürler ‘barbar fetihleri’ üzerinde düşünmeye 
başladılar. Gerçekten, IV. Ve V. Yüzyıllarda 
kuzey ormanlarından inen Germen kavimleri, 
Roma İmparatorluğunu yıkmış ve Avrupa’ya 
egemen olmuştu. Ne var ki, Germenler Hıristiyan 
olduktan sonra, eski ve yeni halklar arasında bir 
düşmanlık kalmamış ve Kilise kanalı ile Roma 
kültürü yeniden egemen olmaya başlamıştı. 
Ancak, XVIII. Yüzyılın sosyolojik gelişme düzeyi 
ve fikri arayışları ortamında, sorunu tekrar ele 
alan düşünürler, yeni bir durumla karşı karşıya 
olduklarını hemen fark ettiler. XVIII. Yüzyıl, en 
klasik biçimini Fransa’da bulduğu gibi, toplumun 
tüm katmanlarının aristokratik ayrıcalıklara karşı 
birleştiği bir dönemdi. Oysa Avrupa tarihini etnik 
açıdan ele alan yazarlar, Aristokrasi-Tiers Etat 
kavgasının aslında fetihçi kavimlerle (Germenler) 
eski halklar (Gallo-Romenler, Keltler, vs.) arasın-
da bir kavga olduğu kanısına vardılar. Böylece 
Ortaçağda unutulduğu sanılan bir kavga, yep-

yeni kavramlarla ve yepyeni boyutlar içinde 
tartışılmaya başlandı. XVIII. Yüzyılda Frank 
kökenli aristokrasiye büyük bir sempati duyan 
Boulainvilliers’nin başlattığı bu tartışma, asıl 
teorisyenlerini XIX. Yüzyılda F. Guizot ve A. 
Thierry gibi tarihçilerde buldu. Tarih araştır-
malarına büyük bir hız kazandıran bu tarihçiler, 
Fransa ihtilalinde ortaya çıkan büyük kapışma-
yı, aslında fetihler sırasındaki kapışmanın tek-
rarı olarak görüyorlardı. Bunlara göre Fransa 
ihtilali, eski halkların, yani Gallo-Romenlerin, 
fetihçi aristokrasi Franklara karşı bir intikamıy-
dı. Ancak yeni girilen ulusal dönemde, bu çelişki 
nasıl çözülecekti ve nasıl bir senteze varılacak-
tı? Bu yönde iki gelişme oldu. Birinci görüş, 
Fransız tarihçilerinin çağdaşları olan Marx ve 
Engels tarafından geliştirildi. Tarihi maddecili-
ğin kurucuları, Fransız yazarların etnik yönünü 
vurguladıkları kavganın sınıfsal yönüne ağırlık 
verdiler. Buna göre, son derece şematik bir 
şekilde, Franklar aristokrasiyi, eski halklar ise 
burjuvaziyi ve onun müttefiki olan diğer sınıfları 
teşkil ediyorlardı. Sorunun bu biçimde sunul-
ması, ırk ve etni kaygılarını ikinci plana itiyor 
ve analiz yöntemini tamamen değiştiriyordu... 
İkinci gelişme çizgisi, sentezi yeni bir sosyal 
düzende değil, fetihçi kavimlerle eski halkların 
ortak ataları olan çok eski bir etnik grupta arı-
yordu. Bu arayış, başka bir yönden de üstün Batı 
uygarlığına saf bir etnik temel bulma çabasıydı. 
Ne var ki, Avrupa’daki etnik karışım gözönünde 
bulundurulduğunda,böyle bir yaklaşımın pratik 
güçlükleri ortadaydı. Bununla beraber, bu güç-
lükler, bu konudaki gelişmeleri engelleyemedi.”

Taner Timur-Batı İdeolojisi, Irkçılık ve 
Ulusal Kimlik Sorunumuz. Yapıt. Sayı 5.



10 Ekim 2004 fabrika

Avrupa için şema açık ve basitti; Cermenler 
Avrupa’yı baştanbaşa istila ederler ve onların tarih 
sahnesine girmesi için kapıları sonuna kadar açar-
lar. Oysa Doğuda, ilerleme sağlayacak bu tür itici 
güçler yoktur. Marx, 1953’te Engels’e şunları yazar: 
“Bernier, haklı olarak, Doğu’nun bütün olgularının 
anahtarının özel toprak mülkiyeti olmamasında 
olduğunu buluyor. İşte gerçek anahtar bu; Doğu 
cennetinin bile gerçek anahtarı bu.”(18) Doğuya bu 
Avrupai bakış, örneğin Hindistan söz konusu oldu-
ğunda utanç verici sonuçlara yol açmıştır. 

Böylece, “Hindistan’ın geçmişinin siyasal yönü 
ne denli değişmiş görünürse görünsün, toplumsal 
koşulları, en eski uygarlığından beri, 19. Yüzyılın 
ilk on yılına dek, değişmeden kalmıştır.”(19) 
Verilen “değişmeme tarihi” İngiliz emperyalizmin 
Hindistan’ın kapısını çalma tarihidir. Şöyle devam 
etmektedir: “Hindistan toplumunun bir tarihi, 
hiç değilse bilinen bir tarihi yoktur. Onun tarihi 
dediğimiz şey, imparatorluklarını bu direnmeyen 
ve değişmeyen toplumun edilgin temeli üzerine 
kurmuş bulunan ve peş peşe gelen davetsiz yaban-
cıların tarihinden başka bir şey değildir. Demek ki, 
sorun, İngilizlerin Hindistan’ı fethetmeye hakları 
olup olmadığı değil, Türkler, Persler, Ruslar tara-
fından fethedilmiş Hindistan’ı İngilizler tarafından 
fethedilmiş Hindistan’a yeğleyip yeğlemeyeceği-
mizdedir. İngiltere’nin Hindistan’da yerine getir-
mesi gereken ikili bir görevi vardır: biri yıkıcı, 
öteki yenileyici-eski asyatik toplumun ortadan 
kaldırılması, ve Asya’da Batı toplumunun maddi 
temellerinin atılması.”(20) Avrupa uygarlığının bu 
en muhalif düşünürü tarafından Doğu, neredeyse 
tek sebeple, özel mülkiyeti tanımamış olması nede-
niyle lanetlenmektedir. Hindistan, yine de bu lanet-
ten, Avrupa’nın kendisiyle kurduğu saçma sapan 
bağ nedeniyle kurtulmaktadır. Örneğin Hindistan’ı 
peş peşe istila etmiş olan Araplar, Türkler, Tatarlar, 
Moğollar barbar fetihçiler olarak kendisinden daha 
uygar olan Hintliler tarafından fethedilip hintlileş-
mişlerdir. Ama İngilizler üstün olan ilk fetihçilerdir 
ve Hint uygarlığı için erişilmezdir.(21) 

Avrupa’nın kodları bellidir; özel mülkiyet, bur-
juva ve işçi sınıfı, eski yunan dünyası ve modern 
Hıristiyanlık. Bu o kadar öyledir ki, Marksizmde 
işçi sınıfı, adeta bu yeni medeniyetin bir “ayrıcalığı” 
olarak görünmektedir. Böylece, en son, en yeni ve 
en üstün olan, başka medeniyetlerin sahip olmadığı 
biricik kodlara sahip üstün bir uygarlık belirmeye 
başlar. Engels, “Doğanın Diyalektiği”nin girişinde 
bu medeniyetin yeniden kurgulanmış tarihini coş-
kuyla anlatır:

“Antikitenin parlak doğal-felsefi sezgilerinin 
ve çok yanı ile sonuç alınmadan yitip giden ve 
son derece önemli ama dağınık Arap buluşlarının 
tersine, tek başına, bilimsel, sistemli ve çok yanlı 
bir gelişmeyi gerçekleştiren doğadaki modern araş-
tırma-doğadaki bu modern araştırma, bütün yakın 
tarih gibi, ulusal talihsizliğin üzerimize çöktüğü bir 
zamanda, biz Almanların Reformasyon diye adlan-
dırdığımız, Fransızların Rönesans, İtalyanların 
Cinguecento diye adlandırdığı ama bu terimlerin 
hiç birinin de yeterince ifade etmediği büyük bir 
çağda başlar. Bu, 15. yüzyılın ikinci yarısında 
yükselmeye başlamış olan bir çağdır. Krallık, 
kentli burjuvaların da desteğiyle, feodal soyluluğun 
gücünü kırmış, temelde ulusçuluğa dayanan, için-
de modern Avrupa uluslarının ve modern burjuva 
toplumunun gelişmeye başladığı büyük monarşile-
ri kurmuştur. Henüz kentlilerle soylular birbiriyle 
savaşırken, Alman köylü savaşı, sahneye, sadece 
isyan halindeki köylüyü-artık bunun yeni bir yanı 
yoktu-değil, ama onların ardından, ellerinde kızıl 
bayraklar, dudaklarında malların ortak sahipliği 
isteği olan modern proletaryanın ilk örneklerini 
çıkararak, bir kahin gibi, gelecekti sınıf savaşını 
işaret etmiştir. Bizans’ın düşüşünden kalan elyaz-
maları ve Roma örenlerinden çıkarılan heykeller, 
şaşırmış Batıya eski Yunan’ın yepyeni bir dün-
yasını açtı; bu dünyanın parlak biçimleri önünde, 
ortaçağın hayaletleri ortadan silinip gitmişti.”(22) 
Engels, sözlerini “dünya, gerçekten ilk defa keşfe-
dildi” diye sürdürür. 

Alman köylülerinin bile devrimci bir unsur 
olarak yerini aldığı, ama Arapların, Osmanlıların, 
Perslerin, kısaca “Doğulu” olan herhangi birinin 
sızamadığı steril bir tarihtir bu.  Evet, dünya ger-
çek olarak ilk kez keşfedilmiştir; çünkü Avrupa 
gözlüğü, daha önceki kaşifleri göstermemektedir. 
Modern Batılı bu fotoğrafı defalarca çektirecektir; 
Batılılar Amerika’yı ilk kez keşfederken; Batılılar 
Everest’in doruğuna ilk kez çıkarken... Oysa bu 
fotoğraflarda, fonda hep doğulu rehberler durur. 
Batılı, “peki bunlar kim?” diye sorulmayacağından 
emindir. 

Marx için işçi sınıfı “Avrupa ırklarından” 
mıydı bilemiyoruz. Irkın, sınıftan ayrıldığı nokta-
sında bir kuşkumuz yok. Ama Doğuda farklı şeyler 
olduğu açıktır; biz 1917’deki devrimin dinamiğinin 
işçi sınıfı mı, yoksa Rus ırkı mı olduğunu hala 
bilemiyoruz. Ekim devrimi dediğimizde birini, 
Rus devrimi dediğimizde diğerini işaret etmiş olu-
yoruz. Kuşkusuz o günden bakıldığında daha çok 
işçi sınıfı, bugün ise daha çok Ruslardır. Çünkü 
doğu devrimlerinde, işçi sınıfının durumundan, 
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niteliğinden hep kuşku duyulmuştur. Şimdi de 
yenilgiyi buna bağlamıyor muyuz? Şurası açık ki, 
Marksizmin tanımladığı işçi sınıfı Avrupalıdır. Ve 
Bernal’in dediği gibi “Marx’ın, Avrupalı olmayan-
ların iyi proleterler olup olmayacağı konusunda ne 
düşündüğü sorusunun yanıtı belirsizliğini koru-
maktadır.”(23) 

Sınıfın, ırktan ve dinden ayrıştırılması da 
onun Avrupa medeniyetine yaklaşımına uygun-
dur. Piyasa, bu modern sınıfı var eden bu gerçek 
temel de eninde sonunda dinsel ve burjuvadır. 
Etkin yön, konumuna ters bir biçimde Yahudilik 
tarafından geliştirilmiştir. Yahudi Sorunu, bunu 
şöyle çizer: “Yahudilik burjuva toplumunun kema-
le ermesiyle zirvesine ulaşır. Burjuva toplumu 
ise kemaline ancak Hıristiyan dünyasında ulaşır. 
Ancak Hıristiyanlığın egemenliği iledir ki, bütün 
insan ilişkilerin-milli, tabii, ahlaki ve nazari bütün 
insan ilişkilerini-yüzeyleştiren Hıristiyanlığın ege-
menliği iledir ki, burjuva toplumu, kendini, devlet 
hayatından tamamen soyutlaştırır; insanı insan 
olarak birbirine bağlayan bağları yıkar; onların 
yerine bencilliği, özel çıkarcılığı kor; insan dünya-
sını, atomlaşmış, birbirine düşman insanlar haline 
sokar. İşte bu Hıristiyanlık, o Yahudi dininden doğ-
muştur. Ve şimdi tekrar kendini gene Yahudi dinine 
dönüştürmüştür. Çünkü Hıristiyan, ta başlangıçta, 
teori yapan Yahudidir. Bundan ötürü, Yahudi 
pratik Hıristiyan, pratik Hıristiyan ise Yahudiden 
de daha Yahudidir. Hıristiyanlık ancak görünüşte 
gerçek Yahudiliğe üstünlük kazandı. Hıristiyanlık 
ham, maddeci ihtiyaçları sadece insanlığa yabancı 
madde köklerine kadar yükseltebilecek güçte ruha-
niliği olan dindir. Hıristiyanlık Yahudi dininin en 
yüksek fikridir; Yahudilik ise Hıristiyanlığın gün-
lük hayattaki pratik uygulanışıdır.”(24) Öyleyse, 
Yahudiliğin toplumsal kurtuluşu için, toplumun 
Yahudilikten kurtulması gerekir.(25) 

Yahudilikten kurtulmak! Bu yaklaşımın, 
Hıristiyanlığı daha makul kılacağı açıktır. Modern 
işçi sınıfı hareketi, kendi köklerini Mısır-Yahudi 
çatışmasından değil, elbette Roma-Hıristiyan 
çatışmasından alabilir. İlki doğudur, ikincisi batı. 
Olgular, çağın ezici  ağırlığı altında belirlenmiş 
bir akılla seçilmektedir. Engels, tarihin kendileri 
için hazırladığı ortamda “iki dünya” arasındaki 
benzerliği o kadar çarpıcı biçimde çizer ki, sos-
yalizm neredeyse bir yeni Hıristiyanlık hareketi 
olarak ortaya çıkabilir: “İkisi de, işçi sosyalizmi 
kadar Hıristiyanlık da, kölelikten ve yoksulluktan 
gelecekte bir kurtuluşu bildirirler; Hıristiyanlık 
bu kurtuluşu öte dünyaya, ölümden sonraki yaşa-
ma, gökyüzüne bırakır; sosyalizm, kurtuluşu, bu 

dünyaya, toplumun bir dönüşümüne yerleştirir. 
Birileri insan türünün düşmanları olarak, diğer-
leri hükümetin, dinin, ailenin, toplumsal düzenin 
düşmanları olarak, her ikisi de kovuşturulur ve 
kovalanır, üyeleri sürgün edilir ve istisnai yasala-
ra tabi tutulur; ve bütün baskılara karşın, ve hatta 
bu baskılar tarafından doğrudan yardım edilerek, 
her ikisi de başarılı, karşı konulmaz bir biçimde 
yollarını açarlar.”(26) Şimdi, Doğunun güneşi her 
yerde ışıklarını kaybetmektedir. Belki bu yüzden, 
Marksizm, modern bir köle hareketi olarak yeniden 
sirayet ettiği her yerde yeniden doğunun diline çev-
rilmek zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Sınırları 
vardı ve sınırlar Avrupa medeniyetinin sınırlarıydı. 

Marx, baktığı yerde hüzün görüyordu ve şimdi 
büyük bir heyecan yarattığını biliyoruz. Tarihe ve 
topluma bütünüyle yeni bir bakış atmayı başarmış-
tır.Ancak sınırları var ve sınırlarımız var. Şimdi de, 
baktığımız her yerde hüzün görüyoruz ve sınırla-
rından kurtulmuş bir heyecan peşindeyiz. Heyecan 
varsa “Çıkış” mümkündür ve biz, yol haritasını 
Marksizme borçluyuz. Örülmüş duvarları yık-
mamız ve kapatılmış yolları açmamız gerekiyor. 
Nereye doğru? Şimdi soru budur.

Doğunun Kodları
Öncelikle bir not; Yunanistan’ı niçin tartışıyo-

ruz? Tartıştığımız şey Yunanistan değil, Batının 
kurguladığı Yunanistan’dır. Burada bir övünme 
var ve övünme bir komplekse işaret ediyor. Kibir 
ve kompleks, büyük ölçüde batı ve doğuya işaret 
etmektedir. Kibri yıkmamız ve kompleksi kaldır-
mamız gerekiyor. Bunun Doğuyu yeniden sevme-
mizi gerektirdiğini görüyoruz. 

Kompleks yersiz ve Kibir’in içi boştur. Çünkü 
Yunanistan’ın Mısır’dan ve Fenike’den öğrenmemiş 
olması, kendi babalığına soyunması ancak modern 
ırkçılığın irrasyonalizmiyle mümkündür. Kökleri 
ve köklerimiz doğudadır. Kendini beğenmişlik 
her yerde var ve biz Mısırlıların da kendi diliyle 
konuşmayanları “barbar” diye adlandırdıklarını 
biliyoruz.  Barbarlar ise daha çok Yunanlılardır 
ve Mısır’a gide gele “konuşmayı” öğrenmişlerdir. 
“Büyük Yunan Felsefesi ve Sanatı”nın kaynağı 
sayılan mitoloji için lafı dolandırmaya gerek yok: 
Heredot Tarihi var ve henüz bir kibir görünmüyor. 
Şöyledir: “Zaten hemen hemen bütün tanrı adları 
Yunanistan’a Mısır’dan gelmiştir.  Araştırmalarımın 
bana gösterdikleri gibi, bunları biz Barbarlardan ve 
sanırım özellikle Mısır’dan almışızdır. Daha önce 
de dediğim gibi, Poseidon ve Dioskur’lar bir yana, 
Here, Hestia, Themis, Kharit’ler ve Nereid’ler ve 
bütün öbür tanrılar Mısır toprağında her zaman 
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biliniyorlardı.”(27) Dahası var ve şöyle: “İsis, 
Yunan dilindeki Demeter’in karşılığıdır. Üçüncü 
olarak Sais’te Athene bayramını kutlarlar; sonra 
Heliopolis’te güneş bayramı, beşinci olarak Buto’da 
Leto bayramı ve bir de Papremis’te Ares bayra-
mı.”(28) Demek ki, Yunan mitolojisi her şeyini 
Mısır’a borçludur.

Onlar yazmayı ve alfabeyi de Fenikelilerden 
öğrenmişlerdir. “Bu temel keşif, M.Ö. XV. Yüzyıl 
dolaylarında, Suriye Filistin kıyılarının yakınların-
da, kısaltma kaygısıyla, o zaman Yakın Doğu’da 
kullanılmakta olan Mısır ya da Asur-Babil yazıları 
gibi gereksiz karmaşıklarla dolu yazılardan kurtul-
maya çalışan kuzeybatı Samilerince yapılmıştır. 
Büyük tüccar ve usta gemici olan Fenikeliler, çok 
çeşitli halklarla kurdukları birçok ilişkiden ötürü 
icada önemli bir başarı kazandırmış, büyük ölçüde 
yayılmasını sağlamışlardır... M.Ö. IX. Yüzyıldan 
itibaren, Fenike kökenli alfabe yazısı Akdeniz çev-
resinde de yayıldı ve onu birkaç imi değiştirerek 
ya da birkaç im ekleyerek kendi dillerine uyarla-
yan batılı haklarca yavaş yavaş benimsendi.”(29) 
Bugün Fenike alfabesinin 22 harfi hemen bütün 
alfabelerde küçük değişikliklerle korunmaktadır. 
Kaldı ki Herodot harflere Phoinikeia grammata, 
yani Fenike yazısı demektedir.

Öte yandan Marksist tarihçi Thomson, Thales 
ve Anaksimandros’un Fenike çıkışlı olduğu yönün-
de güçlü kanıtlar ileri sürerken, birçok Yunan ina-
nışının kaynağının da Suriye olduğuna dikkat çek-
mektedir.(30) Doğaldır, bir şekilde Mısır’a gidip, 
Rahiplerden öğrenmemiş Yunan filozofu neredey-
se yok gibidir. Bu listeye Aristotales dahildir. 

Gelelim tek tanrılı dinlere. Bunda da Mısır’ın 
payı tartışılmazdır. Çok tanrıcılık her yerde oldu-
ğu gibi orada da var ve bunun abartılmasında da 
“Avrupalı kibrinin” payı kesindir.

Yani “Çıkış” var ve çıkıştan önce devrimci 
Firavun İkhanaton’un çıkışı var. İlk tek tanrılı dinin 
yaratıcısı olan İkhanaton, Mısır’da bir tanrı indiri-
mine giderek enflasyonu önlemeye kalkışmasını 
anlamadan “Çıkış”ı anlamak mümkün değildir. 
Mose, Moşe veya Musa, herhalde onun üst taba-
kadan müritlerinden biriydi. Freud, “Musa ve Tek 
Tanrıcılık” adlı çalışmasında onun Mısırlı kökleri-
ne dikkat çeker.  Buna göre Moses adı Kıpticedir ve 
kısaca “çocuk” anlamına gelmektedir. Mısır’da, bu 
“ek”in sıkça kullanıldığının işaretleri var: Örneğin 
Amon-mose, Amon-çocuğu ya da Ptah-mosa, 
Ptah çocuğu gibi daha uzun bir adın kısaltılmış 
biçimiydi ki, bu uzun adların kendileri de “Amon 
(armağan etti bir) çocuk ya da Ptah (armağan etti 

bir) çocuk gibi uzun cümlelerin kısaltılmalarıydı. 
Freud, bir Mısır Tarihi’nden aktarıyor: “Fazla 
kalabalık bir ismin yerine çok geçmeden kulla-
nılmaya başlayan Moses ismi, Mısır anıtlarında da 
sık sık karşımıza çıkmaktadır. Her halde Musa’nın 
babası, oğluna bir parçası Ptah ya da Amon olan 
uzun bir ad vermiş, ancak tanrı adı olan bu ilk 
parça günlük yaşamda yavaş yavaş silinip giderek, 
sonunda oğlan kısaca Mose  (Musa) diye çağrıl-
maya başlanmıştı. Moses’in sonundaki ‘s’ harfine 
gelince, Tevrat’ın Yunanca’ya çevirisinden kaynak-
lanmıştır. İbranice’de böyle bir ‘s’ yoktur, Moses 
adı Moşe diye geçer bu dilde.”(31) Burada önemli 
olan Moşe’nin Mısırlı olması değildir; o Mısırlı ise, 
Mısır’dan “çıkanlar”ın da yanında götürdükleri din 
bir Mısır dinidir. İbrani kölelerle birlikte Mısır’dan 
çıkarken yanında götürdükleri, şimdi zannedi-
lenden fazladır. Kuşkusuz Güneş-Tanrı Aton’da 
yanlarındadır.

Ne güzel doğuyorsun göklerin ufkunda,
Yaşamın başlangıcı olan Aton.
Sen doğudaki ufuktan göklere yükselince
Güzelliğinle dolup taşıyor bütün ülkeler.
Yücesin, güzelsin, nurlusun yeryüzü üstünde.

Bizlere görünmeyen mucizelerin var;
Eşin benzerin yoktur, yüce tanrı, tek tanrı!
Yapayalnızken yarattın dünyayı bildiğin gibi, 
Hiç kimsede bulunmayan ulu kudretinle.(32)

Görüldüğü gibi “tek tanrı”, Mısır’dan çıkarken 
İbraniler için paketlenmiştir. Her halde ilk köle 
hareketidir ve etkileri Marx’ın 19. Yüzyıldan geriye 
bakarken, gördüğü Hıristiyanlığınkinden fazladır. 

Artık bir kutsallık görmüyoruz;  elbette “Eski 
Mısır Şiiridir” ve bu kez “şiir” Amon’a yakarıştır:

Tanrı birdir, tektir, ondan başkası yoktur.
Bir tanedir, O’dur her varlığı yaratan.
Bir ruhtur tanrı, görünmeyen bir ruh,
Ruhlar Ruhu, Mısır’ın Yüce Ruhu, Kutsal Ruh.
Ta başlangıçta vardı Tanrı.
İlk varlıktır O. Hiçbir şey yokken O vardı.
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Her şeyi O yarattı kendi doğduktan sonra. 
Başlayanların Yaratanı. Sonsuzdur Tanrı.
Zamanın başından sonuna kadar.
Ezelden beri süregelen varlığı sonsuzluğa kadar 
sürecek.
Gizlidir Tanrı, kimse görmemiştir O’nu.
Benzerliğini bilen gören olmamıştır.
İnsanlara ve tanrılara görünmez.
Yarattıklarına sır kalır her zaman.
Tanrı Gerçektir. Gerçekle yaşar, Gerçek 
Firavundur.
Hayattır Tanrı, insan O’nunla yaşar ancak.
O’dur ciğerlere hava dolduran.
Ana ve Babadır Tanrı, babalar babası, analar anası.
Tanrı yaratır, ama yaratılmaz, doğurur, ama doğu-
rulmaz.
Kendini doğurur, yaratır. Yapar da yapılmaz.
Kendi varlığının yaratıcısıdır O.
Yerin göğün, derin denizlerin, yüce dağların yara-
tıcısı.
Cennete uzanır, yeryüzünün derinliklerine iner.
Yüreğinden ne geçerse gerçekleşir hemen.
Her dediği olur, sonsuzluğa ulaşır.
Babasıdır tanrıların, bütün kutsal varlıkların.
Kendinden korkanlara merhameti vardır,
İşitir her çığlığı.
Güçsüzleri korur güçlülere karşı.
Kendini tanıyanları tanır.
Yardım elini uzatır hizmet edenlere.
İzinden yürüyenleri esirger.(33) 

İki şiir şunun için; Mısır’da Amon ile Aton 
arasında, önemli bir devrim yaşandığını biliyoruz. 
Kral Amanhotep ile Amon rahipleri arasında bir 
savaş çıkmıştır ve rahiplerin iktidarını kırmak 
isteyen Amanhotep devrimde kararlıdır. Devrimci 
Firavun o kadar kararlıdır ki, tapınmayı yasakladı-
ğı eski tanrı Amon’u çağrıştıran ismini değiştirip 
İkhanaton yapmıştır. Gerisini Freud’dan izleyelim: 
“...devrimci firavun, kötü gözle bakılıp aşağılanan 
Tanrı’nın adını yalnız kendi adından değil, ne kadar 

yazı varsa hepsinden, hatta babası Amenhotep 
III.’ün bile adından silip atmıştır. İsmini değiştir-
dikten kısa bir süre sonra Amon’un egemenliği 
altındaki Theb’den ayrılan İkhnaton, Nil’in aşa-
ğılarında kendisine yeni bir başkent kurmuş ve 
adını İkhataton (Aton’un ufku) koymuştur.”(34) 
Bugün, devrimin başkentinin kalıntılarının bulun-
duğu yeri Tell-el-Amarna olarak biliyoruz. Freud, 
İkhnaton’un, çok tanrıcılığın izlerini hemen her 
yerde takip ettiğini, tapınakların kapatılıp ayinle-
rin yasaklandığını, eski anıtların gözden geçirilip 
çoğul tanrı sözcüğü geçen her noktanın kazındığını 
not ediyor.

Ancak, İkhanaton ölür ölmez, devrimin yenil-
diğini, Aton dininin halk arasında taraftar bula-
madığını, yeni dinin kaldırılıp bir tarafa atıldığını, 
yeni başkentin yakılıp yıkılarak yağmalandığını 
öğreniyoruz.

Moşe, büyük bir olasılıkla İkhanaton devrimi-
nin militanlarından biridir ve Mısırlılar arasında 
taraftar bulamayan yeni dini sürdürmek üzere köle-
lerden başka bir çıkar yol bulamadığı sanılmakta-
dır. “Çıkış”ta, kölelerin yanında götürdükleri budur 
ve Adonai, Efendi, Aton’dan başkası değildir.

Kölelerin iki çıkışı da kuşkusuz bir toplumsal 
devrimdir ama her iki durumda da yanlarına götür-
dükleri ve söküp atamadıkları bir büyük “göz” var. 
Yahudilik ve Hıristiyanlık, her ikisi de, yanı sıra 
götürdükleri bu eski efsanenin büyük yanlış anla-
malarıdır. 

Miras
Bu, insanlığın ortak tarihini, kimsenin kendi-

sinden başlatamayacağının da delilidir. Bir miras 
her zaman var ve mirası ancak aktarmak için 
sahiplenebiliyoruz. Irkçılık tarihi bozmadan önce, 
herkes mirasa ortaktır ve kuralın 19. Yüzyılda 
bozulduğunu biliyoruz. Aydınlanma Tarikatı’ndan 
hatırlatalım: “Burjuva sınıfının ve Avrupa’nın dev-
rimci ideallerinden vazgeçmesi ile Mısır’dan antik 
Yunanistan’a geçiş arasında bir paralellik düşü-
nülmelidir ve bunun şaşırtıcı sonuçları olacağını 
belirtmeliyiz. Batı için Mısır’a vurgu devrimci bir 
döneme işaret ediyorsa, Yunanistan’a yapılan vurgu 
siyasal gericiliğin işaretidir. Yeni Seküler Düzen’in 
anlamı budur; renklerini ve silahlarını Doğudan 
edinmekle birlikte, geliştikçe kendi içine dönen 
ve sonunda kendisini bütün borçlarının dışında 
Hıristiyan ve Hint-Avrupalı olarak tanımlayan bir 
kültür.”(35) Bozulma, daralma ile eş anlamlıdır ve 
Helenizm Avrupa için hem bir bozulmaya hem de 
bir daralmaya işaret etmektedir.
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Bozulma ve daralmanın genel bir ırkçılıkla son 
bulması da doğaldır. 1800’lü yıllarda Avrupa’da her 
yerde ortaya çıkan siyasal gelişme budur. “Batının 
Doğuya arkasını dönmesi ve kendi coğrafyasını 
dünyanın geri kalanının, aynı anlama gelmek 
üzere Doğunun karşısına koymaya başlamasına 
genel bir Avrupa ırkçılığı eşlik etti. Her yerelleş-
me eğilimi ister istemez ırkçılığa kayma eğilimini 
içinde barındırır; Öte yandan her ırk tanımı aynı 
zamanda bir tarih tanımıdır ve Avrupa tarihi hiç 
olmazsa aydınlanmadan sonra ancak bu ırk tanımı 
ile anlaşılabilir. Aydınlamadan bu yana Avrupa 
ırkçılığının ve tarihinin kodu eski Yunanistan’dır 
ve eski Yunanistan, Batı tarafından kendi ırkları-
nın üstünlüğünü ispat etmek üzere büyük ölçüde 
yeniden kurgulanmış bir efsaneden ibarettir. Bu 
kurgunun temelinde Ari ırka Ari bir baba imal 
etme ihtiyacı var ve Avrupa, kendi dünya görüşünü 
dünyanın bütün tarihsel bağlantılarını tahrip ede-
rek kurabilmiştir.”(36) Demek, mantıki sonuçlarına 
Almanya’da ulaşan faşizme bir “çılgınlık” olarak 
bakamayız. Bozulma ve daralma, faşizm ile vara-
cağı yeri ortaya çıkarmıştır.

Tarihin, bu ölçüde tahrip edildiği 19. Yüzyılın, 
aynı zamanda bir “tarih yüzyılı” olarak adlandırıl-
ması ise elbette şaşırtıcıdır.  Bunu da 19. yüzyılda 
tarihin Avrupalılaştırılması yönünde atılmış büyük 
ve cüretli adımlarla açıklayabilir miyiz? Tarih, bir 
bilim haline gelirken, aslında Doğu, onun Sami 
kökleri, Mısır, Hindistan, Çin, Arap medeniyeti 
büsbütün silinmiştir. Marx’ın da saptadığı gibi 
tarih, sınıflı toplum içinde bir bilim haline gel-
meye karşı direnmiştir. Helenizm, romantizm ve 
Hıristiyanlık, temelden sorgulamaya imkan ver-
meyecek kadar katılaşmış, tıpkı Marx’ın kişisel 
tarihinde de görüldüğü gibi Yunanistan başlamak 
bir kural haline gelmiştir.

Şimdi duvarları yıkmanın ve yolu yeniden 
açmanın tam zamanıdır. Yürüdükçe, bütün uygar-
lıkların “normal çocuklar” olduğunu göreceğiz.

Doğu kendi duvarlarını yıkmadan, Batı kendi 
sınırlarını aşamaz. Bu belli olmuştur. Doğu’nun 
duvarlarını yıkması ise baştan başa bütün eşitsiz-
likçi ilişkileri dinamitlemesi ile mümkün olacaktır. 
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Musa veya Moşe hakkındaki bu tartışmaların 
modern zamanların adeti olduğunu belirtelim. 
Buna karşı aydınlanma düşüncesi Musa ve onun 
dini hakkında derin bir kuşku beslemektedir. 
Voltaire, sözlüğünde şunları yazmaktadır: “Acaba 
gerçekten bir Musa var mıydı? Mısırlılarda bütün 
doğaya egemen bir insan yaşamış olsaydı, böyle-
sine olağanüstü olaylar Mısır tarihinin belli başlı 
bölümünü meydana getirmez miydi? Tarihçi 
Jesephe, Yahudilerin lehine olan bütün kanıtları 
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elden geldiği kadar toplamıştır; andığı yazarlardan 
hiçbirinin, Musa’nın göstermiş olduğu mucizeler-
den bir sözcükle olsun söz ettiklerini söylemeye 
bile cesaret edemiyor. Nasıl olur! Nil nehrinin 
suları kana çevrilir, bir melek Mısır’da yeni doğan 
çocukları boğazlar, deniz yarılır, suları sağa sola 
asılı kalır da hiçbir yazar bundan söz etmez mi! 
Demek uluslar bütün bu olağanüstü şeyleri unut-
muş olacaklar, olaydan birnlerce yıl sonra da, 
küçük, barbar bir köle ulustan başka bize bu öykü-
leri anlatan olmıyacak öyle mi! Söylentiye göre, 
bir Ptolemeos’un, merak edip Yahudilerin yazı-
larını Yunancaya çevirttiği zamana kadar, bütün 
dünyanın adını bile bilmediği bu Musa, o halde 
kimdir? Yahudilerin Musa’ya dair dedikleri her 
şeyi, Doğu masalları yüzyıllardan beri Bakkhos’a 
mal ediyordu. Bakkhos, suları kana çevirmiş, 
Bakkhos değneğiyle, tanrının günü mucizeler 
göstermişti: daha Yahudilerle hiçbir ilişki kurulma-
mış, bu zavallı ulusun kitapları olup olmadığı bile 
daha öğrenilmemişken bütün bu olaylar Bakkhos 
ayinlerinde şarkılarla söylenmişti. Bu kadar yeni, 
bunca zaman oradan oraya göç etmiş, bu kadar geç 
tanınmış, Filistin’e de bu kadar geç yerleşmiş bir 
ulusun, Fenike diliyle birlikte Fenike masallarını da 

almış ve bunları, bütün kaba taklitçilerin yaptıkları 
gibi, daha da süsleyippüslemiş olması çok büyük 
bir olasılık değil midir?” Voltaire. Felsefe Sözlüğü. 
Moise.
32-Eski Mısır Şiiri.
33-Eski Mısır Şiiri. s.152.
34-Freud. A.g.e. s.36.

Bernal, İkhanaton ile ilgili bulgulara ulaşılma-
sından sonra 18. Sülale kraliyet ailesinin üyelerinin 
Mısırlı değil yabancılar olduğu iddiasından yola 
çıkarak onların Ari olduğu sonucuna varıldığı 
ve böylece Atonculuk ile Hıristiyanlık arasında 
bağ kurulduğunu belirtiyor. Freud’un Aton dinini 
Museviliğin kaynağı olarak göstermesinde ise 
başka kaygıları vardır. Bernal, Freud’un zamanın 
yoğun anti-semitizmini yatıştırmak için, Yahudiliği 
ve Yahudileri Hıristiyan tek tanrıcılığına baskı 
yapma sorumluluğundan mazur gösterip, suçu 
İkhanaton ve Mısırlılara yüklemek istediğini iddia 
ediyor. Bernal. Kara Atena. s.520.
35-Gökdemir. A.g.e. s.63.
36-A.g.e. s.63.

Helenofil Marksizm
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Tarihle ilgilenmek genel olarak gerekli. Bunun 
iki nedeni var: Birincisi: günümüz Türkiye’sinde ve 
Dünya’da olup bitenler geçmişten gelen dinamikle-
rin sonucudur.  İkincisi: tarih, yeniden yazılabilen 
bir düşünce ürünüdür.  Ve bu yönüyle, tarihin 
Ulusal ve ideolojik ajandalar tarafından, sömürül-
mesi son derece kolaydır. Bu son durumda tarih, 
aslında kendisine karşı kullanılır. Geçmişi yeniden 
yaratmaktır söz konusu olan. Ya da yapılan, uydur-
ma bir tarihten güç alarak geleceğe biçim vermek-
tir. Üstelik hepinizin bildiği gibi gelecek, zamanla 
geçmiş olur. 

Bu aşamada bir ayırım yapmalıyız. Gerçekten 
olanlar ve buna karşıt olarak, olduğu sanılan ya da 
iddia edilenler: Nesnel (objektif)  / öznel (sübjektif) 
tarih. Bu iki tarih kavramının farkında olmak, kimi 
tuzaklardan korunmak için oldukça önemlidir.

Bazı durumlarda bu ikisinin ayrımını yapmak 
giderek zorlaşır. Çünkü öznel tarih insanlar tara-
fından kimi eylemlerin konusu yapılmışsa, salt 
bu nedenle nesnel bir tarih haline gelebilmektedir. 
Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması buna iyi bir 
örnektir. Tamamıyla akademik olarak yapıldığında 
çok da Siyonist sonuçlar vermeyen bir Musevi tari-
hi analizi düşünün. Oysa bu tarihin sadece Tevrat 
sürümüne inanan insanlar oraya yerleşmiş, kan 
dökmüş ve bir devlet kurmuştur. Bu durumda nes-

nel tarih, öznel tarih tarafından etkilenmiştir. Artık 
bu bölgede hasımların ortak olarak paylaştıkları 
Sami kökenlerden gelen, gelebilecek olan etkiler 
önemini yitirmiştir.

Bu günkü tarih biliminde ve yazınında bu iki 
farklı tarih biçimini, birbirinden ayırmak çok zor 
görülmektedir. Hatta bu muhteşem iç içelik duru-
munu çözmek için burada hep beraber yeni bir 
tarih kategorisi düşünebiliriz. Bu yeni bir disiplin 
olsun ve sadece uydurma tarihlerin, gerçek tarihsel 
sonuçlarını incelesin. Adını da (bilimkurgu edebi-
yatından sizin için arakladım) “psiko-tarih” olarak 
koyalım.

Orhan Gökdemir arkadaşımızın bu sayıda 
okuyabileceğiniz yazısını bu türden bir psiko-tarih 
yapıtı olarak değerlendirmek pekâlâ mümkündür.

Bu şekilde tarihsel metot üzerine bazı gözlem-
lerimizi ifade etmiş olduk. Şimdi gelelim Anadolu 
topraklarına. Uzun zamandır Hint-Avrupa dil 
gurubunun ve bu dili konuştuğu savunulan Arî 
kökenli halkların hakkında bazı okumalarımı ve 
bazı endişelerimi fabrika okurlarıyla paylaşmak 
istiyordum.

Bu amaçla Kürtler ve Medler hakkında yapılan 
tartışmalara beraber göz atalım. Bir de şerh koymak 
istiyorum. Kişisel olarak bu tartışmada bir taraf 
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tutuyor değilim.  Amacım, sadece yeni bilimimiz 
“psiko-tarih” üzerinde bir deneme yapmak.

Kürtler ve Medler Üzerine Stil 
Egzersizleri

Kürtler hakkında, körfez savaşı ve Irak işgali 
sonrasında yapılan yorumlarda önemli bir yoğun-
laşma olduğu herkesin dikkatini çekmiştir. Kürtler, 
Kürtlerle ilgilenen batılılar, tarihçiler, gazeteciler 
ve batı kamuoyunda çeşitli tezler ileri sürüldü, 
incelendi. Bu tartışmalarda, gizli politik vurgula-
rı, kendi içinde bilimsel olması gereken konudan, 
ayıklamak da oldukça güç hale geldi. Politik bir 
ajandanın, bu ilgi artışında, ana neden olduğu da 
belirtilebilir. Gelinen bu noktada, bir tarih metni 
yazarken, Kürt taleplerine zarar vermeden ya da 
onları desteklemeden fikir belirtmek bile imkânsız 
oldu.

İlk olarak şu tür bir ön kabul var: eğer Kürtler 
tarihteki eski ve ünlü Medlerden geliyorlarsa bu 
onların toprak taleplerini daha da haklılaştırır. Ya 
da tersinden eğer Medlerden gelmiyorlarsa ve 7. yy 
da İslam’ın bölgede yayılmasının ardından belirdi-
lerse, bu talepleri zayıflayacaktır. Açıkçası bu ön 
kabulü kesinlikle paylaşmıyoruz.

Şimdilik politik düşüncelerden uzakta, olayları 
mütevazı bir tarihçi olarak ele almaya çalışalım. 
Kürtler gerçekten Medlerden gelmekte midir? 
Buna hem evet, hem hayır cevabını vermemiz 
gerekir. Bu soru “İtalyanlar, Romalılardan gelmek-
te midir?” sorusuna benzemektedir. Hatırlamak 
gerekirse İtalyan yarımadasında, (eski Etruria) 
Latin kökenli kabilelerin bölgeye ulaşarak, Roma 
uygarlığını kurmalarından önce de yüksek bir 
medeniyete sahip olan, kalabalık insan kitleleri 
yaşıyordu. Roma uygarlığı bu anlamda bir karışı-
mın sonucuydu. Üstelik Latin kökenli göçmenler 
sadece bu yarımada da kalmamışlardı. Avrupa’nın, 
Orta-Doğu’nun birçok bölgesine koloniler kurmuş 
ve yerleşmiştiler. Bu süreçte kültürlerinin birçok 
özelliğini ve dillerini bu bölgelerin yerli halkla-
rıyla paylaştılar.  Dilbilimsel açıdan İtalyan’lara 
ek olarak Fransızlar, Korsikalılar, Katalanlar, 
Portekizliler, İspanyollar ve tüm Latin –Amerika, 
Roman (Latin) kökenli diller konuşmaktadırlar. Bu 
durumda en azından sadece dilbilimsel açıdan, bu 
halklar da en az İtalyanlar kadar modern Romalılar 
olduklarını iddia edebilirler.

Bütün bunlara ek olarak, Roma imparator-
luğunun çöküşü sonrasında birçok farklı kavim 
( Alman ve bir miktar Slav) İtalya’ya  gelerek 
yerleşti ve kendi genetik  ve kültürel malzemele-
rini bu topraklara kattılar. Ayrıca Roma sanatının 

ve mimarisinin en etkileyici örneklerinin çoğu, 
İtalya dışında, Kuzey Afrika’da ve Orta-Doğu’da 
bulunmaktadır. Roma düşünürlerinin ve yazılı 
metinlerinin asıl önemli bölümü de, yine İtalya 
dışından, Yunanistan, İspanya, Anadolu ve 
Suriye’den gelmektedir. Bizansın Doğu Roma 
İmparatorluğu olduğunu hatırlarsak, Yunanlılar 
ve şu an Türkleşmiş olan Anadolu’lular   (bunlar 
tarihlerinin yaklaşık 1400 senesini Roma devle-
tinin vatandaşları olarak geçirmişlerdir) aklımıza 
gelecek herkesten daha çok Romalılardır. İtalyanlar 
ise  Doğu –Roma imparatorluğunun kontrolünden 
çıktıkları 4 yy’dan itibaren artık Roma vatandaşı 
değildirler.

Eğer İtalyanları Romalıların modern miras-
çıları olarak sayacaksak, Latinlerin  (Roman 
kavimlerin) yarımadaya gelmesinden önce orada 
yaşayan halklarla, sonradan yarımadaya inen halk-
ları bir şekilde buharlaştırmamız gerekecektir. Peki 
İtalyanlar bütün bu halkların ve kültürlerin ve aynı 
şekilde Romalıların çocukları değil midir?  Elbette 
ki çocuklarıdır!

Peki, İtalyanlar Romalıların mirasçısı mıdır? 
Cevap hala hem hayır , hem evet olarak verilmek 
zorundadır. Hayır, çünkü dilbilimsel ve kültürel 
olarak birçok halk İtalyanlara ek olarak Roma 
mirasına sahiptir. Hepsi en az diğerleri kadar Roma 
İmparatorluğunun ardılları olduklarını iddia edebi-
lirler. Evet, çünkü Romalılar tarihe İtalyan yarıma-
dasından başlayarak girmişler ve çevreye bu nok-
tadan yayılmışlardır. Latince konuşan Romalılar 
tarihten silindiklerinde, isimlerinin ve efsanelerinin 
en çok hatırlandığı yer modern Lazio  (eski Latium 
- Roma şehrinin çevresi) olarak kalmıştır. İtalyanlar 
bu nedenle Roma mirası söz konusu olduğunda 
sadece “eşitler arasında birinci” olarak adlandırıl-
mayı hak edebilirler. Eski Romalılar buna “prima 
inter pares” diyorlardı.

İtalya örneği basite indirgemeci soruları, kar-
maşık sosyal kültürel süreçlere uygulamaya kalktı-
ğınızda yaşayacağınız meselelere güzel bir örnek-
tir. Bu tür bir indirgemeci sorgulamanın (Kürtler, 
Medlerden mi geliyordu? - İtalyanlar Roma kökenli 
midir gibi) çok önemli bir kusuru daha vardır. Bu 
kusur, tıpkı filmler gibi, bütün halkların ve kültür-
lerin  bir başlangıcı olması gerektiğine inanmaktır.

Kürtlerin Medlerden geldiği varsayımına ina-
nırsak, bu savın takipçileri her şeyin başlangıcı 
olarak Medlerin ilk efsanevi kralı Dioces’in İÖ 727 
yılında tahta çıkmasını, milat kabul ederler. Peki, 
Dioces 727 yılında tahta çıkmadan, yani İÖ 728 
yılında durum neydi? Medler ne tarafa saklanmış-
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tılar? Ya da bu tahta çıkma olayı öncesinde Medler 
yoksa daha hiç oluşmamış mıydı? Kalabalık bir 
kavmin, bir kültürün ve bir dilin mucizevi bir 
şekilde Dioces kendini kral ilan etmeye karar ver-
diğinde, birden bire ortaya çıktığına inanmamız mı 
bekleniyor bizden?

Mezopotamya kaynakları bu milattan  (İÖ 
727) en az 500 yıl önce Medlerin varlığından haber 
veriyor. Aynı kaynaklar Zagros ve Toros dağ silsi-
lesinde o dönemde birçok başka halktan ve bunlarla 
Mezopotamya arasında canlı bir ticaret olduğundan 
ya da bunlarla savaşıldığından da bahsediyor. Bütün 
bu gelişmiş yerel kavimlere ve kurdukları devletle-
re, Medler tarih sahnesine girdiğinde ne oldu?

Med kabileleri ilk olarak modern Kirmanşah 
ve Hamadan arasındaki bölgeye yerleşmişlerdi. Bu 
bölge Medya’nın kalbi olarak Asur kayıtlarında 
Medaya olarak geçmeye hak kazanmıştı. Medler 
diğer Hint-Avrupaca konuşan ve göçebe olan 
Ermeni, pers ve Afgan kabileleri gibi Ortadoğu’ya 
inmiş bulunan gezgin bir topluluktu. Kısa bir sürede 
kaderleri onları diğerlerinden öne çıkardı. Medler 
ilk olarak ilk yerleşme noktaları Hamadan’dan (eski 
Ecbatana) Zagros sıradağlarına, Doğu Anadolu’ya 
ve İran platosuna yayıldılar. Bu genişlemiş toprak-
lar, klasik çağ yazarları tarafından Medya olarak 
adlandırılan bölgeye denk düşmektedir. Bu böl-
geden yola çıkarak Medler Küçük Asya’dan Orta 
Asya’ya uzanan geniş bir imparatorluk kurdular. 
İmparatorluk İÖ 549 yılında, Medlerin kuzenleri 
Persler tarafından nihai olarak sonlandırıldı.

2000 sene önce Strabo şunları yazmıştı: 
“Medler, Ermenilerin ve daha da önce şimdiki 
efendileri ve Asya üzerindeki hükümranlıklarının 
mirasçısı olan Perslerin, adetlerinin kaynağı olarak 
görülürler.”( Coğrafya, XI. Xiii.9) Strabo’ya göre 
Medlerin katkıları elbiseler, süslemeler, sporlar, 
kraliyet adetleri ve krallık rejiminin kendisi açısın-
dan etkili olmuştular. Buna kuşkusuz din alanında-
ki etkiler de eklenmelidir.

Peki, Medler, daha sonra Ermenilere ve Perslere 
devrettikleri bu uygarlığı nasıl kazanmıştılar? Bu 
kesinlikle kendileri gibi göçebe olan Ermeniler ve 
Perslerle birlikte paylaştıkları bir step kültürü ola-
mazdı. Tarihte hiçbir zaman göçebe toplulukların 
böylesi karmaşık bir kültürel birikime ulaştıklarına 
rastlanmamıştır.  Zagrosa gelen göçebe Medlerin 
bu kuralı bozduklarını düşünmek için hiç bir nede-
nimiz yok. Çok büyük bir ihtimalle, Medler, basitçe 
bölgede kendileri gelmeden önce bulunan kültürü 
devralmışlar ve zamanla bu kültürün temsilciliğini 
üstlenmişlerdi. Ama asıl ilginci Medler kendi dille-

rini getirmiş ve yaymıştılar. Bugün önemi çok vur-
gulanıyor gibi görünen bu son katkı, o eski çağlarda 
doğal olarak bu kadar dikkat çekmemişti.

Modern Kürtler bugün Medce olarak tasar-
ladığımız dile akraba olması muhtemel bir dili, 
Kuzey batı İran dillerinden birini, konuşuyorlar. 
Ama bunu bir çok başka etnik grup, İran’da , 
Afganistan’da Tacikistan’da ve Belucistan’da   aynı 
şekilde konuşuyor. Daha dar anlamda bugünkü 
modern Kürtçe Belucistan istisna olmak kaydıyla 
eski Medyanın sınırları içinde konuşulan Kuzey 
Batı İran dil gruplarından sadece biri.

Biz bugün eski Medcenin bu dil gruplarıy-
la akrabalığından da aslında emin olamıyoruz. 
Çünkü eski Med dilinden birkaç kelime ve özel 
isim dışında günümüze gelen bir kalıntı bulun-
mamaktadır. Bu kırıntılardan yola çıkarak bu 
dilin bir Hint-Avrupa ve İran dili olduğu savı ileri 
sürülmektedir. Burada daha çok Kuzey Batı İran 
dillerine bir öncül aramak gerektiği için ve akla 
Medlerden başka bir isim gelmediği için güçlü bir 
adaylık söz konusudur.

Fakat dilbilimsel olarak Gilaniler, 
Mazandaraniler, Tatlar, Talişiler ve Beluclar 
Medlerin mirasına en az Kürtler kadar sahip 
çıkabilir. Onlar da tıpkı Kürtler gibi Kuzey Batı 
İran dillerinden birini konuşmaktadırlar. Hatta ve 
hatta daha da ilginç olarak şu an Türkçe konuşan 
Azeriler, eğer niyet ederlerse Med mirasına oldukça 
güçlü bir biçimde sahip çıkabilirler. Klasik çağda 
Azerbaycan sürekli olarak Med İmparatorluğunun 
sınırları içindeydi. Azerilerin kendileri ise sadece 
birkaç yy. önce Türkleşmişti. Sürdüregeldikleri 
etnik isimleri Azeri, iranidir.

Eski Medcenin aslında ne tür bir dil olduğunu 
tam olarak bilsek bile, bilmecemizin açıkça dilbi-
limsel olarak çözülmemesi gerektiğini söyleyebili-
riz. Çok fazla grup dilsel miraslarını Kürtlerle ve 
kuramsal olarak da neticede Medlerle paylaşmak-
tadır.

Gelelim coğrafyaya ve etnolojiye!  Med toprak-
ları dağları ve komşu ovaları içeriyordu. Strabo bize 
Med topraklarının, özellikle Ecbatana/Hamadan’ın 
üstünde yer alan kısımların, yüksek ve soğuk oldu-
ğundan bahsetmektedir. Medyanın doğuya, hare-
ketli Pers şehirleri olan İsfahan ve Tahran’a genişle-
mesini de teyit etmektedir.(Coğrafya, XI.xiii.7)

Medlerin genişleme dönemlerinde bütün bu 
topraklardaki halklar, ağız birliği ederek Medlerden 
yabancılar olarak söz etmişlerdir. Diğer taraftan 
Strabo “Coğrafya”yı yazarken etnik bir isim olarak 
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“Med” (böyle bir anlamı olduğunu kabul etsek bile 
-özellikle imparatorluğun genişlemesini takiben) 
çoktan anlamını yitirmişti. Eski etnik isimler yeni-
den doğmuş ve ortadan kalkanların yerine de yeni 
etnik isimler doğmuştu.

Yine de Med ülkesi yani Medya, coğrafi bir 
bölge ismi olarak kaldı. Bu isim daha sonra  bir coğ-
rafya terimi olarak tıpkı “Roma” gibi İslami dönem 
boyunca giderek darlaşan bir alanın ve en sonunda 
da Medlerin ana toprakları olan Kirmanşah ve 
Hamadan arasındaki bölgenin tekrar ismi oldu. 
8 yy öncesine kadar, hala bu bölge Mah olarak 
adlandırılıyordu. Bölgedeki bazı Kürt kabileleri 
bugünde Med isminden türemiş olan Meywandlu, 
Meymand, Mamand ve Mafi gibi isimlere sahip-
tir. Bölgenin en büyük ovası ise Mahy Dasht yani 
Medlerin ovası ismini taşımaktadır.

Melez bir geçmiş hemen hemen bütün eski 
medeniyetler için, neredeyse ortak bir paydadır. 
Başka türlü de olması düşünülemezdi. Persler, 
Araplar, (farkında olmasalar bile) Türkler, aynı 
şekilde karma kökenlere sahiptirler. Tıpkı İtalyanlar 
ve gezegenin bu en eski uygarlık odaklarında 
evrimleşmiş tüm halklar gibi.

Bütün bu karmaşık resme bakıldığında, hangi 
etnik grup Medlerden geldiğini söyleyebilir.  Bu 
kökenin bir önem taşıdığını düşünürsek - ki ben 
bunu kesinlikle düşünmüyorum – evet. Kürtler de 
diğer birkaç etnik grup gibi bu iddiada bulunabi-
lirler. Fakat bu İtalyanların Romalılar olduklarını 
söylemeleri türünden, bir yerde elbette haklı ama 
aslında tamamıyla başka gruplara da özgü olabi-
lecek bir iddiadır. Tıpkı onlar da eşitler arasında 
birinci olmayı umabilirler, daha fazlasını değil.

Medler mirasları hakkında bu kavganın veril-
mesini hak edecek herhangi özel bir kültürel katkı-
da bulunmamışlardır. Medler kendilerine atfedilen 
uygarlık değerlerini ve kültürel başarıları, İÖ 1100 
yıllarında geldikleri bu bölgenin, medeniyet sahibi 
yerli halklarından almışlardır. Bir Kürt kültüründen 
bahsedebiliyorsak, bu asıl olarak Hint-Avrupa’ca 
konuşmayan Medlerden önceki halkların üretimi-
ne dayanmakta ve elbette Medleri de içermektedir. 
Bu dağların Medya olarak adlandırıldıkları zaman 
diliminin oldukça kısa sürmüş olduğu unutulma-
malıdır. Zagros dağlarına yerleşen Medler bu eski 
ve karmaşık bir medeniyeti sürdüren halklardan 
bildiklerinin çoğunu öğrenmişlerdir. Bu halklarla 
kaynaşmadan önce de tıpkı daha eski zamanlar-
dan beri yapılageldiği biçimde yerel kültürü bir 
yeni deneyim katmanıyla daha zenginleştirmiş ve 
kendi genlerini büyük gen havuzunun içine ekle-

mişlerdir. Etnik isimlerinin kaybolmasından sonra 
arkalarında bıraktıkları bu etkiler aynı bölgeye 
gelmeye devam eden ve kendi sıraları geldiğinde 
de ortak havuzun içinde eriyen birçok diğer halkın 
katkılarıyla zenginleşmiştir.

Evet, Kürtler bugün oldukları kişilere Medlerin 
genetik ve kültürel katkılarını hayal edebilmemiz 
nedeniyle, Medlerin ardıllarıdır. Hayır, Kürtler 
Medlerin ardılları değildir. Çünkü Kürtlerin ger-
çek akrabaları, Medlerin gelmesinden, bölgede 
gelişmesinden ve tarihten silinmesinden önce de 
orda yaşamaktaydı. Kürtler şu anda bulundukları 
yere Medler gibi belli bir tarihte dışardan gelmiş 
olmak zorunda değildirler. Kendi kökleri, Toros 
– Zagros dağ silsilelerinin, ilk çağlardan gelen ve 
kültürleri son derece gelişkin olan, yerel halkları-
na dayanmaktadır. Bu ortak havuza eklenen Med 
katkısı, tarihin tümü boyunca eklenmiş binlerce 
katkıdan sadece biridir.

Özetle ne Kürtler ne de başka bir halk, özel bir 
başlangıca, kendilerini diğerlerinden ayıracağı sui 
generis  (kendine has) bir doğuşa, ihtiyaç duymaz, 
duymamalıdır da!  Halkların bir başlangıç ve sona 
ihtiyacı olduğu fikri, tamamıyla tutkulu sinema 
izleyicilerine terk edilmelidir. 

Kısaca psiko –tarihsel yaklaşım açısından 
bakarsak, bu tür indirgeyici yaklaşımların asıl teh-
likesinin, tarihin psiko-dram olarak yorumlanması, 
olduğunu görürüz. Bu şekilde baktığınızda aslında 
kendinizi kemirmeye ve aslında olduğunuz şeyi 
reddetmeye başlarsınız.1Bu da en sonunda, sizde 
bulunan ve olduğunuz şeyi olmaktan gelen, güçleri 
zayıflatır, yenilirsiniz.

Bugün Amerika’da ve Avrupa’da etkin olan 
ırkçı, ulusalcı çevrelerin yayınlarına göz attığınızda 
kuramlarının çoğunun belirgin bir Hint-Avrupa 
fetişizmine dayandığını görürsünüz. Hint-Avrupa 
kavimleri insan uygarlığının tek ve başlıca kuru-
cuları olmuşlardır sanılır. Aslında dilbilimsel bir 
grup olmasına rağmen ve etnik bir bütünlük taşı-
mamasına rağmen bu kavram ırksal bir anlamda 
kullanılır ve Ariler adlı varsayımsal bir kavimle 
özdeşleştirilir. Ari ırk size tanıdık gelecektir. 
Alman nazizminin ideolojik tezlerine konu olan 
ve Alman üstünlüğünün temellendirildiği söylem 
bu Ari ırk safsatalarına dayanmaktadır. Ari Irk 
ve Hint Avrupa dil gruplarının kaynağı olarak az 
çok ortak bir biçimde herkes Orta Asya’yı gös-
termektedir. Bu müthiş Ari ırkının Şamanizm ve 
göçebelik gibi ortak paydaları, Türklerle paylaşıyor 
olmasını da geçerken hatırlatalım.  Tüm insanlığın 
Orta Asya’dan çıktığı ve yayıldığı inanışı demek 
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ki sadece Türkçülere değil, Hint Avrupacılara da 
çekici gelmiş.  Bütün bu saçmalıklar bir yana Hint 
–Avrupalılık ve Arilik batılı çevrelerde Kürt soru-
nunu doğal çizgisinden uzaklaştırmak için çok sık 
kullanılır hale gelmiştir. Çoğu Kürt yazarı tarafın-
dan maalesef benimsenen bu görüşlere göre üstün 
Ari ırkının bu Hint-Avrupalı temsilcileri, aşağı ırk-
tan gelen Samiler ve Türkler arasında sıkışmış ve 
bu barbarlar tarafından baskılanmıştır. Bu yayınlar-
da Kürtlerin ne kadar beyaz, diğerlerinin ne kadar 
kara olduğunun altı önemle vurgulanmaktadır.

Hint-Avrupa tezleri İngiltere’nin Hindistan’ı 
sömürgeleştirmesinde de çokça kullanılmıştır. 
İngilizler işgal altında tuttukları Hindistan’daki 
asıl eski uygarlığın Hint-Avrupa kökenli olduğunu 
belirterek, üst seviyedeki Hint kastlarının aslın-
da bu eski Ari fatihlerin torunları olduğunu ve 
kendileri de Ari olan İngilizlerin işgalinin sadece 
tarihi adaletin bir tecellisi ve tekrarı olduğunu ileri 
sürebilmişlerdir. 

Aynı İngilizlerin, aynı tezleri Kürtlere de 
tekrarlamış olmalarında bizim açımızdan şaşırtıcı 
bir yön yok. Bu tezlerin ayakta durması açısından, 
tarihte Medlerin bulunup çıkarılmasında da aklı bir 
aykırı yön yok! 

Tarihin ve insanlığın tümünün ortak hazine-
si olan uygarlığın, bu tür yaklaşımları sürdüren 
çevreler tarafından taşınamayacağına da bizim hiç 
şüphemiz yok! Bu görüşümüzü psiko-tarih oku-
mamızın önemli bir sonucu olarak kaydediyor ve 
yazımızı noktalıyoruz!

Dipnotlar
1 Musul ve çevresindeki 35 kadar köyde yaşa-

yan Şabakların durumunu ele alalım. Şabaklar söz-
konusu olduğunda indirgemeci teorilerin, gerçek 
insanların durumunu ne kadar zor izah ettiği bir 
kere daha ortaya çıkmaktadır. Şabaklar Hıristiyan, 
Sünni ve Şii dini görüşlerin bir karışımına inan-
maktadır. Yezidilerle yakın ilişkileri vardır ve aynı 
kutsal mekânlara onlarla beraber saygı gösterirler. 
Bazı akademisyenler Şabakları Kürt, bazıları ise 
Türk olarak görme eğilimindedirler. Şabaklar 
Kürtçenin Arapça, Farsça ve Türkçeyle son derece 
karışmış olan bir lehçesini konuşurlar. Şabakların 
Türkmence yazılmış olan ve ismi “Buyruk” olan 
bir kutsal kitapları vardır. Şabak ismi Arapça 
olan ve iç içe geçmiş anlamına gelen Şabaka’dan 
gelmektedir. Güzel bulunmuş bir isim olduğunu 
düşünüyoruz.
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Kürtler yok, işçiler yok, öğrenciler yok, Fener 
Patrikhanesi’nin şu kronik ruhban okulu meselesi 
bir yana bırakılırsa azınlıklar yok, sosyal demokrat-
lar zaten yok. Hatta durumu bakılırsa sosyalist ve 
komünistler de yok. Kim var? Birkaç faşist eskisi; 
iktidardan düşmenin şokuyla yönünü şaşırmış eski 
faşistler, sol görünümü verilmiş yeni faşistler ve 
Kemalizmin arkasında siper almış hırsız faşistler! 
Onlar bu AB meselesinin varlıklarını tehdit ettiği-
nin farkında. En büyük numaraları ise imza toplu-
yoruz bahanesi altında yayın pazarlamacılığı.

 Neden yok, niye yok diye tartışmayacağız. 20 
yılda 40 bin faili meçhul cinayetin olduğu bir ülkede 
bu yoksulluk normaldir. Yaratılan korku tünelinden 
çıka çıka bu İslamcı müsveddeleri çıktı. Filistin’de, 
Irak’ta “Müslüman din kardeşleri” boğazlanırken 
arkasını dönüp bakmayacak kadar pragmatisttirler. 
Hiçbir bağlılıkları, hiçbir siyasi ahlakları ve hiçbir 
yüce davaları yoktur. 

Hal ve gidişlerini bakılırsa dincilikleri de koca 
bir balondur. Tüccar olmuşlardır ve en bağlı olduk-
ları dini ilke “ticaret yapın” biçimindedir. Zina 
ticareti, türban ticareti ve din ticaretinde üstlerine 
yoktur. Hurafelerle doldurulduğu için armut biçi-
mini almış bir örnek kafalarıyla, hükümet olduk 
diye şişinip, hiçbir hüküm verememektedirler. 

Ekonomiyi IMF’ye, dış politikayı AB ve ABD’ye, 
iç politikayı iyi saatlerde olsunlara devretmişlerdir.  
Bakanları bakamamakta, kör olduk numarasına 
yatmaktadır. Yargı yetkisi Çakıcı ve Peker’in 
denetimindedir. Emirle yasa yapmakta, işaretle yön 
değiştirmektedirler.

Şimdi, bu yoksulluk içinde “AB’den evet 
çıkardık, devrim yaptık” diye şişiniyorlar. Devrim 
dedikleri, sen-ben-bizim oğlan devrimi. Zira başka 
türlü bir devrim olsaydı, Bakanlıklar Caddesi’nin 
ve zengin mahallelerinin dışında da  duyulması 
gerekirdi.

Bunların bir devrimi daha var biliyoruz; onun 
da gürültüsü az olmuş, halk bir türlü duyamamıştı. 
Zaten halkın büyük bir kısmı devrim olmadan önce 
savaşlarda, sürgünlerde telef edilmiş, geri kalanlar 
ise açlığını bile idrak edemez duruma getirilmişti. 
Devrimi denk getirip tam o anda yaptılar. Yoksul 
halk aradan geçen onca zamana rağmen hala ne 
olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

 Üstüne şimdi bir de AB devrimi geldi. Bu da 
eskisinde olduğu gibi halkın aklının bozulduğu ve 
açlığını idrak edemeyecek durumu düşürüldüğü bir 
zamana denk geldi. Halk, iç savaşlarda, ekonomik 
krizlerde kafasına vura vura varı yoğu elinden alın-
mış, sabah akşam şunu bunu gözetleyip hayvanlar 
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çiftliği seyreden ayran budalaları haline getirilmiş-
tir. Demek biz ne zaman akıl sağlımızı yitirip, açlığa 
mahkum olsak o esnada devrim oluyor! Kimsenin 
özgürlük istemeyeceğinden emin oldukları sırada, 
özgürlük kesesini açıveriyorlar. Bu durumda mem-
leket sathına saçılmış olan özgürlükleri ancak ve 
sadece zaten özgür olanlar topluyor.

Mesela şu “uyum yasaları” dedikleri düzen-
lemeleri bileniniz, hatırlayanınız var mı? Artık 
“Gümüşhane Doğan Spor Bülteni”ne dönmüş 
matbuatımıza bakılacak olursa ülkede özgürlük kol 
geziyor. Fakat bu özgürlük hiçbir biçimde zengin 
olmamış bir vatan evladına rastlamıyor. Bunların 
özgürlükleri ta eskiden beri halka dokunmaktan 
imtina etmektedir. Halka değmiyorsa özgürlük ne?

 Bizim burjuvazimiz, biliyoruz, halksız devrim 
yapmakta ustalaşmıştır.  Halksız nasıl olur deme-
yin; Lenin, ilk kez 1908 Jöntürk Devriminde sapta-
mıştır bu acayip durumu. O da Selanik’te yapılmış, 
İstanbul’da devlet erkanı tarafından duyulmuş 
ama halka dokunmamıştır. O gün bugün devrim 
dedikleri şey bir salon hareketidir. Canın istedikleri 
zaman devrim yapmakta ama hiçbir biçimde halka 
ucunu değdirmemektedirler. Onlar bu değdirme 
işini hep devrimden sonraya bırakmakta, değme-
nin şiddetiyle canı yanan halk iş işten geçtikten 
sonra devrim olduğunun farkına varabilmektedir. 
Demek canımızın yanmasına daha zaman var. 
Halkımız, demek o yüzden sessiz sedasız. O da 
biliyor devrim bittikten sonra bağıracağını.

 Ama teslim ediyoruz; Halksız devrim, 
Türkiye Burjuvazisinin siyaset bilimine büyük 
katkısıdır. Gerçi bunu bizden önce dillendiren bir 
Kadro hareketi vardı. Onun “Sınıfsız, imtiyazsız, 
kaynaşmış bir kütle” edebiyatı hoş görülmemiş, 
faşist etkiye bağlanmıştı. Şimdi anlıyoruz ki, Kadro 
Hareketinin bu tezi “Halksız Devrim” vakasının ilk 
formülasyonudur. O zamanlar elimizde tek örnek 
olduğu için anlayamamıştık, şimdi örnekler çoğal-
mış ve aynı şartların aynı sonuçlara yol açtığı anla-
şılmıştır. Sınıf silinmiş, imtiyaz bir imtiyaz haline 
getirilmiş ve kütle yönetenlerle kaynaşmışsa bu 
halksız bir devrim olduğunun işaretidir. Şimdi de 
bu olmaktadır ve biz de halk taifesinden olduğu-
muz için hissetmememiz doğaldır.

Hal bu ki, AB raportörleri bunu hissetmiş, 
anlamış ve gerekli dersleri çıkarmıştır. Serbest 
dolaşım hakkına konulan şerh, devrimi yapan sını-
fa hakkını vermektedir. Bu şerhle halk Avrupa’ya 
alınmamakta ve fakat yöneten sınıf için kapı ardına 
kadar açılmaktadır. Olur da müzakereler için belir-
lenen 10 yıllık sürede halk silkinip kendine gelirse 

ve açılan kapıyı zorlarsa, müzakerelerin kesileceği 
de altı çizilerek belirtilmiştir.

Bunun karşısında istedikleri ne? Her istedik-
leri yerine getirilecek, Cumhuriyet tarihi boyunca 
birikmiş bütün sorunlarda geri adım atılacak, kim-
senin kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın yasal 
mevzuat AB muktesabatına uydurulacak vs. Özetle 
Türkiye Avrupa’ya değil, Avrupa Türkiye’ye gire-
cek, onların sınırları Türkiye sınırlarını da kap-
samasına karşın, Türkiye’nin sınırları yine kendi 
sınırları olarak kalacak. Şu Gümrük Birliği vaka-
sını hatırlayın; gümrük duvarlarının tek taraflı ola-
rak kaldırılması acaba aradan geçen zaman içinde 
kimin işine yaradı diye arayan soran kimse var mı? 
Türkiye yönetenlerinin yönetmedikleri, yalnızca 
panik içinde Avrupa içlerine doğru kaçmak istedik-
lerinin bundan daha iyi delili olur mu?

Kaçmak istiyorlar çünkü artık yönetemiyorlar. 
Ülkenin dış borçları son on yıldaki krizlerle görül-
memiş seviyelere ulaşmıştır. Son yüzyılın ekonomi 
politikalarının özeti 20 milyonluk banknottur; bu 
bir dünya rekorudur ve armut kafalar arkaya diz-
dikleri ve artık baş edemedikleri sıfırları atarak bu 
ayıbı örtebileceklerini düşünmektedirler. Bunlar 
şeyini şey eder; beleş bisküvi yemekten dili dolaşık 
Maliye Bakanları ise şeyi alıp ekonomik dengeleri 
zam yaparak yeniden kurar. Gümüşhane Doğan 
Spor Bülten’in desteğiyle enflasyonu tek haneli 
rakamlara düşürdükleri hafta akaryakıta, içki ve 
sigaraya çok haneli zam yapmaya hazırlanıyorlardı.

Özetle, üretimi arttırmadıkça paranın sıfırları-
nı kurcalamanın uzun vadede hiçbir yararı yoktur. 
Ekonomiyi kumara, uyuşturucuya alıştırdılar. 
Hiçbir şey üretmeden yalnızca yağmalayarak, 
çalarak, el koyarak, özelleştirerek zenginleşmeye 
bayılıyorlar. Bu yüzden kıçı kırık borsaları ülkenin 
en meselesi gibi gösteriliyor. Gümüşhane Doğan 
Spor Bültenleri başta, bütün yazılı ve görsel matbu-
atın gözü borsadaki kumarda. İnince yas, çıkınca 
bayram ilan ediyorlar; artık ay ortasına sağ salim 
çıkabilmenin hesabında olan halka her gün indi-
kalktı eğitimi yaptırıyorlar. 

Bakın şu iflas eden burjuvalarımıza; ürettikleri 
hiçbir mal yoktur. Hepsi hem cepten telefoncu hem 
de televizyoncudur. Hepsinin mutlaka bir bankası 
vardır ve içi mutlaka boştur. Devletten bedavaya 
aldıkları fabrikaları ise para transferi için paravan 
olarak kullanmışlar ve üretim yapamaz hale getir-
mişlerdir. Arada bir de siyasi parti satın almaya 
kalkanları olmaktadır ancak “Açın Türkiye’nin 
önünü”  başlıklı tek satırlık programları dışında bir 
akıl fikir geliştiremedikleri için iyi saatlerde olsun-
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ların duvarına çarpmakta ve soluğu mülklerini 
önden gönderdikleri ülkelerde almaktadırlar. 

İlk ders şudur, halksız devrim yapmayı alış-
kanlık haline getirmiş ülkelerin önünü açmak 
mümkün değildir. Zira önü açıldığında içi görün-
mekte ve görünen şeyi kimseye anlatmak mümkün 
olmamaktadır.

Mesela içinde mafya vardır; Çakıcı-Peker 
ekürisine teslim olmuş bir yargınız varsa “Kapatın 
Türkiye’nin önünü” şeklindeki bir program daha 
gerçekçidir. 

Mesela içinde iç savaşa göre konumlanmış ve 
kışkırtılmış güvenlik güçleri vardır; açtığınızda 
işkence olimpiyatları görünür.

Mesela içinde tarikat görünümlü yeni ticaret 
şebekeleri vardır; önünü açtığınızda bunların ger-
çek tanrılarının para olduğu görülür.

Mesela, bir kısmı temizlenirken pisliği büyüten 
medya şebekeleri vardır; açtığınızda ellerinin kolla-
rının nerelere kadar uzandığı açığa çıkar.

Mesela, tarikat şebekeleri ile hırsız faşistler ara-
sında paylaşılmış, birer rant kapısı haline getirilmiş 
bilim dışı üniversiteler vardır; her biri birer derebeyi 
olmuş eğitim müdürleri, valiler, polis şefleri vardır. 

Açtığınızda görülecek şey korkunçtur: Bu ülkenin 
Milli Eğitim Müdürleri okulların açtığı kurslara 
ödenen ücretlerden pay almaktadır. Bu ülkenin 
valileri, organize sanayi bölgelerinden huzur hakkı 
almaktadır. Torbalar vardır, komisyonlar vardır, 
rüşvetler, hediyeler, bol takılı düğünler vardır. 
Dolayısıyla “Açın Türkiye’nin önünü” başlıklı tek 
satırlık programın bile “Milli güvenlik” açısından 
sayısız tehdit yaratması kaçınılmazdır.

Burada bir sistem arızasından söz etmiyoruz; 
sistemin kendisinden söz ediyoruz. Yüz yıllık 
Batıcılık politikasının yarattığı insan malzemesi 
budur ve bu çürümedir. Biz, sonunda bu çürümüş 
sistemlerini götürüp imamlara teslim etmelerini bir 
ilahi taktir sayıyoruz. Ölüyü yıkamak gerekmekte-
dir ve bu iş armut kafalara bırakılmıştır.

Sistem halk yetmezliğinden gidiyor. AB 
ilacının sonu geciktirmeyeceğini Gümüşhane 
Doğan Spor Bültenlerinden başka herkes biliyor. 
Dolayısıyla açılacak bir ön de kalmamıştır. 

Onlar girsin AB’ye, belli ki biz buradayız. 
Sabrımız ve azmimiz var. Siz bir de halkın önü 
açılınca görün! Kalk borusu çaldığında kaçacak 
yer kalmayacaktır.
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Batılılaşma , Türkiye ve Sol Hareket

Sinan Dervişoğlu

Geçtiğimiz sayılarda Doğu – Batı ikileminin 
köklerine ve bunun İslam/Hristiyanlık ikilemiyle 
bağlantısına değinmiştik. Bu yazımızda, daha önce 
söz verdiğimiz gibi, Türkiye’nin bu ikilemdeki 
yerine ve komünistlerin önündeki olması gereken 
perspektife değineceğiz.

1500’lere Kadar Hristiyan Batı: “Şu 
İlkel Vahşiler..”

Türklerin ve Kürtlerin de parçası olduğu 
Müslüman Doğu’nun Batı ile ilk büyük kapışması, 
Haçlı seferleri ile olmuştur. O ana kadar Endülüs’ün 
fethi, Arap ordularının Pireneler’de durdurulması 
(MS 732’deki Poitiers savaşı) ve Bizans’la Arap ve 
Selçuklu ordularının yaptığı birkaç savaş, Hristiyan 
Batı ile yegane “sıcak temas” vukuatları iken, Haçlı 
Seferleri’nde iki dünya karşı karşıya gelmiş, birbir-
lerini daha yakından tanımış, birbirlerinden birşey-
ler öğrenmiş; ama esas olarak birbirlerinden niçin 
ve nasıl farklı olduklarını anlayarak kendi kimlik-
lerine rakiplerine duydukları karşıtlığın damgasını 
vurarak onu nihai olarak şekillendirmişlerdir.

Haçlı Seferleri, 1096’da başladı ve esas olarak 8 
sefer halinde 1270’e kadar sürdü. Bu günden geriye 
bakıp değerlendirildiğinde, Haçlı Seferlerinin, Nazi 
soykırımı dahil, insanlık tarihinin en büyük yıkım, 
katliam, ve nefret eylemlerinden biri olduğunu söy-

lemek gerekir. Bu 170 küsur yıl boyunca Avrupa’lı 
Hristiyanlar, belki arka plandaki ekonomik kimi 
nedenlerle, ama esas olarak bir dinsel saplantı adına 
(İsa’nın doğup öldüğü kutsal toprakları kurtarmak) 
akınlar halinde Ortadoğu’yu işgal ettiler; akıl almaz 
bir gözü dönmüşlükle yaktılar, yıktılar , katlettiler, 
ve sonunda bu topraklarda kalıcı bir hakimiyet 
kuramayacaklarını anladıktan sonra arkalarında 
kan, gözyaşı, nefret bırakarak,  ve kendi yenilgile-
rinin utancını taşıyarak buraları terkettiler. Alman 
hükümetlerini Yahudilerden insanlık önünde özür 
dilettiren tarih, Orta Doğu halkları onurlu yönetim-
ler tarafından yönetildiği gün geldiğinde, Avrupa 
hükümetlerinin ve Papa’lığın müslümanlardan 
özür dileyeceği günleri de bizlere yaşattıracaktır.

Haçlı Seferlerinin kurbanları kimlerdi ?  
Bunlar, Ortadoğu’nun müslümanlarının yanı sıra, 
daha önceki yazımızda “doğulu” kimliğini vur-
guladığımız Bizanslı Ortodoks Hıristiyanlar ve 
Yahudilerdi.  Haçlı ordusu Kudüs’e girdiğinde, tüm 
Müslümanlar katledilmiş, Yahudiler sinagoglara 
tıkılarak diri diri yakılmış, vakanuvislerin anlattı-
ğına göre sokak ve caddelerde “ ayak bileği sevi-
yesinde kan akmıştır (1) (yıllar sonra Selahattin-i 
Eyyubi şehri geri aldığında, Hristiyan ahaliye 
dokunmayacaktır (2)). Ortodokslara gelince;  Önce 
“hıristiyanlık” adına Haçlılar ve Bizans arasında 
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oluşan ittifak, kısa zamanda temeldeki ayrım 
noktaları ve onlara eşlik eden karşılıklı husumet 
nedeniyle dağıldı ve Haçlılar İstanbul’u işgal etti-
ler. Ortodoks inancını aşağılamak ve kirletmek 
için Ayasofya’da yarı çıplak danszölerle erotik 
eğlenceler düzenleyen ve buradaki altın eşyaları 
taşımak için kilisenin içine öküz ve kağnı sokan 
Haçlılar, şehrin zenginliklerini de yağmalamayı 
unutmadılar. Aynı Haçlılar Kıbrıs’ta Ortodoks 
ahaliye saldırarak kadınlara tecavüz ettiler, çocuk 
ve yaşlıları öldürdüler; kilise ve manastırları soydu-
lar (3). Müslüman yönetimler altında huzur içinde 
yaşayan  Yahudiler de bu fanatizmden paylarını 
aldılar ve Haçlıların işgal ettiği her yerde katledildi-
ler. Sonuç olarak Haçlı Seferleri’nde Ortadoğu’nun 
tanık olduğu vahşet, aslında Hristiyan Batı’nın, 
kendinden farklı olana, yaygın deyimiyle “öteki”ne 
olan tahammülsüzlüğünün ve saldırganlığının ilk 
tarihsel örneğiydi ve ilerdeki Aztek ve kızılderili 
katliamlarının, Yahudilere karşı 1000 yıl sürecek 
pogromların, Afrika ve Hindistan’daki zulmün 
hem habercisi, hem de ilk tarihsel provasıydı.

Doğulular tarafından ilk defa bu kadar yay-
gın ve yoğun görülen Batı’lı Hıristiyan’ların ser-
giledikleri insan profili neydi ?  Kendimizi son 
derece tarafsız kılmaya çalışsak dahi bu profil, 3 
sıfatla özetlenebilmektedir: Cahil, ilkel, ve vahşi.. 
Vahşiliğin ölçüleri, herhangi bir dini öfkeyle 
açıklanabilecek boyutun çok ötesinde noktalara 
varabiliyordu. Kudüs’ün fethinde Haçlıların öldür-
dükleri Müslümanların etlerini pişirip yedikleri 
Papalığa rapor edilmiş; papalık olayı üstünkörü 
kınamakla yetinmişti.(4) Öte yandan ilkeldiler. 
Hiç yıkanmadıkları ve en basit temizlik kurallarını 
yerine getirmedikleri için hastalıktan kırılıyorlardı 
(aynı dönemde Şam’da hastaların günlük sağlık 
kayıtlarının tutulduğu 2 adet hastane vardı (5). 
Cehaletin boyutlarını ise kullandıkları ilkel teda-
vi yöntemleri yeterince sergilemekteydi (mikrop 
kapmış her organı kökünden baltayla kesip, hastayı 
tezelden ölüme yolluyorlardı)  (6). Ahlaki boyuta 
gelince, günümüzde neredeyse uluslararası bir 
deyim haline gelmiş olan “şövalye ahlakı”nın nasıl 
bir efsane olduğunu gene bu şövalyelerin fiilleri 
sergilemiş, bu “asil savaşçılar” birçok yerde teslim 
olduğu takdirde ahalinin canına dokunmayacakla-
rına dair söz vermiş, sonra da “İsa düşmanlarına 
verilen sözü tutmaya gerek yoktur” diyerek teslim 
olan halkı, kadınlar ve çocuklara varıncaya kadar 
kılıçtan geçirmişlerdir.

Doğu ve Batı’nın ilk defa çatıştığı Haçlı 
Seferleri, bir analoji yapmak gerekirse Polinezya 
yerlilerinin  bugünkü Londra’yı ya da Paris’i işgal 

edip yağmalaması türünden bir eylemdir (bu ben-
zetme için dahi belki Polinezyalılardan özür dile-
mek gerekir). Bu saldırı ve işgalin sonunda ilkel 
vahşiler yenilmiş, ancak özellikle kültürel alanda 
çok sayıda ganimetle ülkelerine geri dönmüş, Arap 
aydınlanmasının bu parlak eserleri, Avrupa’da  
gelecekte yaşanacak  kültürel atılımın itiraf edil-
meyen kaynaklarından biri olmuştur. Ancak daha 
Rönesans ve Reform’a çok vardır ve Doğuluların 
gözünde uzun yıllar  Hristiyan Avrupa “...yalnız-
ca hammadde ve köle getirmeye yarayan ilkel ve 
karanlık bir bölge” olarak telakki edilecektir (7) . 

Osmanlı: Bir Dünya Gücü
Haçlı Seferleri’nden sonra, Batı karşısında 

Doğu’yu uzun yıllar Osmanlı temsil etti. Yalnızca 
Orta Doğu’nun müslümanları değil, aynı zamanda 
Doğu Kiliseleri adıyla bilinen Ortodoks, Gregoryen 
ve Süryani kiliseleri, ve ayrıca Doğu Yahudileri 
olan Seferad’lar yüzyıllar boyu Osmanlı yönetimi 
altında bir araya geldiler. Doğu – Batı çatışmasında 
merkezi  bir tarihsel öneme sahip olan Osmanlı 
deneyini bugünkü değerlerimiz açısından ele alma-
ya kalkarsak, feodal-aristokratik yapıya dayanan 
despotik bir devlet olduğunu ve özgürlük, katılım, 
demokrasi,  gibi değerler açısından (o dönemdeki 
birçok Batı’lı benzeri gibi)  herhangi bir olumlu 
yöne sahip olmadığını söylemek durumunda kalı-
rız. Ancak, oldukça dar ve sığ olabilecek böylesi bir 
bakış açısı, bizi , bir tarihsel deney ve model olarak 
Osmanlı olgusunun değerini görmemizi engelle-
memelidir. Osmanlı, monoteist bir dine sahip olup 
da kendi altında değişik din ve kültürlere yaşama ve 
kendini geliştirme şansını veren tarihteki ilk  siyasi 
modeller arasındadır ve bunların belki de en önemli 
ve çarpıcı olanıdır. Musevi ve kimi Hristiyan cema-
atlere müsamaha ile yaklaşan Abbasi devletinden 
çok daha geniş bir spektruma, 3 semavi dine, bu 
dinlerin içinde birbirinden oldukça farklı mezhep-
lere, Galata’lı Levantenden Trablus’lu Dürzilere, 
Bosna’daki Bogumil mezhebi yandaşlarından 
İspanya kökenli Yahudilere kadar devasa bir etnik 
yelpazeye hükmeden bir siyasi iktidar; bugün de, 
yani etnik çatışmaların dünyanın dört bir köşesinde 
birer cinnet halinde sürdüğü günümüzde de, bir ilgi 
konusu olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bir model 
olarak Osmanlı’nın en büyük özgüllüğü,  Batı 
Avrupa’da gelişip dünyaya yayılan ve bugün nere-
deyse “yegane geçerli siyasi yapı” olarak algılanan 
ulusal devlet modelinin oldukça dışında bir gelişim 
yolu tutturmuş olmasıdır. Avrupa’da kapitalizm 
öncesi dönemde dahi krallıklar İngiltere, Fransa, 
İspanya, Portekiz gibi ulusal kimliği net devlet yapı-
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ları temelinde gelişmiş, mahalli prenslikler halinde  
parçalanmış Almanya ve İtalya’nın birliği de gene 
bu model üzerinden gerçekleşmiştir. Bu modelde 
bırakalım Hıristiyanlık dışı dinlere, Hıristiyanlık 
içinde azınlık olan mezheplere dahi yüzyıllar boyu 
tolerans gösterilmemiş, çok etnisiteli bir kültür ise 
(“ikinci sınıf insan” sayılan sömürgelerdeki tebaayı 
saymazsak) söz konusu dahi olmamıştır. Buna kar-
şılık değişik etnik ve dini cemaatleri  kendi içlerin-
de belli sınırlar dahilinde özerk bırakıp kendi genel 
kanunlarının altına eklemlemeyi,  onların potansi-
yellerini kendi devlet  hedeflerine kanalize etmeyi 
uzun müddet başaran Osmanlı düzeni dinamik ve 
çok renkli  bir model oluşturmuştur.

Osmanlı’nın özgüllüğü, elbette ki sade-
ce  bununla sınırlı değildir. Özellikle yarattığı 
kurumlar, bunların etrafında gelişen yaşam tarzı, 
insani değerler, insanlarının hayata, doğaya ve 
topluma bakışları bugün aydınlarımız tarafından 
keşfedilmeyi ve bilince çıkarılmayı beklemektedir. 
Filmin sonunu biliyor olabiliriz: Batı Osmanlı’yı 
(ve Doğu’yu) yenmiş, Batı’nın değerleri geçer akçe 
olmuştur. Ancak bugün, tüm dünyada vizyonda 
olan “Batı” adlı filmin de sonuna doğru yakla-
şıldığının emareleri fazlasıyla mevcuttur. “Batılı 
değerler” denen şeyler bizzat Batı’nın en değerli 
aydınları tarafından sorgulanmaktadır.  “Doğaya 
hakim olma”, “kazancı maksimuma çıkarma”, “ 
refahı sürekli yükseltme” gibi güdüleri temel insani 
değerler olarak gösteren aldatmacanın  ve illüzyo-
nun  ağır ağır iflas ettiği günümüzde , bu değerlerin 
dışında bir hayatın mümkün olduğunu gösteren her 
örnek, bu arada Osmanlı,  incelenmeye ve öğrenil-
meye layıktır; ve bu yönünün yanısıra, çok farklı 
renkleri yüzyıllar boyu bir arada yürütmede gös-
terdiği başarıyla da oldukça günceldir.

Yukarda değindiğimiz dinamizmiyle, İslam 
uygarlığının son ve devasa bir temsilcisi olarak 
Osmanlı, yüzyıllar boyu, can çekiştiği dönemlerde 
bile, Hıristiyan Batı’nın yanı başında bir tehdit teş-
kil etmiştir. 16. yüzyılda, Fransa krallığındaki taht 
kavgalarında Osmanlı desteğinin belirleyici olduğu 
bilinmektedir. Öte yandan padişahın İngiltere 
Kraliçe’sine yolladığı bir mektupta (biri kraliçe, 
öbürü İmparator olduğu ve aristokratik hiyerarşide 
padişah onun “üstü” olduğu için) “kendisinden 
Osmanlı tahtına sadakat ve itaatta kararlı olmasını 
beklediğini” bildirmektedir (8). Bu dönemlerde 
Osmanlı’ya (ve Doğu’ya) hakim olan gurur ve ken-
dine güven, Batı’ya hakim olan ise nefretle karışık 
bir korku ve takdirdi.

Nizam-I Cedid’ten Kopenhag 
Kriterlerine: Köleleşmenin Tarihi

Dillerdeki hikaye malumdur: “3 ‘R’ (Rönesans, 
Reform, Revolution (Devrim)) ile büyük bir atılım 
yapan Batı, bu atılımı kendi içinde yapamayan 
Osmanlı’ya yetişmiş ve zamanla öne geçerek onu 
kendine bağımlı kılmayı başarmıştır”. Bu oldukça 
“batı-merkezli” açıklama, yalnızca Osmanlı döne-
minde değil, hala günümüzde de Türk aydının 
içe bakışını belirlemiş, azgelişmişliğimiz “bizde 
niçin din reformu olmadı?” ya da “bizde niye 
Rönesans’vari bir atılım yapılamadı?” türünden 
sorulara verilecek cevaplar üzerinden açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu tartışmanın ayrıntılarına girme-
yeceğimiz için şu kadarını söylemekle yetinelim: 
Osmanlı, Batı’da atılan bu adımları atmadığı için 
çökmediği gibi, Batı da, sırf bu “sihirli” adım-
ları attığı için Batı olmadı. Arkadaşımız Orhan 
Gökdemir’in “Aydınlanma Tarikatı”nda işaret etti-
ği gibi, “Aydınlanma”nın yaldızı silindiğinde nasıl 
bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyorsak, 
Reform ya da Rönesans’ın da yaldızının arkasında 
da neler olduğu; Ortaçağ’ın gerçekten bir “karanlık 
çağ” olup olmadığı resmi söylemlerin dışında ele 
alındığında yeni bir resme kavuşmamız kaçınıl-
mazdır. Ancak daha da önemlisi, Osmanlı’nın geri-
lemesiyle Batı’nın yükselişinin, biri “doğru işlemle-
ri yapan”, öbürü ise bunu ihmal eden iki uygarlığın 
bağımsız gelişmesi olarak değil; esas olarak bir 
bütün halinde; yani birbirleriyle sebep – sonuç 
ilişkisi içinde ele alınması gerektiğidir. Batı’da 
kapitalizmin gökten inmediği; bizzat Osmanlı gibi 
“çevre” niteliğindeki ülkelerin konumları üzerin-
den ve onun sayesinde ortaya çıkıp geliştiğini savu-
nan modeller, bugün daha da incelenmeye değer ve 
güncel hale gelmektedir.

Osmanlı’nın Batı karşısındaki ilk kendini sor-
gulayışı, kendinde bir yetersizlik hissedişi, askeri 
yenilgilerin ertesinde olmuştur. İlk toprak kaybı 
(Karlofça 1699), sadece yeni bir fethin gerçekleşe-
memesi değil oldukça önemli bir askeri kayıp olan 
II. Viyana Kuşatması bozgunu (1683), Osmanlı’yı 
Batı karşısında kendini sorgulamaya itmiştir. 
Kendi yapısını yenilemeye yönelik çabaların, yani 
Islahat’la başlayıp Tanzimat, Meşrutiyet, Atatürk 
devrimleri, günümüzde de “uyum kriterleri” 
ile süregelen süreç, bir bütün olarak ülkemizin 
Batılılaşma macerasını oluşturmaktadır.

Tarih içerisinde bu macera 3 aşamadan geç-
miştir. Birinci aşama “orduyu düzeltme”dir. İlk 
algılanan  yetersizlik askeri yenilgilerdir ve dola-
yısıyla amaç, ordunun gerek yeni silahlar kullana-
rak, gerekse yeni muharebe usüllerini benimseyip 
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geliştirerek Batı’lılar karşısında askeri üstünlüğü 
yeniden ele geçirmesidir. Orduda yeniçeri ocağının 
kaldırılmasına kadar sürecek bir huzursuzluğun 
kaynaklarından da biri olan ıslahat hareketleri, 
bu arayışın ürünüdür. Bu süreçte kayda değer bir 
askeri bilgi ve teknoloji transferi yapılmış; ancak 
umulan zaferlerin bir türlü gelmemesi reformcuları 
daha da çaresizleştirmiş, İngiliz ve Fransız askerle-
rinin elbiselerine kadar her türlü detay taklit edil-
mesine rağmen  beklenilen askeri atılım bir türlü 
gerçekleşmemiştir.

Maceranın ikinci aşaması “sistemi düzeltmek” 
tir. Askeri yapının, genel idari ve ekonomik yapının 
bir parçası olduğu, ve oradaki zaaflar sürdükçe tek 
başına askeri modernleşmenin bir işe yaramaya-
cağı anlaşılınca, idari yapı bir bütün olarak düşü-
nülmeye başlanmıştır. Askeri aygıtı beslemek için 
elzem olan ekonomik yapı, vergi düzeni; siyasal 
huzursuzluk kaynaklarını ortadan kaldırmak için 
gerekli hukuksal yapı, vatandaş hakları, dini ve 
milli cemaat hakları (Batı’nın aslında Osmanlı’nın 
çöküşünü hızlandırmak için tatbik ettiği baskıy-
la), eğitim, ..vs gibi kurumlar; Üçüncü Selim ve 
İkinci Mahmut dönemlerinde ele alınmış, süreç 
Tanzimat’la bir sıçrama yapmış, Meşrutiyet’le 
ise Osmanlı’nın siyasal yapısı içinde varabileceği 
nihai noktaya varmıştır. Bütün bu süreç boyunca, 
Osmanlı yönetimi oldukça önemli yeni kurumlar 
ve mekanizmalar kazanmış, ancak “Batı’ya yetiş-
me ve onu geçme” veya “Batı karşısında ayakta 
kalabilme” hedefi hazin bir hayal olmaktan öteye 
gidememiştir. Paradoksal olarak, cemaatlerin 
devlete bağlılığını pekiştirmek için verilen haklar, 
onların merkezden kopma süreçlerini hızlandır-
mış; hürriyet ve Kanun-u Esasi” adına yapılan 
Meşrutiyet devrimi, sonuçlar açısından da pek 
başarılı olmayan yeni bir istibdata yol açmıştır.

Bütün bu birinci ve ikinci aşamalar boyunca, 
reformcuların hızını kesen, onlara ayakbağı olan 
bir unsur, daha sonra yaşanılan bütün başarısız-
lığın fatura edildiği bir günah keçisi olmuştur: 
Geleneksel değerlere bağlı olan halkın reformlara 
gösterdiği direnç. Bu saplantı, reformcu kadroları 
Batılılaşmanın üçüncü aşamasına doğru yönelt-
miştir: “Halkı düzeltmek” .  Fikir basittir: “Halk 
geçmişe bağlı ve cahildir. Yapmak istediğimiz 
reformları anlamamaktadır. Ya karşı çıkmakta, ya 
da gönülsüzce izlemektedir. Halkın bu reformları 
candan savunur hale getirmek için onu eğitmek 
lazımdır” Bu yaklaşım, neredeyse tüm Jöntürk 
kuşaklarında, özellikle İttihatçılar ve Kemalistlerde 
var olan eğitim fetişizminin de temelini oluştur-
maktadır. Eğitim, onlara göre Türkiye’nin kur-

tuluşunun tek yoludur. Pratikte, eğitime verilen 
bu önemin,  ülkeye ciddi eğitim kurumları ve 
mekanizmaları kazandırdığı düşünülebilir ve doğ-
rudur. Ancak egemen kadroların amacı ve çıkış 
noktasının,  1800’lerde olduğu gibi 2000’lerde de 
Aydınlanma’yı Türkiye’ye taşımak ve eleştirel kafa 
yapısını Türk halkına kazandırmak değil, öncelikle 
rejime sadık evlatlar yetiştirmek olduğu unutulma-
malıdır. “Halkı düzeltme”, “hedeflere uygun bir 
halk yaratma” yaklaşımı, Batılılaşmanın son mer-
halesi olan Cumhuriyetle birlikte zirveye varmış; 
rejim kurucularının amaçlarına uyum gösteren bir 
halk yaratmak için, alfabeden kılık kıyafete kadar 
müdahale edilerek geçmişle olan bağlar radikal bir 
biçimde koparılmıştır. Bu köklü dönüşümlere karşı 
çıkan muhalefet de, Kurtuluş Savaşı’na önderlik 
etmiş olmanın kazandırdığı meşruiyet ve itibar 
sayesinde rahatça saf dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla, 
üçüncü aşama da son noktasına varmış; reform-
ların hedefine ulaşmaması için hiçbir mazeret ve 
gerekçe kalmamıştır.

Ancak 80 yıl sonra durum ortadadır. Türkiye 
“Batı’ya yetişip onu geçmek”, ya da Batı’lı güçlere 
kafa tutabilme” noktasının hala fersah fersah uza-
ğındadır; 80 yıldır da zerre kadar dahi yakınlaştığı 
bir dönem olmamıştır. Batı karşısında havlu atıl-
mış, önce “Batı medeniyetinin şerefli bir parçası” 
olma yolundaki teraneler, zaman içinde Batı’ya her 
ne pahasına kapılanmaya dönüşmekte gecikme-
miş; Batı ise her diz çöküşte NATO, IMF, Gümrük 
Birliği gibi birer boyunduruğu Türkiye’ye geçir-
mekte tereddiüt etmemiştir. 200 yıl önce Batı’ya 
meydan okuyabilmek, ve onu savaş meydanında 
yenebilmek için başlatılan Batılılaşma sürecinin 
sonunda Türkiye AB kapısından içeri girmek için 
secde eden, ama gene de bu kapıda türlü gerekçe-
lerle bekletilen, neredeyse alay edilen, ama hala 
kapıyı aşındırmaktan vazgeçmeyen onursuz bir 
ülke konumuna gelmiştir. Tüm bu süreç boyunca 
kazandıklarımız ve kaybettiklerimizin bir dökü-
münü aşağıda yapmaya çalışacağız. Ancak şu 
nettir: 1800’lerden Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına 
kadar belirtilen hedef, yani Batı’ya yetişme ve onu 
geçme hedefi göz önüne alındığında, Batılılaşma 
tam anlamıyla bir fiyasko olmuştur.

Batılılaşmayı Bir Aldatmaca Yapan 
Temel Unsur: Halka Biçilen Figüran Rolü

 Yukardaki üç aşamayı ele aldığımızda, sürecin 
başlangıcı ile 200 yıl sonra vardığı nokta arasında 
ciddi bir kontrast göze çarpmaktadır. Son 20 yıldır 
“Batıcılığın, Batı ile bütünleşme” nin şampiyonlu-
ğunu yapanlar, esas olarak Özal, Demirel, Ecevit, 
Mesut Yılmaz, Çiller gibi açık işbirlikçiler,  ya da 
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daha öncesinde Fransa’ya yaranmak için Cezayir 
mücahitlerinin, bugün de İsrail’e yaranmak için 
Filistin’li savaşçıların aleyhine tavır almaktan 
çekinmeyen, Batı karşısında her türlü onursuzluğa 
razı olan politikacılar iken, sürecin başında, yani 
1700’lerin sonunda bu işe girişenler kesinlikle onur-
lu ve başı dik yöneticilerdi. Bir İkinci Mahmut’la 
Kenan Evren’in, bir Reşit Paşa ile Turgut Özal’ın, 
bir Mithat Paşa ile Mesut Yılmaz’ın kıyaslanması 
dahi kaba bir şaka olmaktan öteye gidemez. Bu 
süreci başlatanların gerçek ve samimi niyetleri 
“Batı’yı yenmek”ti, ve sırf bu amaçla Batı’nın 
gelişme sırrını keşfedip Türkiye’ye uygulamak 
istiyorlardı. Başka bir deyişle, başlangıçta “Batı’yı 
yenebilmek için ona benzemek” yaklaşımı, 200 yıl 
sonra “Batı’nın kanatları altına kapağı atabilmek 
için ona benzemek” yaklaşımına dönüşmüş; ilk 
ve büyük Osmanlı reformcularının samimi ıslahat 
arayışları 20. yüzyılın sonunda yerini , önce ulusal 
planda bir aşağılık kompleksine, bir öz güvensiz-
liğe, ve bu temel üzerinde gitgide (özellikle son 
20 yılda) pervasızlaşarak yükselen maymunsu bir 
taklitçiliğe , bir  şaklabanlığa bırakmıştır.

Başlangıç ve son varılan nokta arasındaki bu 
karşıtlığın, bir anlamda bu deformasyonun sebebi 
nedir ?  Mesele sadece uzun yıllar boyunca elde 
edilen başarısızlıkların yarattığı kendini bırakmış-
lık ve gerileme ile açıklanamaz. Kendi içinde tutarlı 
ve ülke toprağına kök salmış bir yaklaşım, zaman 
içinde gerileme ve başarısızlığa uğrasa dahi, baş-
langıç amaçları doğrultusunda yeniden başını kal-
dırıp yoluna devam etme olanağı bulurdu. Sorun, 
Batılılaşmanın bizzat en iyi niyetli ve en “yurtse-
ver” olduğu dönemde dahi bağrında taşıdığı temel  
çarpıklıkta yatmaktadır. Ve bu çarpıklık, bugün 
komünistleri Batılılaşma karşısındaki tavır almaya 
çağıran, bunu zorunlu kılan, onları bu sorunda taraf 
haline getiren ana unsurdur.

Bu sebep,  yukarda değindiğimiz üç aşamanın 
tarifinde zımnen mevcuttur. “Orduyu düzeltmek”, 
“sistemi düzeltmek”, sonra “halkı düzeltmek” 
adımlarının temel amacı devleti kurtarmaktır. 
Temel kaygı, siyasal yapının bekasıdır. Amaç Batı 
karşısında devleti önce muzaffer kılmak; daha 
sonra da ayakta tutabilmektir. Bu arayışın bayrak-
tarlığı önce reformcu sultanlarda iken, daha sonra 
gene varlığını devlete borçlu olan başka bir kesime, 
Babiali bürokratlarına geçmiş; ama temel kaygı ve 
bakış açısı hep aynı kalmıştır. Bu süreçte yapılmış 
olan tüm senaryolarda “ufak” bir detay unutulmuş-
tur: 1000 yıldır bu topraklara sahiplik eden ve yal-
nız Osmanlı’nın değil, ondan önceki Selçuklu’nun 
da yaratıcısı olan Anadolu halkı ! Bu senaryoların 

hiç birinde halka yer yoktur. Onu kaygıları, yoksul-
luğu, ızdırapları, beklentileri ve bunları hafifletme 
yolları, Islahat senaryolarının hiçbirinde yer almaz 
( bu da zaten doğaldır, zira senaryoları hazırlayan 
egemen sınıflardır). Ona biçilen rol yukardan gelen 
talimatlara uymak, vergilerle alınterini, askerlik hiz-
metiyle de kanını ve canını egemenlere tartışmak-
sızın sunmaktır. Kendisine böylesine figüran rolü 
biçilen bir halkın, Islahat sürecine ilgi duyup ona 
katkı sağlamasını beklemek hayaldir. Egemenlerin 
hazırladıkları reform planları battıkça yanlarında 
daha fazla görmek istedikleri, ama bir türlü görme-
dikleri için de giderek çileden çıktıkları ve sonun-
da da “halkın tutuculuğu” diye açıkladıkları bu 
kayıtsızlık, özünde halkın kendilerine zerre kadar 
değer vermeyen bir yaklaşım karşısında gösterdiği 
bir tür pasif tepkidir. İyi anlaşılması gereken nokta 
ise şudur: Halksız “Islahat”, halksız “Aydınlanma”, 
halksız “Kalkınma” yalnızca emekçi düşmanı 
olmakla kalmamaktadır; ayrıca mantıken de kendi 
içinde bütünüyle tutarsız, ve fiilen de imkansızdır. 
Türkiye’nin vardığı nokta da bunun en somut kanı-
tıdır. Ancak buradaki açmazı daha iyi anlamak için 
Avrupa tarihine bir göz atmak gerekir: 

Avrupa’nın gelişim tarihi, her biri kendi açısın-
dan önemli, ve bir tanesi bile ihmal edildiğinde res-
min bütünlüğünün bozulmasına yol açacak bir dizi 
tarihsel faktörün bir araya gelmesinin sonucudur. 
Modernleşmek isteyen Doğu’luların bir saplantı 
haline getirip fetişize ettikleri bilimsel ve teknolojik 
gelişme, bu faktörlerden yalnızca ve yalnızca biri-
dir. Batı’nın gelişmesi Roma’nın mirası, Hristiyan 
dini, mezhep çatışmaları, Yahudi faktörü, köylü 
ayaklanmaları, Doğu’yla ticaret, deniz ticaretinin 
öne çıkması, Amerika’nın keşfi gibi bir dizi özgün 
unsurla beraber bir anlam ve bütünlük kazanmak-
tadır.  Batı’nın gelişme çizgisinde ilk bakışta belir-
leyici gibi görünen egemenlerin tasarrufları, mese-
la aydın kıralların (İngiltere’de 8.Henri, Fransa’da 
14.Louis, Prusya’da Büyük Friedrich) icraatları, 
gene saray ve zengin çevreler etrafında gelişen bilim 
ve felsefenin, ilk icatların tarihi, buna paralel olan 
başka bir tarihle, orta ve alt tabakaların toplumsal 
yaşama katılma tarihiyle tamamlanmaktadır; ve bu 
ikinci faktör, birinciler kadar Batı’nın yükselişinde 
belirleyicidir. Avrupa’yı iki yüzyıl boyunca sarsan 
Protestan-Katolik çatışmaları, sonunda kazanan 
sınıfsal güçler ne olursa olsun, esas olarak köhne-
miş bir siyasal yapıya karşı milyonlarca emekçinin 
harekete geçtiği devasa eylemlerdi. Reform’un ulaş-
madığı Katolik dünyasında ise, yüzyıl sonra aynı 
depremi Fransız İhtilali yaratacak, tüm Avrupa’da 
kentlerin ve kırların milyonlarca emekçisi, bu sefer 
“Cumhuriyet “ adına siyaset sahnesine çıkacaktı. 
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50 yıl sonra ise İngiltere’de Çartizm, Fransa’da da 
1848 ile başlayan emekçi mücadeleleri bu resmi 
sürdürecektir. Çok kaba hatlarla zikrettiğimiz bu 
Avrupa’da “aşağıdakilarin tarihi”, yalnızca “yukar-
dakileri tarihi” ni tamamlamakla kalmamakta, 
aynı zamanda onunla birlikte Avrupa’nın yükseli-
şinin ve gücünün temel direklerinden biri olmakta-
dır.  Bütün bu ayaklanma/bastırma hareketlerinin 
med-ceziri içinde, kan ve gözyaşı pahasına da olsa 
çağdaş Avrupa’nın siyasi kurumları şekillenmiş; 
hukuk, anayasa, kişi dokunulmazlığı, temel hak 
ve özgürlükler, sivil örgütlülükler türü kavram ve 
mekanizmalar olgunlaşmış ve ekonomide varo-
lan gelişmeyi tamamlanmıştır. Bu açıdan köylü 
isyanları,  Thomas Münzer, Cromwell, 1789, ve 
1848, çağdaş Avrupa’nın oluşumuna en az  Kristof 
Kolomb, Newton, Descartes, James Watt kadar 
katkıda bulunmuştur. 

16. yüzyıldan itibaren oluşan bu siyasi deprem-
lerden ta günümüze kadar halk kitleleri bir şekilde 
siyasette sesini duyurma şansı bulmuş, kendini 
dolaylı da olsa siyasal veya sivil planda temsil 
ettirme olanaklarını zorlamıştır. Tam bu noktada, 
biz marksistler için yeni ve farklı bir bakış açısını 
ortaya getirmek durumundayız. Bizim klasik bakış 
açımız, orta ve aşağı tabakalara ait tüm örgütlülük 
ve siyasi kazanımları, bizi düzenin yıkılması için 
birer sıçrama tahtası olarak görmeye sevketmekte-
dir. Bu, hepimizin sahip olduğu devrimci beklen-
tiler açısından doğal ve haklıdır. Ancak düzenin 
yıkılmasının bir ihtimal olarak şekillendiği anlar, 
bunların ne denli kaçınılmaz olduğunu düşünsek 
de, tarihte bir dizi faktörün bir araya gelmesini 
gerektiren seyrek anlardır; ve bunların dışındaki 
uzun istikrar dönemlerinde ise ort ave alt tabaka-
ların siyasi hakları ve örgütlülükleri tam tersine, 
onların rızasını aldığı ve bir toplumsal konsensüs 
sağladığı için mevcut düzene ve onun istikrarına 
güç katan yapılardır. Magna Carta’yı ele alalım. 
İngiliz kralı Topraksız John’a karşı orta seviye soy-
luların, baronların bir isyanı olarak başlayan hare-
ket, sonunda onların kopardıkları hakları garanti 
altına alan bu belgeyi üretmiş; kişisel hak ve özgür-
lüklere ilişkin tarihin ilk resmi belgelerden biri 
böylece bir isyanın sonunda doğmuştur. Ama aynı 
belge bu orta tabaka soyluluğun devlet yönetimine 
katılımını ve sadakatını da perçinlemiş, sonuçta 
İngiliz siyasi yapısına güç katmıştır. Avrupa’nın 
tüm çağdaş kurumları bu isyan-mücadele- uzlaş-
ma gelgiti içinde ortaya çıkmış, şekillenmiş ve 
günümüze dek olgunlaşarak gelmiştir.

Başka bir deyişle, bizdekinin aksine, Batı’da 
yapılan toplumsal dönüşüm planlarında, kimsenin 

halk tabakalarını düşünmesine gerek kalmamıştır; 
çünkü onlar kendilerini yeteri kadar “düşünmüş”, 
mücadele etmiş, yapılan her ıslahatta kendi yerle-
rini bir şekilde almış, kendileri için belli (tarihsel 
süreçte giderek artan) tavizleri koparma karşı-
lığında mevcut siyasal yapıyı ya da dönüşümü 
de benimsemiş ve ona güç katmıştır. Sonuç da, 
yukardaki bir avuç egemen dışında, milyonlarca 
insanın kendi yaratıcı potansiyelini, elindeki top-
lumsal katılım imkanlarının gelişmesiyle paralel 
ve ona orantılı olarak toplumun ve onu yöneten 
siyasi yapının hizmetine sunması ve böylece bu 
yapıyı her anlamda güçlendirmesidir.  Bu olgu, 
yalnızca Batı’nı başarısını sağlayan temel faktör-
lerden biri olmakla kalmamakta, ayrıca “halksız” 
Aydınlanma, halksız “kalkınma”nın ne denli kof 
birer hayal olduğunu yeterince açıklamaktadır.

Bu gerçek göz önüne alındığında, Doğu’nun 
ıslahatçıları, tüm batılılaşma çabalarında Jules 
Verne’in “Cenup Yıldızı” adlı eserindeki kahra-
mana benzemektedir. Romanda bir mühendis olan 
kahramanın hayali, suni olarak laboratuarda elmas 
imal edebilmektir. İlk deneyinde büyük bir elmas 
elde eder; ancak sonraki deneylerin hiçbirinde bir 
türlü başarıya ulaşamaz. Romanın sonlarına doğru, 
ilk deneydeki elmasın da aslında gerçek bir elmas 
olduğu ve onu çok seven bir yardımcısı tarafından 
deney ortamına gizlice yerleştirildiği açığa çıkar. 
Gerçek acıdır: Doğada elmasın oluşmasına yol 
açan süreçler, ancak kısmen bilinmekte ve labo-
ratuar ortamında tekrarlanamamaktadır; ve suni 
elmas üretme çalışmaları kocaman bir fiyaskodur.

Doğu’lu egemenler, Batı’daki sonucun aynısını 
elde edebilmek için, Avrupa’nın içinden geçtiği 
muazzam karmaşık tarihsel sürecin yalnızca bir 
kısmını, Batı’lı egemenlerin icraatlerini (üniversi-
teler kurma, fabrikalar, şantiyeler açmak, orduyu 
eğitmek..vs)  almış, ülkelerine aynen tatbik etmiş 
ve aynı sonucun, aynı ekonomik ve siyasal atılımın 
oluşmasını beyhude yere beklemişlerdir. Sonuçta, 
umdukları “elmas”ı bulamadıkları gibi ceplerinde-
ki bakır metelikten de olmuşlar ve başta yenmek 
istedikleri Batı’nın tam anlamıyla güdümüne gir-
mişlerdir.

 Bir Sömürgeleşme Biçimi Olarak 
Batılılaşma

Yukarda anlattığımız, hikayenin yalnızca yarı-
sı, yani Batılılaşmanın niçin başarısızlıkla sonuç-
landığına dair yorumlardır. Ancak sürecin niçin ve 
nasıl tam tersine, yani topyekun sömürgeleşmeye 
ve köleleşmeye dönüştüğüne ilişkin ise, birkaç 
not daha düşmek gerekir. Öncelikle başarısızlık, 
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beklentileri düşürmekte ve giderek kötümserliği  
egemen kılarak Batı karşısında “gerçekçilik”  adına 
teslimiyetçi politikaların oluşmasına zemin hazırla-
maktadır. Ancak bu, yukarda da belirttiğimiz gibi 
sürecin yalnızca bir yönüdür. Asıl ve belirleyici 
olan 2 yönden biri ekonomik ve mali tuzaklar, 
diğeri ise Batılılaşmacıların siyasi gelenekleridir. 
Ayrıntılarına fazla girmeyeceğimiz mali tuzakla-
rın mekanizması, yapılan yatırım ve harcamaların, 
umulan geliri sağlamaması sonucu devletin bir borç 
batağına saplanmasına dayanmaktadır. Sonuçta 
borç , borçla kapatılmaya çalışılır, ve vergilerle 
halkın artık “sıkılacak suyu” kalmayınca da ülke-
nin zenginlikleri, Düyun-u Umumiye örneğinde 
olduğu gibi, birer blok halinde yabancılara teslim 
edilir. Dolayısıyla batılılaşma, yalnızca ithal ettiği 
yeni kültürel formların halkta yarattığı yabancı-
laşma yüzünden değil, aynı zamanda beraberinde 
getirdiği fakirleşme ve köleleşme süreci yüzünden 
de halk arasında “gayri makbul”dür; üstelik bu 
ikinci faktörün halkın “muhafazakar”lığı ile ilgisi 
olmadığı ortadadır (9).

Fakirleşme ve mali kıskaç, yönetici kadroların 
elitist siyasi gelenekleri ile tamamlandığı zamandır 
ki, yukarda sözünü ettiğimiz deformasyonun, yani 
işbirlikçileşmenin de ilk adımları atılmış olmakta-
dır. Halkı siyasetin amacı değil aracı, hatta figüranı 
olarak gören, kendini zerre kadar ona hesap verme 
zorunda hissetmeyen, hesap verme noktası ve var-
lık sebebi olarak yüce bir “Devlet”i gören, ancak 
bu “Devlet”in hem yediği darbeler karşısında yüce-
liğinin aşındığını, hem de eninde sonunda kendi 
gibi kadrolardan ibaret olduğunu hisseden yönetici 
kesimin içinde, Batı’nın da baskıları karşısında 
işbirlikçilik eğilimlerinin filiz vermesi kaçınılmaz-
dır. Batılılaşmanın her aşamasında Osmanlı devlet 
aygıtında etkin ve meşhur “işbirlikçiler” olmuştur. 
Halk arasında “Nedimof” diye alay edilen Çarlık 
Rusya’sının işbirlikçisi Sadrazam Nedim Paşa bun-
lara bir örnektir; ve bu örneğin İngiliz ve Alman 
versiyonları da bol miktarda mevcuttur. Ancak tüm 
bu örneklerin gündeme geldiği dönemlerde, hala 
ciddiye alınan bir devlet geleneği vardır ve bunu 
ciddiye alan güçler, hala Batı’nın ipleri topyekün 
ele geçirmesine fiilen bir engel teşkil etmektedir. 
Filmin koptuğu nokta, siyasi elitizmin ekonomik 
zenginlik arayışına dönüşmesidir. Başka bir deyiş-
le, siyasi gücü elinde tutanlar bunu kendilerine eko-
nomik güç yaratmak için bir araç ve sıçrama tahtası 
olarak kullanırlarsa, üstelik geçerli olan politika da 
“milli bir ticaret ve sanayi erbabı yetiştirme” adına 
bu süreci alkışlayıp teşvik ederse, bu, son incir yap-
rağının da düşmesi ve emperyalizmin topyekün 
kontrolü ele geçirmek için gerekli zemine sahip 

olması demektir. Para, maddi çıkarlar, yatırımlar, 
kârın artırılması gibi güdüler, emperyalizmin son 
derece kıvrak ve etkin olduğu zeminlerdir; ve dev-
let ricalinin bilfiil bu arayışların öznesi olduğu bir 
siyasal yapılanmanın emperyalizmin güdümüne 
girmesi kaçınılmazdır.  1919’da 20. yüzyılın ilk 
ulusal kurtuluş savaşını başlatıp aynı yüzyılın 
ortalarında nasıl olup da emperyalizmin kucağına 
oturduğumuza şaşakalanların dönüp sorgulamaları 
gereken tek nokta 1923’te bizzat Cumhuriyet’in 
kurucusu kemalist kadroların uyguladığı “devlet 
eliyle zengin yetiştirme” politikaları olmalıdır. Bu 
politika, Cumhuriyetin kurucusu olan asker-sivil 
kadroları birer tüccar ve iş adamı haline getirmiş; 
bu kesimin Batı emperyalizmi ile sahip oldukları 
işbirliği bağlantıları zamanla olgunlaşınca, Batı’nın 
Cumhuriyetin başından itibaren Türkiye’de sahip 
olduğu siyasi etki büyümüş ve belirleyici hale gel-
miştir. Ülkeyi NATO’ya ve Kore Savaşı’na sokan, 
istihbarat memurlarının dahi maaşını ABD elçili-
ğinden almalarını sağlayan onursuz iktidarlar gök-
ten zembille inmemiş, Atatürk ve İnönü iktidarları 
altında ve bizzat bu iktidarlar tarafından yaratılan, 
desteklenen, palazlandırılan kesimlerin gelişme-
sinin doğal ve mantıksal uzantısı olarak ülkenin 
başına çöreklenmiştir.

Sonuç olarak, her kuşaktan Batılalılaşmacı’lar, 
halkın ezilmesini ve sesinin bastırılmasını 200 
yıldır değişmeyen tek politika halinde muhafaza 
etmiş, bu politik refleks bir “Mukaddes Emanet” 
gibi 2. Mahmut’tan Tanzimat’çılara, İttihatçılardan 
Kemalistlere devredilegelmiştir. Latin Amerika’nın 
aksine Türkiye ve Ortadoğu, “gemilerden inen 
zırhlı ve silahlı yabancılar” tarafından  esir alın-
mamış; bizim  bağımlılığımız, ülkeye ve halka 
değil sadece kendi iktidarına önem veren yöneti-
cilerin zaman içinde Batı’nın ekonomik kıskacına 
girmeleri, bu süreçte kendilerine olan inançlarını 
yitirmeleriyle başlamış, toplumun ekonomik çerçe-
vesi olarak kapitalizmi seçmeleriyle birlikte nihai 
şeklini almıştır. 

“Çağdaşlaşma” ve “Türk 
Aydınlanması”: Hayaller Ve Gerçekler

Akla gelen soru şudur: Türkiye’nin 200 yıllık 
Batılılaşma macerası sadece yıkım, kölelik, ve esa-
ret mi getirmiştir ? Bu sürecin Türkiye, Balkanlar 
ve Ortadoğu’ya kazandırdığı hiçbir olumlu değer 
yok mudur ?

Bu konuda elbette iyimser bir yaklaşım müm-
kündür ve böylesi bir yaklaşım, kabataslak  şöyle 
ifade edilebilir: “Batılılaşma adı altında ifade edilen 
200 yıllık süreç, aynı zamanda Türkiye’nin çağdaş-
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laşma sürecidir. Anayasal düzen, kuvvetler ayrılığı, 
parlamento, laik eğitim, maliye, yargı organları, 
üniversiteler gibi bir dizi çağdaş kurum; keza 
bilim ve sanattaki gelişme ve başarılar, hatta bizzat 
sosyalizm düşüncesi dahi, söz konusu Batılılaşma 
sürecinin Türkiye’ye kazandırdığı değerlerdir. Bu 
nedenle, olumsuzluklar ne olursa olsun, Batılılaşma 
süreci topyekün bir başarısızlık ve aldatmaca değil, 
Türkiye’nin modernleşmesini sağlamış bir süreç 
olarak görülmelidir. Aynı şekilde, bütün bu süre-
cin hem ürünü, hem de savunucusu olan bir dizi 
değerli aydın, Namık Kemal’den Ziya Paşa’ya, 
Şinasi’den Tevfik Fikret’e, Osman Hamdi’ye kadar 
birçok düşünür, yazar, ve sanatçı Avrupa’dakine 
benzer bir “Türk Aydınlanması”nın yıldızları ola-
rak görülmeli ve onlara kültür mirasımızın birer 
değeri olarak sahip çıkılmalıdır.”

Bu bakış açısı bugün “demokrat” olarak tabir 
edilen kesime, sosyal demokratlara, kemalistlere ve 
hatta birçok sosyaliste egemen olan bakış açısıdır. 
Sosyalistlerimizin bir kısmı, kendilerini moder-
nizm dolayısıyla ,Batılılaşmanın uzantısı olarak 
algılamakta beis görmemektedir.Yukardaki yak-
laşım tümüyle yanlış değildir; ancak belirli kayıt 
ve sınırlamaların bilincine varılmazsa, ciddi bir 
savrulmaya ve illüzyona temel teşkil edebilir.

Önce doğru olan yönün altını çizelim: 
Türkiye’nin bugün sahip olduğu ve bu sürecin 
ürünü olan kurumlar, taşıdıkları zaaflar ne olursa 
olsun, her halükarda feodal-aristoratik Osmanlı 
devlet aygıtının kurumlarına nazaran ileri bir nok-
tayı temsil etmektedir. Oldukça tehlikeli olan  “ileri” 
sıfatını, ne bu kurumların Batı standartlarında 
olması, ne de “kapitalizmin feodaliteden daha ileri 
olması” bağlamında kullanmadığımızı belirtelim. 
Bu gerekçeler ve onlara marksizm adına temel teşkil 
eden bakış açısı, önümüzdeki sayılarda Fabrika’da 
yoğun olarak eleştirilecektir. Kastettiğimiz, esas 
olarak demokrasi, katılım, özgürlük, emeğin üstün-
lüğü, bağımsızlık gibi geleceğin değerlerini bu 
kurumların öne çıktığı bir ortamda anlatmanın ve 
savunmanın daha kolay olmasıdır.  Öte yandan bu 
kurumlar  yüzyıllar boyunca kendilerini geliştir-
meye ve mükemmelleştirmeye çalışmış samimi ve 
idealist insanların emeğini bağrında taşımaktadır. 
Türkiye de geleceğe, ( bu sosyalist bir gelecek dahi 
olsa) ,  bu kurumları yok sayıp yıkarak, ve içlerin-
de şu veya bu ölçüde varolan  pozitif birikimi ve 
emeği nihilistçe reddederek değil,  onları da görüp 
faydalanılabilir kılarak  yürümek durumundadır. 
Aynı bakış açısı aydın geleneğimiz için de geçerli 
olmalıdır.  “Türk Aydınlanması” isimlendirmesinin 
doğruluğu/yanlışlığı bir yana, geçmişimizdeki tüm 

pozitif düşünce damlalarına; estetikten, güzelden, 
rasyonel düşünce tarzından, eleştirel bakış açısın-
dan, özgürlük, eşitlik, ve bağımsızlıktan yana her 
esere, her düşünsel üretime saygı duymak ve sahip 
çıkmak bizler için bir görevdir. Geçmişin kültürel 
birikimindeki tüm pozitif unsurlar, geleceğe yürü-
yen kuşakların destek alıp geliştirecekleri bir miras 
teşkil etmektedir.

“İyimser” yaklaşımla olan ortak yönümüzü 
böylece ifade ettikten sonra, farklı olduğumuz nok-
tayı ve rezervlerimizi de ortaya koymak gerekir. 
Burada şu soruyla işe başlayalım : 200 yılı aşkın 
bir geçmiş boyunca yaratılmış bu kurumlar, bugün, 
21.yüzyılın ilk yıllarını yaşayan Türkiye’de ne kadar 
“kurumsal”dır ?  Bu kurumlar kişilerin, yönetimle-
rin, ve hükümetlerin politika ve tasarruflarından ne 
denli bağımsızdır ? Tarihsel gelişim  boyunca belli 
bir seviyeyi ve başarı çizgisini ne denli muhafaza 
edebilmiştir ? Bu kurumlar ne denli “organik”tir; 
yani toplumla ne denli bütünleşmiş ve en önemlisi, 
toplumun özlem ve ihtiyaçlarına ne denli cevap 
verebilmektedir ?  

Son sorudan ve orada da Türkiye’deki son 
durumdan başlamak gerekirse bir felaket manza-
rasıyla karşı karşıya kalacağımız açıktır. TC’nin 
kurumları, bir tanesi hariç, baştan sona laçkalaş-
manın, çürümenin, mafyalaşmanın sinyallerini 
fazlasıyla sunmaktadır. Üniversiteler acınacak 
haldedir. YÖK’ün yok ettiği akademik özgürlük ve 
yaratıcılık yerini kısırlığa ve dalkavukluğa bırak-
mış, Türkiye en değerli beyinlerinin (bir kısmı da 
cidden içi kan ağlaya ağlaya) yurt dışına göçmesini 
seyretme durumunda bırakılmıştır. Milli eğitim 
iflas etmiştir. Yıllardır denenmiş ve başarılı bir 
sistem olan “ortaokul” sistemi “8 yıllık ilköğre-
tim” adına ortadan kaldırılmış, bir yandan özel ve 
Türkiye için oldukça değerli becerilerin (yabancı 
dil, güzel sanatlar, kimi zenaatlar.) kazanılması 3 
sene sonraya, liseye ertelenirken; ilk ve orta öğre-
tim fiilen özelleştirilmiş; ve katrilyonların aktığı, 
ancak bu paranın onda birini bile karşılık olarak 
veremeyen bir sektör haline gelmiştir. Adalet sis-
teminin durumu ortadadır. Hakimlerin mafya 
ile olan teşrik-i mesaileri gazete manşetlerinden 
inmemektedir. Daha sıradan ve dürüst hakimler 
ise, yabancı filmlerde gördüğümüz kadarıyla 
birer küçük “kıral” olan ABD’li meslektaşlarının 
aksine, komik maaşlar alan ve iş yükü altında 
ezilen biçare memurlardır. Sağlık sistemi acınacak 
haldedir. Halk sağlığını güçlendirmek için kurulan 
ve ciddi bir bütçesi olan Kızılay’ın, aslında MİT’in 
Anadolu’da ve özellikle Kürt bölgelerinde köylere 
sızmak için kullandığı bir yan örgüt, bir tür kuriye 
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teşkilatı olarak çalıştığı herkesçe anlaşılmış, asli 
görevi olan sağlık konusunda ne yapabildiği ise 
son depremdeki utanç verici performansıyla ortaya 
çıkmıştır. Halka ucuz sağlık hizmeti sunmak için 
kurulan SSK iflasın eşiğine gelmiş, fiilen ilaç şir-
ketlerini (ve kendi yöneticilerini !) zenginleştiren 
bir kurum görünümünü almıştır. Parlamentomuz, 
20 yıldır MGK adlı yarı askeri (ve alt organizasyo-
nu kesinlikle gizli olan) kurumun vesayeti altında 
çalışmakta beis görmeyecek kadar kişiliksizdir. 
Onun “tavsiye”lerini bire bir uygulayan bir “par-
lamento”nun herhangi bir saltanattan niçin ve nasıl 
daha demokratik, veya daha cumhuriyetçi olduğu-
nu birileri izah etmelidir.

Örnekler artırılabilir; ancak resim açıktır. 
Türkiye’nin çağdaşlaşma adına kurduğu ve şu 
an sahip olduğu kurumların hepsi bariz derecede 
çağdışıdır. Bunların daimi ve geçerli kuralları 
yoktur. Kuralları siyasi güç, ya da onun varlığına 
göz yumduğu diğer güçler (örneğin mafyatik güç) 
belirlemektedir. Devletin bekasına ve bütünlüğüne 
zarar vermediği sürece her türlü rezillik ve alçaklık 
bu kurumlarda mübah hale gelmiş, getirilmiştir. 
Bu gidiş sürdüğü takdirde de, gelecekte sosyalistler 
ipleri ellerine aldıklarında, bu kurumlarda, yukarı-
da tüm iyimserliğimizle belirttiğimiz “pozitif öğe”-
leri, büyüteçle dahi bulmakta zorlanacaklardır.

Bu çürümenin batılılaşma ile ilgisi nedir ? 
Nihayetinde bu çürümenin Türkiye’de geniş çaplı 
bir pasifikasyon harekatı olan 12 Eylül ve son 15 
yıldır sürmekte olan “düşük yoğunluklu savaş”ın 
yarattığı çarpıklıklardan kaynaklandığı, dolayısıyla 
yapısal değil konjonktürel olduğu, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında bu kurumların çoğunun pırıl pırıl ve 
sağlıklı olduğu iddia edilebilir ve edilmektedir. Bu, 
daha çok bir tür “mutlu mazi”, bir “asr-ı saadet”e 
inanan kemalistlerin bakış açısıdır; ve bakışımızın 
menzilini son 20 yıla değil de son 100 yıla yükselt-
tiğimizde iflas etmeye mahkumdur.

Eğitimi ele alalım. Milli eğitim, Kemalist 
Cumhuriyetin en iddialı, ve bir açıdan da en 
başarılı kurumlarından biridir. “Memleketin 
ancak eğitimle kurtulabileceği” şeklindeki jöntürk 
ütopyası, onların son temsilcisi olan kemalistleri 
bu konuya ciddi bir şekilde eğilmeye ve etkin bir 
kadro ve kaynak seferberliği yapmaya yöneltmiştir. 
Amaç, “Cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür nesil-
lerini yetiştirmek”tir. Gerçekten de milli eğitim, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerek çok yönlülüğü, 
gerekse öğrencilerden beklediği gayret ve per-
formans ile ciddi bir başarı eğilimi göstermiştir.  
1930’larda Cumhuriyetin, yöneticileri arasındaki 
sayılı ilericilerden biri olan Hasan Ali Yücel, eği-

timi kırsal kesime yaygınlaştırmanın aracı olarak 
Köy Enstitüleri fikrini ortaya atmış ve icraata geç-
miştir. Ütopyanın yaldızının düştüğü ve arkadaki 
“temel içgüdü”nün ortaya çıktığı an da bu andır. 
İnönü iktidarı bu fikrin önünü açmış; enstitüler 
yaygınlaşmış, ancak daha sonra “halkta yaratılan 
tepkiler” adına enstitülerin tümü kapatılmıştır. 
Hesap ortadadır. Eğitimin amacı “vicdanı hür” 
nesiller yaratmak değil, devlete sadık vatandaş 
yetiştirmektir. Enstitüler, H.A.Yücel tarafından 
gerçekten pozitif düşünceyi köylere taşımak gibi 
samimi ve ilerici bir hedefle kurulmuş, İnönü 
iktidarı ise esas olarak köylü gençleri devlete bağlı 
kılma beklentisi ve hesabıyla buna izin vermiş; 
ancak gerçekten köylerde ülkeyi ve dünyayı sor-
gulamaya başlayan bir nesil yetişmeye başlayınca 
da enstitüler tehlikeli bulunarak kapatılmıştır. 
Bu açıdan, Batılılaşma sürecimizin neredeyse 
medar-ı iftiharı olan milli eğitim, bizzat bu sürecin 
arkasındaki içgüdünün, yani “Raison d’état”nın 
pençesini ilk yiyen kurumlardan biri olmuştur. 
Sonrası ise, deyim yerindeyse , “bir takım kepa-
zelikler”dir..İnönü iktidarı, gelişen ve sonradan DP 
olacak muhalefete taviz olarak Kuran Kurslarını 
açmış; daha sonra iktidara gelen DP ise bu kursları 
çığ gibi büyütmüştür. 1960 darbesinden sonra bu 
kurslar sınırlanmış; bu sefer 12 Eylül darbecileri 
ABD’li efendilerinin “Yeşil Kuşak” stratejisi çer-
çevesinde hem din eğitimini zorunlu kılmış, hem 
de İmam Hatip’lerin önünü açmıştır. Darbeden 20 
yıl sonra da, kontrolden çıkma eğilimini gösteren 
islami harekete karşı, sözde imam hatiplerin önünü 
kesmek adına, ilköğretim 8 yıla çıkarılarak yukar-
da anlattığımız gibi orta öğretim özelleştirilmiş ve 
mahvedilmiştir.

Bu resimdeki olaylar silsilesi iki şeyi net gös-
termektedir: Birincisi, en gözde ve olgun kurum 
dahi, devletin istikrarı adına siyasi iktidarın yaptığı 
türlü müdahalelere maruz kalmaktadır. İkincisi de 
bu keyfilik son 20 yıla değil, son 100 yıla özgü bir 
gerçektir. 

Batı’da, gerçekten “çağdaş” olan bu kurumla-
rın durumu nedir ? Burada eğitim, sağlık, adalet, 
maliye, seçim sistemi..gibi kurumlar  halk tarafın-
dan titizlikle izlenmekte ve sahip çıkılmaktadır. 
Hükümetler anlık ve keyfi müdahalelerde  bulun-
mamakta; bulunduğu zaman da ciddi toplumsal 
tepkiler yaratmaktadır. Ancak toplumdaki bu 
sahip çıkma tavrının ardında, bizim aklı evvel 
sivil toplumcularımızın fetişleştirdikleri bir “yurt-
taşlık bilinci”, ya da “birey olabilme yetisi” gibi 
süslü kavramlar değil, çok somut ve güçlü bir 
gerçek yatmaktadır: Sınıf Mücadelesi !  Avrupa’da 
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sınıflar yüzyıllar boyu kan, ateş ve gözyaşı içinde 
birbiriyle savaşmış, yenmiş, yenilmiş, katledilmiş; 
sonunda istikrar oluştuğu zaman da ortaya çıkan 
tüm kurumlardan yararlanmayı; üstelik kendi 
çıkarları için ve sonuna kadar yararlanmayı nefes 
almak kadar doğal bir hak olarak görmüştür; 
çünkü bu hakkın arkasında kendisinin, babasının 
ve dedesinin verdiği mücadele, çektiği çile, hatta 
döktüğü kan vardır.. Dahası, bir açıdan da tüm bu 
kurumlar, Gramsci’nin dediği gibi, emekçi sınıf-
larla siyasi iktidar bloğunun egemenlik kurmak 
için birbirleriyle mücadele ettiği alanlardır. “Sahip 
çıkma”nın da “yurttaşlık bilinci”nin de özü budur. 
Avrupa’da siyaset, esas olarak sınıfların bu kurum-
lardan yararlanma oranlarını, yani pasta dilimlerini 
büyütme mücadelesidir, ve sistem de burada oluşa-
bilecek oynamaları bir dereceye kadar göğüsleye-
bilecek ölçüde esnektir. Avrupa’da siyasi kriz, bu 
esnekliğin yitirildiği noktada başlamaktadır.

Doğu’da ise bu kurumların büyük kısmı top-
lumun bir talebi, beklentisi sonucu değil, devletin 
kendini yenileme ihtiyacının ürünü olarak zuhur 
etmiş, bir anlamda bu kurumlar halkın vücuduna 
başlangıçta dikişle tutturulmuştur. Zamanla biyo-
lojik bir kaynamanın olmasını  beklemek doğaldır; 
ancak bu da bir türlü olamamaktadır; zira yukarda 
anlattığımız gibi siyasi iktidarlar kendi beklentileri 
için  (sonuçta bu kurumlar “onların”dır, diledikleri-
ni yaparlar, bir sahip çıkma geleneği de yoktur) sık 
sık bu organlarda tadilat yapmakta, onlara neşter 
atıp yeniden dikişle tutturmaktadır. Sonuçta da 200 
yıldır bu organlar vücuda, yani Türkiye halkının 
gövdesine kaynamamakta, hala dikişle tutturul-
makta, ana gövdeden yeterince kan gelmediği, yani 
halkın yaratıcı katkılarından yeterince besleneme-
diği için de bu organlarda çürüme ve kangren hızla 
gelişmektedir. Batılılaşmanın bize kazandırdığı 
“modern ve çağdaş” kurumların büyük bir kısmı-
nın akıbeti budur.

Bir kurum hariç, demiştik. O da Türk Silahlı 
Kuvvetleridir. O son derece kurumsal, düzgün  işle-
yen prensiplere sahip, kişilerin ve siyasi iktidarların 
kaprislerinden uzak, çağdaş teknolojiden sonuna 
kadar yararlanan ve kendini geliştiren bir kurum-
dur. Bunda da hiçbir fevkaladelik veya iftihar mev-
zuu zaten olamaz. Ordunun yegane “kurumsal” ve 
ciddi kurum olması sadece Türkiye’nin değil, aynı 
zamanda Şili’nin, Arjantin’in, ve (“sosyalizm”in de 
ordu yoluyla kurulduğu ) Etyopya ile Tanzanya’nın 
da gerçeğidir. Başka bir deyişle ordunun kurumsal-
lıkta tek olması, tipik bir azgelişmişlik, bir Üçüncü 
Dünya ülkesi olma sendromudur. Türkiye’ye özgü 
olan ise şudur: Bizde batılılaşmanın başlama sebebi 

ordudur. Bütün bu sürecin, öznesi, kalbi, çekirdeği 
silahlı kuvvetlerdir. Osmanlı’da doktorluk, mühen-
dislik, hatta ressamlığın dahi askeri meslek ve 
sanatlar olarak başlamasının ardında yatan faktör 
budur. Bu olgunun vardığı nokta ise Çevik Bir’in 
aşağıdaki sözlerinde en veciz ifadesini bulmakta-
dır: ABD’deki Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü 
JINSA’dan “Uluslararası Liderlik Ödülü” alan bu 
sayın general şunları söylemektedir:

“...Örneğin Türkiye, cumhuriyetinin 76. yılını 
kutluyor. Bu laik ve demokratik karakterdeki cum-
huriyetimiz, NATO’nun içerisindeki ikinci öncelik-
li güç, yıllarca Batı’nın değerlerini Doğu’nun değer-
lerine üstün kılmıştır. Dolayısıyla Batı değerlerinin 
Doğu’ya karşı tek bir kurşun atılmadan kazanılma-
sında Türkiye’deki Cumhuriyetin ve laik yapının 
katkısı olmuştur”. (Hürriyet 3 Kasım 1999)

Unutulmaması gereken nokta, zaman içinde, 
gelişmekte olan diğer sivil kurumlara “devletin 
bekası” adına neşter vuran ve yukarda anlattığımız 
gibi onları kişiliksizleştiren politikaların ardındaki 
ana öznelerden birinin de gene ordu olduğudur. 
Halen TSK, ilişkide bulunduğu herkes yaşlanıp 
çürürken, gençliğini ve tazeliğini diğerlerinin 
hayat suyunu emerek koruyan bir Dorian Gray 
gibi Türkiye’deki siyasi iktidar bloğunun ortasında  
varlığını sürdürmektedir.

Çağdaşlaşma masalına ilişkin bu bölümü, 
önemli bir soruyla bitirelim, ve bize Batı’dan gelen 
fikir ve mekanizmaların bir diğeri için, sosyalist 
hareket için, aynı soruları soralım. Sosyalist hare-
ketimiz bu manzaranın neresindedir ? Kalıcı ve 
kurumsal olabilmiş midir? Toplumun ihtiyaç ve 
beklentilerine ne ölçüde cevap vermektedir ? Ve 
en önemlisi, halkın gövdesinin organik bir parça-
sı olabilmiş midir ?  21. yüzyılda siyaset yapmak 
isteyen her sosyalist bu soruları kendine sormak, 
ve bu konuda, ucuz sloganların ötesinde ciddi kafa 
yormak zorundadır. Bu konuya yazının sonunda 
değineceğiz.

Batılılaşma ve Kültürel Yıkım:
Bu noktaya kadar, batılılaşmanın güzel yüzü-

nü, kendi kendine tanımladığı hedef ve iddiaları ele 
aldık, ve buradaki illüzyona ve başarısızlığa değin-
dik. Bu “kazanılamayanlar” buzdağının üstünü 
oluşturmaktadır. Altta yatan devasa kütle ise, bu 
illüzyon uğruna, Türkiye’de , Doğu’da, hatta tüm  
Üçüncü dünya’da “kaybedilenler”dir. Bu kayıp ve 
yıkım incelendiğinde Batılılaşma için yapılacak en 
münasip formülasyon “gezegen çapında bir kültür-
süzleşme” olacaktır  (10)
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Bu yıkımın iki amili, iki aktörü vardır: 
“Değişimi hızlandırmak” adına bildiğini okuyan 
bizim egemenler, ve kendi değerlerini dolaylı veya 
dolaysız yoldan empoze etmeye çalışan Batı’lı 
emperyalistler. Doğaldır ki, aslolan birincilerdir, 
ve onlar olmadan ikincilerin de olamayacağı aşi-
kardır.

Osmanlı’nın yıkılışına kadar yapılan reform-
larda, birkaç örnek dışında, ciddi bir kültürel tah-
ribat gözlemek zordur. İlginç birkaç olgudan biri 
askeri kıyafetler, diğeri de Bektaşiliğin tasfiyesidir. 
2.Mahmut, yaptığı askeri reformlarda kıyafetlerin 
de değişimini zorunlu kıldığında, muhtemelen 
bu yeni ve Avrupai kıyafetleri “uğur getireceği” 
için değil, kafalarda da geçmişle bağın kopması 
beklentisiyle seçmişti. Ancak Osmanlı’nın o renk-
li kumaşlarla bezenmiş, üzerinde özel duaların 
büyük bir ustalıkla nakşedildiği, oldukça rahat, 
rengarenk, son derece orijinal ve estetik olan gele-
neksel savaş kıyafetleriyle, askerlerimize giydirilen 
Napolyon’vari kiyafetler kıyaslandığında, Osmanlı 
askerlerinin “Islahat” adına nasıl palyaçoya çevril-
diği açıkça görülmekte; ve Batılılaşmanın kültürel 
değerler karşısındaki küstahlığının bu ilk örneği 
insanın içini burkmaktadır. Ancak bu, yüzyıl 
sonra yaşanacak gerçek kültür faciasının yalnızca 
bir habercisidir.

Kayda değer diğer olgu, Bektaşiliğin kaldı-
rılmasıdır. Yeniçeri ocağını kaldırma (ki bunun 
amacının modern savaş usullerini geçerli kılmak, 
ve yozlaşmış bir kurumu ortadan kaldırmak mı; 
yoksa İstanbul halkının termsilcisi ve çıkarlarının 
savunucusu olan silahlı bir örgütlenmeyi merkezi 
otoriteye engel olmaktan çıkarmak mı olduğu hala 
tartışılmaktadır) adına bu ocağın resmi inanışı olan 
Bektaşilik de aşağı yukarı yokedilmiş; kalan ve 
Anadolu’ya saklanıp sonra yeniden ortaya çıkan 
birkaç kırıntıyı da Cumhuriyet “tekke ve zavi-
yelerin kapatılması” adına ortadan kaldırmıştır. 
Halbuki Bektaşilik tamamiyle Anadolu’ya özgü; 
islami, şamanist ve hristiyan öğeleri içinde barın-
dıran, gayrimüslimler için de son derece cazip, ve 
en önemlisi belli bir sosyal müsamahayı başa koyan 
orijinal ve oldukça yaygın bir inançtı. Bugün, bek-
taşi ayinlerinin kadın erkek bir arada yapıldığını, 
bunlarda merasimin parçası olarak içki içildiği; 
ancak ağırbaşlılığın korunduğunu, ve benzer 
özellikler arzeden Aleviliğin aksine Bektaşiliğin 
köylerin değil şehirin ve şehirli kültürünün bir 
parçası olduğunu, Yakup Kadri, Hasan Ali Yücel 
gibi saygın aydınların bu kurumla bağları olduğu-
nu öğreniyoruz.  İslamın bir yorumu olarak öne 
çıktığı takdirde, gerek kadının toplumdaki saygın-

lığını artırma, gerekse hoşgörüyü ve açık fikirliliği 
toplumda güçlendirme açısından güçlü destek 
olabilecek bir faktör, Batılılaşma sürecinde yoke-
dilmiş; oluşan boşluk ise devlet tarafından direkt 
olarak Sünni İslam ile doldurulmuştur. Bektaşilik 
halka ait olan bir sivil kurum, Sünni İslam ise 
devlet kontrolünde bir ruhani kurumdur. Halkın 
kontrolünü elden kaçırmamak isteyen her yönetim 
(bu arada bizim Batılılaşmacı Osmanlı Yönetimi) 
için bektaşilik bir ayak bağı iken, Sünni İslam ise 
son derece münasip ve etkin bir araçtı. Bu açıdan, 
bir paradoks gibi gözükse de bu mantığın bir 
sonucu olarak Batılılaşmanın tarihi, aynı zamanda 
Türkiye’de Sünni İslam’ın yükselişinin tarihidir. 
Görülen odur ki, İslami fanatizmin Batılılaşmanın 
gayrimeşru çocuğu olması gerçeğinin kökleri 
“Yeşil Kuşak”tan 150 yıl öncesine uzanmaktadır.

Asıl büyük patlama Cumhuriyet ile gerçekleş-
miştir. Cumhuriyet arifesinde, Kurtuluş Savaşı’nın 
bağrında, savaşı yürüten halk ve onun temsilcileri 
açısından topyekün batılılaşma gibi bir hedef 
ve beklenti sözkonusu değildi. 1921’de Mustafa 
Kemal, Birinci Meclis’te geçmişin ıslahat çalışma-
ları  için şunları söylüyordu:

“İkinci Sultan Mahmut, memleketin idaresi-
ni düzeltmek ve ilerletmek için Avrupa’yı taklit 
etmek, Avrupa kanunları almak, Avrupa elbisesi 
giymek gibi çarelere başvurdu, fakat olumlu sonuç 
alamadı. Çünkü taklitçilikle düzeltme olamaz. Bu 
sebeple bizim hükümetimizin taklitçi olmasını iste-
mek yanlıştır. Sultan Mahmut’un taklitçi çabaların-
dan doğan karışıklık bugün bile devam etmektedir. 
Kıyafete bakınız: altta pantalon, üstte cepken veya 
üstte cepken, altta şalvar. Bir türlü benimsenemedi, 
benimsenemiyor.  Taklitçilikte olağanüstü yetenek 
sahibi olan Deli Petro bile başarıya ulaşamamıştı. 
Rusları ilerletmek isterken Rusluktan çıkardı, 
Alman ya da İngiliz yaptı.  Bu da mümkün olmadı-
ğından Ruslar hem birşey olamadılar, hem de ben-
liklerini yitirdiler...Taklitçilik dehası ile ancak böyle 
karma karışık yaratıklar meydana çıktı. Demek 
oluyor ki, taklitçilikle bir şey kazanılamaz.” (11) 

Doğru söze ne denir? Ancak bu sözlerin sahibi, 
çok değil 2 yıl sonra yalnız kıyafetleri değil, geçmi-
şe ait ve onu hatırlatan tüm eser, kurum, ve değer-
leri dümdüz edecekti. Bu nasıl oldu? Cumhuriyeti 
kuran ekibin, Kurtuluş Savaşı sonrasında Batı’yla 
nasıl bir uzlaşmaya girdiğini, Fabrika’nın daha 
önceki sayılarında iletmiştik. İşin özü Mustafa 
Suphi’lerin katliyle kendi içinde solu temizlemek, 
Sovyetler Birliği’ne karşı tarafsız olacağı garantisi-
ni vererek Batı’ya yönelmekti. iktidarı ele aldığında 
karşı karşıya bulundukları durum nesnel olarak 
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şöyle özetlenebilir: Osmanlı artık çökmüş, onun 
yerine Anadolu toprağında (Osmanlı’ya kıyasla) 
hem güç , hem de global iddiaları açısından çok 
daha küçük ulusal bir devlet kurulmuştu. Belki 
Anadolu halkı yıllarca süren savaşlardan sonra 
huzura ermiş, ve birkaç milyonluk Yunanistan’in 
işgalinden kurtulmuştu; ama Avrupa da asırlardır 
beslediği amaca ulaşarak kendisine Ortadoğu’da 
önce düşman, sonra da ayakbağı olan bir gücü, 
Osmanlı’yı ortadan kaldırmıştı. Sonuçta 1923 
bizim için küçük, Batı için ise daha büyük bir 
zaferdi. Cumhuriyetin kurucularının  bu durumu 
algılayışları ise aşağı yukarı şöyleydi:

1) Yeni devlet, (hemen olmasa bile bir süre 
sonra) yeniden global bir güç olmaya kalkma-
malıydı. Balkanlardan zaten atılmıştık. Ortadoğu 
ile ilgilenmemizi ise, oranın yeni efendileri olan 
İngiltere ve Fransa’nın istemeyeceği kesindi. Bunu 
yapmak, onlarla yeniden kapışmak demekti ki, 
buna değmezdi.

2) Türk halkı Yunanlı’ları yenerek kendini, 
varolma azmini ispat etmişti. Dolayısıyla bize 
düşen, Batı’yla olan 600 yıllık didişmeye son vere-
rek, Batı medeniyeti ailesinin içinde ve onun şerefli 
bir üyesi olmak için çalışmaktı. Bunun için, önce-
likle onlar gibi olabileceğimizi hayatın her alanında 
ispat etmek gerekirdi.

3)  Bu yeni durum ve hedefler, halk tarafından 
sıkıca kavranmalı ve benimsenmeliydi. 150 yıldır 
yapılmaya çalışılan reformların bir türlü başarıya 
ulaşamasının sebebi halkın kafa yapısının eskiye 
bağlılıydı. Dolayısıyla gerek eğitimi hızlandıra-
rak, gerekse yaşam tarzında değişiklikler yaparak 
“kafalardaki yenilenme”ye (bizim yukarda “halkı 
değiştirme” diye tabir ettiğimiz aşamaya) hız veril-
meliydi.

Bu algılayış onları kültürel planda şu temel 
yaklaşımlara yöneltti:

1) Osmanlı kafalardan silinmeliydi. 
Osmanlı’daki geçmişimizi yüceltmeye, ona özlem 
duymaya yönelik her türlü arayış, sonunda yaşa-
nan çöküntüyü sorgulamaya,“bizi kim bu hale 
getirdi?”  sorusunu kurcalamaya giderdi ki, bu da 
Batı ile eski zıtlaşmanın ve düşmanlığın kafalarda 
canlanması demekti. Batı’yla bütünleşmeye yöne-
len bir Türkiye’nin bu tür saplantılardan tamamen 
kurtulması gerekirdi.Bu açıdan Osmanlı’nın ne 
ihtişamı, ne de trajedisi halkın ve genç nesillerin 
kafasını meşgul etmemeliydi.

2) Ortadoğu’ya sırt çevirmek bir politik 
zorunluluktu;  kafalar da buna göre şekillenme-

liydi. Türkiye halkını Ortadoğu’ya bağlayan bağlar 
(başta din ve Doğu kültürü) alabildiğine zayıflatı-
larak, Arap düşmanlığı (“bizi arkadan vurdular” 
edebiyatı) körüklenmeliydi.

3) Batılılara kendimizi kabul ettirmek, yani 
pekala onlar gibi olabileceğimizi göstermek için 
onların yaşam tarzını benimsemek gerekliydi. 
Bunun için de halkın her açıdan kendini “batılı” 
gibi hissetmesi sağlanmalı, bu çersçevede kıyafat-
ler dahi değiştirilerek batılı giyim tarzı halka kabul 
ettirilmeliydi.

4) Osmanlı’nın reddiyle bilinçlerde oluşan 
boşluk başka unsurlarla, özellikle Türk milliyet-
çiliği ile; yani Orta Asya kavimlerinin ve (Türk 
olduklarını iddia etmek kaydıyla ) antik Anadolu 
medeniyetlerinin tarihi ve kültürüyle doldurulma-
lıydı. 

Bu kafa yapısını halka benimsetebilmek için 
güçlendirilmesi gereken eğitimin, yaygınlaşması-
nın önündeki tek engel, eski harflerdi. Bunlar çöpe 
atılarak bir an önce latin harflerine geçilmeliydi.

Sonuçta, Batı’yla uzlaşarak elde ettiği siya-
si iktidarı pekiştirmek, halkın kafa yapısını da 
bu iktidarın politikalarını destekleyecek şekilde 
değiştirmek amacıyla başlatılan ve  “Cumhuriyet 
Devrimleri” adıyla anılan bu üçüncü ve son aşama, 
batılılaşma tarihimizin  en saldırgan , ama ülke ve 
halk üzerindeki etkileri açısından da en yıkıcı aşa-
ması olmuştur. Kadın hakları, metrik sisteme geçiş 
gibi pozitif sayılabilecek unsurları (12), ve yukarda 
yeterince ele  aldığımız “çağdaş kurumlar” edebi-
yatını bir tarafa bırakırsak, geriye kalan yıkımın 
kabaca bir bilançosunun ortaya konulması şarttır:

Kıyafetten başlayalım:  Yıllar boyu Batı’yla 
ve onun uşaklarıyla (son olarak da bu uşaklar-
dan biri olan Yunan ordusuyla) savaşan, onların 
açgözlülüklerine dur diyebilmek için evlatlarının 
milyonlarcasını savaş meydanlarında kaybeden, 
dolayısıyla Avrupa’ya karşı haklı bir  tepkiyi ve 
nefreti  asırlardır taşıyagelen Anadolu müslüman-
ları’na “Artık Batılı’lar gibi giyinecek, onlara ben-
zeyeceksiniz !” demenin yarattığı şoku düşünmek 
gerekir.. Fötr şapkanın değil müslümanlar, Rum 
ve Ermeni vatandaşlarımız tarafından dahi pek 
kullanılmadığı, herkesin fes, Anadolu’daki Kuvayi 
Milliyecilerin ise kalpak giydiği, fötr şapkanın 
tamamen Avrupalı’lara ve Türkiye’de yaşayan frenk 
ve levantenlere has olduğu bir ortamda, bir tarihsel 
nefreti çağrıştıran bu giyim sembolünü halka silah 
zoruyla empoze etmenin halka saygısızlıktan 
da öte, bir hakaret olduğu açıktır. Bu, geleceğin 
özgür Filistin’inde Yaser Arafat’ın Filistin halkına 
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“modernleşme” adına yahudi takkesi olan “kipa”yı 
zorla giydirmesinden farklı olamaz. Böylesi bir 
hiçe saymayı İngiliz ve İspanyol sömürge valile-
rinin dahi yapmadığını düşünüyoruz. Fesi çıkarıp 
şapkayı giymenin bize elle tutulur hiçbir şey kazan-
dırmadığını biliyoruz; buna karşılık yol açtığı en 
büyük tahribat, bu Batı yanlısı zorbalığa karşı tepki 
göstermekte gecikmeyen Anadolu halkının bu 
haklı tepkisinin dinsel ve saltanat yanlısı gericiliğin 
güdümüne girmiş olmasıdır. Zoraki batıcılığa karşı 
gösterilen bu ve benzeri tepkiler, halkın önemli bir 
kesimini  ne yazık ki başka bir Batı uşağı gücün, 
Türk sağı’nın kucağına itmiş, onun geleneksel kitle 
tabanı haline getirmiştir. Başka bir deyişle bu sözde 
“inkılap”, gerçek “karşı-inkılab”ın ekmeğine yağ 
sürmüştür, hala da sürmektedir.

Doğu kültürüyle devam edelim.  Doğu halkla-
rının yüzyıllardan süzülüp gelen en değerli kültürel 
üretimlerinden biri klasik (ya da makamlı) müzik-
tir ve bu müzik yalnızca Türklerin değil, Rumların, 
Ermenilerin, Yahudilerin, Arap ve Acemlerin, 
hatta Hintlilerin dahi katkısını içeren ortak bir kül-
türel hazine konumundadır. Ancak 1923 sonrasın-
da kemalist Türk milliyetçiliğinin ideoloğu (diğer 
Türk milliyetçi ideologlar gibi Türklükle ilgisi 
olmayan) Ziya Gökalp, bu müziğin saray müziği 
olup, geri ve çoksesliliğe kapalı olduğunu, Türklere 
değil Bizans’a ve Araplara ait sayılması gerektiğini, 
gerçek Türk müziğinin yalnızca halk müziği oldu-
ğunu “buyurdu”.  Bu mantığın yaygınlaşması sonu-
cu, bu muazzam kültürel birikim Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında uzun süre radyolardan yasaklandı. 
Yasakçılar hızlarını alamamış olacak ki, halk 
müziği de aynı dönemde radyolardan yasaklanmış; 
tüm Türkiye halkı müzik olarak, klasik batı müziği 
ve akordiyonlu Balkan havaları dinlemek zorunda 
bırakılmıştı. İşin ilginç tarafı bizim milliyetçilerin 
“Bizans ve Arap” diye aşağılayıp dışladıkları bu 
müzik, aynı dönemlerde, milliyetçilerin iktidarda 
olduğu Yunanistan’da ve yıllar sonra gene milli-
yetçilerin iktidara geleceği bazı Arap ülkelerinde 
“Türk müziği” denilerek dışlanmış, ve yayını 
engellenmiştir. Gözüken odur ki Itri, Dede Efendi 
ve Tatyos, bölgeye egemen olan taşkafalı milliyet-
çiliğin gölgesinde kendilerine yer bulamamaktadır. 
Ancak gerçek gene değişmeyecektir: Itrı  ve Dede 
Efendi ölümsüzdür, yerleri Doğu’nun güzelliğe 
aşık olan milyonlarının kalbidir; Türk, Yunan veya 
Arap usulü  mankafa milliyetçiliğin yeri ise tarihin 
çöplüğüdür.

Ziya Gökalp’in yediği herzelerin hangisini 
düzeltmeli ?  Semerkant’lı Abdülkadir  Meragi’den 
Hacı Arif Bey’e, günümüzde Refik Fersan ve 

Mesut Cemil’e kadar yüzlerce Türkün yaptığı 
katkılarla bu müziğin yalnız Rumi ve Arabi değil, 
en az onlar kadar, hatta daha da fazla Türklere ait 
sayılması gerektiğini mi ?  Çok sesli olmamanın 
bir gerilik değil, tamamiyle bir estetik tercih ve 
bize özgü bir güzellik anlayışı olduğunu; Dede 
Efendi’deki estetiğin Mozart’tan geri kalmadığını 
mı ?  Türk Halk müziği ile klasik Türk müziğini 
karşı karşıya getirmenin  cahillik olduğunu ve 
halk türkülerinin çoğunun aslında çok basit birer 
makamlı parça olup bu iki formun özellikle dini 
müzikte ve şarkı türünde birbiriyle iç içe geçtiğini 
mi ? Sorular artabilir, ancak  halkı kendi öz kültürel 
ve tarihsel zenginliğine yabancılaştıran batıcı şarla-
tanlığın ve milliyetçi şovenizmin tarihsel çirkinliği 
ve sefaleti asla değişmeyecektir.  Bugün klasik 
müzik, yaş ortalaması 60 olan şehirli bir kesimin 
içinde itibarını korumakta; estetiğe ve güzelliğe 
aç olan milyonların (bunların önemli bir kısmı 
okumuş kesimler olmak üzere) kapısından dahi 
geçmeyerek unutulmuşluğa terkedilmektedir.

Dili ele alalım. Türk dilini yabancı kelime-
lerden kurtarma ve özleştirme adına Cumhuriyet 
döneminde başlatılan, kimilerinin de bugün hala 
sürdürmeye çalıştığı kampanya, içerik olarak 
Türkçedeki tüm nüans zenginliğini yokeden, biçim 
olarak da onun tarihten gelen kendine has müzika-
litesini harap eden elitist bir cinnet halini almıştır. 
Tarihte hiçbir halk, Hitler döneminde Almanya’da 
yapılan belli çalışmalar dışında, tarih boyunca temas 
kurduğu halklardan devraldığı ve kendi dilinin par-
çası haline getirerek kullandığı kelimeleri yüzyıllar 
sonra “bunlar yabancı kökenli”  diye dışlamak gibi 
bir çılgınlığa girişmemiştir. Ne Fransızlar dillerinin 
belki de %70’ini oluşturan ve bir kısmı da Romalı 
işgalciye ait olan Latin ve Grek kökenli kelimeleri, 
ne  İngilizler, 300 yıllık Norman / Fransız egemen-
liğinin mirası olan Fransızca kökenli kelimeleri, 
ne Azeriler ve Kazaklar, bağımsızlıklarını kazan-
salar dahi, birkaç yüzyıllık temasın ürünü olan 
Rusça kökenli kelimeleri atmak gibi bir fanteziyi 
akıllarına dahi getirmediler. Ancak “Kuzuların 
Sessizliği” filminin kahramanı gibi “tırtıl iken 
kelebek olmak”; yani bir an önce Batılılaşmak 
için can atan Cumhuriyet yöneticilerinin önün-
deki en büyük engel, Türk kültürünün Arap ve 
Fars kültürleriyle olan güçlü tarihsel bağlarıydı; 
bu sebeple de bu iki komşu kültüre karşı açtıkları 
Haçlı Seferinin (deyimi mazur görelim; teşbihte 
hata olmazmış) yarattığı ve körüklediği kör nefret, 
bu Türk dilini çölleştirme harekatının çıkış noktası 
oldu.  Önce yüzlerce uyduruk kelime yaratıldı ve 
“piyasaya sürüldü”. “Kamutay, ilbay, sü, saylav..” 
gibi kelimelerin hiçbirine halk rağbet etmedi ve 
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bunların kullanımı, sadece kullananları gülünç 
duruma düşüren bir komedi-şov olmaktan öteye 
gidemedi. Tutan kelimeler de oldu; ancak bun-
ların tutması, zaten varolan bir kelimenin yerine 
konulduğu için, hiçbir anlam zenginliği yaratmadı. 
Günümüze ait bir örnek olarak, İngilizce “com-
puter” kelimesinin karşılığı olarak “bilgisayar” 
kelimesinin türetilmesi anlamlı ve doğrudur; zira 
bu yeni kelime Türkçede olmayan yeni bir anlamı 
bize kazandırmıştır. Ancak yüzyıllardır köylü-
kentli herkesin kullandığı “cevap” kelimesi yerine 
“yanıt” kelimesinin kullanılmasının dile hiçbir yeni 
zenginlik katmadığı ortadadır. Bu “özleştirme” de, 
ilk fiyaskolardan sonra “biz hele uyduralım, tutarsa 
tutar” pişkinliğine dümen kırdı. Bir kısım kelime 
tuttu; ancak bunlar dile hiçbir zenginlik katmadığı 
gibi 2 yeni ve ciddi çarpıklık yarattı. Birincisi, bu 
kelimeler her kesim içinde aynı ölçüde “tutmadı”. 
Okumuş kesim bu yeni kelimelere rağbet ederken 
sıradan halkın bunları kullanmaması, bu ülkenin  
birkaç yüzyıllık bir illeti olan aydın-halk uçuru-
munu dil seviyesinde neredeyse kronikleştirdi. 
Bu sosyal uçurum, kuşaklar arası açılan ikinci (bu 
sefer tarihsel) bir uçurumla daha da katmerlendi. 
Cumhuriyet döneminde hiçkimse, çocukluğunda 
basılan ve kendisinin okuduğu bir kitabı büyü-
yüp evlendiğinde çocuğuna okutamadı; çünkü 
“özleştirilmiş” dili öğrenen çocuklar, Cumhuriyet 
devrinde (hatta 1960’larda) basılmış kitaplarda 
dahi çok sayıda  “yabancı kelime” bulmaya devam 
ediyorlar.. Çocukların babaların, onların da dedele-
rin kitaplarını okuyamadığı bir ülkede ise tarihsel 
kültür birikiminin sürekliliğinin sağlanması ve 
zenginleşmesi söz konusu olamaz. Kültürel biriki-
mimiz geçmişten kopup gelen ve her kuşağın katkı 
yaparak büyüttüğü ve geleceğe havale ettiği dev bir 
çığ olmak yerine, her kuşağın kendi kendine inşa 
ettiği ve diğer kuşağa devredilene kadar büyük 
ölçüde eriyip giden birer kardan adam halini aldı. 
Bu kopukluk ve kısırlık üzerine anlamlı ve kalıcı 
bir değerin (sosyalist hareket dahil) inşasının güç-
lükleri ve handikapları da meydandadır.

Gelelim şehirlerimize ve onların tarihsel 
dokusuna: Şöyle demişti Nazım: “İnsan iki yüzü 
unutamaz: Anasının yüzünü ve şehrinin yüzünü”. 
Şehirlerimizin “yüzü”, yani onların mimarı doku-
su, camilerimiz, çeşmelerimiz, sokaklarımız, ora-
daki yaşam tarzımız,  gündelik hayatımızın akışı, 
Osmanlı’nın en kendine has ve en güzel kültürel 
üretimlerinden biriydi. Tüm Avrupa başkentleri 
yoğun sanayileşme tempolarına rağmen, şehir-
lerinin tarihsel dokusunu ve profilini muhafaza 
etmeyi başarırken bizim yönetimlerimiz, “batı-
lılaşma” adına girdikleri süreçte hala bir sanayi 

toplumu yaratmayı başaramadılar; ancak Osmanlı 
ve Selçuku’nun 1000 yılda şehirlerimizde yarattığı 
tarihsel  profili ve dokuyu mahvetmeye muvaffak 
oldular. Osmanlı’nın resmi ideoloji tarafından 
“geri ve karanlık geçmiş”, “kurtulunması gereken 
miras” olarak lanse edildiği bir ülkede, Osmanlı 
eserlerine karşı da genel bir saygı ve ihtimamı 
beklemek açıkça abestir. Resmi koruma altında 
olan birkaç meşhur eser (Süleymaniye gibi (13)) ve 
şahıs malı olan konaklar haricinde yüzlerce çeşme, 
ev, köşk, 80 yıldır gözlerimizin önünde harap 
olmaktadır. Fatih zamanında “toprak kaymasına 
sebep olabilir” diye atla gezmenin dahi yasak 
olduğu Okmeydanı’nda bugün gecekondu mafyası 
cirit atmakta, eski nişancıların ok atarken kırdıkları 
rekorların nişanesi olan süslü taşlar, şimdi gecekon-
du avlularını süslemektedir. Geçmiş eserlerin kay-
dını tutan “İstanbul Ansiklopedisi” ya da “Kadıköy 
Konakları” gibi referans eserlerin sayfalarında 
yapılacak kısa bir gezinti, Cumhuriyet döneminde 
yakın zaman kadar (belki de halen) yıkılmış ve 
yıkılmakta olan yüzlerce eserin hazin resimlerini 
sunacaktır. Onların yerine neyin kurulduğu ise 
malumdur: “Modern, çağdaş, Avrupai” , türkçesi 
sevimsiz, kişiliksiz ve çirkin apartmanlar. Osmanlı 
eserlerine karşı Cumhuriyet devrinin (hem yöneti-
min, hem de halkın) gösterdiği alçaltıcı saygısızlığı, 
gene Cumhuriyet devrinin başka bir “eseri” olan 
türedi mütahitlerin aç gözlülüğü tamamlamakta; 
bizim için de övünç kaynağı olabilecek insanlığın 
en değerli kültürel  miraslarından biri, 80 yıldır 
gözlerimizin önünde heba olmaktadır.

Son olarak alfabeye gelelim. “Halkın eğitil-
mesi ile herşeyin düzeleceği” fikri, eski harflerin 
eğitimin yaygınlaşmasını engellediği tespiti ile bir-
leşince, Abdülhamit devrinden beri gündemde olan 
bir değişiklik, yani Latin harflerine geçme anında 
devreye konuldu. Bu dönüşümü yorumlamadan 
önce iki önyargının üzerine gitmek istiyoruz. 
Birincisi, eski (Osmanlıca) yazıyı öğrenmenin çok 
zor olduğu iddiasıdır. Bu bir yalandır; zira bu satır-
ların yazarı dahil birçok amatör, gittikleri kurslarda 
matbaa harflerini okumayı üç ayda öğrenmişlerdir. 
El yazısını okumak ve yazmak ise sadece biraz 
daha çaba gerektirmektedir. Ancak “öğrenmenin 
özel bir yetenek gerektirmesi” asla söz konusu 
değildir; zira bugün elyazmasını okuduğumuz 
Osmanlıların birer deha olmadığı, aralarında 
çok sayıda vasat yetenekli insanın da bulunduğu 
malumdur. Latin harflerini öğrenmenin daha kolay 
olduğu doğrudur; ancak aradaki zorluk farkı bir 
Latin alfabesi – Çin alfabesi farkıyla kıyas dahi 
kabul etmez. Arap alfabesinin Türk dil yapısına 
uymadığı iddiası ise kısmen doğrudur. Gerçekten 
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Türk fonetiğine ve gırtlak yapısına uymayan sesler 
(“ayın” harfi gibi) , ya da Türkçede tek ses ile kar-
şılanan farklı harfler (“dat” ve “zı” gibi) mevcuttur. 
Ekim Devriminden sonra Rus alfabesinde de fazla 
işlevsel olmayan bazı karakterlerin iptal edildiği 
bilinmekdedir. Bu paralelde, Osmanlı alfabesinde 
de benzer bir tadilat yapılabilir, böylece geçmiş 
yazılı kültür ile bağlantı nispeten korunabilirdi. Ya 
da Latin alfabesi benimsenip yaygınlaştırıldıktan 
belli bir süre sonra, Osmanlıca ek ve zorunlu (veya 
seçmeli ?) bir ders olarak okullarda okutulabilirdi.. 
Bunun yerine son 5 yıla kadar Edebiyat Fakültesi 
dışında Osmanlıca derslerine ya izin verilmemiş, 
ya da yoğun polis kontrolüne tabi tutulmuştur. 
Piyasada var olan “Kendi Kendine Osmanlıca 
Öğrenme Kılavuzu” adlı kitabın yazarı “Atatürk 
Devrimlerine Muhalefet”ten yargılanmış; beraat 
kararını kitabının girişine basmak zorunda kal-
mıştır.

İkinci önyargı, latin harfleri sayesinde eğiti-
min hızla yayıldığı iddiasıdır. Latin harflerinin 
pek derde deva olduğu ne yazık ki söylenemez; 
zira 1960’larda dahi  memlekette okuma yazma 
oranı %60’ları geçmiyordu. Kurulduğundan 40 
yıl sonra dahi Cumhuriyetin eğitimde harikalar 
yaratamadığı aşikardır. Osmanlı alfabesini çöpe 
atmak ve latin harflerini almak da , umulduğu 
gibi, sihirli bir değnek olmamıştır.  Bugün okuma 
yazma oranı %90’lardadır. Ancak 80 yılda, aynı 
yatırımla, halktan toplanan aynı trilyonlar, hatta 
katrilyonlarla, Osmanlı harfleriyle de anlamlı bir 
yere gelebilmenin mümkün olduğu rahatlıkla iddia 
edilebilir.  Latin harflerine geçilmediği takdirde 
çağdaş teknolojinin öğrenilemeyeceği iddiasına en 
iyi cevap da, Japon bilimi ve teknolojisi tarafından 
verilmektedir.

Buna karşılık ne kaybedildi? Çok basit: 1000 
yılı aşkın yazılı kültür mirasımıza bir gecede 
yabancı kaldık !  Camilerimiz, çeşmelerimiz, resmi 
binalarımızın üstündeki yazılar arasında, kendi 
ülkemizde  turist gibi gezer olduk. Babamızın, 
dedemizin anıları, mektupları, hatıra defterleri, 
resmi evrakı bizim için Çince haline geldi.  Günlük 
yaşam seviyesinde geçmiş kültürel mirastan bütü-
nüyle koptuk (aslında belki de  “harf devrimi”nin 
asıl amacı buydu) Akademik yaşamda ise geçmiş-
ten gelen tonlarca arşiv, belge, kitap ve her türlü 
yazılı eser, okumuş kesimin erişim alanının dışın-
da kaldı; zira bunları okumak için, tıpkı Hititçe ve 
Sümerce  bir kaynağı tarar gibi, ek bir kurs almak 
gerekti. Bunun (doğal olarak) yapılamadığı nok-
tada da kaçınılmaz olan utanç oluştu: Kendimize, 
yani Türkiye’ye ve Ortadoğu’ya ilişkin konuları, 

Avrupalı’lardan öğrenir hale geldik. Çoğumuz 
(hatta birçok akademisyen) Osmanlı tarihi’ni 
Hammer’dan, Selçuklu’yu C.Cahen’den, Hazreti 
Muhammed’i M.Rodinson’dan öğrendik.  Bir 
“Evliya Çelebi Seyahatnamesi”ni Yunanlılar kendi 
dillerinde 1930’larda basarken, bizde hala  hala tam 
ve güvenilir bir transkripsiyonun yapılmamış olma-
sı gibi garabetler de bu çerçevede ele alınmalıdır. 

TÜSTAV’ın son birkaç senedir TKP  arşivle-
rindeki belgelerin transkrispsiyonunu yaptırarak 
ve yorumlayarak bastırdığı eserler, sol hareketin 
tarihine ilişkin birçok konuda ne denli cahil oldu-
ğumuzu, birçok şeyi nasıl tek yönlü ve kulaktan 
dolma bildiğimizi ortaya koyduğu gibi, o dönemle-
rin genel toplumsal tarihine ilişkin de oldukça öğre-
tici birçok ayrıntıyı bilmemizi sağladı. 5 senede ve 
TKP belgeleri gibi spesifik bir alanda yapılan çalış-
manın kattığı değeri düşünürsek, aynı ilgi ve geniş 
çaplı erişim 80 sene boyunca ve tüm Osmanlıca 
belgeler için gösterilseydi kültürel yaşamımıza 
nasıl bir değer katılabileceği ortaya çıkmaktadır. 
Sonuç, gene Türkiye’nin mahrum edildiği bir 
diğer zenginliktir. Dünyanın belki de en zengin 
ve kendi içinde en iyi düzenlenmiş devlet arşivleri 
olan Osmanlı arşivlerinin içinde bulunduğu durum 
düşünüldüğünde, daha fazlasını da beklemek zaten 
abestir. Mustafa Kemal’in kısa bir süre ikamet ettiği 
Şişli’deki  bir evi önüne asker koyup müze haline 
getiren devlet, 600 yıllık Osmanlı Arşivlerini ne 
su baskını, ne de yangın güvencesi olmayan bir 
yerde halen saklamaya devam etmektedir.  Daha 
iyi saklanan ve önem taşıyan diğer arşivlere ise 
(Atatürk’ün özel arşivi, Genelkurmay Arşivleri..) 
erişim, “derin devlet”in iznine tabidir.

Sonuç olarak Cumhuriyet sonrası batılılaşma, 
“modernleşmeyi hızlandırma” adına batılı olanı 
yüceltmeyi, geçmişimizi ve kültürümüzün tarihsel 
köklerini küçümsemeyi, hatta onlardan nefret etme-
yi bir refleks olarak geliştirdi. Tüm genç kuşakların 
eğitiminde bu refleksin kazandırılması “Atatürk ilke 
ve devrimleri” adına başa konuldu. Ama bu reflek-
sin aşılandığı milyonlarca insanın babası, annesi, ve 
hatta kendisi de Arapça ve Farsça isimler taşımaya ( 
Ali, Ayşe, Bülent gibi) , dini bayramlarda yüzlerce 
yıldan gelen örf ve adetleri sürdürmeye devam etti. 
Tüm bu insanlar, resmi ideolojinin yücelttiği “çağ-
daş Batı medeniyeti”nin çirkin ve irkiltici yönünü 
hem kendi tarihlerinde baba ve dedelerinin çektik-
lerini öğrenerek, hem de Vietnam’da, Cezayir’de, 
Filistin’de, bugün de Irak’ta yaşananlara şahit 
olarak gördüler ve kendilerinin gerçekten de böyle 
bir  “medeniyet ailesinin şerefli bir üyesi olmak” 
isteyip istemediklerini sorguladılar.  Sonuçta devle-
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tin yukardan empoze ettiği ideoloji ile bu halkın ve 
bu toprağın 1000 yıllık gerçeği arasındaki çatışma, 
toplumsal ölçekte bir kültürel kriz, hatta travma 
yarattı. Şöyle netleştirelim: Bize yabancı bir olguya 
karşı nefret duyabiliriz; ancak ne yaparsak yapalım 
bizim içimizde de uzantıları bulunan, ne yaparsak 
yapalım asla içimizde sıfırlayamayacağımız bir 
olguya karşı (bu örnekte Doğu kültürü) duyulan 
nefretin psikoloji bilmindeki doğru adı “aşağılık 
kompleksi”dir. Kemalist yönetimler aydın kuşak-
larda 80 yıldır bu aşağılık kompleksini yaratıp diri 
tutarak, ülke olarak yaşamakta olduğumuz bir tür 
toplumsal nevrozun da temellerini attılar. Yana 
yakıla bir “başka” (mesela batılı) olmak isteyen, 
bunun için herşeyini kesip atmaya razı olan, ama 
gene de kökenindeki kimlikten (mesela doğulu) 
kurtulamayan zavallıların dramı hepimize oldukça 
tanıdıktır. Bu Batılı ve Doğulu kimlikler arasında 
yaşanan bu travesti’vari nevroz, siyasete, kültüre 
ve günlük yaşama damgasını vurmaktadır.  Karşı 
cinse benzemek için en frapan görüntülere bürünen 
travestiler misali, doğululuğunu yok edip kendini 
tez elden batılı görmek isteyen unsurlar, batılılığın 
en “frapan”, yani en yoz ve en itici görüntülerini 
yaşama ve sergileme konusunda birbirleriyle yarış-
makta ve sınırları zorlamaktadır. Televole kültürü, 
televizyondaki BBG’ler ve Popstar’lar, iş yaşamın-
da yarı ingilizce bir dil konuşan profesyoneller, 
hristiyanlıkla ilgisi olmadığı halde  (ve hristiyan 
vatandaşlarımızla alay edercesine) haç takan ve 
kilise ayinlerine giden “sanatçı”lar, bu batıcı tra-
vestizmin hazin ve tiksindirici örnekleridir. Ancak 
bu eğilimle atbaşı giden, ona zıt gözükse de aynı 
yolun yolcusu olan başka bir toplumsal davranış 
biçimi de mevcuttur; ve onu da anlamanın en iyi 
yolu, maalesef gene cinsel sapkınlık analojileri 
üzerinden yürümektir. Gizli homoseksüelliği bas-
tırmanın en yaygın biçimlerinden birinin, aşırı ve 
anormal “sert” ve “erkeksi” görünümlere bürün-
mek olduğu bilinmektedir. Toplumumuzda da son 
derece “islami” ve “doğulu” görünümlere bürünen, 
ancak BMW ve Cherokee jipten aşağısına binme-
yen, Versace ve Vakko giyinen, iftarı da 5 yıldızlı 
otellerde açan bir kesim vardır. Bu şarlatanlar da 
içlerindeki bastırılmış “Batılı” olma arzusunu, yani 
batılı yaşam tarzının en lüks, en yaldızlı, gerekti-
ğinde en yoz  yönlerini doyasıya yaşama hırsını ve 
açlığını ipek türbanlar ve nakışlı tesettür elbiseler 
altında saklamakta; ancak batıcı travesti arka-
daşlarıyla aynı yolda ve aynı gözü dönmüşlükle 
yürümektedir. Amaç, çoğu fakir emekçiler olan ve 
onları hala “müslüman” sanan yandaşlarını, zavallı 
seçmen ve taraftarlarını siyasi emelleri için avuçla-
rında tutabilmektir. Batılılaşma maceramızın nihai 

ürünü olan bu cürufat yığını içinde, bu Sheraton 
iftarcıları da en az Televole yıldızları kadar yoz ve 
Türkiye’ye, yani bizim gerçeğimize yabancıdır ve 
düşmandır.

Sosyalist Hareket Batılılaşmanın 
Neresinde?

Yukarda sergilemeye çalıştığımız resim içinde 
sol hareketimizin yeri nedir ?  İlk olarak, daha önce 
sorduğumuz bir soruyu hatırlayalım ve cevaplaya-
lım: Batı’dan gelen bir düşünce ve değer olarak sos-
yalist hareket, kalıcı ve kurumsal olabilmiş midir? 
Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine ne ölçüde cevap 
vermektedir ? Ve en önemlisi, halkın gövdesinin 
organik bir parçası olabilmiş midir ?

Son söyleyeceğimizi başta söyleyelim ve konu-
ya girelim. Cevap “hayır”dır; ve bu hayır’ın kök-
lerine inilip irdelenmesinde sol hareket açısından 
büyük “hayır” vardır.

Özellikle son dönem, yani 12 Eylül öncesi 
ve sonrası mücadelede yer alan, ve solun büyük 
kitlesel çıkışlarını yaşamış her arkadaşımız, bu kit-
leselliği ve yaygınlığı solun Türkiye toprağına kök 
salmasının göstergesi olarak görebilir. İçimizdeki 
haklı duygusallığa biraz ön verip solun 80 yılını 
incelediğimizde, gerçekten de insana gurur veren 
unsurları ve gerçekleri ilk bakışta kaydetmek 
mümkün olacaktır. Sosyalist hareket Mustafa 
Suphi’den en son F-tipi cezaevlerine karşı açlık  
grevinde yaşamını yitirenlere kadar, sayısız ferdi-
ni, militanını ve önderini, özgürlük, bağımsızlık, 
sosyal adalet, ve emeğin kurtuluşu  için mücade-
lede kaybetmiştir. Açıkçası, tüm Cumhuriyet tarihi 
boyunca Türkiye’nin en değerli siyasi varlığı sosya-
list harekettir; zira onun en büyük umudu, bu ülke 
için en olumlu ve değerli şeyleri isteyen, bu uğurda 
en fedakarca mücadeleyi göze alıp sürdüren hep 
bu harekettir. Akademik reformdan grev hakkına, 
toprak reformundan yeraltı kaynaklarının millileş-
tirilmesine, kadın mücadelesinden Kürt halkının 
haklarına, çevre temizliğinden kültür emperyaliz-
minin teşhirine kadar her alanda toplumun gözünü 
açan, önderlik yapan, yalnız emekçilere değil, 
kendi düşmanlarına da birşeyler “öğreten”, böylece 
bu sefilleri (biraz faz farkıyla da olsa) kendi doğru-
larını yıllar sonra tekrarlamaya mecbur eden hep 
sosyalistler olmuştur. Halen dağılmış güçleri, belki 
% 1’i bile bulamayan oy potansiyeli ile hala Türkiye 
sosyalist hareketi, bu ülkenin tek umudu, gelecekte 
güzel ve onurlu günler yaşayabilmek için bu halkın 
sahip olduğu tek şanstır.

Ancak bütün bunlar, sosyalist hareketi son 80 
yıl boyunca kalıcı, kurumsal, halkın ve bu ülkenin 
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kanı ve canı gibi ayrılmaz parçası yapmaya yeter 
mi ?  Cevap, elbette ki olumsuzdur, ve bu cevabı 
vermek için büyük bir sosyal bilim uzmanı olmaya 
da gerek yoktur. Şu sorulara cevap aramak yeter:  
“Bugün Türkiye’de tüm sosyalistler özel bir ilaç ya 
da silahla toptan yok edilseler toplumun yaşamın-
da ne değişir ? Toplumda hangi denge bozulur ve 
toplum neyin eksikliğini hisseder ?”  Bu sorulara 
ajitasyonla değil de serinkanlılıkla verilecek her 
cevap, bizi takkemizi önümüze koymaya zorlaya-
caktır. Bu durumu “Eylül fırtınası” ile açıklamak 
da kolaya kaçmak olacaktır. 12 Eylül’de binlerce 
devrimci ve komünist katledilip işkence görürken, 
toplum nasıl bu kadar pasif kalabildi ? O dönemin 
açık baskı politikaları terkedildiğinde toplum nasıl 
bizi bu kadar çabuk “unuttu” ?  Daha büyük bir 
baskıyı yaşamış Arjantin’de, Şili’de, Brezilya’da 
“gözaltında kaybedilenler”in yoldaşları bugün 
seçimle iktidara gelip devlet başkanı dahi olur-
ken bizim solun %1’lerde sürünmesinin esbab-ı 
mucibesi nedir ? Durum açıktır: Sol, diğer birçok 
kurumda var olan “halka ve ülkeye mal olamama” 
hastalığından fazlasıyla maluldur. Yukarda aktar-
dığımız politik zayıflığı tek bir faktörle açıklamak 
gibi kolaycı bir iddiamız olamaz. Ancak bu zaafın, 
yazı boyunca değindiğimiz süreçle olan bağını 
(belki de ilk defa) ortaya koymak ve bilince çıkar-
mak istiyoruz.

Sol hareketin tarihine yöneltilecek eleştirel bir 
bakış açısı, batılılaşma sürecinin yarattığı diğer 
kurumlarda var olan zaafları kendimizde de teşhis 
etmemizi kolaylaştıracaktır. Sol hareketimizde bu 
zaaflara paralel iki olgudan bahsetmek mümkün-
dür: Süreksizlik ve dış etkilere karşı aşırı hassa-
siyet. Birincisini ele alalım: Hareketimizin tarihi, 
kesintilerin tarihidir. Kesintiden kastımız, yenilen 
darbelerin yol açtığı duraklama ya da eylemsizlik 
dönemleri değildir (bu her ülkede vardır). Asıl 
kastedilen, darbelerden sonra başlayan hareketin 
bir önceki hareketten ilgili deney ve birikimi dev-
ralmadaki yeteneksizliğidir (işte bu sadece bizde 
vardır). Mustafa Suphi’den sonra Şefik Hüsnü’nün 
TKP başına gelmesiyle ilk kesinti yaşanmış, 
“Kurtuluş Savaşı Solu”nun deneyim  ve değerleri, 
TKP’ye yansımamıştır Şefik Hüsnü’nün Mustafa 
Suphi’lere karşı eleştirel bir tavrı olduğu bilin-
mektedir, ve değerli bir marksist olmasına karşın o 
dönem, kemalizm için ciddi illüzyonların TKP’de 
yer yer yaratıldığı bir dönem olmuştur . Kendi 
içinde sık sık tevkifatlarla kesilse dahi bir politik-
ideolojik sürekliliği olan Şefik Hüsnü dönemi 1951 
tevkifatıyla sona ermiştir.  Ondan sonra TKP Dış 
Bürosunun gayretli, ancak dar bir çevreyi aşmayan 
çalışmaları haricinde hareket 1961 sonrasında can-

lanmış, 64 sonrasında ise esas olarak TİP – Dev 
Genç ikilisi şeklinde sürmüştür.  Bu ikilinin, 30 yıl-
lık TKP deneyini “devraldığını” söylemek açıkça 
saçmalık olacaktır, zira TİP benimsediği legalizm 
ile, Dev Genç de sürdürdüğü partisiz devrimcilik 
ve cuntacı eğilimleriyle TKP’den pek bir şey dev-
ralmışa benzememektedir. 12 Mart sonrası sol, 
1961 – 71’in kadro birikimini devralmakla beraber, 
aynı kişilerin liderliğe soyunması ile geçmiş hatalar 
hiçbir şekilde özeleştiriden geçirilmemiş ve hemen 
hemen aynen sürmüştür. Bu dönemin yegane oriji-
nalliği, dinamik bir çıkış olan 73 TKP atılımıdır. 12 
Eylül ise öldürücü bir kesinti olmuş, tüm örgütler 
ciddi bir iç hesaplaşmaya girmiş; ancak hiçbir örgüt 
bu hesaplaşmadan anlamlı bir politik değerlendir-
me ve dışa dönük bir sıçrama ile çıkamamış, bu 
hesaplaşmalar suni ve zoraki bir iç mutabakat ile 
sona erdirilerek hareketlerin aslında ölüm fermanı 
imzalanmıştır. Bu gelişmenin üstüne  SSCB’nin 
çöküşü bir anlamda bizim solun imdadına yetişmiş, 
çok daha önce fiilen gerçekleşmiş olan çöküşümüz 
için  hiç değilse bir tür gerekçe sunmuştur. 

Bütün bu resim, yediği ağır darbelere rağmen 3 
kişiyle yeniden örgütlenen Portekiz  KP’nin, ya da 
İç Savaş ertesinde insanların “parti nerde” diyerek 
el yordamıyla buldukları, bulamadıkları yerlerde 
de kendilerinin yarattığı Yunanistan KP’nin örne-
ğinden oldukça farklıdır; ve her darbede geçmişin 
birikimini dahi tam devralamadan sil baştan yapan, 
aynı doğruları yıllar sonra kafasını vura vura yeni-
den keşfeden bizim solumuz kalıcılık ve kurum-
sallık alanındaki zaafıyla batılılaşma sürecinin 
yarattığı diğer kurumlardan maalesef daha ileriye 
geçememiştir.

Diğer bir konu ise, dışardan gelen düşünce-
lerden hareketimizin olağanüstü seviyede etkilen-
mesidir. Yakın tarihte dünyada hiçbir sol hareket, 
“Sovyet-Çin” çatışmasını bu denli yoğun ve şiddetli 
biçimde kendi içinde yaşamamıştır. Dünyanın bir-
çok ülkesinde ağız dalaşı ile geçiştirilen, bizzat 
SBKP ve ÇKP arasında dahi 1985 sonrasında tav-
sayan ve insanlara giderek “bunlar niye çatışmışlar-
dı ?” dedirten bu bölünme, Türkiye’de mahallleler 
arasında hat çekilmesine, okullarda silahlı çatış-
maya ve adam vurmaya kadar varmıştı. SBKP’ye 
bağlılığı TKP ve TİP kadar ciddiye alan KP’lerin 
sayısı dünyada pek azdı ve bu olgu ne İsmail 
Bilen’in, ne de B.Boran’ın kişiliğiyle ilgili değildi. 
Değildi, çünkü öbür tarafta Pekin Radyosunun 
Türkiye ajansı gibi çalışan bir maocu ekip vardı, 
ve aynı şekilde, eski ve zavallı bir Osmanlı vila-
yeti olan Arnavutluğun “dünya devriminin lideri 
“olma iddialarını (her halde Arnavutluk dahil !) 
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dünyada en çok ciddiye alan hareket Türkiye’deki 
AEP yanlısı hareketti. İzmir’de TKP’liler duvar-
lara Rusça slogan yazıyor, SSCB Genelkurmay 
Başkanı Greçko için TSİP’in dergisi Kitle’de baş-
sağlığı yazısı yayınlanıyor, TDKP’li gençler “Enver 
Hoca” marşını ezberliyordu. Bütün bu işleri yapan-
lar   samimiyetle (kendilerini de heyecanlandıran) 
devrimci bir iş yaptıklarını düşünüyorlardı;  ancak 
bunlar, yüzyıllardır yenilik adına yurt dışından 
gelen nice taşkınlığa şahit olan halkımızın gözünde 
batılılaşmanın yarattığı “monşer” tipinin, yani alaf-
ranga züppeliğin sol versiyonundan başka bir şey 
olamadı. Tüm bu ölçüsüzlük ve şımarıklıklar, bir 
yandan MHP’nin ekmeğine yağ sürerken, 12 Eylül 
sonrası askeri faşizm peşimize düştüğünde, kitleler 
içinde düştüğümüz tecrit durumunu bu nahoş anı-
lar daha katmerlendirdi.

Bunların ardındaki sebep nedir ?  Sol hareke-
timiz, cumhuriyeti kuran burjuvaziye karşı sava-
şırken, onun yarattığı ve yukarda değindiğimiz 
kültürel fakirliği ve tekyönlülüğü aynen devralmış, 
kültürel-ideolojik plandaki bu “gıdasızlığın”  yarat-
tığı kırılgan ve raşitik bir bünyeyle saldırıya geçmiş  
ve doğal olarak yenilmiştir. Kültür, dil, tarih, Doğu 
halklarıyla olan bağlarımız, toplumsal gelenek-
ler, din ve ulusal kimlik, halkımızın değerleri ve 
düşünce tarzı gibi konularda batılılaşma sürecinin 
ve kemalizmin kendisine sundukları ile yetinen, bu 
çerçevenin dışına zerre kadar çıkmamış  olan bizim 
sol, geçmişin tüm kültürel mirasını değerlendiren 
ve faydalı kılmaya çalışan Marks ve Lenin’e tam 
anlamıyla kulak tıkayarak, burjuvazinin dayattığı 
bu kültürel fakirliğin ve sığlığın “devrimci”liğini 
yapmıştır.  Sonuç ortadadır: Anadolu halklarının 
1000 yıllık tarihinden, buradaki sınıf mücadeleleri 
gerçeğinden, bu tarih boyunca yaşanan ihtilalci 
örgütlenmelerin bilgisinden, Anadolu halk isyanla-
rından, İttihat-Terakki’nin ilk dönemindeki idealist 
ve militanca örgütlenmeden, Kuvvayi Seyyare’nin 
gerçek, gayrıresmi tarihinden habersiz olan Türk 
sosyalistinin motive olacağı tek kaynak, mecburen 
dış sosyalist deneyler olmuş; sadece oradan kuşan-
dığı ideolojik donanımla Türkiye halkının karşısına 
çıkmıştır. Öte yandan, ülke kültüründe önemli bir 
yeri olduğu için kiliseyle özgün bir diyalog kurup 
geliştiren ve güçlerini böylece katlayan Yunan ve 
Latin Amerika’lı komünistlerin aksine müslüman 
bir ülkede devrimcilik yapmanın gündeme getirdi-
ği özgüllüklerin hiçbirini düşünmeyen Türk Solu,  
bu alanı tamamiyle islamcılara terketmiş, müslü-
man emekçilerle diyalogu sadece kendilerine “siya-
sal islam” adını veren bazı sahtekarlar üzerinden ve 
burjuva laisizminin kanatları altından çıkmaksızın 
sürdürmüştür. Kürt meselesinde PKK’nin en ilke-

siz politikalarına destek sunmuş; ancak sıra Türk 
halkının “milli meseleleri”ne, Avrupa’daki Türk 
düşmanlığı’na, Kıbrıs meselesine gelince AKEL 
gibi partilerin (aslında milliyetçi olan) politikalarını 
desteklemekle yetinmiştir.

Görülmesi gereken şudur:  Sosyalist hareke-
timizin Türkiye konusundaki bu fikir tembelliği, 
teorik yavanlığı, ve aslında kendi ülkesinin özgül-
lüğüne olan bu ilgisizliği, özünde Batılılaşma süre-
cinin tüm aydın profilimize yaşattığı  çarpıklıktan 
solun payına düşen kısımdır.  Sıradan apolitik genç 
ucuz pop dinlerken; solcu genç de aynı ucuzlukta 
“sol” ağıt ve türküler, en iyi ihtimalle de Kızıl 
Ordu korosu dinler; ancak klasik Türk müziği ile 
dünyasını zenginleştirmek ikisinin de gündeminde 
değildir. Eski yazı, apolitik genç için Arapça’vari 
bir zırvalıktır (zaten çoğu Arapça ve Osmanlıca’yı 
aynı şey zanneder); solcu genç ise eski yazı öğren-
menin mücadeleye katacağı yeni ufuklardan bah-
seden birine muhtemelen deli (veya ajan !) gözüyle 
bakar. Tarih, sıradan genç için, diploma almak için 
katlanılan bir sıkıntıdır; solcu genç ise tarihle ilgile-
nir; ama bu Türkiye tarihi dışında herşeydir (Ekim 
Devrimi tarihi, Küba tarihi, AEP resmi tarihi, 
Mao’nun yaşamı..). Filistin ve Irak halkının çek-
tiği acılar herkeste merhamet hissi yaratır; ancak 
apolitik genç genellikle “ne de olsa bizi eskiden 
arkadan vuran Araplar” edebiyatıyla bu gerçeğe 
kolayca dudak büker. Solcu genç ise Arap halkları-
na ciddi bir sempati duyar; ve onları anti-emperya-
list mücadelede Türkiye halkının müttefiki olarak 
görür. Bu güzel birşeydir; ancak bu güzellikten, 
Ortadoğu halklarına sevgi duyan bu binlerce solcu 
gençten merak edip de bir tane Arapça öğrenen 
çıkmaz! Arapça ve Farsça gene İlahiyat mezunla-
rına ve imamlara kalır. Duvara yazdığımız Rusça 
slogan, kolyeye takılan haçın bizdeki karşılığıdır. 
Beyoğlu’nda son dönem mantar gibi biten “solcu” 
barlar ise bizim BBG evlerimizdir. Bizi bu evlere 
tıktıktan sonra (muhtemelen keyifle) gözetleyen 
ise, devletin ta kendisidir.

Çıkış: Batılılaşmayla Savaşan Bir 
Komünist Kimlik 

İçinde bulunduğumuz durumda, bize 
“Süleyman’ın mührüyle” destek olacak hiçbir güç 
yoktur. Mühür bu halkın elindedir; ancak onu değil 
almak, onu aldığımız hissine kapılmak dahi eskisi 
kadar kolay ve ucuz değildir. Yeni bir komünist 
kimlikle çıkmak, artık yalnızca mümkün değil, 
ayrıca zorunludur. Bu kimlik sahip olması gereken 
bir dizi özelliğin yanısıra, 200 yıldır halka despot-
ça dayatılan ve artık tamamiyle iflas etmiş batıcı 
çürümeye de “dur” demek zorundadır. Bizlere 
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düşen her marksist el kitabında bulunabilecek 
cinsten genel ve renksiz bir “anti-kapitalizm” ya da 
“anti-emperyalizm” vaaz etmek değil, kapitalizmi 
ve emperyalizmi bizde somut olarak tahrip ettikle-
ri her değere sahip çıkarak teşhir etmek, yokedilen 
güzelliklerimizi yeniden hatırlatarak mücadelemi-
zin bayraklarına taşımak, bize dayatılan kısırlığı, 
sığlığı ve cehaleti elimizin tersiyle reddederek 
tarihsel zenginliğimizle yeniden buluşmaktır. Ekim 
Devrimi tarihini yeni bir gözle yeniden okumak ne 
kadar gerekliyse, Kurtuluş Savaşı’nın yazılmamış 
gerçek tarihini ilerici bir gözle keşfetmek ve sıfır-
dan yazmak o denli gereklidir.  Kapitalizmin kar 
hırsına ve devletin irrasyonel planlarına kurban 
edilen Bergama’ya, Hasankeyf’e, Gökova’ya sahip 
çıkmak ne kadar önemliyse, 80 yıldır yokedilen 
tarihsel dokumuza sahip çıkmak ve yapılmış 
olan yıkımı halka teşhir etmek o kadar önemlidir. 
Marksizme temel teşkil eden Batı’nın kültürel 
zenginliğini, Batı felsefesini öğrenmek ne kadar 
mühimse, bu ülkenin en güçlü ideolojik-kültürel 
gerçeklerinden biri olan dinsel ve ulusal kültür 
bileşenlerini, sünni islamı, tasavvufu, bektaşiliği, 
aleviliği, müslüman ve hristiyan alt kültürlerin ulu-
sal kimlik ile olan etkileşimini yakından tanımak 
ve bu zeminlerde mücadele için kullanılabilecek 
motif ve kanalları bulmak o denli mühimdir.  Bu 
zenginliği kucaklamak, komünist harekete şimdi 
sahip olduğundan çok daha geniş ve verimli bir 
mücadele alanı açacak, ona egemen sınıflara ve 
emperyalizme karşı mücadelede çok daha yaygın 
kesimlere ulaşmak ve harekete geçirmek imkanını 
sunacaktır.

Doğaldır ki böyle bir yönelim için, komünist 
hareketin önce kendi içindeki çarpıklıkla, batıcı 
yozlaşmanın yukarda değindiğimiz  uzantılarıyla 
hesaplaşması ve onu kendi içinden söküp atması 
şarttır. Doğulu olmaktan utanmayan, aksine bun-
daki pozitif yöne gururla sahip çıkan bir komünist 
kimlik, Batı’nın devrimci güçleriyle, Nazım’ın 
deyimiyle “Avrupa’nın Sankülotları”yla elele vere-
rek bir zamanlar büyük medeniyetlerin kurulduğu 
bu topraklardaki muazzam potansiyeli, geleceğin 
sınıfsız toplumunda  insanlığın ortak hazinesine 
aktarmayı başaracaktır.

Kaynakça ve Notlar

(1) Tapınak Şövalyeleri” Piers Paul Read, s.96, Dost 
Yayınları
(2) a.g.e. , s.176
(3) a.g.e. , s.157
(4) a.g.e. , s.93
(5) “Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri” Amin 
Maluf, s.153,
(6) a.g.e. , s.178
(7) “What Went Wrong ? ”  Bernard Lewis, s.4)
(8) a.g.e., s.22
(9) Tütün gelirleri Düyun-u Umumiye’ye verildi-
ğinde bu örgüt “kolcular” adı verilen bir tür özel 
jandarma teşkilatı kurmuş; Ege bölgesinde ürettiği 
tütünü Düyun-u Umumiye’ye vermek istemeyen 
ve bu yüzden kolcuların zulmüne uğrayan binlerce 
köylü dağlara çıkmıştır.
 (10) Bu deyim, değerli araştırmacı Arsen 
Ceyhan’ın yakında yayınlayacağımız bir eserinden 
“Batılılaşma: Gezegen Çapında bir Kültürsüzleşme” 
adlı denemesinden ödünç alınmıştır
(11) “Cumhuriyete Doğru” Mahmut Goloğlu, cilt 
4, s.246
(12)  Pozitif sayılabilecek diyoruz; zira kadın hak-
ları verildiğinden 80 yıl sonra dahi töre cinayetleri 
ve kadın sığınma evleri almış başını gitmektedir. 
Metrik sisteme gelince; bu sisteme yüzyıllardır geç-
memekte inat eden İngiltere ve ABD bundan ötürü 
pek “gerilemedikleri” gibi, bu sisteme geçmek de 
bizim ekonomimizin başını göğe erdirmemiştir.
(13) Bu örnek de aslında kısmen geçerlidir. Bizim 
Da Vinci’miz, Christopher Wren’imiz olan Mimar 
Sinan’ın Süleymaniye külliyesindeki mezarı, önün-
den kalkan minibüsler yüzünden fark dahi edile-
mezken, hırsız Özal’ın annesi cami bahçesinde 
Kanuni’nin türbesinin hemen yanında, sadrazam-
larla birlikte gömülüdür.
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UNUTMADIK !

                AFFETMEYECEĞİZ !

26 yıl önce,  Türkiye İşçi Partisi ve Genç Öncü üyesi 7 komünist, Ankara Bahçelievler‘de kal-
dıkları evde faşistler tarafından alçakça katledildiler.  TİP’in İlçe Temsilciler Toplantısına katılmak 
için Ankara’da bulunan ve tesadüfen o  akşam Bahçelievler’deki evde kalan yoldaşlarımızın isimleri 
şunlardı:

Hürcan Gürses, Salih Gevenci, Efraim Ezgin, Faruk Ersan, Serdar Alten, Osman Nuri Uzunlar, Latif Can  
      Cinayet, faşist lider Alparslan Türkeş’in “Bahçelievler’in güvenliğini sağlayın” talimatı üzerine bir 
grup MHP’li tarafından gerçekleştirildi. Katliamdan yaralı kurtulan, ancak bir süre sonra yaşamını 
yitiren Serdar Alten’in ifadeleriyle cinayeti işleyenlerin hepsi teşhis edildi ve isimleri TİP’in “Yürüyüş” 
dergisinde yayınlandı.

Ölen yoldaşlarımız, onbinlerin katıldığı bir törenle gömüldüler. Yaşayan katillerin hikayesi 
ise, devletin 12 Eylül sonrası içinde sokulduğu çürümenin en somut anlatımı oldu.

1. Katil: Abdullah Çatlı, devlet hizmetine alındı, yeşil pasaportla Şikago’ya yollandı. Özel Timci 
İbrahim Şahin ve Silahlı Kuvvetlerin “şerefli” bir generali olan Hasan Kundakçı ile Siverek’te resim 
çektirdi. Kendisine devlet tarafından yaptırılan  pis işlerin ancak bir kısmını biliyoruz. Susurluk’ta 
polis şefi Hüseyin Kocadağ ve aşiret reisi Sedat Bucak ile geçirdiği kazada ölürken, yanında metresi 
olan bir dansöz, damarlarında da kokain vardı. Hayatı boyunca temsilciliğini ve tetikçiliğini yaptığı 
çürümüşlüğe ve pisliğe, tepeden tırnağa bulanmış olarak öldü.

2. Katil: İbrahim Çiftçi, daha önce yurtsever bir insan olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan 
Öz’ü öldürmüş ve 12 Eylül sonrasında yakalanarak idama mahkum edilmişti. Ancak  Milli Güvenlik 
Konseyi’nden gelen ve “gençliğinde MİT için çalıştığını” bildiren bir yazı ile önce idamdan kurtuldu, 
sonra da serbest bırakıldı. Bu katil, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını koydu; ancak hem kendisine, 
hem de MHP’ye çok yakışacak olan bu göreve seçilemedi. Halen Ankara’da bir benzin istasyonu 
işletmektedir.

3. Katil: Haluk Kırcı, “katil camiasında” dahi gaddarlığı ve gözü dönmüşlüğüyle nam salmış 
bir ruh hastasıydı. Bahçelievler katliamında, bir arkadaşımızı havlu ile boğarak öldürmüş, Çatlı’nın 
“böyle uzun sürüyor” demesi üzerine onları kurşunlamaya geçmişlerdi. Bu sapık, 12  Eylül sonrası 
yakalandı ve 7 kez idama mahkum edildi. Sonra “her nasılsa” hapisten kaçtı. Firari olduğu dönem-
deki rahatlığı, örneğin Erzurum’da vali Mehmet Ağar’ın şahitlik yaptığı açık ve resmi bir nikah töreni 
yapması, nasıl kaçabildiğini de yeterince açıklamaktadır. Açıktır ki; Kırcı’nın da ipleri, Türkiye’yi 24 
yıldır yöneten cinayet şebekesinin, yani devletin ellerindedir. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya dolaş-
maktadır. Tıpkı diğer katiller Muhsin Yazıcıoğlu, Mahmut Korkmaz, Bünyamin Yıldırım, ve Ercüment 
Gedikli gibi...

Yedi güzel insan öldü. Yolları bu katillerle kesişmeseydi akılları, bilgileri ve cesaretleriyle çevre-
lerini ve Türkiye’yi aydınlatmaya devam edecek 7 değerli insanı kaybettik. Bizlere temiz, çalışkan, 
mücadeleci; kısaca  komünist kimlikleriyle örnek oldular, olmaya devam edecekler.

9 Ekim’in kuşkusuz ağır dersleri ve sorumlulukları var.

Birincisi, geçmişe yönelik bir özeleştiridir. Bu katliamın ertesinde, sol hareket MHP’ye çok daha 
şiddetli ve tahrip edici bir karşılık vermek için gerekli fırsatı; yani toplumsal haklılığı  ve inisiyatifi 
ele geçirmişken bunu düşüncesizce harcadı. Başta o zamanki TİP yönetimi olmak üzere tüm sol, 
görevi ve fırsatı boş laflarla geçiştirdi. Asıl amacı 12 Eylül’e zemin hazırlamak olan faşist katliamlar 
tüm şiddetiyle devam etti.

İkincisi, bugüne ilişkin bir utançtır. Çatlı adındaki süprüntü, memleketinde büyük törenlerle 
gömüldü. Çiftçi, Ankara’da milyarlarına milyar katıyor, Kırcı ve diğer katiller ise özgürlüğün tadını 
çıkarmaya devam ediyor.

Bu utanç hepimizindir.
Bu hesap mutlaka kapatılmalıdır.
Bu hesabı mutlaka kapatacağız!

                                            Sosyalist Gençlik
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2004 yazının sonu itibariyle, ABD yöneti-
mi hem Başkan Bush’un, hem Dışişleri bakanı 
Powell’ın ağzından, Irak’ta “işlerin kötü gittiği”ni 
kabul etti. Irak’taki işleri kötüye giden elbette sade-
ce ABD değil. Başta İngiltere olmak üzere “koalis-
yon”un bütünü için ve koalisyona dahil olmasa bile, 
kendisini işgal koalisyonunun ayrılmaz bir parçası 
kabul eden Türkiye için de işler “kötüye” gidiyor. 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün koalisyon güçleri 
açısından bir başarısızlığın “hepimiz için bir felaket 
olur” demesi bundandır. Gül’ün “hepimiz” derken 
tam olarak neyi kastettiği sorusu ayrıca cevap-
landırılmayı gerektiriyor. Bunu aşağıda yapmayı 
istiyorum.

Irak direnişi, kendisini sürdürebileceğini çok-
tan ispat etmiş bulunuyor. Dahası direniş yeni ve 
çok geniş bir kanalda da mayalandı. Başlangıçta 
Tıkrit’te, Felluce’de, Bağdat’ın kuzeyinde bir 
Sunni/Arap hareketi olarak başlayan ve “eski rejim 
yanlılarının umutsuz çırpınışları” olarak küçüm-
senen direniş, artık Şii Arap yığınlarını da, Şii 
Türkmenleri de içine çekmeye başladı. 

Her mücadele mevcut güçleri yeniden şekillen-
dirir, yeni güçler ve aktörler yaratır. Irak direnişi de 
yeni aktörler yaratıyor. Şii lider Mukteda El Sadr, 
Sünni/Arap direnişi Şii/Arap ve Türkmenlerle 
büyüten ve derinleştiren aktör olarak, Irak’ta farklı 

etnik ve dini kesimler arasında ortak bir ruh halinin 
yaratılmasına; başka bir deyişle yeni bir uluslaşma 
atılımına, Irak tarihinde hiç kimseye nasip olma-
mış bir katkıyı gerçekleştiriyor. Aynı işi, geçici 
yönetimin Başbakanı Allavi, tam da koalisyon 
güçleriyle işbirliği halinde yapıyor. İşgal güçleri-
nin Irak direnişine karşı yürüttüğü savaşa, Allavi 
bir içsavaş boyutu kazandırıyor. Allavi’nin talip 
olduğu rol, Batı’nın Irak’ta oluşmasını hedeflediği 
“uluslaşma”nın önderliğidir. Böyle bir “uluslaşma” 
da mümkündür ve bölgede bu tür tecrübelerin tari-
hi epey eskilere gitmektedir. 

Belli başlı gelişmeleri ele alarak, bu genel ifa-
delerin ötesine geçmeye çalışalım.

“Anti-Amerikanizm güçleniyor.”
Yukarıdaki belirlemeye katılmayacak pek az 

kimse bulunabilir. Bu belirleme artık,  işte o “pek 
az”ı temsilen, Powell tarafından dile getiriliyor. 
Buraya nasıl gelindi? Bu sorunun cevabını araştır-
mak için öncelikle bir başka sorudan işe başlanabi-
lir:  Amerikanizm nedir?

ABD ve koalisyon güçleri Irak’a zalim bir dik-
tatörü devirmek, ülkeye ve giderek bölgeye demok-
rasi ve insan hakları getirmek amacıyla girdiklerini 
ilan etmişlerdi. Saddam devrildi ve bir süre sonra  
tutuklandı da. Fakat sadece seçimden ve temsili 

“Hepiniz İçin Felaket” Olsun!

S. Zeki TOMBAK
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mekanizmaların oluşturulmasından ibaret olmayan 
demokrasikleşme konusunda atılan adımlar, hemen 
hemen Yeltsin’in bir zamanlar kendi parlementosu-
nu topa tutarak ortaya koyduğu “demokratikleşme” 
zihniyetiyle tam bir çakışma halindedir. Özellikle 
Ebu Garip hapisanesinde yaşananlar ve Allavi’nin 
tutuklu direnişçi zanlılarını bizzat kafalarına birer 
kurşun sıkarak öldürmesi veya “direnişçiler var” 
gerekçesiyle, Telafer’de olduğu gibi şehir ve kasaba-
ların havadan bombalanması türünden gelişmeler 
bu zihniyetin tezahürlerinden bazılarıdır.

Bilindiği gibi, AKP hükümetinin “zeki çocu-
ğu” Adalet Bakanı Cemil Çiçek, hangi konuda 
ne söylerse prim yapacağını bilen, kendisinin 
inanmadığı ama beklentilere uygun açıklamalar 
yapmasıyla ünlü bir siyasetçidir. “İşkenceye sıfır 
tolerans” demecini verdiği gün; bir kaç işkenceci 
hakkında nasıl olduysa verilmiş hapis cezaları-
nın bozulması için Yargıtay’a “Bakanlık talebi” 
gönderir. Bu “tutum zenginliği”, ne mensubu 
olduğu hükümet için, ne de “devletimiz” için bir 
istisna oluşturmuyor. Ama gördük ki “medeni 
dünyada” da bu ikiyüzlü tutum bir istisna değildir. 
Hatırlanacağı üzere, Powel’ın, Türkiye Hükümetini 
“Birtan Altıntaş” cinayetinin işkenceci sanıklarını 
yargı önüne çıkaramadığı ve suçluların zamana-
şımından faydalanmasına yardımcı olduğu için 
“uyardığı” günlerde, Ebu Garip hapisanesinde 
yaşanan işkencelerin haber ve fotoğrafları basına 
sızmıştı. Konunun yeni ayrıntıları, üzerinden aylar 
geçmesine rağmen, hala basında yeralmaya devam 
ediyor. Ancak Ebu Garip’te yaşananların açığa çık-
masından sonra, Birtan Altıntaş’ı işkencede öldü-
ren polisler de, bu polisleri yargı önüne çıkarmayan 
Türkiye’nin devlet ve hukuk düzeni de, rahat bir 
nefes almış olmalıdır: “Hay allah biz de gerçekten 
işkenceye karşı olduklarını sanmıştık!..” 

İşkence Amerikanizmdir.
Ebu Garip cezaevinde yaşananlar, 

“Amerikanizm nedir?” sorusunun en net cevap-
larından birisidir. Önce Amerikan basınında baş-
layan ve bir anda dünya basınının manşetlerine 
taşınan işkence  fotoğrafları ile irkildik. Sonra 
ABD yetkilileri tarafından dile getirilen ve TC 
vatandaşları için “alışılmış” bir açıklama geldi: 

Münferittir!.. Böylece, “bazı” personelin, kendi 
“hastalıklı ruhlarının” bir tezahürü olarak veya 
“cehaletten”, tutuklulara işkence veya kötü muame-
le yaptığı iddia edilmiş olunuyordu. Bu açıklamaya 
inanmaya ve herkesi inandırmaya hevesli sömürge 
basını, bizdekiler başta olmak üzere, Amerikanizm 
için bir başka övünme imkanı daha keşfettiler: 
İşkencenin açığa çıkması da, neticede Amerikan 
basınının bir marifetiydi!..

İşkence dünyanın hiçbir yerinde “münferit” 
değildir. İşkenceyi yaptırmaktan veya yapmaktan 
keyif alanlar olabilir, ama işkence hiçbir zaman 
keyfi değildir. İşkence herzaman sistematiktik ve 
ait olduğu sistemin bir ihtiyacıdır. Bahane değişebi-
lir. Terörizm, savaş, devlete, müesses nizama karşı 
mücadele eden örgütler, organize suçlar, yaygınlaş-
mış adi suçlar, çocuklara karşı işlenmiş suçlar vs. 
olabilir. İşkenceye ihtiyaç duyan sistemin bahaneye 
ihtiyacı olmaz. Bahane göstermeye ihtiyacı olur. 

İşkence, maruz kalanın iradesini kırmak, 
kişiliğini yerlebir etmek, özgüvenini ezmek, kendi-
sine saygısını yoketmek amacıyla yapılır. Kısacası 
yakalamak yetmemiş, teslim almak için işkenceye 
başvurulmuştur. 

Sanılabileceğin aksine, işkence bilgi almak için 
yapılmaz. Teslim alma mümkün olmuşsa, bilgi 
verme teslim oluşun bir sonucu olarak ortaya çıkar. 
Teslimiyetin ilk ürünüdür bilgi. Sonra yardım etme, 
işbirliği yapma ve yaranma çabası gelir. Bu adım-
lar, teslim olanın eskiden bulunduğu saflara karşı 
düşmanlık geliştirmesiyle paralellik içindedir.

Özetle söylemek gerekirse, işkence mücadele-
nin çok özel bir alanıdır ve orada iradeler savaşır. 
İradelerin gücünü ise, tarafların ait oldukları ve 
savunmak için savaştıkları değerler sistemi oluştu-
rur. Bu yüzdendir, işkencecinin sahip olduğu bütün 
fiziki üstünlüğe ve kişiliği “parçalama” yöntemle-
rine dair sistematik bilgiye rağmen, Dünyanın her 
yerinde ve bu arada Türkiye’de, sayısız komünist 
ve devrimci işkence süreçlerinden işkencecileri 
bozguna uğratan zaferlerle çıkmışlardır ve çık-
maktadırlar. *  

Ebu Garip hapisanesinde gerçekleşen işken-
celerin de sistematik olduğu, askeri istihbaratın 

“Hepiniz İçin Felaket” Olsun 

* Burada önemli bir noktayı kaydetmekte yarar var. Türkiye’de de örnekleri vardır; giderek düşmanı olduğunu iddia ettiği devlete 
benzeyen, onun dilini, tekniklerini ve ahlakını kendi zihniyeti içinde üreten “devrimci” örgütler de, kendi saflarında “ajan” olduğundan 
şüphelendiği kişileri “gözaltına” almakta, “sorgulamakta”, bir karara varıp “infaz” etmektedirler. Bu arada “insanlık onuru işkenceyi 
yenecek” ve “idama hayır” gibi sloganlar da kirletilmektedir. Dahası kendi saflarından siyasi nedenlerle ayrılan insanları “döven”, bu 
amaçla “karate ekibi” bulunduran “parti”ler de mevcuttur. İşkenceye ve idama esas olarak karşı olmayan; kendi toplum tasarımında bu iki 
insanlık suçunu ilkesel olarak reddetmeyen; sadece kendisine uygulanmasına karşı olan ikiyüzlü bir ahlaktan ve marksizmle ilgisi olmayan 
bir lumpen muhalefetten sözediyoruz.
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strateji ve taktiklerine uygun yürütüldüğü; gardi-
yan görevi yapan askeri personelin istihbaratçılar 
tarafından yönlendirildiği ve bu konudaki emir 
komuta zincirinin Savunma Bakanı Rumsfeld’e 
kadar uzandığı soruşturma safhaları içinde orta-
ya çıktı. Burada çok önemli bir nokta, Amerikan 
devletinin kirli işlerinin, gene Amerikan basını 
tarafından deşifre edilmesinin, sistemin işleyişiyle 
ilgisinin ne olduğudur. 

Hatırlanacağı üzere Washington Post gazetesi 
Irak’ın koalisyon güçlerince işgalinden bir yıldan 
fazla zaman geçtikten sonra, hükümetin savaş 
sebebi olarak gösterdiği kitle imha silahlarının mev-
cudiyeti, Irak’ın nükleer silah üretme kapasitesinin 
yeterliliği; Saddam rejimi ile 11 Eylül arasında iliş-
ki olduğu türünden tamamı asılsız çıkmış iddiaları 
“yeterince sorgulamadan” benimsediği için, yayın 
politikasının inandırıcılığının zarar gördüğünü iti-
raf etmek ihtiyacı duydu. Ne güzel !... İşte özeleştiri 
yapmayı da bilen, özgür ve sorumlu basın !.. Ama 
bu türden özeleştirilerin, olgunluk gösterilerinin 
tamamında olduğu üzere, kamuoyu savaşa ikna 
edilmiş, dünya bu işgalin haklılığına inandırılmış, 
işgal gerçekleşmiş ve zaten Washington Post’un 
bir yağma savaşının ideolojik aygıtları arasında 
yeraldığı kesinlik kazandıktan çok sonra bu gösteri 
gerçekleşmiş bulunmaktadır.
       Kesin olan şudur: Gerek New York Times ve 
gerekse Washington Post,  dünyanın en angaje 
yayın organları arasındadır. Ve işkence fotoğrafla-
rının “sızdırılması” ve “ yayınlanması” bütünüyle 
işkence süreçlerinin tamamlayıcı bir unsurudur. 
Başka bir deyişle, haber de, fotoğraflar da basın 
tarafından “ele geçirilmemiş”; basına servis edil-
miştir.

Bu ne anlama geliyor?
       Gene hatırlanacaktır, İsrail Cenin mülteci kam-
pını tanklar ve dozerlerle ezip geçtiğinde, kampı 
görmek isteyen AB ve Birleşmiş Milletler heyetle-
rini bölgeye sokmamış, AB’yi ve BM’yi aşağılayan 
tutumlar almaktan çekinmemişti. Buna karşılık 
El Cezire dahil, Arap basınını ve dünya basınını 
kampa soktu; orada gerçekleştirdiği akılalmaz 
zulmü bütün dünyaya gösterdi. Şaron ve siyonizm 
denetlenmek istemiyordu; ama yapılan zulmün 
sadece o kampta yaşayanları etkilemesine de razı 
değillerdi. Aksine bütün Arap dünyasına, dünya 
müslümanlarına şu söyleniyordu: Gördüğünüz gibi 
biz her türlü zulüm ve katliamı yaparız ve sizin 
elinizden hiçbir şey gelmez!..

       Arap ülkelerinin yöneticileri, Filistin’de, 
Cenin Mülteci Kampında yaşananlar karşısında, 
ellerinden gelen yegane işi yaptılar: Televizyon 
ekranlarında gördükleri vahşetle sokağa fırlayan 
yurttaşlarını, sokağa çıkma yasağı ilan ederek 
evlerine tıktılar. Böylece Arapların ve müslüman 
yığınların ruhu, Cenin mülteci kampında bebek 
cesetleri üzerinde dolaşan tank paletleri görüntüsü 
ile ezildi. 
       Ebu Garip Hapisanesindeki işkence fotoğraf-
ları, işkence türlerinin seçiminin de rasgele olma-
dığını gösteriyor. İşkenceler özellikle cinsel taciz, 
cinsel aşağılama ve hayvan muamelesi yapma üze-
rinde yoğunlaşmıştı. Çırılçıplak üstüste yığılmış, 
her türlü cinsel tacize maruz bırakılmış erkek ve 
kadınlar, birbiriyle cinsel ilişki kurmaya zorlanan 
erkekler; boynuna ip bağlanarak hapisane koridor-
larında, bir kadın gardiyan tarafından dolaştırılarak 
aşağılanan erkekler vs. Elbette elektrik verme gibi 
“teknik” yöntemler de ihmal edilmiş değildir. 
(Elektrik verme işkencesi, kendi başına bile, “mün-
ferit” iddiasını çürütmeye yeterlidir.)
       Ve ne kadar ilginçtir, sanki herkes durmadan, 
işkence yaparken görüldüğü hatıra fotoğrafları 
çekmiş ve çektirmiştir. İşkencenin her yönüyle 
fotoğraflanması da sistemin bir gereğidir. Elbette 
Amerikan ordusunun böylesine alçaklıklara yatkın 
personel sıkıntısı çekmediği de gözden kaçırılma-
malıdır. Personel denilince akla sadece er ve erbaş 
rütbesindeki gardiyanlar gelmemelidir. Amerikan 
ordusunun konuyu soruşturmakla görevlendirdi-
ği General George Fay’ın raporunda, Ebu Garip 
hapisanesindeki işkence uygulamasına istihbarat 
görevlilerinin yanısıra, sözleşmeli sivillerin, CİA 
uzmanlarının ve sağlık personelinin de katıldığı 
ve subayların ise uygun ortamı hazırladığı bilgisi 
yeralmaktadır.
       Özetle Amerikanizm nedir sorusunun cevap-
larından birisi Ebu Garip Hapisanesinde yaşanan-
lardır. Amerikanizm sistematik işkencedir. İşkence 
ile yaygın ve kitlesel bir aşağılamanın gerçekleş-
tirilmesidir. Irak halkının bu yolla ruhuna tasallut 
edilmesidir. 
       “Ama işkenceciler yargılanıyor” diye 
Amerikalılardan fazla Amerikancılık yapmaya yel-
tenecek Hürriyet yazarı Cüneyt Ülsever gibilerin 
cevaplandırması gereken sorular şunlardır: Hangi 
rütbedeki suçlular soruşturmaya uğradı? Kaç tane-
sine ceza verildi? Ne türden cezalar verildi? Biz 
söyleyelim. Erat seviyesinde bir kaç sembolik suçlu 
ordudan ihraç edildi. Kesinleşmiş bir ceza henüz 
ortada yok. 

“Hepiniz İçin Felaket” Olsun 
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Sivillere Karşı Terörizm 
Amerikanizmdir
       En yeni örnek Telafer’dir. Şehirde “Şii terörist-
lerin” olduğu iddiasıyla Amerikan güçleri Türkmen 
nüfusun yoğun olduğu bu şehri kuşatmış ve hava 
bombardımanı yapmıştır. Hava Kuvvetlerinin 
bombardımanı ile “terörist” vurmaya çalışmak, 
tipik İsrail uygulamasıdır. Maksat bütün bir şehri 
cezalandırmak, alt yapısını çökertmek, binlerce 
insanı evsiz ve işsiz bırakmak; böylece çaresiz ve 
adalet beklentisi kırılmış, teslim alınmış bir halk 
yaratmaktırr. 
       Necef, Kerbela, Felluce, Bağdat’ın Sadr bölgesi 
ve başka örneklerde de aynı şey yaşandı. Mümkün 
olduğu kadar büyük ölçüde yıkıma yolaçıldı. Sivil 
ölümlerinin çokluğu önemsenmedi. Direniş yaşa-
nan yerlerde, İsrail’in Filistinlilere yaptığı türden 
cezalandırma saldırıları gerçekleştirildi, dozerlerle 
evler yıkıldı.
       Bir ülkeye demokrasi, özgürlük ve refah götür-
me iddiasındaki bir işgal gücünün, halkın her türlü 
adaletten bütünüyle umudunu kaybetmesine yola-
çacak uygulamaları tercih etmesi nasıl açıklanabilir. 
Düğünler, okullar, çarşılar bombalanmakta, sayısız 
sivilin ölümü ve yaralanması vakasına rağmen,  
hiçkimse cezalandırılmamakta; mağduriyetlerin 
tazmini yönünde en küçük bir adım atılmamakta 
ve Amerikan askerlerinin savaş suçları mahke-
mesinde yargılanmasına yolaçacak uluslararası 
anlaşmalar ABD tarafından tanınmamaya devam 
edilmektedir.
       Amerikanizm, ölçüsüz bir güç kullanımı 
yoluyla ölçüsüz yıkıma ve insan kaybına yolaçarak 
halkı terörize etme zihniyetidir ve bu bakımdan 
İsrailin işini, İsrail yöntemleriyle yapmaktır. 

Amerikanizm İslamizmdir, fanatizmdir
İslam ülkelerindeki bütün batıcı rejimler, 

Saddam’ınki dahil, aynı zamanda baskıcı rejim-
lerdi. Olduğu kadarıyla işçi hareketini, komü-
nist muhalefeti ezdiler. Cezayir’den Mısır’a, 
Türkiye’den Pakistan’a, Suriye’den Irak’a, bütün 
batıcı yönetimler solun gelişmesini önlemek için 
şiddet uyguladılar; yasakladılar; çoğu ABD des-
teğinde darbeler gerçekleştirildi ve işkenceciler 
Amerikan kurslarında eğitildiler. 
       Bu rejimlerin tamamı, solun gelişmesini önle-
mek üzere islami hareket ve örgütlenmeleri teşvik 
ettiler. Bu örgütlerin sola karşı işledikleri suçları 
kovuşturmadılar, örtbas ettiler.

       Aynı zamanda bu rejimlerin tamamı ahlaki 
bakımdan çürümüş; yolsuzluk ve hırsızlığın siste-
min temel karakteristiklerinden birini oluşturduğu 
rejimlerdi. Gelir dağılımları aşırı bozulmuştur ve 
yoksulluk yaygındır. 
       Baskıcı, adaletsiz ve ahlaksız bir rejim kar-
şısında sol bir muhalefet geliştirmenin kanalları 
şiddetle kapatılınca; sosyal muhalef rejim açısından 
da meşru görülen islami zeminlerde gelişti. İran’da 
islamcılar yönetimi ele geçirdi. Cezayir’de yaşanan 
içsavaş hatırlardadır. Mısır’da, Suriye’de, Tunus’ta, 
Pakistan’da, Türkiye’de islami muhalefet zaman 
zaman rejimlerin meşru siyaset kanallarından 
akarken; zaman zaman da radikalleşme eğilimi 
gösterdi. Her durumda az veya çok güçlenmiş radi-
kal uçlara sahip oldu. 
       İsrail’in Filistin toplumu nezdinde itibarı 
yüksek FKÖ’ye karşı Hamas’ın gelişmesini nasıl 
desteklediği biliniyor. Ortadoğu’da ilerici, özgür-
lükçü akımların kökünü kurutmak için el ele veren 
emperyalizm ve bölge ülkelerinin yönetimleri, 
şimdi sosyal muhalefetin bütünüyle islami renk-
lerde gelişmesinin ve radikalleşmesinin sonuçlarını 
yaşamak durumunda kalmıştır. Üstelik bu örgütle-
rin besleneceği zeminler bugün de büyütülmeye 
devam edilmektedir.
       Irak’ta işgal güçlerinin nezaretinde oluşturulan 
geçici Anayasa, Saddam döneminden bile çok 
gerilerdedir. Kadınların en temel hakları ve laik 
kurumlar budanmıştır. Saddam rejimi Arap milli-
yetçiliği zemininde yükselirken, bugün oluşturulan 
rejimin temeli bütünüyle islamidir. İşgal güçleriyle 
işbirliği yapan Şii gruplarla ve Sünni cemaatlerle 
uzlaşarak, radikal islami grupların önünün kesile-
bileceği zihniyetiyle hareket edilmektedir.
       Ancak Amerika’nın Irak halkına karşı işlediği 
sayısız suç karşısında tepkisizce, beklemek ve işgal 
kalktığında yönetime gelmeyi hayal etmekten 
başka ufku olmayan büyük cemaat önderlerinin 
itibarı giderek zayıflarken, radikal örgütlerin gücü 
büyümektedir. 
       İsrail’in siyonist vahşeti Filistin’deki özgürlük 
ve kurtuluş hareketini bütünüyle islamileştiriyor. 
Irak işgali ise Irak’ı işgalden önce hayal edilmesi 
bile mümkün olmayacak ölçüde islami anlamda 
radikalleştirmektedir. Adı sanı olmayan bir sürü 
örgütçük sivilleri kaçırarak boğazlarını kesmekte 
ve eylemlerinin meşruiyetini islamda aramaktadır-
lar.
       İşgalin üzerinden iki yıl geçmeden Irak’ta din-
sel çeşitlilik asgariye inmiş; sosyal doku bütünüyle 
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dinselleşmeye yönelmiştir. Koalisyonun kurmayı 
vaadettiği demokrasi ise bütünüyle göstermelik bir 
seçim mekanizması ile sınırladır. Başbakan Allavi 
ise, Irak direnişinin en güçlü olduğu bölgeleri şim-
diden “güvenlik sağlanamaz” gerekçesiyle “temsili 
demokrasi” mekanizmalarının dışına çıkarmıştır. 
Amerikanizmin demokrasisi, ülke çapında bir 
temsili mekanizma kurma vaadi bile değildir.
      Anti-Amerikanizm Güçleniyor
       Emperyalizmin yerine “yeni sömürgecilik” 
yöntem ve mekanizmalarını koyarak, 20. yüzyılda 
tasfiye ettiği klasik sömürgecilik dönemi, Irak’ın 
işgaliyle birlikte gene emperyalistler tarafından 
hortlatılmıştır. İşgalin ilk günlerinde yağmacılık 
ve cinayet salgınıyla ilgilenmek yerine, petrol 
bakanlığının güvenliğini sağlayarak işe koyu-
lan ve petrol kuyusu yangınlarını söndürmeye 
öncelik veren ABD, bölgede “Irak’ın petrollerini 
çalmak üzere gelmiş bir hırsız” olarak görülüyor.  
Bu resme İsrail’in bölgeye vermek istediği şekli, 
İsrail yöntemleriyle ve İsrail’den çok daha büyük 
bir güçlü verme çabası da ekleniyor. ABD artık 
sadece İsrail’in müttefiki değil, ta kendisi olarak 
algılanıyor. Ebu Garip Hapisanesindeki olup biten-
ler ve ölçüsüz güç kullanımı ile sivillere uygulanan 
vahşet ve şehirlerin yerlebir edilmesi bu algıyı 
derinleştiriyor. 
       Bu resmin anti-Amerikanizmi güçlendirme-
sinde şaşılacak bir yan yoktur. 
       Tek sorun anti-Amerikanizmin, olabilecek en 
ilkel kanallarda gelişme imkanı bulabilmiş olması-
dır. 
       Powell’ın kabul ettiği bu iki gerçek; 1) Bölgede 
anti-Amerikanizmin güçlenmesi ve 2) Irak’ta işle-
rin işgal güçleri açısından kötüye gitmesi sürecin 
geleceği açısından neye işaret ediyor? 
       Birincisi Amerikan emperyalizmi, Ortadoğu’da 
veya genel olarak “Doğu”da antipatik görünmekten 
ciddi bir rahatsızlık duymuyor. Başka bir deyişle, 
politik stratejilerini oluşturur ve uygularken, belki 
de en az dikkate aldığı şey, Ortadoğu halklarının 
tepki ve hassasiyetleridir. Zaten bu coğrafyada yeni 
bir yapılanma peşindedir. Büyük Ortadoğu projesi 
Afrika’nın kuzeyinden başlayarak, Asya içlerine 
kadar bütün müslüman dünyayı içeriyor. Bu coğ-
rafyanın bütününde sisteme yeniden eklemlenmeyi 
sağlayacak bütünsel bir değişimin, en azından 
üzerinde konuşulup tartışıldığını biliyoruz. Hatta 
bundan rahatsız olan ve ABD yönetimine yakın 
yerlerde, kendilerinin tasfiyesi halinde bölgenin 

ABD için daha tehlikeli olacağı yönünde kulis 
yapan Arap yöneticileri bile var. 
       Böyle bir projenin gerçekleşmesini; bölgede 
batı tipi bir demokrasinin inşası olarak anlayan ve 
bu hayali alkışlayan pek çok insan var. Sovyetler 
Birliği’nin çözülüşünden sonra ve son olarak 11 
Eylül’den sonra “batı demokrasileri”nin ve özellik-
le Amerikan “demokrasisinin” yaşadığı değişimi 
ve erozyonu; emekçi sınıfların hak kayıplarını ve 
genel olarak toplumsal ve bireysel özgürlüklerden 
yapılan fedakarlıkları hatırlayınca, bu tür hayallen-
melere şaşırıyorsunuz. Kendi ülkesindeki demok-
ratik hak ve özgürlüklerden bu kadar rahatsız, vaz-
geçmeye bu kadar istekli bir yönetici oligarşinin, 
başka ülkelere gerekirse savaşarak demokrasi ihraç 
edeceği hayaline ya sadece gülersiniz, ya da aynı 
zamanda tiksinirsiniz. Büyük Ortadoğu Projesi 
Evangelist/Yahudi dini bakış açısıyla da beslenen, 
bütün bölgeyi İsrail için dikensiz gül bahçesi ve 
emperyalist çıkarlar için güvenli bir bölge yapma 
projesinden başka bir şey değildir. Ve ABD yöne-
timi bu amacı ne gizlemekte, ne de buna yönelik 
tepki birikiminden rahatsızlık duyarak bu tepkiyi 
hafifletme yoluna gitmektedir. 

Sırada İran Var
       İkincisi Irak’ta işlerin kötüye gitmesi, asla böl-
genin terkedileceği anlamına gelmiyor. Irak’ın işga-
li stratejiktir ve ABD’nin Demokrat Başkan adayı 
Kerry’nin Bush’tan daha asker profil verme gayre-
tinin arkasında, işgalciliğin parti politikası değil, 
devlet politikası olduğu gerçeği bulunmaktadır. 
Sadece Bush’u ve ekibini eleştirerek özgürlükçülük 
oynamaya çalışan Demokrat parti yandaşı sanatçı/
sinemacı takımının, eğer kendi adayları seçilirse, 
mahçup olması bu bakımdan kaçınılmazdır. 
       Irak yakın ve hatta orta vadede terkedilme-
yecektir. Ancak Irak’taki direnişin arkasında 
bulunduğuna inanılan İran “desteği”ne, bütün 
dünyanın inandırılması için gösterilen gayrete 
bakılırsa, savaşın İran’a da sıçratılmak istendiği 
anlaşılacaktır. Gerek Amerikan basını ve ve arada 
Türkiye’deki Amerikancı basın İran’ın nükleer 
potansiyellerini büyütmesi ve bunun dünya barı-
şını tehdit gücü üzerine sonu gelmez masallar 
anlatmaktadır. Hatta İsrail, düne kadar Birleşmiş 
Milletler Örgütünü tanımadığını ilan ettiği, 70’in 
üzerinde BM kararını uygulamadığı halde, BM’ye 
İran’ın nükleer silah yapmaya çalıştığı şikayetinde 
bulunmuştur. Kaldı ki, sadece Ortadoğu’nun değil, 
dünyanın en büyük nükleer başlık stoklarından 
birine sahip olan İsrail’in bu şikayeti elbette kurtun 
kuzudan şikayeti gibidir. Bu şikayet girişiminin, 
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İran’ın nükleer kapasitesine yönelik bir saldırıyı 
meşrulaştırma amacına yönelik olduğu kuşkusuz-
dur.
       Diğer bir kampanya ise Irak’taki direniş hare-
ketinin, özellikle Şii muhalefetin İran tarafından 
sadece desteklenmediği, hatta doğrudan yönetildi-
ği fikri üzerinde inşa edilmektedir. Buna yönelik 
sayısız varsayım ve senaryo haber kılığına sokul-
muş olarak gazetelerde sürekli yeralmaktadır.
       İşgalciler işler ne kadar kötüye giderse gitsin 
Irak’tan çıkmaya niyetli değildir; aksine savaşı böl-
geye yayarak direnişi zayıflatma ve bölgeyi doğru-
dan işgal yoluyla yeniden şekillendirme konusunda 
kararlıdırlar.

Irak’ın Muhalefeti
Irak muhalefeti nedir? Bu soruya çok sayıda 

örgüt adı sıralayarak cevap verenler var. Örgütlerin 
kendileri de, adları da pek yenidir ve gerçekte neyi 
ne kadar temsil ettikleri tamamen meçhuldür. 
Özellikle bir iki sivili kaçırarak, bazan bu sivilleri 
boğazlayarak adını duyurmaya çalışanları Irak 
muhalefeti olarak görmek, işin sansasyon kısmıy-
la ilgilenenler için yeterli olabilir. Irak direnişi iki 
temel güçten oluşuyor. Bunlardan birincisi Sünni/
Arap kökenli, başlangıçta Saddamcı, muhtemelen 
şimdi Saddam’ın kendisiyle çok da fazla ilgili 
olmayan, ama Irak’ta geleneksel Arap milliyetçi-
liğini temsil eden kanattır. Bu kanadın bütününü 
temsil eden veya ağırlıklı kısmını veya anlamlı bir 
azınlığını temsil eden her hangi bir örgüt ortaya 
çıkmış değil. Esasen bu muhalefet Saddam’a bağlı 
güçler veya BAAS’çılar olsaydı, yeni bir örgüt 
adı aramazdık; çünkü BAAS’çılar olarak tanınır, 
bilinirlerdi. Baas’ın bütünlüğü dağılmış; ancak 
kapsayıcı bir örgütlenme de ortaya çıkmış değildir. 
Bu damar geniş bir halk hareketidir, kendi önderli-
ğini yaratmaktan henüz uzaktır. Ancak bu büyük 
damarı temsil iddiasıyla ortaya çıkmış kimi islamcı 
örgütçükler amaçladıkları kapsayıcılığa ulaşmak-
tan çok uzaktırlar. 
       Irak muhalefetinin ikinci büyük damarı Şii 
Arap yığınlar içindedir. Burada ise önderlik mev-
cuttur; ancak 1) Bu önderliğin etkisinin Şii yığınlar 
içindeki nüfuz sınırları bu büyük potansiyelin 
sadece bir bölümünü içine çekebilmiş haldedir. 2) 
Maalesef bu önderlik dini bir önderliktir ve Irak 
modernleşmesini Saddam döneminin bile çok geri-
sine götürme arzusundadır.  Mukteda El Sadr’dan 
sözediyoruz. Sadr’ın direnişçi çizgisi, inişli çıkışlı 
gelişse de etki sınırları Sadr’ın cemaatininin sınır-
larından  taşmış; Sistani gibi “beklemeci” tutum 
sahibi büyük Ayetullah’ı bile, Sadr’ın öldürülmesi-

ni sesizce beklemek üzere kaçtığı Londra’dan geri 
gelmeye ve bütün Şiileri Necef’’e doğru yürüyüşe 
davet etmeye mecbur bırakmıştır.
       Şii muhalefeti henüz olgunlaşmaktan uzaktır. 
Dinci bir akım olması en önemli zaafıdır.  Ancak 
bir büyük kapıdır. Sünni-Arap muhalefeti bir diğer 
büyük kapıdır ve askeri bakımdan da siyasi bakım-
dan da olgunlaşmaya ihtiyacı vardır. Bu iki muha-
lefet kanalının bir yatakta akmaya başlamasına ise 
daha zaman olduğu açıktır. Böyle bir ortak ulusal 
muhalefet olma hali bile, askeri/siyasi bakımdan 
işgalin sürdürülmesini imkansız hale getirmeye-
bilecektir. Irak muhalefeti işin asli unsuru olmaya 
adaydır, çünkü sürecin iç dinamiğidir. Ancak Irak 
muhalefetinen olgunlaşmasının ve bir ulusal kur-
tuluş mücadelesine başarıyla önderlik etmesinin 
önünde, cemaatçi niteliği bir engeldir. Bu nitelik bir 
ölçüde aşılsa bile, ABD’nin, sadece Irak’ın içinden 
değil, dünyanın içinden sıkıştırılması şarttır. 
       Bir üçüncü unsura tam da burada değinmek 
gerekir. Kaide örgütünün uzantısı olan kimi örgüt-
ler, yukarıda sözü edildiği üzere Irak’ın içinde 
adam kaçırma, sabotaj vb türünden eylemler 
yapmaktadırlar. Bu tür uzantı örgütlerin bazıları da 
Türkiye’de, Suudi Arabistan’da, Endonezya’da ve 
son olarak Mısır’da görüldüğü üzere “Irak’ın dışın-
dan ancak dünyanın  değişik yerlerinden işgalcilere 
ve İsrail/Yahudi hedeflerine vurmaktadırlar. Bu 
organizasyonun eylemlerinin çoğunlukla ses getiri-
ci olması, halk muhalefetini sanki bu örgüt ve uzan-
tıları temsil ediyor gibi bir görüntü ortaya çıkar-
maktaysa da, bunun doğru bir izlenim olmadığını 
söyleyebiliriz. El Kaide ve uzantılarının eylemleri, 
genel olarak işgalcilerin meşruiyet arayışlarının bir 
imkanına dönüşmüş bulunmaktadır. Bu örgütün 
ilgisiz yerlerde, halka zarar veren eylemleri veya 
kaçırdıkları sivilleri kameralar önünde boğazlama-
ları, işgalcilerin sadece Irak’ta değil, dünyanın her 
yerinde müslüman veya kısaca “Doğu”lu insanlara 
karşı uyguladıkları baskı, şiddet ve aşağılamaların 
meşrulaştırıcısı olmaktadır. 
       Bu örgütlerin adam kaçırma ve katletme 
şeklindeki eylem anlayışlarının elbette şiddetle 
karşısındayız. Ancak tır ve kamyon şoförü, işçi, 
mimar, mühendis vb. çalışan olarak Irak’a giden ve 
işgal güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayan veya orada 
işgalcilerden alınmış ihalelerde istihdam edilen 
Türkiyeli veya başka ülkelerden insanlara da çağ-
rımız şudur: Irak’a gitmeyin !.. İşgalcilerin hiçbir 
ihtiyacını karşılamayın !... İşgalcilerin dağıttığı iha-
lelerin şantiyelerinde görev yapmayın !... Ülkenizde 
iş bulamıyorsanız, aldığınız ücret geçinmenize yet-
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miyorsa, patronlara ve hükümete karşı örgütlenin, 
mücadele edin. 
      A. Gül Kimlerdendir?
       Türkiye’nin Dış İşleri Bakanı Abdullah Gül, 
Irak’ta koalisyon güçlerinin işlerinin kötüye 
gitmesi üzerine, muhtemel bir “başarısızlık”tan 
bahisle, “Hepimiz için bir felaket olur” diyor. 
Gül ve AKP Türkiye’nin gelmiş geçmiş en batıcı 
ekibidir. İslamcıdırlar, ama  müslümanlıkları da, 
islamcılıkları da batıya göredir. Uymayan yerinden 
vazgeçerler. Bunları ne Bağdat’ın bombalanma-
sı, ne binlerce sivilin öldürülmesi, ne Ebu Garip 
Hapisanesinde çekilen işkence fotoğrafları, ne 
Filistinlilere Şaron’un uyguladığı vahşet etkiler. 
Kalpleri de zihinleri de, aynen kendilerinden önce 
hükümet etmiş laik/seküler partiler gibi, mühürlen-
miş ve  “dünyanın emperyalist efendilerine” teslim 
edilmiştir. Gül ve arkadaşları, kendilerini efendile-
rinin ortağı sanarak “hepimiz” demektedirler. 
       Mevcut Arap rejimlerinin yöneticileri bunlar-
dan beterdir ve gösteri imkanları bile yoktur. Bu 
yüzden, Şaron’un Filistin’e karşı uyguladığı vahşi 
soykırıma bile ciddiye alınır bir tepki verebilmiş 
değillerken, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın küçük gösterisine teslim olmuşlardır. 
İslam Konferansı Örgütü’nün genel kurulundan 
kısa bir süre önce R.T. Erdoğan İsrail politikalarına 
ve Şaron’a karşı bir “gösteri taarruzu” düzenlemiş-
tir. En sert demeçlerin verildiği günlerde Türkiye 
ile İsrail arasında bütün gerçek ilişkiler olağan 
düzeyde sürmüştür. Elbette İsrail ve uzantıları 
açısından, sözkonusu gösterinin bile Erdoğan’ın 
şahsına yönelik bir güvensizlik yaratmaması müm-
kün değildir. Bu yüzdendir, siyonistler için R.T. 
Erdoğan’dansa, Abdullah Gül daha güvenilir bir 
isim olmayı sürdürüyor. 
       Görünürdeki gerginlik meyvesini vermekte 
gecikmedi. İKÖ Genel Sekreterliğine Türkiye’nin 
gösterdiği aday, Ekmelettin İhsanoğlu seçildi. 
Üstelik de eskiden olduğu gibi “istişare” ve 
Suudilerin işareti yoluyla değil; Büyük Ortadoğu 
Projesinin ruhuna uygun olarak, ilk defa oylama 
yoluyla bu seçim gerçekleştirildi. İKÖ Genel 
kurulunun mürekkebi kurumadan, Ağustos’un 
20’sinde, R.T. Erdoğan AKP’nin Dış ilişkilerden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, 
Ömer Çelik, Egemen Bağış ve Mevlut Çavuş’tan 
oluşan dört kişilik ekibi, ilişkileri onarmak üzere 
İsrail’e gönderdi. İlişkilerin onarıldığı açıklandı-
ğına ve İsrail Filistinlilere karşı tutumunu zerre 
kadar değiştirmediğine göre; heyet Erdoğan’ın 
İsrail’e yönelik eleştirilerinin ciddiye alınmama-

sını, tamamen gösteri amaçlı olduğunu söylemiş 
ve muhataplarını ikna etmiş olmalıdır. Ekip böyle 
bir açıklamayı ikna edici şekilde yapabilir; çünkü 
tamamı Başbakanın çok yakınlarıdır ve AKP’nin 
“beyin takımı” içinde yeralmaktadırlar.
       Görüldüğü gibi, Filistin halkının çektiği acı-
ların istismarına, bu güne kadar bu pis politikayı 
uygulayarak gerici, faşizan rejimlerinin meşruiyeti-
ni güçlendirmede kullanmış Arap yönetimlerinden 
sonra, AKP hükümeti eliyle Türkiye de katılmış-
tır.
       ABD ve İsraille dostluğu başa koyan AKP’nin 
başka türlü davranması  beklenemezdi. Diğer taraf-
tan AKP, en temel dış politika tercihleri itibariyle 
devletin geleneksel tercihlerinden bir milim sapmış 
değildir. Aksine, batıcılık, ABD’cilik ve İsrailcilik 
konularında devletle tam bir uyum içindedirler. 
       Peki hiç mi farklılık yok? Var. Üstelik 
Türkiye’nin stratejik bakışının bütünlüğünün, yeni 
bir bütünlüğe ulaşmak üzere,  parçalanmasına yola-
çacak ölçüde.
      Türkiye’nin Stratejik Bakışının 
Bütünlüğü Meselesi

A. Gül’ün “Hepimiz” derken, “bütün batılılar”, 
“emperyalist büyüklerimiz ve siyonist kardeşle-
rimiz”, demek istediği açıktır. Ancak bu açıklık 
Türkiye’deki diğer “batıcıları” acaba içermekte 
midir? Diğer batıcılar tanımının içine elbette TSK 
üst yönetimi, yüksek bürokrasi, büyük sermaye/
TÜSİAD, “sol kemalistler”, CHP ve MHP’yi koy-
mak gerekir. 
       AKP’nin özellikle TSK üst yönetimi ile stratejik 
bakış açısı itibariyle farklılaştığını görmek gerekir. 
Geçmişte hangi parti olursa olsun iktidara geldiğin-
de TSK ile “devlet politikası”, “milli çıkarlar” gibi 
ortaklıkları korumakta büyük titizlik gösterirlerdi. 
Herbiri için, aralarındaki renk farklılıkları ne olur-
sa olsun “Devlet partisi” denilmesinde bir haksızlık 
sözkonusu değildi. Sola, işçi hareketine ve Kürt 
taleplerine karşı tutumda; Kıbrıs ve Kuzey Irak 
konusunda devlet ve siyasi partilerin, eğer iktidarda 
iseler hiçbir görüş ayrılıkları olmazdı. Hatta siyasi 
partilerin bu konularda farklı görüşleri sözkonusu 
olsa bile, kendileri de bu görüşleri ciddiye almaz, 
iktidara geldiklerinde önlerine konulacak “kırmızı 
kitap”ta ne yazılıysa, Dış İşlerinde ne pişirilmişse, 
MGK Genel Sekreterliğinden gelen dosyaların içe-
riği ne söylüyorsa, vb. onu benimserlerdi.
       Bu stratejik bakış birliği, ilk defa AKP iktida-
rında bozulmuş görülüyor.
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       TSK işgal altındaki Irak’ın kuzeyinde bir Kürt 
devletinin kurulmasını bir tehdit olarak algılıyor. 
AKP hükümeti ise TSK’nın “irtica” konusundaki 
hassasiyetini bir tehdit olarak algılıyor.
       TSK, Kıbrıs’ta “Annan Planının” kabulünü, 
bir başka deyişle Denktaş çizgisi dışındaki bir 
gelişmeyi “tehdit” olarak algılıyor. AKP hükümeti 
ise TSK’nın siyasetteki ağırlığını bir tehdit olarak 
algılıyor. 
       TSK, ABD’nin Türkiye’deki en geleneksel müt-
tefiki. Türkiye NATO üyesi. TSK NATO’nun en 
büyük ikinci ordusu. Ortadoğu dünya siyasetenin 
bütün kritik düğümlerinin bulunduğu bölge. TSK 
bölgeye doğrudan müdahale edebilecek konumda 
ve bir süredir müdahale edebilecek kabiliyette bir 
ordu. 
       Bu liste uzayabilir. Ancak bir süredir ABD’nin 
bölgedeki planları ile, TSK’nın yaklaşımları arasın-
da bir açının ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle 
Irak Kürdistanı’nda ABD’nin yolgöstericiliği ve 
himayesinde ve Türkiye’nin  (ve elbette TSK’nın) 
desteğinde yaşanan oluşumun devletleşme istida-
dı göstermesi üzerine; ancak bu noktadan sonra 
bir açının meydana geldiğini görüyoruz. Bu açı 
TSK’nın bölgedeki fiili mevcudiyetine karşı, kafa-
ya çuval geçirme gibi sembolik girişimler dahil 
gösterilen tahammülsüzlükle; Musul ve Kerkük’te, 
Telafer’de demografik yapının Kürtler lehine, çoğu 
zaman da ABD’nin askeri desteği altında değişti-
rilmesi yönündeki çabalarla ve nihayet PKK’nin 
bölgedeki varlığına karşı herhangi bir girişimde 
bulunulmamasıyla büyüdü. 
       AKP bu konularda meydana gelen açıyla çok 
ilgili görünmüyor. Bir kaç göstermelik demeç 
dışında tepki olmaması bir yana, Amerikan kay-
naklarında tam tersi bilgilerin olduğu anlaşılıyor. 
AKP hükümetinin Irak’ın kuzeyinde bir Kürt 
devletinin kurulmasına karşı olmadığı; Kerkük 
konusundaki hassasiyetin TSK’ya ait bir hassasiyet 
olduğu; bu konularda Recep Tayyip Erdogan’ın 
daha “ulusalcı” davrandığı, buna mukabil A. 
Gül’ün daha güvenilir bulunduğu yolunda haberler 
ortalıkta uçuşuyor. Eğer bölgede bir Kürt devleti 
kurulursa, buna AKP hükümetinin ses çıkarma-
yacağı, TSK’nın bir operasyon ihtimaline karşı ise, 
AB’nin ve büyük basının desteğinde hükümetin bir 
kampanya yürüteceği ve ordunun “sinirlenmekten 
başka manevra imkanının olmadığı” değerlendir-
meleri yapılıyor.
       Gerçekten de AKP, “batıcı” TSK’nın Kuzey 
Irak, Kerkük, Kıbrıs konularındaki hassasiyetle-
rini paylaşmak yerine; “batıcı” büyük sermaye ile 

(TÜSİAD’la denilebilir), Doğan grubu ve Bilgin 
grubu medyasıyla birlikte ve AB’nin desteğiyle 
başka bir yol izliyor ve esas olarak TSK’nın siya-
setteki etkisinin sınırlanmasını, en önemli stratejik 
amaç olarak kavrıyor.  Örneğin, Hükümetin dış 
politika uzmanlarından Ahmet Davudoğlu, hükü-
metinin TBMM’ye teklif ettiği, oylamaya katı-
lanların çoğunluğunun (tamamı AKP’li) oylarını 
almış; ancak bir usul kuralı gereği kabul olmamış 
tezkerenin geçmemesinden duyduğu memnuniyeti 
şöyle anlatıyor: “Eğer geçseydi, o bölgede sıkıyö-
netim ilan edilecekti. Bu da TSK’nın güçlenmesine 
neden olacaktı.” 

Hükümet, Türkiye’nin stratejik bakışının 
bütünlüğünü; TSK’dan farklı bir tutum alarak ve 
böylece TSK’nın etkinliğini geri plana çekmeye 
çalışarak parçalıyor.
      Bu kötü mü?
       Bir süredir TSK’nın “anti-emperyalistliği”, 
“anti-Amerikanizmi”, “bağımsızlıkçılığı” üzerine 
bolca laf ediliyor. NATO üyeliğiyle övünen bir 
ordu üst kademesinin anti-emperyalistliği iddiası 
gerçekten pek hoştur. Aynı şekilde Türkiye’nin 
ABD-İsrail eksenine oturmasına en çok katkı 
koyan ve koymaya devam eden ordunun anti-
Amerikan, anti-emperyalist ve bağımsızlıkçı 
olduğu yolundaki görüşler de pek şirindir. Sedat 
Peker’den Alaattin Çakıcı’ya, Abdullah Çatlı’dan, 
Haluk Kırcı’ya, Sedat Bucak’a, memlekette ne 
kadar faşist mafya bozuntusu varsa; hepsinin 
bir yerlerinden paşa bağlantıları, “tamburalılar”, 
“Küçük paşalar”, muhabbet halinde fotoğraflar 
çıkmaya devam ederken; üstüne Faik Türün’den 
Kenan Evren’e, bir tek darbecisini bile “terketti-
ğine” dair en küçük bir işaret yokken; TSK’ya bu 
türden sıfatlar yapıştırarak, bu kurumun şahsında 
kendince bir “müttefik” imal etmeye çalışan solcu 
süprüntülerinin hayal dünyasından sözediyoruz.

       Bu yaklaşım, her gerilimde, gerilimin tarafla-
rından birisini müttefik, diğerini düşman konumuna 
yerleştirerek siyaset kurgulamaya alışmış “cepheci” 
bakış açısının bir acaipliğidir. Sözde Amerikan 
emperyalizmine karşı mücadele etmek için cep-
hesini durmadan genişleten, bu arada Ülkücü 
faşistleri de “anti-emperyalist cepheye” dahil eden 
İşçi Partisi’nin içine düştüğü siyasi çukur kimseye 
ders olmayacaksa; bu partiye yakın Ulusal Kanal’ın 
haber sunucusuna İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı 
olacak hergelenin tecavüzü ders olsun. Adam 
Savcıya ifade vermiş, dışarı çıkarken basına şöyle 
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söylüyor: “Bu Türk milliyetçilerine kurulmuş bir 
komplodur. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”. 
Haliyle tecavüze yardım ve yataklık eden zihniyet 
Aydınlıkçılık, şahıs ise Perinçek’ten başkası değil-
dir.

       Dolayısıyla AKP islamcı, sermayeci, AB’ci ve 
Amerikancı olduğu için ne yapsa yanlıştır; O’nun 
karşısında yeralanlar ise doğrudur, bağımsızlık-
çıdır, diyen bir siyaset anlayışı olamaz. Aksine 
hangi maksatla yapılmış olursa olsun, Kıbrıs’ta 
Denktaş’ın değil, Mehmet Ali Talat’ın tutumuna 
ortak olmaları hem Türkiye, hem Kıbrıs halkları 
için fevkalade olumlu olmuştur. Kuzey Kıbrıs’ta 
solcu CTP ve O’nun lideriyle teması reddeden 
ve “Denktaş muhalifleriyle görüşmem” diyen 
Baykal’dan, “Bin beş yüz sivil toplum kuruluşu-
nun” katılımıyla yaptıkları mitinglere bin kişiyi 
toplayamayan nasyonalistlerden çok daha doğru 
bir iş yapmışlardır. 

       AB’ye giriş için, “Avrupa değerlerine inandıkla-
rı için değil, TSK’nın bir daha 28 Şubat yapamama-
sı için”, bu maksatla çaba harcıyorlarmış!. Olsun!.. 
Netice itibariyle çıkardıkları uyum paketleriyle 
Türkiye’deki “burjuva demokratik devrimin” son 

ve oldukça kapsamlı bir atılımını gerçekleştiriyor-
lar. Sol bu yapılanlara burun kıvıracağına, yapılan 
yasal değişikliklerin açtığı özgürleşme kanallarını 
halka, emekçilere maletmenin imkanları üzerine 
çalıştığında; bu kanalları kullanılır hale getirmenin 
yollarını aradığında, Türkiye’nin çehresinde de ger-
çek değişimler gerçekleşecektir.

       AKP’nin “Türkiye’nin çıkarlarından çok, ülke 
içi güç mücadelesinden başarılı çıkma güdüsü” ile 
davrandığı veya “Türkiye’deki stratejik düşünce 
şeklinin tamamen sistem içindeki güç mücadelele-
rine dayandığı” ve böylece stratejik bakış bütünlü-
ğünün bozulduğu şeklindeki değerlendirmeler; bizi 
taraf olmaya değil; kendimizi taraf haline getirme-
nin imkanlarını görmeye davet ediyor. 
       Ortadoğu dünya siyasetinin belirlendiği böl-
gedir. Kaybeden ve kaybettikçe savaşı büyütmeyi 
çare sayacağı anlaşılan emperyalist-siyonist blok 
ve kendilerini bu blokun ortağı sayanların gelece-
ği yoktur. “Hepsini” bekleyen bir dizi “felakettir. 
Abdullah Gül’ün endişesini haklı çıkarmak, kaçır-
dıkları zavallı sivillerin gırtlağını kesmeyi marifet 
bilen Amerikan yetiştirmelerinin değil; Irak’ın, 
Filistin’in, Türkiye’nin gerçek evlatlarının sorumlu-
luğundadır. Yoksa “öteki Amerikancıların” değil. 

“Hepiniz İçin Felaket” Olsun 



56 Ekim 2004 fabrika



fabrika Ekim 2004 57

Bu “ALP”lar meselesini unutmadık; unutma-
makla kalmayıp zahmet edip araştırdık da. Neydi 
Alp sorunu; Türkiye tarihindeki iki Türkçü Alp 
Türk değildi. Bunlardan ilki Ziya GökAlp ve 
ikincisi ise Munis TekinAlp’ti. Ziya beyefendinin 
Kürt olduğu zaten biliniyordu. Munis Bey ise son 
yıllarda biraz kıyıda köşede kaldığı için hatırlayan 
yok. Halbuki o daha çok Moiz Kohen olarak bilin-
mektedir ve mezarına da bu adıyla gömülmüştür. 
Demek bu Alp adı sonradan tercih ediliyor.

Ziya Alp’in tutucu bir Osmanlıcı iken İttihat ve 
Terakki’nin 1909’daki Selanik kongresinden sonra 
Türkçülükte karar kıldığını biliyoruz. Selanik’de ne 
oldu da “Türklerin üstün ırk” olduğuna karar verdi 
bilmiyoruz, ama sonuçta eğer böyle bir ırk varsa, 
kendisinin oraya dahil olmadığı açıktır. Bu durum-
da onun ki sadece bir siyasi Türkçülük olabilir ki, 
bu da onun teorisiyle şiddetle çatışmaktadır. Bu 
yüzden İttihatçı arkadaşlarının ona “Sen Kürtsün, 
ne işin var Türkçülükle” dediği biliniyor. Ziya Alp, 
büyük bir olasılıkla, bu şakacı arkadaşlarına hiçbir 
cevap vermemiştir. Kişiliğinin, bu tür cevaplar ver-
meye müsait olmadığı biliniyor.

Bir de dedikodu var ki; dedikodu olduğu 
için ciddiye almaya gelmez. Ama bu, bizdeki 
Türkçülerin trajedisini gösterdiği için önemli-
dir. Söylenti odur ki, Ziya Alp’in “Türkçülüğün 
Esasları” adlı çalışmasının el yazması bir koleksi-

yoncu tarafından bulunmuş ve fakat ilgili bakanlık 
tarafından el konulmuştur. Çünkü eserin el yazma-
sı “Kürtçülüğün Esasları” başlığını taşımaktadır!

   Bu dedikodu doğruysa, bizim “Türkçüler 
Türk değildir” tezimiz doğrulanmaktadır. Fakat, 
dedikodu ise de tezimize herhangi bir “dokunca-
sı” olamayacağını temin ediyoruz. Israrlıyız ve 
öyledir. 

Munis Alp ise “Vatandaş Türkçe konuş” kam-
panyasının mucitlerinden biriydi. Ermeni ve Rum 
yurttaşlarımızı hedef aldığı kesindir. Ama insan, 
böyle birinin ikinci dili için bu kadar çırpınmasını 
anlayamıyor. Vatandaş Türkçe konuşsa ne konuş-
masa ne? Biz senin İbranicene karışıyor muyuz? 
Demek bu şiddetli “Türkçülük”te, sonradan olma-
nın şiddeti var.

Şiddet deyince aklıma geldi; bir Alp’imiz daha 
var. Fabrika’nın geçtiğimiz sayılarında bu Alp’in 
ani bir Sinegog ziyaretinden sonra kendi deyişiyle 
“Musa’nın Bozkurtları” tarafından eteklendiği not 
edilmişti. Biz, bu laftan ancak Hazar Devletini anla-
yabiliyoruz. Hani şu sonradan Bizans’a ve İslam 
akınlarına karşı denge olsun diye Yahudilikte karar 
kılan Türk devletini. Fakat, Koesler’e inanacak 
olursak onlar da Doğu Avrupa’ya göçtükten sonra 
Türklüklerini unutup Yahudi olmuştur. Yazar, dil-
lerini de unuttuklarını ve “Yidişçe” diye yeni bir 
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dil geliştiklerini iddia ediyor. Yidişçe konuşan eski 
Hazarların, bizim Alp’in Sinagog ziyaretini duyup, 
başbuğlarını eteklemeye geldiklerini düşünmek 
bizim de hayal gücümüzü aşar. Demek, Sinagog 
önünde kurulan yakınlıkta bir zina vaziyeti var. 
Musa, başka türlü bizim bozkurtlarla nasıl akraba 
olabilir ki? Karmaşık ve çapraşık bir durum. Bu 
sebatayizm tartışmalarından sonra sorun büsbü-
tün içinden çıkılmaz hale geldi. Kıripto Musalar 
mı istersin, kıripto bozkurtlar mı? Aman ikisi de 
olmaz olsun diyeceğiz, ama insana hemen “anti-
semit” yaftasını yapıştırıveriyorlar. Tamam ikisi 
de olsun ama hiç olmazsa bu ülkenin saygılı bir 
evladı olarak kimin kim olduğunu bilelim. Değil 
mi? Bilmek istiyoruz.

 Mesele yalnızca memlekete millete faydalı 
olmakta olsa sorun olmayacak. Dolayısıyla bu 
durumda biz de böyle abuk sorular sorup yanıt 
aramayacağız. Örneğin birkaç yıl önce ölen değerli 
Türk büyüğümüz, işadamı filozof, hayırsever bur-
juva Üzeyir Garih alt sınıftan birinin saldırısına 
uğrayınca hepimiz üzüldük. Belli bir sınıfa angaje 
olmamıza karşın ona yakınlık duyduk. Fabrika’da 
onu öldürenin bir “Türk evladı” olmayacağı yönün-
de yazılar bile çıktı. Şu gariban Yener Yermez yemi 
yemiş ve hapı yutmuştu fakat arkasında bir sürü bit 
yeniği vardı. Fabrika öyle diyor ve cinayeti nefretle 
kınıyordu.

Her şeye karşın Garih adını taşıyan birinin 
hem de kutsal Cumartesi günü bir Müslüman 
mahallesinde ve bir Müslüman mezarlığında ölme-
si garipti.  

Küçük Hüseyin Efendi’yi hatırlıyor musunuz? 
Tabii ki hayır. Hatırlatalım; bu zat, matbuatımıza 
göre, Garih’i Müslüman mezarlığına çeken kişiydi. 
Kendisi garip bir tarikatın şeyhi olurlar. Geniş araş-
tırmalardan sonra, Küçük Hüseyin Efendi’nin kab-
rinin bitişiğinde bulunan Fevzi Çakmak’ın da bu 
şeyhin müridi olduğu açığa çıkarılmasın mı? Yani 
Garih’in cesedi tam tekkenin üzerinde bulunmuş 
da haberimiz yok. Daha doğrusu yoktu.

Kimmiş bu Küçük Hüseyin deyip her türlü 
zahmeti göğüsleyerek araştırdık. Haydaa, kapımız 
yine Türkçülüğe çıkmasın mı?

Efendim Küçük Hüseyin’in tariki Arusilik 
oluyor. Hiç duymamış olmanız mümkündür, 
doğal, ben de hiç duymamıştım. Fakat, Yeni Şafak 
gazetesinde “Türkeş Arusilerle gizlice görüşürdü” 
başlığını görünce duymuş oldum. 

İlginç değil mi, Garih de Türkeş Alp veya 
akrabalarının iletişim kopukluğundan aldığı adla 

Türkiş Alp, aynı tarikin yolcusu. Yani ikisi de bu 
durumda Küçük Hüseyinci oluyorlar. 

Yeri gelmişken belirtelim; bu “Türkiş” lafı 
espiri değil; Ali Arslan veya Alparslan beyin ailesi 
Kıbrıs’a göçünce akrabalarının bir kısmı Kayseri’de 
ve Adana’da kalıyor. Soyadı kanunu çıkınca, ana-
karada kalan akrabalar “Türkiş” soyadını tercih 
ediyor. “eş”likte bir yarar görmüyorlar ve “iş”in 
daha yararlı olacağını düşünüyorlar.

Dönelim konumuza, “eş” olan Ali Arslan bey 
babası tarafından daha kısa donluyken elinden 
tutulup bu Küçük Hüseyin’e götürülüyor. Rivayet 
odur ki, Küçük Hüseyin bey o mübarek parmağıy-
la bu ismi henüz olgunlaşmamış çocuğu gösterip, 
“Bu çocuğa dikkat edin... Türklüğün tarihinde çok 
önemli roller oynayacak” diyor.

 Niye diyor, onu da siz düşünün. Şöyle dese 
daha saçama olurdu tabi: Bu çocuğa dikkat edin, 
Papua Yeni Gine tarihinde çok önemli roller oyna-
yacak!”

Bu durumda Ali Arslan adlı çocuğa yeni bir 
isim bulmak şart oluyor. Alparslan bulunuyor ve 
fakat bütün iddiasına rağmen biz bu ismin “Ali 
Arslan”a benzesin diye seçilmiş olduğunu anlı-
yoruz. Demek, o tarihlerde Küçük Hüseyin’in 
karizması da henüz yeterince olgunlaşmamış. Öyle 
anlıyoruz. Ayrıca bir tarikat şeyhinin kendisini hiç 
de ilgilendirmeyen “ırk” konularında böyle ileri 
geri konuşması belli ki pek makbul ve pek mantıklı 
bulunmamış.

 Yani sözün özeti, Alparslan adının alınma-
sında, Türkçülükle ilgili “apriori” bir iddia yok. 
Öyleyse, bunda “Türk” görünmenin etkisini düşü-
nebiliriz. Hele, küçük Ali Arslan’ı Harp Okuluna 
göndermek isteyen bir aile için bu haddinden fazla 
yararlı görülmüş olmalıdır.

Burada ilginç bir tarih duruyor ve biz bir 
dahaki Fabrika’ya Küçük Hüseyin ile ilgili araş-
tırmamızı da yetiştirmeyi vaat ediyoruz. Verimli 
bir teori bu; uygulayan bakın uymayan var mı? Ne 
diyorduk: Türkçüler Türk değildir! İşte size üçüncü 
Alp vakası ile ilgili Yeni Şafak gazetesindeki yazı 
dizisinin bazı önemli bölümleri:

“Türkeş Arusiler’le gizlice görüşürdü 
25 Ağustos 2001 günü, Musevi kökenli 

ünlü iş adamı Üzeyir Garih Eyüp Mezarlığı’nda 
bıçaklanarak öldürüldüğünde, herkes Garih’in 
Müslüman mezarlığında ne işi olduğunu tartıştı. 
Garih’in cesedinin Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
kabrinin yanı başında bulunması çeşitli komplo 
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teorileriyle yorumlandı. Cesedin yakınlarında bir 
kabir daha vardı: Küçük Hüseyin Efendi’nin kabri. 
İlk gün gözden kaçan bu küçük ayrıntı, ertesi gün 
Garih olayının göbeğine oturdu. Garih’in Eyüp 
Mezarlığı’nda yatan Nakşibendi Şeyhi Küçük 
Hüseyin Efendi’nin kabrini düzenli olarak ziyaret 
ettiği ortaya çıktı. 1930 yılında vefat eden Nakşi 
Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’nin Garih’in babası 
ile yakın dost oldukları, hatta iki kişi arasında 
neredeyse şeyh-mürit ilişkisi olduğu iddiaları 
gündeme geldi. Üzeyir Garih’in Küçük Hüseyin 
Efendi’nin mezarını yaptırttığı da ortaya çıktı. 
İddialara göre Garih’in babası gizlice Müslüman 
olmuştu. Öte yandan yaptığımız araştırmalar 
sonucunda Musevi işadamı Üzeyir Garih ile 
yakın ilişkisi bulunan MHP’nin efsanevi lideri 
Alparslan Türkeş’in Küçük Hüseyin Efendi’nin 
müritlerinden Ömer Fevzi Mardin’in kuru-
cusu olduğu Arusilik’le yakın ilişkisini ortaya 
çıkarmış, hazırladığımız bir kitapta bu bilgi-
leri kamuoyuna aktarmıştık. Böylece kamuoyu 
Arusilik adıyla anılan tasavvufi akımın varlığına 
tanık oldu... 

...Türkeş’in siyasi kimliğinin yanı sıra ruh 
dünyası da ilginçti. Türkeş”in bazı cemaat 
liderlerini ve tarikat şeyhlerini gizlice ziyaret 
ettiği ülkücü camia içerisinde konuşuluyor-
du. Türkeş’in çok yakın çevresinin bildiği bu 
ilişkiler vefatından sonra parça parça da olsa 
ortaya çıktı. Türkeş’in büyük yakınlık duyduğu 
tarikatlardan biri de Arusilik’ti. Türkeş, Küçük 
Hüseyin Efendi’nin müritlerinden Ömer Fevzi 
Mardin’in kurduğu Arusiliğin şeyhleriyle 
1960’lardan vefatına kadar görüştü. 

İlk adı Hüseyin Feyzullah 
Hüseyin Efendi’nin Türkeş’in ailesi ile tanıştı-

ğı da ortaya çıktı. Ailenin tanışıklığını açıklayan 
sıradan bir kişi değil, Türkeş ailesinin yakından 
tanıdığı ve saygı duyduğu Mehmet Faik Erbil’di. 
Erbil, Arusiler’in en önde gelen isimleri arasında 
yer alıyor. Erbil, Türkeş’in sağlığında sık sık ziyaret 
ettiği bir kişi. Erbil, yıllardır dile getirilen bir iddi-
aya da açıklık getiriyor. İddia, Alparslan Türkeş’in 
ilk adının Hüseyin Feyzullah olduğudur. Hüseyin 
Küçük Hüseyin Efendi’ye, Feyzullah ise Küçük 
Hüseyin Efendi’nin şeyhi Feyzullah Efendi’ye nis-
pettir. Bu ismi Türkeş’in babası Ahmet Hamdi Bey 
ve annesi Fatma Zehra Hanım koydu. Türkeş’in 
dedesi Tuzlalı Arif Ağa da Şeyh Feyzullah Efendi 
ile aynı dönemde Sultan Abdulaziz tarafından sür-
gün edildi. Arif Ağa Kayseri’den Kıbrıs’a, Nakşi 
Şeyhi Feyzullah Efendi ise İstanbul’dan Midilli’ye 
gönderildi. 

‘Bu çocuğa dikkat edin’ 
Türkeş’e Hüseyin Feyzullah ismin verilmesi-

nin hikayesini Mehmet Faik Erbil şöyle anlatıyor: 
“Bildiğim kadarıyla rahmetli Hacı AlpArslan 
Türkeş’in nüfus kaydındaki ismi Hüseyin 
Feyzullah’tır. Bunun aslı şudur: Biz işin aslını bili-
yorduk ama vesile teşvik etmişken kendisinin 1989 
senesinde bize söylediği bir sözü burada naklede-
lim: ‘Ankaralı Büyük Evliyâ’dan Küçük Hüseyin 
Efendi Hazretleri’nin huzuruna kendisi 7-10 yaşları 
arasında iken ebeveyni tarafından getirilmiş ve 
mübârek zât kendisine bakarak, şahâdet parmağı 
ile işaret eyleyip ‘Bu çocuk... Bu çocuğa dikkat 
edin. Türk tarihi bu çocuğu altın harflerle yazacak-
tır’ diye buyurmuşlardır. Buradaki incelik şudur: 
Alâkaları sebebiyle daha önce ebeveyni oğullarına 
huzuruna getirdikleri mübâreğin ve mürşidinin 
ismi şeriflerini koymuşlar.” 

Arusi Şeyhi Mehmet Faik Erbil’in sözünü etti-
ği Küçük Hüseyin Efendi 1930”da İstanbul’da vefat 
ederek Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
Küçük Hüseyin Efendi’nin mütevazı mezarının 
hemen yanında ise Mareşal Fevzi Çakmak ve aile-
sinin kabristanı yer alıyor. 

Küçük Hüseyin Efendi’nin ünlü 
müridleri

Mehmet Faik Erbil Efendi, Küçük Hüseyin 
Efendi’nin yanı sıra tarikatlara mensup ünlü isim-
leri açıklıyor: 

“Yolumuzun ulularından Arif-i Zât-ı Billah 
Esseyyid Mevlâna Küçük Hüseyin Efendi’ye 
ve Halife-i Hassası Zât Mürşidi Esseyyid Ömer 
Fevzi Mardin Hazretleri’ni zikrettikten sonra ter-
biyesinde yetişmiş pek çok değerli dervişlerinden 
birkaçının isimlerini burada dercetmek istiyoruz: 
Eski Başvekillerimizinden vatanperver Hüseyin 
Rauf Orbay, beynelmilel tıp ilmi ile mücehhez 
Ord. Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım, yine tıp âle-
minden Ord. Prof. Dr. ve aynı zamanda Paşabahçe 
Tezyin-i Sanatlar Hocası muhterem Ahmet Süheyl 
Ünver, Washington Büyükelçimiz Münir Ertegün, 
eski Adliye ve Hariciye Vekillerimizden Ord. 
Prof. Dr. Yusuf Kemal Tengirşenk, Sağlık eski 
Bakanlarından Tıp Profesörü Dr. Nihat Reşat 
Belger, Atina Büyükelçimiz Enis Akaygen, 
Müzeler Umum Müdürü Prof. Dr. Burhan Toprak 
ve Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak ve teğmen 
rütbesi ile huzuruna varıp mübareğin kendisine 
gösterdiği keramet üzerine ömrünün son demi-
ne kadar mum ışığında Kur’ân-ı Kerîm okuyan 
Balıkesir Kumandanı Korgeneral Kurtcebe Noyan 
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Paşa. Bu vesile ile ayrıca belirtmiş olalım ki Halvetî 
Tarîkati’nden Şark Orduları Başkomutanı Kazım 
Karabekir Paşa, Mevlevî Tarîkati’nden Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tekin Arıburun 
(Paşa) ve aziz şeyhimin “Ordumuzun en değerli 
paşası Faik Türün Paşa’dır” diye buyurduğu 1970 
ve 1973 arasında İstanbul 1. Ordu Kumandanı Org. 
Faik Türün Paşa da birer mübarek tarîkat mensubu-
durlar. Cenab-ı Allah bu şerefli zâtların cümlesine 
gâni gâni rahmet eylesin. Beşiktaş’ta T. Arıburun 
Paşa ile görüştüğümüzde “18 oy daha alsaydınız, 
bugün Cumhurbaşkanı’ydınız, paşam” dediğimde 
bana cevap olarak “Hakk tazyik edilmez ki” deme-
leri üzerine kendilerini tebrik ettim. Not: Rahmetli 
Mareşal M. Fevzi Çakmak vasiyeti üzere, mürşidi 
Ankaralı Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri’nin tür-
besinin yanında medfun olup, dolayısıyla damadı 
rahmetli Prof. Dr. Burhan Toprak da aynı sırada-
dır.” 

Koç’larla aile dostları
Ord. Prof. Hasan Reşat Sığındım (Ender 

Mermerci’nin babası), İbnülemin Mahmut Kemal 
İnal’ın babası Mühürdar Mehmet Emin Paşa, 
Nurettin Topçu’nun şeyhi Abdulaziz Bekkine, 
Musevi doktor Salih Arazraki, Üzeyir Garih’in 
diş hekimi babası Azra Garih, Devlet Bakanı Ali 
Babacan’ın halası Hatice Suat Babacan’ın anne-
si Naciye Hanım (Şeyh Yahya Dergahı’nın son 
postnişini Abdulhay Öztoprak’ın eşi) da Küçük 
Hüseyin Efendi’nin müritlerinden. Koç Holding’in 
duayenlerinden Can Kıraç’ın eşi İnci Kıraç da 
Küçük Hüseyin Efendi’nin torunlarından. Sevgi 
(Koç) Gönül de Küçük Hüseyin Efendi’nin torun-
larından Sabiha Hanım’ın aile dostları arasında yer 
aldığını açıklamıştı. 

Başbakan Ürgüplü de mezarı ziyaret 
ederdi 

Mehmet Faik Erbil, İsmet Paşa döneminin 
bakanlarından Suat Hayri Ürgüplü ve babası 
Şeyhülislam Hayri Efendi’nin Küçük Hüseyin 
Efendi ile ilişkisini şöyle anlatıyor: “Küçük 
Hüseyin Efendi Hazretleri’nin huzuruna, büyük 
bir evliya olduğunu öğrenen Ürgüplü’nün baba-
sı o devrin Şeyhülislâmı Hayri Efendi gelirler. 
Hayri Efendi: “Efendim tahsiliniz nedir?” diye 
sorarlar. Mübarek şu cevabı verirler: “Maksûd.” 
Bunun üzerine Hayri Efendi istihza ile güler ve 
şöyle söyler? “Aman efendim. Benim odacım dahi 
maksûd dersini çoktan geçti.” Akabinde alaycı bir 
tavırla anlayamadığını ifade eder. Mübarek yine 
“Maksûd evladım” cevabını verirler... Ürgüplü 

Tekel Bakanı iken hakkında açılan dava karşısında 
Küçük Hüseyin Efendi’nin makam-ı şerifine gide-
rek Allah’a şu niyazda bulunur: “Ey Allahım. Suçlu 
değilim. Aile şerefimiz ayaklar altına alınmak 
isteniyor. Huzurunda bulunduğum mübaret zatın 
yüzü suyu hürmetine bu iftira davasından beni 
kurtar” diyerek hüngür hüngür ağlayarak, yapıştığı 
türbenin demirleri dua esnasında devamlı salıncak 
gibi sallanır. Ve tam yedi gün sonra her türlü bas-
kıya rağmen beraat kararını almıştır. Ondan sonra 
mübareği unutmamış ve fırsat buldukça ziyaretine 
gitmiştir. 

MHP lideri Alparslan Türkeş, 27 Mayıs 
1960’daki askeri darbede yer aldığı için 1970’li 
yıllarda Demokrat Parti’nin devamı olarak bili-
nen Adalet Partisi’nin mensupları tarafından hep 
eleştiriye maruz kaldı. İkinci bir eleştiri konusu da 
Said-i Nursi’nin naaşının askeri idare tarafından 
Urfa’daki mezarından bilinmeyen bir yere nakle-
dilmesiydi. Bu iki eleştiri de MHP lideri Türkeş’i 
hep rahatsız etti. Türkeş, 27 Mayıs ve Said-i Nursi 
olayı hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Başbakan 
Adnan Menderes’in idamına karşı çıktığını, Said-
i Nursi’nin naaşının ise kendisinin sorumluluğu 
dışında nakledildiğini belirtti. Said-i Nursi’nin 
mezarının herkesçe bilinmeyen bir yere defnedil-
mesi hususunda talebelerine vasiyeti vardı. Yine de 
naaşının 27 Mayıs’tan sonra askeri idarenin talima-
tıyla bilinmeyen bir yere nakledilmesi Nurcu çevre-
lerde eleştiri konusu yapıldı. Türkeş, Said Nursi’nin 
kayıp mezarı hakkında sorulara muhatap kaldı. 
Uzun yıllar suskunluğunu koruyan Türkeş, gazete-
ci Hulusi Turgut’a 1995 yılında anlattığı anılarında 
kayıp mezarla ilgili açıklamalarda da bulundu. 

Mehmet Faik Erbil 27 Mayıs hakkında 
Türkeş’in söylediklerini şöyle anlatıyor: “Rahmetli 
27 Mayıs 1960’ı, özetli ifade edersem şöyle anlattı-
lar: “27 Mayıs harekâtı doğruydu ve makbulümdür. 
Zirâ halkımız kardeş kavgasına sürükleniyordu. 
Nitekim, kahvelerine kadar kamplara ayrılmıştı. 
Vatanın bütünlüğü tehlike arz ediyordu. İçeride 
hainler, dışarıda düşmanlarımız, sevinç tezahürleri 
göstermekteydi. Rahmetli Adnan Menderes’i ziya-
retimde kendileri bana harekâtı tasvip ettiklerini ve 
imzasını taşıyan kendi el yazısıyla bunu teyit etmek 
istediklerini beyan ettiklerinde sanki biz tazyikle 
bunu yazdırmışız gibi bir durum meydana gelir 
düşüncesi ile olduğu kadar aynı zamanda fitneye 
de yol vermemek için isteği kabul edemeyeceğimi 
söyledim. Ayrılırken rahmetlinin düşmanı olmadı-
ğımızı ve haklarında müspet düşündüğümüzü ken-
disi de fark etmişlerdi. Asıl fikrimiz; fitnenin ber-
taraf edilerek, kardeş kavgasını önlemek ve vatanın 
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bütünlüğünü korumak için üç sene iktidarda kalıp, 
bu arada tahsisatını vermek suretiyle rahmetli 
Adnan Menderes’i İsviçre’ye göndermek ve vazi-
yet normale avdet edince tekrar vatana dönmesini 
teminen seçimlere girmesini sağlamaktı. Maalesef, 
bu temiz düşüncemiz ihanete uğramıştır. 28 Mayıs 
1960’ı şiddetle reddediyorum. Zira, zulüm yapıldı 
ve nahak yere cana kıyıldı. Tarihi vesika olarak 
Hindistan- Yeni Delhi’den devlet müşaviri sıfatı 
ile çektiğim telgrafta ve yazdığım mektupta idam-
larını suret-i katyede tasvip etmediğimi bildirdim. 
Ben 27 Mayıs’a kendilerine çok itimat beslediğim 
değerli bir paşamızın isteği ile dahil oldum. ‘Eğer 
sen aramızda olmazsan, bunlar iki satırı yazıp bir 
araya getiremezler’ dedi. Paşamız da benim gibi iyi 
duygular sahibi idi. Bunun için kabul ettim.” 

Türkeş, 1995’de gazeteci Hulusi Turgut’a Said-i 
Nursi’nin naaşının naklinin Milli Birlik Komitesi 
toplantısında gündeme geldiğini belirtiyordu. 
Konuyu gündeme getiren - İçişleri Bakanı emekli 
general İhsan Kızıloğlu’ydu. Türkeş şöyle diyordu: 
“İhsan Paşa elinde bir dosya ile geldi. Bir konuda 
bilgi vermek istediğini söyledi. Paşanın Komite’ye 
anlattıklarına göre, 27 Mayıs’tan önce, Urfa’da 
vefat edip, oraya defnedilen Said Nursi’nin kar-
deşi, kendilerine bir dilekçe vermiş, ismi Mehmet 
olabilir, ama soyadı, kardeşinin soyadına benzemi-
yordu. Dilekçe sahibi, ‘Ben Konya’da oturuyorum, 
oysa ağabeyimin mezarı Urfa’da. Sık sık ziyaret 
etmek istiyorum, iki şehrin arası uzak olduğu için 
her zaman ziyaret imkanı bulamıyorum’ demiş. 
Paşa bize bunları anlattıktan sonra, ‘Said Nursi’nin 
kardeşi kabir nakli istiyor’ dedi. Dilekçe MBK’da 
Kızıloğlu tarafından okundu. Komitenin izin ver-
mesi halinde, Cemal Gürsel Paşa’ya da arzedilece-
ğini belirtti. Milli Birlik Komitesi kabrin nakline 
izin verdi. Olayın bize yansıyan şekli budur. Olayı 
böyle biliyoruz. Kızıloğlu’nun verdiği bilgi dışında 
ayrıntı alamadım. Zaten 13 Kasım oldu, biz yurt 
dışına çıkarıldık.” 

Said-i Nursi’nin mezarını ikinci Kabe 
olmasın diye naklettik 

Türkeş bu konuyu Arusilerin önde gelen isim-
lerinden Mehmet Faik Erbil’le de konuştu. 

Mehmet Faik Erbil, Said-i Nursi’nin naaşının 
bilinmeyen bir yere nakledilmesi hususunda MHP 
Lideri Türkeş’ten bilgi alıyor. Erbil, Said-i Nursi’nin 
naaşının nereye nakledildiğini belirtmekten kaçı-
nıyor. Erbil, Said-i Nursi Olayı’nı da Türkeş’in 
ağzından şöyle aktarıyor: “Said-i Nursi bahsine 
gelince; Urfa’da Makam-ı İbrahim’den naaşını 
alıp..... nakletmemiz belki de doğru değildi. Kabir 

nakli gece uçakla üç kişi tarafından yapılmıştır. (...) 
İkinci bir Kâbe yapılmasından korktuğumuz için 
böyle davranmak zaruretini duymuş olduk. Burada 
niyetliyim halistir. Hata yaptığımı düşünmüyorum. 
Varsa, Allah’tan af dilerim.” 

‘Babamın ilk ismi Alparslan’ 
MHP Lideri Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul 

Türkeş, babasının ilk isminin Hüseyin Feyzullah 
olduğunu reddetti. Aile içinde böyle bir hususun 
bilinmediğini ifade eden Tuğrul Türkeş şunları 
söyledi: “Bu iddia 20-25 yıldır sol cenahtan rah-
metli babamın Kıbrıslılığına yönelik bir itham 
olarak gündem geldi. Ben babama ve kendime 
pasaport çıkartmak için Kıbrıs’a gittiğimde nüfus 
kayıtlarına baktım. Böyle bir şeye rastlamadım. 
Benim gördüğüm kayıtlarda Alparslan olarak yer 
alıyor. O yıllarda Alparslan ismi Kıbrıs’ta pek kul-
lanılmıyor. Bu nedenle Ali Arslan olarak bir ara 
kullanılmış aile etrafında. Soyadı kanunu çıkınca 
Türkeş soyadını almışız. Amcamlar o dönemde 
Adana’da oturuyorlardı. Haberleşme imkanı kıtlığı 
yüzünden bir yanlış anlama nedeniyle amcamlar 
Türkiş soyadını almışlar. Babamın Lefkoşe’de 
doğduğu yıllarda çocuklara iki isim veriliyor, birisi 
babanın ismi olur hep. Bu durumda Alparslan 
Ahmet Hamdi olması lazımdı. Hem babama bu iki 
zatın ismi verilmiş olsaydı, neden değiştirsinler ki, 
bu zatlara saygısızlık olmaz mı?” 

Ünlü kadın yazar Cahit Uçuk, üstadı  
Mardin’i unutamadı

 Mehmet Faik Erbil’in verdiği bilgilere göre 
Ömer Fevzi Mardin’in müritleri arasında Türkiye 
Öğretmenler Birliği genel başkanlarından Ahmet 
Sami Ayral da var. Buna göre Ayral, Arusi-yi 
Selami Tarikati’nin önde gelen isimlerinden. 
Mardin’den sonra şeyhlik makamına oturan eski 
Kadıköylü olarak bilinen GS Divan Üyelerinden 
Bedirhani’lerden Mustafa Aziz Çınar (vefatı 
1979). Yine Abdulkadir Paşa olarak bilinen Kadri 
Yıldırım Paşa Kadiri tarikatına mensup iken Arusi 
oldu. 1980’de vefat eden Paşa Arusi şeyhlerinden 
biriydi. Gümrük ve Tekel eski bakanı MHP’li 
merhum Gün Sazak’ın eşi Nilgün Sazak da 
Arusilere yakınlık duyan isimler arasında. Ömer 
Fevzi Mardin’in sohbet halkalarına katılan ünlü 
isimlerden birisi de kadın romancı-yazar Cahit 
Uçuk. 1909’da Selanik’te dünyaya gelen Cahit 
Hanım 2003 Ocak’ında Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkan “Erkekler Dünyası’nda Bir Kadın Yazar” 
isimli anılarında Ömer Fevzi Mardin’den şöyle söz 
ediyor: “Şimdi masamın üzerinde bana yıllardan 
beri en ümitsiz günlerimde güç veren sıcacık ve 
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alçakgönüllü gülümseyişiyle bakan, adının üstüne 
sadece ‘Allah kulu’ diye imzasını atan sevgili, aziz 
büyüğüm Ömer Fevzi Mardin’in resmi var. ‘Bu 
kalem senin elinde mi? Sen yazmaya devam et 
çocuğum’ sözleri kulaklarımda çınlamakta.” 

Arusi şeyhi ‘Mardinizade’ 
Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin’in Varlık 

Vergisi’nin uygulandığı 1940’larda zorda kalan 
Museviler’e yardım edilmesini tavsiye ettiği ifade 
ediliyor. İsmet İnönü’nün “siyasete karışmazsanız 
hayatınız garanti altındadır” dediği Ömer Fevzi 
Bey, DP’nin kuruluşuna kadar siyasi konulardan 
uzak kaldı, talebelerine de aynı şekilde davran-
malarını tavsiye etti. Ömer Fevzi Bey, 1946’da 
Demokrat Parti’nin kurulmasından sonra halk ara-
sında demokrasi bilincinin kökleşmesi için kitaplar 
yazdı. 1942’de Kadiköy’de kurduğu İlahiyat Kültür 
Telifleri Derneği, Müslümanlar ve gayr-ı müslimler 
arasındaki diyalogda etkili oldu. Mardin, 1950’de 
DP iktidarında Kore’ye asker gönderilmesi kararı-
nı da savunan bir din adamı olarak dikkat çekti. Bu 
amaçla, “Kore Savunmasına Katılmamızda Dini 
ve Siyasi Zaruret” isimli kitabı yazdı.

 Ömer Fevzi Mardin’in mensubu olduğu 
Mardinizadeler’den bazı ünlü isimler şunlar: 
Ord. Prof. Ebulula Mardin, Prof. Şerif Mardin, 
Betül Mardin, Yusuf Mardin ve Arif Mardin. 
Arif Mardin, Küçük Hüseyin Efendi’nin mürit-
lerinden olduğu söylenen Merhum Büyükelçi 
Münir Ertegün’ün oğlu Atlantic Records’un pat-
ronu Ahmet Ertegün’ün ABD’deki yakın çalışma 
arkadaşı. Ünlü plak yapımcısı Arif Mardin meslek 
yaşamının 7’nci Grammy ödülünü aldı. Atlantic 
Records şirketinin başkan yardımcısı, yapımcı ve 
bestekar Arif Mardin, Los Angeles’ta düzenlenen 
galada Grammy özel liyakat ödülü olan ‘Trustees’ 
ödülünü de aldı. Ömer Fevzi Mardin’in annesi 
Osmanlı’nın Hariciye Nazırları’ndan Halil Şerif 
Paşa’nın kızı Leyla Şerife Hanım. Şerife Hanım 
Osmanlı döneminin ilk kadın roman yazarı olarak 
biliniyor. 

MHP lideri Alparslan Türkeş’in Arusi Şeyhleri 
Mustafa Aziz Çınar ve Mehmet Faik Erbil’le sık sık 
görüştüğü ortaya çıktı. Erbil, Türkeş için “Ekseriye 
tek başına ve ara sıra da refikası ve evlatları ile 
beraber sık sık fakirhaneye ziyarete gelirdi” diyor. 
Kaptan-ı Derya Turgut Reis’in soyundan gelen 
Erbil’in babası Ahmet Faruk Erbil de Rıfai-Uveysi 
idi. Muhabere çavuşu Ahmet Faruk Efendi, enişte-
si Alay Kumandanı Miralay İbrahim Hakkı Ertan 
ile Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’na 
katıldı. Heyemola adlı denizci türküsü de Erbil’in 

ninesinin babası Bahriye Albaylarından Hacı Ali 
Kaptan için yazılmış. Kaptan-ı Derya Süleyman 
Paşa, Korgeneral Şükrü Naili Paşa, Ruşen Eşref 
Ünaydın, Trablusgarb Valisi Turgut Bey, Ticaret 
eski Bakanı Zeyyat Mandalinci, Kaptan-ı Derya 
Cafer Paşa, İçişleri eski Bakanı Şükrü Kaya, Prof. 
Mehmet Uluç da aynı aileden. 

1930’larda Ömer Fevzi Mardin ile başlayan 
ve Bedirhani Mustafa Aziz Çınar ile devam eden 
Arusi-Selami-Ömeriye tarikatinin son şeyhi olan 
Mehmet Faik Erbil, Türkeş’in gizli dünyasında 
önemli bir yer tutuyor. Erbil, önümüzdeki günlerde 
neşredilecek olan Mir’at’ül Hakaik (Hakikatlerin 
Aynası) isimli eserinde Arusilik ve Türkeş hakkın-
da son derece özel bilgilere şöyle yer veriyor: 

“Hakikat hayatına dair bir misal: Alparslan 
Türkeş Bey’in kendisine, bir büyük şehrin tapu-
sunu sana verelim, dünyaya döner misin deseler, 
başını çevirip bakmaz bile. (..)Hususi görüşmele-
rimizden birinde bize ‘Müslümanım ve Müslüman 
olarak yok denildiği ve yerildiği zamanlarda varlı-
ğını dile getirdiğim Türk ırkının mevcudiyetinin 
sağlam düşünce ve berrak fikirle isbatı üzerine 
uğradığım dahili ve harici bütün tasallutlar eğer 
suç teşkil ediyorsa ben buna çoktan razıyım’ diyen 
merhum Türkeş’e şöyle dedik: ‘Cenâb-ı Allah iti-
barınızı ziyadesiyle iade edecektir.’ Nitekim, fuzûli 
yasakların kaldırılmasından sonra vefatına kadar 
geçen zaman dilimi içerisinde üç-beş arkadaşı ile 
birlikte merhum Türkeş Türkiye’nin tutkalı, âdeta 
gizli bir cumhurbaşkanı gibi herkes tarafından, 
hattâ bir dönem katı muhaliflerince bile mütalaâ ve 
kabul edilmişti... 

Mail Büyükerman: Beni Mardin’e 
Cahit Uçuk gönderdi 

DSP Eskişehir eski Milletvekili Mail 
Büyükerman da üniversite yıllarında tanıştığı 
Ömer Fevzi Mardin’in sohbet halkalarında yetişti. 
Mail Büyükerman’la Ömer Fevzi Mardin’i konuş-
tuk. Büyükerman hıçkırıklar ve gözyaşları içinde 
“Üstadım” dediği Mardin’i anlattı. 

Sizi kim tanıştırdı? 
Hukuk Fakültesi üçüncü sınıftaydım. Edebiyata 

ilgim vardı. Şeytanın Kuklaları isimli bir tiyatro yaz-
mıştım. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Dramaturg 
Heyeti’nin önüne çıktım. Heyet, oyunumun Şehir 
Tiyatroları’nda sahneye konulup konulmayacağına 
karar verecekti. Heyetin önünde oyunumu okuma-
ya başladım. Kapı açıktı, biraz sonra şık ve güzel 
bir hanım girdi içeriye. Okumayı durdurdum. 
Heyettekiler kadına büyük ilgi gösterdiler. Cahit 

Türk’ü titretip kendine döndüme yazısı
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Uçuk’muş. Ünlü romancı, hikayeci ve oyun yazarı. 
Oyunumda ilahiyatla ilgili ibareler vardı. Bu vesile 
ile Cahit Hanım onlara Ömer Fevzi Mardin’den söz 
etti. Israrla Mardin ile tanışmalarını istedi. Benden 
de mutlaka Mardin ile tanışmamı istedi, kendisinin 
de bu konuda yardımcı olacağını söyledi. 

İlk karşılaşmanız nasıl gerçekleşti? 
Ruhi bir arayış içindeydim. Kadıköy 

Çukurbostan’da, 31 Ağustos Sokak’ta 31 numaralı 
evin kapısını çaldım. Narin, ince yapılı, rahibe gibi 
bir kadın açtı kapıyı. İçeri girdim. Tanıştık. Cahit 
Uçuk hanımın tavsiyesiyle geldiğimi söyledim. 
“Ben buraya bir tecessüs, merak için gelmedim, 
manevi ihtiyacım için geldim” dedim. Pek sevin-
diler. Sohbet ettik. Bana kendi yazdığı ilahiyat 
külliyatından verdi. Kıştı. Çıkarken paltomu tuttu, 
engellemek istedim, “Ben tutacağım, ev sahipli-
ğinin gereğidir, hem bana mutluluk verir” dedi. 
Ziyaretlerim haftada bir devam etti. 

Sohbetlerde tarikat lafı edilir miydi? 
Katiyetle. Hiçbir gün ne Nakşilik’ten ne de 

Arusilik’ten söz etti. Sadece Kur’an’ın insancıllığın-
dan bahsederdi. Okulu bitirip 35. dönem yedeksu-
baylık hizmetimi yaparken vefat ettiğini öğrendim. 
Üzeyir Garih cinayeti işlendikten sonra üstadımın 
Nakşi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’nin müridi 
ve halifesi olduğunu o zaman öğrendim. Benim 
bir gazetede Ömer Fevzi Mardin’le ilgili bir açık-
lamam üzerine İstanbul’dan bir telefon geldi. Bir 
sanatkarmış, ismini söylemeyeceğim. Çocukken 
sık sık mezarlıkta barınırmış. Üstadımın meza-
rını kelli felli adamların sık sık ziyaret etmeleri 
dikkatini çekmiş. Daha sonraki yıllarda Üstadım’ı 
araştırmış, kim olduğunu öğrenmiş. Bu şekilde 
Üstadım’a karşı muhabbet duymuş. Ben bir kitap 
yazdım Birinci Otuz diye. Kitapta İncil, Zebur, 
Tevrat ve Kur’an’ın ortak yönlerini inceledim. Bu 
kitabın meydana gelişinde Üstadım’ın bana öğret-
tiklerinden çok istifade ettim. Önsözünde “Üstadım 
büyük insan Ömer Fevzi Mardin’i rahmetle ana-
rım” dedim. 

Nasıl biriydi? 
Ömer Fevzi Bey’in gözleri derinlere, uzaklara, 

sonsuza doğru bakardı. Her zaman güleçti, tebes-
sümlüydü. Sesinde bir şefkat ve rikkat vardı. Kim 
olursa olsun herkese iyilik yapmayı tavsiye ederdi. 
Sade ve mütevazı bir kişiliği vardı. Zengin bir aile-
ye mensup olmakla birlikte küçük bir evi vardı. 
Üstadım’la ilgili konularda bir şey söylemeyi ve 
anlatmayı vecibe, vazife sayarım. 

MHP lideri Türkeş’le özel ilişkisi bulunan 
Arusi Şeyhi Mehmet Faik Erbil, Amerikan savaş 
gemisi Missouri’nin 1946’de Türkiye’nin ilk 
Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün cenaze-
sini İstanbul’a getirmesi konusunda ilginç bir açık-
lama yapıyor. Ertegün ABD’de görev başında iken 
vefat etmişti. Washington’un bir Türk diplomatın 
cenazesi için en ünlü gemisini tahsis etmesi önemli 
bir gelişmeydi. Oysa Arusi Şeyhi Erbil’e göre olay 
şöyleydi: “ABD’nin suikaste uğrayan başkanların-
dan Franklin Roosevelt’i öldürmek niyetiyle üzerine 
ellidört veya ellibeş santim mesafeden suikastçinin 
sıkmış olduğu beş kurşun biiznillah re’sen himme-
tiyle hedef değiştirmiş ve bu suikastten Roosevelt 
böylece kurtulmuştur. Çünkü Tarikat-i Nakşiye’den 
meşhur Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri’nin der-
vişanından Washington Büyükelçimiz rahmetli 
Münir Ertegün vasıtasıyla Roosevelt’i himayesine 
almış; onun gizlice İslamiyet’le müşerref olmasına 
vesile-i rahmet olmuştur. Amerika’da vefat eden 
muma-ileyhe, ABD tarihinde ilk ve son olarak 
Missouri gemisiyle cenazesinin İstanbul’a kadar 
getirilmesi bu himmetin minnet duygusunu ifade 
eden bir kadirşinaslıktır” 

Roosevelt de müritmiş! 
Erbil, Ömer Fevzi Mardin’in Eva Peron hak-

kında da mevlit okunabileceği fetvasını verdiğini 
de kaydediyor. Erbil, Mir’at’ül Hakaik isimli kita-
bında Roosevelt’in Müslüman olduğunu şu sözlerle 
anlatıyor: “Ömer Fevzi Mardin Müslüman, Musevi 
ve İsevi olmak üzere insanları üç koldan irşat etmiş-
lerdir. Zira bu ulu zat Veli-yi Mürşid-i Ekber’dir. 
Şeriflerine bir misal olarak Tarikat-i Nakşiye’den 
meşhur Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri’nin 
dervişanından Washington Büyükelçimiz Münir 
Ertegün Rahmetullah-ı Vasia vasıtasıyla Amerika 
Başkanlarından rahmetli Roosevelt’in gizlice 
İslamiyet’le müşerref olmasını zikredebiliriz. Vesile 
teşkil etmişken, şu bilgiyi de verelim. Ahir ömrün-
de huzuruna gelip zikr-i şerife dahil olan meşhur 
şairi azam merhum Abdülhak Hamit Tarhan’ı da bu 
meyanda yadederiz. Her üçüne de Allah rahmetini 
ziyade eylesin.” 

“(..)Suikaste uğrayan ABD Başkanlarını konu 
edinen 12 bölümlük bir tv dizisinde Roosevelt’in 
eşi, yerli yabancı basın mensupları, eşinin hangi 
dinden olduğunu sorup, Hıristiyan olup olmadığını 
öğrenmek istediklerinde, Başkan’ın eşi, kocasının 
Hıristiyan olduğunu söylemeyince bu kez ısrarla, 
o zaman hangi dinden olduğunu sual ettiklerinde 
cevap vermeyip sükut ediyor. 
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Eva Peron için İstanbul’da mevlit 
Ağır bir hastalığa yakalan Eva Peron için 8 

Aralık 1951 tarihinde İstanbul Şişli Camii’nde 
şifa bulabilmesi için mevlit okutuldu. Mevlit 13 yıl 
Arjantin’de yaşayan bir Türk tarafından düzenlen-
di. Mevlide Beyoğlu müftüsü, Arjantin’in İstanbul 
Başkonsolosu ve cemaatın yanı sıra 25 kadar 
Arjantinli de katıldı. Bir gayrimüslim için mevlit 
okutulup okutulamayacağı o dönemde tartışma 
konusu oldu. Ömer Fevzi Mardin de Peron için 
mevlit okutulabileceği görüşünü savundu. Resmi 
bir görevi olmamasına karşılık Sağlık ve Çalışma 
Bakanı gibi davranan Eva Peron, Arjantin sos-
yetesinin yardım derneğine devletin bütçesinden 

ayrılan ödeneği kendi adına kurulan vakfa akta-
rarak sayısız hastane, okul, bakımevi yaptırırken 
Arjantin’in en büyük camiini de inşa ettirmişti.. 
Arjantin’de bilhassa üst sınıfın nefretinin odak 
noktasında yer alan Eva, Arjantin Devlet Başkanı 
Juan Peron’un eşiydi. “

Yanık kokusunu aldınız mı? Galiba şu 
“Musa’nın bozkurtları” lafı da üfürme değil. 
Öğreniriz. Hatta öğrendik bile; demek bunlar “Ey 
Türk titre ve kendine dön” derken de bizim bilme-
diğimiz bir dilde konuşuyorlarmış. Katılıyoruz ve 
tekrarlıyoruz; Ey Türk titre ve kendine dön! 
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“Türkiye şaşırtıcı reformlar yapıyor”muş... 
Özellikle Batının resmiyet dünyasında genel hava 
böyle. Gel de sinirlenme! Derdim, yapılanları yok 
saymak değil elbette. Fakat beni sinir eden, bun-
ların hem “şaşırtıcı” derecede abartılması, hem 
de sanki bu coğrafyada yapılanların kat be kat 
fazlasını gerektirecek bedeller ödenmemiş de, tüm 
bunlar lütfedilip/edilmemenin konusuymuş gibi 
cakalar satılması... Diğer yandan, çoğu “reform 
adımları”nın adeta gizli, yani Türkiye halklarının 
katılımı/tartışması olmaksızın ve tam bir ‘Avrupa 
Birliği teknik prosedürü’ biçiminde kotarılması ve 
dolayısıyla insanların günlük yaşamında anlamlı 
değişimler getirmemesi ise işin bir başka berbat 
boyutu... 

Döne döne vurgulamaya çalıştığım bir ‘realite’ 
var: Kürt sorunu bu ülkenin ve bu devlet yapılan-
masının çok çok önemli bir ‘ayağı’. Dolayısıyla, 
“şaşırtıcı reformlar”ı bu ‘sorun’ ekseninde test 
etmek hem mümkün, hem gerekli...

Peki ne yapılmış Kürt sorunu için?.. Eğer 10 
yılı aşkın hukuksuz bir tutukluluktan sonra, hak-
larındaki hükmün kesinleşmesi halinde bile bir yıl 
sonra zaten çıkacak olan Leyla Zana’ların tahliye 
edilmesini “Allah sevindireceği kulunun eşeğini 
önce kaybettirir sonra buldururmuş” deyişi dışında 
zoraki sevinç nidalarıyla yorumlamazsak, elde iki 

yasal düzenlemeden başka bir şeyin olmadığını 
görebiliriz: Biri özel dersanelerde Kürtçenin (de) 
öğrenilme olanağını sağlayan düzenleme, diğeri 
radyo-tv’lerde Kürtçe yayın (da) yapılabilmesini 
öngören düzenleme. 

Bunların sınırlılıkları (örneğin en doğal hak 
olan anadilde eğitim-öğretimin hâlâ yanına bile 
yaklaşılmaması, vs) bir yana; her iki düzenlemenin 
“Kürtsüz” oluşu, yönetenlerin böyle bir sorunu 
sorun olarak görmediklerini ya da çözüm değil 
çözüştürme öngördüklerini açığa çıkarıyor...

Her iki düzenlemenin yasal formülasyonun-
da Kürt’e vb değil, “Türk vatandaşları”na vurgu 
yapılıyor; “Türk vatandaşlarının geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerde...”

Peki anayasanın vatandaşlığı tarif eden ve hâlâ 
yürürlükte olan (ve üzerinde herhangi bir “reform” 
yapılması da zinhar düşünülmeyen) bölümünde ne 
diyor: “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkes Türk’tür.” 

(Geçerken, bir ‘kılçık’ atmayı da ihmal etmeye-
lim: Bu garip anayasa, içinde bir kişiden -Atatürk- 
söz eden dünyanın üçüncü anayasası oluyor. Diğer 
ikisi, Humeyni’ye atıf yapan İran ve Kim İl Sung’u 
yücelten Kuzey Kore anayasaları.)

Bir Kürdün Sinirlenme Denemesi

Z. Abidin Kızılyaprak



66 Ekim 2004 fabrika

Uzun sözün kısası: Geleneksel devlet bakışın-
da temelde değişen pek bir şey yok: “Vatandaşların 
hepsi Türk’tür”... Bunun, birçok etkenin ve en başta 
da mücadelelerin dayatmasıyla “Türk milleti üst 
kimliktir, diğer şeyler alt kimliktir... Türk milleti 
içinde kültürel zenginlikler vardır...” vb şeklinde 
“değiştirilmiş” olmasının hukuken pek bir önemi 
yok. Gelinen noktayı en iyimser yorumla “Kürtler 
ve diğer azınlıklar, bir külah turistik dondurma 
içinde bir kaşık renkliliktir” şeklinde özetlemek 
mümkün. 

Biraz gerilere gidelim ve “Kürtçe konuşma 
yasağı” olarak bilinen 19 Ekim 1983 tarihli ve 
2932 sayılı “Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak 
Yayınlar Hakkında Kanun”u hatırlayalım. 1991’de 
kaldırılmak zorunda kalınan bu kanun, Kürtçeden 
söz etmeksizin Kürtçeyi yasaklama başarısını gös-
termesi bakımından hakkaten ‘kanun dili’ dalında 
Nobel’e aday olabilirdi! Şöyleydi: “Fikirlerin ifade 
edilmesi, yayılması ve yayımlanması için, devlet-
lerin Türk devleti tarafından tanınmış olan birinci 
dilleri dışında herhangi bir dilin kullanılması 
yasaklanmıştır.” (Niye mi “birinci dilleri dışında”: 
Çünkü o vakitler Irak’ta Kürtçe ikinci resmi dildi 
de ondan... Yani inceden inceye araştırılıp yazıl-
mıştı.)

Peki, Kürtçeyi yasaklarken Kürtçeden söz 
etmeme ‘başarı’sını göstermekle, Kürçeyi ‘serbest’ 
bırakırken (de) Kürtçeden söz etmeme ‘başarı’sını 
göstermek arasında, hukuken ve mantıken, ne fark 
vardır?.. Bu iki ‘başarı’nın ardında, Kemalist resmi 
ideoloji kapı gibi durmaktadır. Bunun sonucu ola-
rak, hâlâ, herhangi bir kanunda hatta resmi hiçbir 
dokümanda ‘Kürt’ kelimesi geçmemektedir.

Daha bir nüfus sayımı bile yok, Türklerin/
Kürtlerin/Lazların/Arapların/Boşnakların.. ne 
kadar olduğunu gösteren...

Bunlara rağmen, “şaşırtıcı reformlar”; öyle 
mi?..

Gel de sinirlenme...
***
“Efendim”, diyorlar, “sen hep bardağın boş 

tarafına bakıyorsun...” 
Gel de sinirlenme...
Birileri bardağı üst taraflarından kırmış da 

kırmış, küçültmüş de küçültmüş... Sonra o barda-
ğın yarısına su koyuyorlar ve benim de “hımm... 
hakkaten bardağın yarısı boş ama yarısı da dolu” 
dememi bekliyorlar. İyi de; bardak normal bir bar-
dak değil ki...

Ancak birileri, bardağı normal gösterme 
gayretinde. Bunların başında ‘Batı dünyası’ geli-
yor. Besbelli ki işlerine geliyor böyle bir gayrete 
soyunmaları ve “şaşırtıcı reformlar” demeleri. 
Akılsızlıktan değil elbette, öyle görmek/göstermek 
istiyorlar...

Ve çeşitli çıkar ilişkileri, çeşitli ‘reelpolitik’ 
çakışmalar sonunda, Kürt sorununda, Türk yöneti-
miyle bir paralellik tutturmayı ‘başardılar’: Onlara 
göre sorun, “bireysel hak ve özgürlükler sorunu”. 
Eh; Türk yönetiminin de buna bir itirazı yok; hak 
ve özgürlüklerin kapsam alanına ve hacmine ilişkin 
tartışmalar dışında. 

(Tartışma demişken: Son zina tartışmalarına bu 
‘alan ve hacim’ kapsamında yaklaşanlara kulak ver-
mekte yarar var. Milletin ağzı torba değil ki büze-
sin; şöyle diyor bazı kulağı delikler: Türk yönetimi, 
6 Ekim 2004’te açıklanacak AB Komisyonu’nun 
İlerleme Raporu’nda ‘Kürtlere az biraz daha kıyak 
geçilmesi’ mealinde kimi ibarelerin yer alacağı 
istihbaratını edindi. Bunu önlemek için bir ‘ara 
pazarlık masası’ oluşturma ihtiyacı duyan Türk 
yönetiminin arzusunu Başbakan Erdoğan ger-
çekleştirdi; zina konusuyla çıkış yaptı, ancak asıl 
mesajını “Biz Türk’üz; içişlerimize karıştırtmayız” 
sözleriyle verdi. Ardından Brüksel’e uçtu ve “biz, 
zina vb gibi önceden size söylemediğimiz şeyleri 
yapmayalım, ama siz de rapora bize söylemediğiniz 
şeyleri koymayın” pazarlığını yürüttü. Pazarlıkta 
başarılı olduğu içindir ki, durup dururken ortaya 
çıkardığı zina meselesinden kesin dönüş yapmasını 
‘büyük’ medya kelamşörleri “iyi de; bu b.k niye 
yenildi?” şeklinde değerlendirmedi; “neyse canım, 
oldu-bitti”li yorumlarla iş kapatıldı...)

Yürütülmeye çalışılan ve üzerinde Batı ile kon-
sensüs sağlanan politika, kabaca, “Kürtlere haklar” 
yerine, “Kürtlerin de yararlanabileceği haklar” 
biçiminde özetlenebilir. (Ne kadar da benziyor, 
Devlet Bahçeli’nin MHP genel başkanı olmadan 
önce yazdığı ‘sosyolojik’ makaledeki formülasyo-
na: “Kürt’e Kürt olarak hiçbir şey; Türk olarak her 
şey”...)

Tartışmalar, değindiğimiz gibi, ‘hak’ların 
çapıyla sınırlıdır; o kadardır ve ve aslında resmiyet 
âleminin çok da umurunda değildir...

İyi, güzel. Ne diyelim; herkesin bakışı kendi-
ne.

İyi, güzel de; bu konensüs ayyuka çıkmış-
ken, Brüksel’e gidip Kürt sorunu nedeniyle Türk 
yönetimini AB’ye şikâyet etme seferberliği neyin 
nesidir?.. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?.. Hak-
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Par heyeti için söylüyorum bunları, ellerinde ‘biz 
Kürtler şunları şunları istiyoruz, ama TC vermiyor’ 
mektubuyla AB kapısına dayanan... Ama yalnızca 
Hak-Par mı?..

Gel de sinirlenme...
***

Hayır; yani Kürt sorununda illa da AB ile 
ilişkili bir şey yapacaksan, AB’nin yapısını sorgula 
önce: “Türkiye’yi AB’ye almak” demek, buradaki 
20-25 milyon Kürt’ü de almak demektir ve bu 
büyük nüfusun (resmi olması şart olmayan; ‘halk-
lardan halklara ilişki’ şeklindeki) temsiliyeti soru-
nunda AB, tam bir fikir ve mekanizma fukarasadır. 
Haydi AB yetkililerini boşverelim; Avrupalı aydın-
lar ya da “Başka bir AB”cilerin de henüz böyle bir 
dertleri yok. 

İşin, insanı sinir eden başka boyutları da var.

“AB’ye girmiş Türkiye”nin anlamlarından biri 
de, Nusaybin’den ötesinin ‘öteki’ olacağı gerçeği-
dir; bir başka anlatımla, Kürtlerin bölünmüşlüğü 
pek bir pekişecek demektir... Bunun bir dizi etki 
yaratması kaçınılmaz görünüyor: Türkiye’de ‘dev-
letin bölünmez bütünlüğü’ kayasından kaçarken, 
‘AB’nin bölünmez bütünlüğü’ dağına toslamak, 
eğer hâlâ kaldıysa, bizim Kürt bağımsızlıkçılarının 
yakın kaderi olacaktır... 

Türkiye hesabını entegrasyona ve Güney 
Kürdistan’dan yayılan/yayılacak olan Kürtlük 
rüzgârının ne yapıp edip engellenmesine göre 
yapmıştır. Hesap açıktır: ‘Azıcık Kürt’ “Türk 
vatandaşları”, resmiyet dünyasına (“kamu alanı”!?) 
sirayet etmeyecek şekilde kendi dilinden şarkısını-
türküsünü okusun; zarar yok ve dahası, bunu zarar 
olarak gördüğün sürece Güney’e yönelik politik 
müdahalelerde yararın da yok... Diğer yandan da, 
“AB süreci” ile azıcık daha demokrasi makyajı 
yapıverirsin, biraz daha kapitalist entegrasyonu 
hızlandırır ve Kürt toplumsal ilgisini ekonomi 
sahasına (işsizliğin korkunçluğuyla yeni çıkar 
mekanizmalarının cazibesinin sarmaş dolaş oldu-
ğu bir cangıla) çekersin: Bu iş tamamdır, diyorlar; 
hesabı-kitabı böyle yapıyorlar. (Hatta, bu hesaba 
göre, etkilenme yönü de değişirmiş; ‘Komşu’ 
Güneyli Kürtler ‘Avrupalı kardeşleri’ne özenmeye 
başlarmış, vs.) Evde yapılan bu hesap çarşıya uyar 
mı?.. Yaşayıp göreceğiz... Ama hesaba hemencecik 
yatanlara, tarihten/sosyolojiden/şundan/bundan 

dersler hatırlatılabilir: Bu iş, pek de kolay değil... Bu 
hamur daha çok su götürür...

Fakat, kolaylaştırıcılara sinirlendiğimi söyle-
mem lazım!.. Kimler mi?.. Galiba hemen hemen 
tüm Kürtler!.. Bir yanda Mustafa Kemal’in yeni ve 
hızlı hayranı A. Öcalan, diğer yanda onun AB sev-
dalısı ‘rakip’leri... Eğer bir başka yan daha kaldıysa, 
öte yanda da bu boyutlara kafa yormak zahmetin-
den uzak duran Kürt entelenjiyası...

(Yok; bir yan daha var elbette: Kürt solu... 
Ancak galiba o cenahta da -haydi kolaylaştırıcı 
demeyelim ama- karşısındakini zora sokmaktan 
çekinen bir ruh hali var. Misal: Tam da bu günlerde 
bir ‘Kürdi açık sol parti’ kurmak niyetinde isen, 
neden AB’nin ve Türkiye’nin ‘oh ne âlâ, demok-
rasiye geçtik âlayıvalayla’ isimli ortak korosunun 
detone halini gözler önüne serecek adım atmaz-
sın?.. Yani ‘Mezopotamya’ gibi tarihsel ve coğrafik 
olarak anlamsız/ölü (hatta Saddam’ın enformasyon 
bakanını çağrıştıran) bir ad ve ‘sosyalist’ gibi 
(Erdal İnönü’nün kırılacakmış gibi duran bacak-
larını hatırlatan) tatsız-tutsuz bir etiket yerine, 
gönlünden geçen ülke adını ve sıfatını kullansan 
ölür müsün yani?.. Hani Kürt yoksul kitlelerin yan-
dım-yandım bir sol parti arayışı olsa ve ‘kitlesellik’ 
uğruna adını/etiketini ‘taktik olaraktan’ ihmal 
etmiş olsan neyse... Öyle bir durum da yokken... 
Üstelik “AB’li demokrasi” de pek bir modayken... 
Yani yapacaksan aslını yap; bari -kaçınılmaz!- 
soruşturma/mahkeme/kapatılma süreçlerin kimi 
maskeleri indirir, koronun sesinden şişmiş kafalara 
yeni bakış açıları sunulabilir, filan...)

Şu son aylarda ne yaptım biliyor musunuz 
sevgili Fabrika okurları: Olmayacak bir şey yaptım 
ve Rauf Denktaş’ı takdir ettim... Meşhur ‘Kıbrıs’ta 
referandum’ günlerinde elimde gazete, önümde tv, 
öyle hayran hayran baktım, haddızatında hayranlık 
duyulamayacak o cüsseye... 

Şundan: Rolünü çok iyi oynuyordu... (Ki, halen 
de öyle.) Kılın kırk yarıldığı pazarlıklar arenasının 
en iyi ‘kötü polis’i idi... 

(Bu arada: Senaryonun bütününü gözden 
kaçırarak, Kuzey Kıbrıs’taki Türk büyükelçisinden 
ve hatta oradaki albaydan bile daha az yetkili olan 
bu zatın tutumunu eleştirenler, “eşeği dövemeyen 
semerini döver” darbımeselini iyi bilirler; bilirler 
ya, yine de öyle yapmak işlerine gelir, hem kendile-
rini hem okurlarını rahatlatırlar...) 
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Zırnık adım gerilemedi R. Denktaş: artık bir 
ezbere dönüştürdüğü ve pek de yakışıklı görün-
meyen dudak kıvrımlarından gerdan salınımları-
na kadar her bir hücresine sinmiş argümanlarını 
neredeyse yedi düvele karşı savundu: Takdir ettim. 
Dahası, kıskandım... 

Şu günlerde Kürtlerin en büyük eksikliği gali-
ba bir Rauf Denktaş’larının olmaması... Dişe doku-
nur iddialardan çok kolay vazgeçebilen ‘aktörler’le 
kuşatılmış durumdalar... 

Gel de sinirlenme...
Bir fıkra anımsasak/anlatsak, sinirimiz geçer 

mi? Deneyelim...
Genç bir imam, küçük bir köye atanmış. Gel 

zaman git zaman, genç imam köyün ileri gelen-
lerinden birinin kızına aşık olmuş. Kara sevda; 
bakmış geçecek gibi değil, köyün yaşlılarından 
yardım istemiş. “N’olur” demiş, “Allah rızası için 
gidin, kızı babasından isteyin benim için...” Akil 
adamlar, “Mümkün değil” demişler, “...o kızın 
babası, imamlardan nefret eder... İçki içen, keyfine 
düşkün biridir. Mümkün değil, kızını bir imama 
vermez. Boşuna gitmeyelim...” İş başa düşmüş böy-
lece: Genç imam yaptırmış bir kutu kuru pasta, bir 
demet de çiçek, çalmış kız evinin kapısını... Kızın 
babasıyla oturmuş, önce sohbet filan, neyse; anlat-
mış sebebi ziyaretini: “Allahın emri peygamberin 
kavliyle, kızınıza talibim...” “Kesinlikle olmaz!” 
demiş kız babası: “ben imam damat istemem! 
Unut bu işi!..” N’apsın zavallı genç imam; gerisin 
geri dönmüş bekar evine... Dokunsan ağlayacak 
gibi; üzgün ve süzgün, öyle... Sabaha kadar, pla-
tonik sevgilisinin hayaliyle ağlayıp durmuş. Neyse; 
sabah ezanı vakti çıkmış gitmiş camiye, ıslak göz-
leriyle. Ezanı okuyacak... Almış mikrofonu eline, 
ses kontrol için bir-iki ‘tık tık’ yapmış mikrofona 
ve başlamış. Ve şöyle: “Bu ezanımı, sevip de birle-
şemeyenler için okuyorum: Alahu ekber, Allaaahu 
ekbeer!..”

Yok; bu fıkra da geçirmedi siniri... Yahu insan 
sevgilisinden bu kadar kolay vazgeçer mi?!..

***
Elini nereye atsan, sinir!.. Misal; PKK... (Bu 

kısaltmanın hikâyesi de pek sakinleştirici değil: 
Aslında, PKK’nin feshedilmesinden sonra kuru-
lan Kadek’ten sonraki adları Kongra-Gel. Yani 
aslında bir kongre örgütlenmesi... Ama, içinde 
henüz bir parti yok... Bu nedenle, yakında PKK 
yeniden kuruluyor, Kongra Gel’e katılmak için!..) 
Hayır, konunun tek sinir edici yanı bu örgütün 
gel-gitleri değil. O, var. Aslında orada da konuşul-

ması gereken bence şu iki temel noktadır: 1) Artık 
insanları ‘üniter devlet yapısı içinde kültürel haklar’ 
için savaştırmanız mümkün değil; yahu ‘anayasal 
vatandaşlık’ için adam öldürülür mü?!.. 2) PKK, 
silahlı kolu HPG bir yana bırakılırsa, mevcut 
programatik tutumuyla Türkiye’nin hukuksal-siya-
sal yapısının tahammül edebileceği bir örgüttür; 
tez elden yasalaşmalıdır ve zaten hem gizliliği 
kalmamıştır hem de bunun gereği... Bu, birçok 
şeyi normalleştirebilir. Ancak, tarafların -devlet 
yetkililerinin ve PKK’nin- bunu istememeleri, dile 
getirmemeleri oldukça ilginç ve düşündürücüdür... 
(İki ipucu, düşünenlerin işini kolaylaştırabilir: 
Neredeyse 80 yıldır egemenlerin temel politikası 
Kürt ve muhalif hareketleri kriminalize ve terörize 
etme üzerine kuruludur; ikincisi ilginç bir uyumlu-
luk olarak görünüyor ve özellikle otoriter yapıların 
gizlilik şemsiyesini pek sevdiklerini gösteriyor. Bu 
tür bir gizlilik, hukuksuzluğun hiç de ince olmayan 
şalı oluyor ve olan da ‘üyelik’ten tonlarca ceza alan 
delikanlılara oluyor... Parantezi kapatmadan ve yeri 
gelmişken: Gerçekte, -aslında 1993’ten bu yana 
denebilir ama biz duyumlarımızın/bilgilerimizin 
eminliği oranında konuşalım - 1995’ten bu yana 
PKK/Kadek/KongraGel’de resmen hiçbir yeni üye 
yapılmamıştır; çok üst düzey görünenler bile aslın-
da resmi üye değildir; ilginçtir ve ‘hak yok, görev 
var’ şemasına işaret etmektedir...) 

Şimdi, az önce bir yana bıraktığımız HPG 
varlığına gelebiliriz. “Artık niye vardır?”ı sormuş 
bulunuyoruz ve esaslı yanıtlar peşinde koşanlara 
Güney Kürdistan’ı iyi izlemeleri tavsiyesiyle yeti-
nebiliyoruz...

Peki, eski PKK hayranı bazı Türk sol kesimle-
rini bile ‘hümaniter’ kaygılara gark eden “ateşkesi 
sona erdirme” kararını nereye koyacağız?.. 

Bunu bir yerlere koymadan önce, bir an için, 
“Topluma kazandırma yasası” günlerine dönelim 
ve hatırlayalım: Güya amaç ‘dağdakileri indir-
mek’ti ve yasanın bir af şeklinde olması halinde 
dağdan inileceği PKK yetkililerince de açıklan-
mıştı. Fakat, ilginç bir şekilde, önceki ‘pişmanlık 
yasaları’na benzeyen bir yasa çıkarıldı; PKK’nin 
bunu kabul etmesi mümkün değildi ve etmedi. Peki 
Türk yönetimi neden böyle yaptı? Soruyu daha 
doğru-dürüst sormak da mümkün: Türk yönetimi, 
gerçekte ‘dağdakiler’in inmesini istiyor muydu?.. 
Yapılan, istemediğini gösteriyor; bu, açık olmalı.

Ve sinirlenmeden devam edip sorunun deva-
mını yazalım: Peki, ‘dağdakiler’, hangi dağdaydı?.. 
Yanıt biliniyor.
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 Bilinen bir şey daha var: Politikada, hele de 
Ortadoğu’da, ‘yan yana düşme’ pek mümkündür; 
çok tehlikeli bir pozisyondur ve özellikle ideo-
lojik-politik netlikten uzaklaşanların neredeyse 
bir figürana da dönüşebilecekleri kaygan zemine 
işaret etmektedir. Bu, bir kriminal hadise değil-
dir. Daha açık konuşalım: PKK, zaten geleneksel 
olarak öyleydi fakat son zamanlarda çok daha 
fazla anti-Güneycidir ve bu pozisyonuyla Türk 
yönetimiyle yan yana durmaktadır. Bu, analitik 
bakışı gereksizleştiren bir kolaycılığa saplanan 
kimi anti-PKKcilerin iddialarında var olan ‘Türk 
drevleti ile Abdullah Öcalan’ın anlaşmış olduğu’ 
vb kriminal  argümanlarla açıklanamaz. PKK’nin 
ve daha doğrusu tek söz sahibi Abdullah Öcalan’ın 
devletin bu yumuşak karnı üzerinde yoğunlaşarak 
kendini Türk yönetimine ‘dost’ gösterme niyeti ve 
kimi beklentileri olabilir; zaten avukat görüşmele-
rinden yansıyanlar da bunu göstermektedir. Ancak 
sonuçta PKK politika yapmaktadır. Bize göre kötü 
bir politika. Sorun da zaten politikanın niteliğidir, 
İmralı üzerine ‘zehir hafiye’ senaryoları kurmak 
değil...

Bu kadar yeter. Belki bir şey daha eklemek 
gerekecek: Bu yan yana düşme, yani bölgedeki 
tüm Kürtlerin gözlerini diktikleri ‘bir parçada ilk 
kez hukuksal statü’ gelişmesinde karşıt tutum, 
PKK’nin de yumuşak karnı haline geliyor. Aslında 
‘gelmiştir’ demek de mümkün ve bunun alamet-
leri çoktan belirdi. Diyarbakır belediye başkanı 
adaylığı üzerinden başlayan ve Osman Öcalan’la 
birklikte bir grubun ayrılığına uzanan öykünün 
magazin kabuğunu sıyırıp atın; altında, Güney’i 
(de) göreceksiniz. Yakında ise daha net görmek 
mümkün olacak gibi gözüküyor.. Çünkü milyon-
larca PKK taraftarı için bu örgütün ideolojisi şunu-
bunu çok da önemli değildir; ‘Türkiye’de, Kürtlük 
davasını savunan en büyük örgüttür’tür; o kadar. 
Ve bu davanın elle tutulur yönüne ilişkin tutumu-
nun onun dönüm noktası olmasından daha doğal 
bir şey yoktur... 

(Uzun bir parantez ve şu soru gerekli olabilir: 
Peki, n’olur?.. ‘PKK bölünür’ mü?.. 1993’ten sonra 
‘bölecek/böldürecek’ kimse kaldıysa, mümkün!.. 
PKK’deki ‘ayrılığın’ temel doğrultusu apolitazyon 
yönündedir ve aslında Osman Öcalan’la grubu da 
bu doğrultudan muaf değildir. Osman Öcalan-
Nizamettin Taş grubunun kurduğu ‘parti’yi ciddiye 
almak mümkün gözükmüyor: Lojistik gereksi-
nimler üzre bir ‘parti’dir ve zaten PKK’de her şeye 
ortak edildikten, kişiliğini dramatik sorgulamalar 
altında teslim ettikten sonra ayrılıp yeni başlan-
gıçlar yapmak pek kolay da değildir... Bu zorluk 

nedeniyledir ki, Osman Öcalan PKK’yi PKK’ce 
eleştirmektedir ve -teorik düzeye çıkaramaksızın 
da olsa- günlük politik yaşamlarında hissettikleri 
Güney’e ilişkin görüş ayrılıkları bir yana bırakılır-
sa, ayrılık adına bazen ‘atmak’tadır da: Efendim, 
PKK solcuların etkisinde kalmış da, falan!.. Oysa, 
son yıllarda PKK’ye yapılacak ağır hakaretlerden 
biridir bu. “AB ve ABD ile iyi geçinme” üzerinden 
yapılan tartışma ve var olduğu iddia edilen görüş 
ayrılığı ise bana Hafız Esat’lı yıllarda Suriye’de 
Arap politikacılarının düzenledikleri ‘tartışma 
toplantıları’nı hatırlatıyor: Herkes birbirini hararetle 
ve ağır biçimde eleştirirdi, Hafız Esat’ı en çok haklı 
çıkaranın hangisi olduğu konusunda...)

Artık “ateşkes” mevzusuna gelebiliriz, sakinli-
ğimizi bozmadan. 

Önce, adını koyalım, Mayıs 2004’te Abdullah 
Öcalan tarafından dile getirilen şey aslında bir “tek 
yanlı ateşkesi sona erdirme” kararı filan değildir; 
PKK liderinin yargılama esnasında ilan ettiği şey 
bir ateşkes değildi: Silahlı mücadeleye son verdik-
lerini duyurmuştu. Dolayısıyla, “silahlı mücade-
leye yeniden başlama niyeti”nden söz etmek, en 
azından işi hukuku bakımından, daha doğrudur. 
Peki; şöyle ya da böyle, üstelik talepler çıtası çok 
çok düşürülmüş ve dile getirilen talepler için silahlı 
bir mücadelenin gereksizliği açık iken, neden böy-
lesi bir ‘kararlaşma’ya gidilmiştir? (Ki, bu karar, 
birkaç ay sonra ilan edilen “Aralık ayına kadar 
erteleme” duyurusuna rağmen hâlâ teorik olarak 
yürürlüktedir.)

Bir paradoks sayılabilir ama gerçek gözükü-
yor: PKK’yi bu karara iten şeylerden biri, bizzat bu 
kararla çelişen, ‘talepler çıtasını çok çok düşürmüş 
olması’dır... Yani, tabanda yitip giden heyecanı 
diriltme ihtiyacı ve çabası... Fakat daha somut ve 
yakıcı ihtiyaçlar da söz konusu: Irak’ta ‘olağan tak-
vim’ (ne kadar olağansa artık!..) ilerledikçe, yeni 
‘yönetim’, eninde sonunda ‘Kandilistan sorunu’na 
bir ‘çözüm’ getirmek zorunda. PKK gerillalarının 
üslendikleri Güney Kürdistan’daki Kandil Dağı’nı 
bir potansiyel tehdit olmaktan çıkarmak, hem yeni 
Irak ‘yönetimi’nin, hem Güney Kürdistan yöne-
timinin ve hem de ABD’nin orta vade hedefleri 
durumunda. Eh; görünürde zaten Türk yönetimi 
de sık sık bunlardan bu yönlü hareket bekliyor. (Ve 
fakat, bu yönlü isteklerde bulunan Türkiye, satır ara-
larında Güney’e politik müdahale argümanlarından 
bazılarını da dile getirmekten kaçınmamaktadır: 
“TSK’nın Kuzey Irak’taki varlığı bölücü PKK terö-
rüne endekslidir. PKK orada olduğu sürece TSK 
da Kuzey Irak’ta bulunmaya devam edecektir. Bu 
Türkiye’nin bir güvenlik ihtiyacıdır. Ne zaman riski 
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görürsek gereken önlemi alırız. Kimsenin şüphesi 
olmasın.” –Orgeneral İlker Başbuğ, Hürriyet gaze-
tesi, 9 Temmuz 2004.) Manzara-i umumiye şöyle-
dir: ‘Türkiye ile barış’ için güçlerini Türkiye sınır-
ları dışına ve daha çok Güney Kürdistan’a çekmiş 
olan PKK’nin yalnızca ve yalnızca orada üslenmesi 
olanağı zayıflamaktadır/zayıflayacaktır; PKK 
liderliği ve yetkilileri bunu görmüş ve hissetmişler-
dir. Üstelik, kısmi gerilla güçlerinin konumlandığı 
İran Kürdistanı da artık güvenli değildir çünkü 
‘Güney’den yayılan bela’ korkusuyla İran yönetimi 
de tahammül sınırlarını daraltmış ve zaten bunun 
sonucu olarak son aylarda PKK güçlerine karşı 
etkili operasyonlara başlamıştır. 

Nereye gitsinler?.. Bir kısmı, tüm şartları zor-
layarak Güney’de kalmaya devam edecektir; bu 
olanak, tüm gerilla sayısı için değilse de bir kısmı 
için, Güney’in şartları uyarınca, var olmaya devam 
edecektir ve üstelik özellikle Türkiye için bu çok 
kötü bir şey de olmayacaktır; bkz. İlker Başbuğ...  
Ama bir kısmının gitme vakti gelmiştir; bu, şimdi 
değilse yarın, ABD’nin ‘prestiji’ bakımından da 
öyledir. Keza, ‘Türkiye’nin argümanları’nı izleme-
diklerini düşünemeyeceğimiz Güneyli Kürt liderler 
açısından da müdahale vasıtalarını etkisizleştirmek 
ve/veya azaltmak önemli hale gelecektir...  

Nereye gitsinler?.. Geldikler yere tabii ki... 
Fakat, nasıl?.. Ortadoğu’da bu tür şeyleri kolay-
laştırıcı argümanlardan bol ne olabilir ki: “Tek 
yanlı ateşkese son vermek zorunda kaldığını” ilan 
eder, böylece Türkiye sınırlarına geçişlerin meşru 
gerekçesini yaratırsın... Öyle olmuştur ve kısa 
sürede hatırı sayılır güç Kuzey’e kaydırılmıştır. 
Varsın birileri senin bu kararını “yeniden savaş 
istemiyoruz!” eleştirileriyle karşılasın; zaten ortada 
dişe dokunur bir savaş olmayacaktır ki... Heyecanı 
dürtme ve üslenme ihtiyaçlarını şöyle-böyle karşı-
ladıktan sonra, istim arkadan gelsin... Üstelik PKK, 
zamanlamayı ‘AB süreci’ne bağlayarak, müzakere 
tarihi peşindeki Türkiye’nin bu dönemde fazla 
‘sertlik’ yapmayacağı ve Türk yönetimini, PKK 
hanesine yazılacak kimi adımlara da zorlayabile-
ceği hesabını yapmıştır; buna, PKK liderinin duru-
munun ‘iyileştirilmesi’ de (siz bunu, orta vadede bir 
af beklentisi olarak okuyun) dahildir ve hatta bazı 
yorumlara göre bu, talepler listenin tepesindedir. 
Ancak bu hesap, aşağıda özetlenen ‘çözüştürme’ 
ataklarının yarattığı atmosfer nedeniyle de, tutma-
mıştır. Öte yandan, heyecanı ateşleme amacının 
tam olarak gerçekleştirildiği de söylenemez: Silahlı 
mücadeleyi bıraktığını ilan etmek ve fakat askeri 
gücünü de muhafaza etmek gibi tuhaf bir konumu 
sürdüren PKK, yeniden silahlı mücadele dönemini 

-şu veya bu ihtiyaçtan ve şöyle ya da böyle- yokla-
dığında, artık bu hedeflerle ve bunca sözden sonra 
bunun kolay olmayacağını görmüştür. PKK için 
‘kafaların karıştığı dönem’ başlamış bulunmak-
tadır ve öyle görünüyor ki bu dönem uzun süre 
devam edecektir. 

Tabii ‘Kürt davası’nı çözüştürme gayretinde 
olan ve itiraf etmek gerekir ki bu konuda hayli de 
yol alan Türk yönetimi boş durmayacak, çözüştür-
meyi hızlandırıcı karşı atakları tam da bu yönelim 
günlerinde geliştirecektir. Öyle de olmuştur ve 
takdir-i ilahi bir tesadüfle ‘tv’de Kürtçe haber’ 
ile Leyla Zana’ların tahliyeleri o günlere denk 
düşmüştür: “Ne gerek var silaha-külaha; bak işte 
memlekette güzel şeyler de oluyor” havasıyla genel 
‘Kürt davası’na moral bir taarruzda bulunulmuştur; 
zayiat az değildir... 

Tam bu günlerde Diyarbakır’da bir kahvede 
kürsülerine oturmuş çay-sigara keyfi yapan ‘sıra-
dan’ insanların kimi sohbetlerine kulak kabartmak 
iyidir, öğreticidir:

- Abe, yani ben diyiyem ki, seroğun bi bildi-
gi vardir...

- La oğlim sen kafayi mi yidin; helbet biliyi, 
ölçüp-biçiyi; ma serok senin-benim kibidir?..  

Sinirlenmeden ‘çözümlemek’ gerekirse, 
böyledir: Onca geri adımına ve yenilir-yutulur 
olmayan ‘tespitleri’ne rağmen, geleneksel PKK 
karşıtı politik yapıların beklentilerinin de aksine, 
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın hâlâ karizmasını 
koruması, PKK yönetiminin onu hâlâ lider olarak 
tanıyor olmasından çok ve hatta buna da yol açan 
bir şekilde, PKK tabanının ‘sosyolojik’ ihtiyacının 
sonucudur. Taban, her ortalama taban gibi, sarıla-
cağı bir ‘hedef’, bir ‘tutku’ arayışındadır ve bu ara-
yışında, elinden kayıp giden ya da elinden alınan 
“özgür Kürdistan aşkı”nın yerine, zaten geleneksel 
olarak hep var olmuş bir şeyi; lider kültünü hızla 
ikame etmiştir. Bu kültle ‘Kürtlük davası’ arasında 
bir şekilde ilişki de kurmuştur ya da henüz bu iliş-
kiyi kırmamıştır. Kısacası, genellemek belki yanlış 
olacaktır ancak, PKK tabanının en azından önemli 
bir bölümü için -yer yer mistik öğelerin bile işin 
içine girdiği- liderlik kültü, çok önemli bir tutku 
ve dolayısıyla meşgaledir: “Sağlığı için” eylemler 
düzenlemek vb, artık başlı başına politik bir akti-
vite olarak algılanmaktadır. “Ee, peki biz şimdi ne 
için mücadele edeceğiz?”i dolduran yanıtlardan 
biridir. Böyledir ve böylece bu, iki uç dramati-
zasyonun besleyicisidir: Kabul etmeyen -örneğin- 
Diyarbakırlı gençler hızla türeyen -şimdilik içki-
siz!- diskolara ve apolitizasyona, kabul edenler ise 
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verilecek talimattan gayrısını önemsememeye ve 
başkanı için kendini yakmaya hazır sorgulamasız 
bir dünyaya koşmaktadır. Arada, daha ciddi tarzda 
sorgulayan yeni bir damarın ortaya çıktığı görülü-
yor, ancak hem zayıftır hem de diğer geleneksel 
Kürt yapılanmaları bu yeni damarı taşıyabilecek 
kaliteden çok uzaklardadır; bu damar boşluktadır 
ve teselliyi içi boşaltılmış ‘kültür organizasyonla-
rı’nda ya da İMÇ’nin Kürdi versiyonlarında arama 
ihtimali yüksek gözükmektedir...

Bu da az-buz sinir bozucu bir şey değildir...
***
Görüyorsunuz işte; sakin sakin dertleşmeye 

çalışırken aklımıza birşeyler geliyor ve sinirleniyo-
ruz ister istemez... 

Bir fıkra daha?.. Belki neşeleniriz... Hem bu 
uyduruk fıkra da değil; ayniyle vaki...

Efendim, bilirsiniz, Türkiye’de her il ve ilçenin 
ve hatta nahiyenin ‘düşman işgalinden kurtuluş 
günü’ vardır. Gerçi bunlara uydurulan tarihlere 
bakılırsa, birbirlerinden çok çok uzak kimi yerle-
şim yerlerinin aynı günde ‘kurtulduğu’ görülüyor 
ama, n’aparsınız: Gün sayısı yılda 365, il/ilçe/bucak 
sayısı ise bundan çok fazla...

Herneyse; Erzurum’un Pasinler ilçesinin de bir 
‘düşman işgalinden kurtuluş günü’ vardır, her yıl 
kutlanan. Tabii buranın ‘düşmanı’ Yunanlılar değil, 
Ermeniler; Ermenilerden ‘kurtuluş’ kutlanıyor...

İşte böyle bir kutlama esnasında, Pasinler 
Belediye Başkanvekili Sabih Pasin, kürsüde heye-
canlı heyecanlı anlatıyor:

- Ermeniler saldırdi, ahan bu ot yığınlarına 
kadar geldiler, biz saldıranda ahan o çeşmenin 
yanından kaşdı cannarıni zor gurtardılar...

Konuşmayı meydanda dinleyenlerden biri de 
o günleri yaşamış yaşlı Behile ninedir. İtiraz edip 
seslenir:

- Ula Sebih atma, atma... Sen ne annadir-
san; sen o günneri gördün mü ki...

Buna sinirlenen başkanvekilinin yanıtı şöyle-
dir:

- Pohh yeme Behile, bu bir nutuktur! Ne 
söylersem söylerem!..

Fena değil, değil mi?.. Ama neşelenelim diye 
aktardığım bu fıkra bile sinir bozucu şeyler çağrış-
tırıyor: Örneğin, “Türkiye’nin birliği-düzenliğini 
gözetmezseniz sizi adam yerine koymayız, hatta 
ve hatta tv’lerimize bile çıkarmayız” diyenleri ikna 

zorunluluğuna koşan bizim kimi Kürtleri... Öyle 
ateşli yemin-billahlar ediyorlar ki “biz de etnik 
siyasete karşıyız!” diyerekten... İnanıyorlar mı 
söylediklerine?.. Pek belli değil... Acayip bir travma 
hali işte. Biraz da, fıkradaki gibi, nutukta her yol 
mübahtır felsefesi...

Dosdoğru konuşabilmek ve ‘kendi’ olabil-
mek neredeyse dinozorlukla özdeşleşmiş... Gel de 
sinirlenme!.. Hiçbir şey sahici değil ve her şey yal-
nızca ‘gibi’: Solcu ‘gibi’, Kürt ‘gibi’, Doğulu ‘gibi’, 
Müslüman ‘gibi’... Plastik sözler ve erimiş naylon 
duruşlar... Herkes herkesi ve en çok kendi kendi-
sini kandırma peşinde; kananla kandıranın sık sık 
yekvücutlaştığı tuhaflıklar galerisi... ‘Serbestlik’ 
flamalarının, yalnızca “konuş!” denilenin konuşu-
labildiği otoriter fikriyat rüzgârlarıyla salınabildiği 
boğucu bir hava... Sinir...

Mesela niye AKKA’dan söz edilmez, anlamış 
değilim... Ama bundan ve daha nice ‘realite’den söz 
etmeksizin Kürt sorunu üzerine ahkamlar kesilebi-
liyor; hem de Kürtlerin gözünün içine baka baka 
dile getirilebilen “Kürtler entegrasyona yardımcı 
olmalıdır” mealindeki sağdan ve soldan formülas-
yonlarla... 

Haa, niye mi “AKKA” dedim; ne bileyim, 
aklıma geldi işte... 

Aklıma geldikçe de sinirleniyorum, bu coğraf-
yada olup-bitenlere ilişkin ilgisizliğe...

AKKA, Avrupa Konvansiyonel Silahları 
Sınırlama Antlaşması, NATO ile Varşova Paktı’na 
üye 22 ülke arasında Kasım 1990’da Paris’te imza-
lanan bir antlaşmadır; biliyorsunuz... Antlaşmaya, 
her iki pakta dahil ülkelerin ve bu arada Türkiye’nin 
imza koyduğunu da biliyorsunuz... Antlaşmanın 
amacı taraf ülkelerin, yani NATO ve Varşova 
Paktı’na üye ülkelerin karşılıklı silah indirimi 
yaparak, Avrupa’da “ani ve geniş saldırı” başlatma 
yeteneklerini ortadan kaldırmak ve “düşük kuv-
vet dengesi sağlamak”tı. Bunun için beş kalemde 
(tank, zırhlı muharebe aracı, top, savaş uçakları ve 
helikopterler) tavanlar hesaplandı ve imzacı ülkele-
rin bu tavanların üzerindeki silahları imhası kayıt 
altına alındı. Öngörülen seviyeyi temin etmek için 
belirlenen süreç uyarınca, 17 Kasım 1995’e kadar 
ülkeler fazlalıklarını imha ettiler. 

Buraya kadar her şey normal görülüyor. Ancak 
iş “muafiyetler” konusunda geldiğinde, işler daha 
başında çatallaştı ve tam “alavare-dalavare, Kürt 
Memet nöbete” deyimini çağrıştıracak şekilde, 
kabak Kürtlerin (de) başında patladı... Şöyle ki:
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Antlaşmaya göre imzacı ülkeler, ülkelerinde, 
sınırlarını önceden belirleyecek bölgeleri antlaş-
manın dışında tutma hakkına sahiplerdi. Böylece 
birçok ülke, geliştirmek istedikleri silahları deneye-
bilecek alanlara sahip olmak için, bazı küçük böl-
gelerini antlaşmanın kapsamı dışında tuttu. Fakat 
iki ülke, geniş birer bölgeyi (“terörizmle mücadele 
ettikleri bölge” bahanesiyle) antlaşmanın kapsamı 
dışında bırakmakta ısrarlıydı. Bunlardan birisi 
“Kafkasya’daki istikrarsızlık” bahaneli SSCB (ya 
da kısa bir süre sonraki adıyla, SSCB’nin uluslara-
rası hukuki sorumluluklarını üstlenmiş olan Rusya 
Federasyonu), diğeri ise “Kürt terörü” bahaneli 
Türkiye idi. Böylece Sovyetler (ve sonra Rusya 
Federasyonu) Kafkaslarda bir bölgeyi antlaşmadan 
muaf tutarken, Türkiye, eline fırsat geçmişken işi 
abarttı ve Türkiye’nin tüm Kürt coğrafyasını ant-
laşma ilkeleri dışında tuttu. Türkiye, antlaşmanın 
sınırları dışında bıraktığı bölgeyi şu şekilde tarif 
etti: “Doğubeyazıt’tan Sivas’a oradan da Dörtyol’a 
çizilen bir hattın doğusu bu antlaşmanın dışında 
kalmıştır.” 

Bu maufiyetin sonucu olarak Türkiye, bu 
“bölge”de dilediği kadar silah ve asker bulundura-
bilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, antlaşma 
uyarınca denetime ve belirli bir tavana tabi silahlı 
güçlerini denetimden ve indirimden uzak tutmak 
için bu “bölge”ye yığmıştır. Örneğin Konya’da 
bulunan 2. Ordu, 1992’de Malatya merkezli ola-
rak bu “bölge”ye taşınmıştır. Böylece, daha önce 
zaten Kürt coğrafyasında konuşlandırılmış olan 3. 
Ordu’nun yanı sıra, 2. Ordu da buraya getirilerek, 
Türkiye’nin toplam 4 ordusunun ikisi bu “muafiyet 
bölgesi”nde toplanmıştır. 

Bir yönüyle NATO, halen Kürt coğrafyasına 
konumlanmış durumdadır. Diğer yönüyle ise 
AKKA, adındaki “indirim”in tersine, Kürt coğ-
rafyası için “daha çok silah ve asker” anlamına 
gelmiştir. 

AKKA sonrası, 700 bin civarında olduğu 
tahmin edilen ordu güçlerinin yaklaşık 400 bininin 
Kürt coğrafyasında bulunduğu belirtilmektedir. 
Demek ki, önce genel müfettişlik, sonra sıkıyöne-
tim ve en son da OHAL’le “özel olarak” yönetilen 

Kürt coğrafyasının “özel” durumu, OHAL’in 
kalkmasına rağmen devam etmektedir. Çünkü, 
bu kadar askeri gücün konuşlandığı bir “bölge”nin 
normal addedilmesi mümkün görünmemektedir. 
Tiyatro için söylenen “şöminenin üzerinde bir 
tabanca varsa, o, oyunda mutlaka kullanılır” deyi-
mini nasıl unutabiliriz... 

Buyurun size “şaşırtıcı reformlar”ı test edebile-
ceğiniz bir boyut daha...

Sinir üzerine sinir!..
***
Peki hep ‘dış güçler’, dış etkenler mi sorum-

lu?..
Gel de şu Erzurum fıkrasını anımsama:
Tebrizkapı’da kaldırıma yaslanarak zorla dura-

bilen kamyonu görünce trafik polisi yanaşmış:
- Hoop hemşerim, burada durmak yasak!
- Aman terpetme gurban olim, frennerim 

dutmir.
- Senin farların da kırık?
- Mehellenin pijleri...
- Silecekler de yok?!
- Vışş, ahan ben de yeni gördüm.
- Ehliyet ruhsat lütfen.
- Vallah rühset yok, ne yalan diyim. Ehliyet 

de emmimde.
- Peki, sana elli milyon ceza yazıyorum.
- Gurban olim polis bey, ahan vermesine 

verah da, suçumuz ne?..
***

Fabrika okurları için kaleme aldığım önceki 
denemeler adlarına uygun olmadı belki, ama bu 
denemenin başarılı olduğu kesin! Şu andaki ruh 
halimden biliyorum bunu!..
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Baştan söylemiş olayım, daldan dala atlayan, 
benekli bir yazı olacak. Bir arayış, bir çağrı olarak 
kabul ediniz. Kafamda birikmiş bir çok sorunun 
dışavurumu olarakta düşünülebilir. Buyurunuz.

Şöyle  başlayabiliriz, Marx marksist miydi? 
Engels, Lenin, Stalin, Troçki, Mao, Tito mark-
sist miydi? Che? Castro, Markos marksist mi? 
Sandinistler ne? (Bazılarının kendi arasındaki fark-
lılıklar ve bunların dünya devrimcileri tarafından 
anlaşılma biçimi ayrı bir yazı konusu)

Diyalektik-Tarihsel Materyalizm anlayışının, 
kendi içlerinde bulundukları zaman dilimi için 
yorumunu yapmaya çalışan, o anın dinamiklerinin 
anlaşılmasına ve bunun üzerine bir iktidar perspek-
tifi oluşturmaya uğraşan insanlara ayıp(!) olmuyor 
mu? (Diyalektik-Tarihsel Materyalist ibaresi; 
zamanında, materyalizm kavramının, para temelli 
yaklaşım olarak maddecilik  ile özdeş tutulmasına, 
Marx’ın temize çektiği mekanik materyalim ile 
karıştırılmasına  karşı bir tedbir olarak ön-sıfat-
larıyla ele alınması ihtiyacı nedeniyle kullanılmıştı. 
Bundan sonra Materyalizm olarak devam edece-
ğim. Yani materyalizm diyalektik ve tarihseldir, 
yaklaşık yüz yıldır bunu anlamış olmalıyız artık.)

Aslında şunu söylemek istiyorum: Karl Marx, 
marksizm diye bir kavramı duysaydı mezarında 
ters dönerdi! Çünkü O marksist değildi, kimsenin 

de olmasını istemiyordu. O bir Materyalistti, O bir 
Komünistti. (Bu arada  Mrs. Material veya  Mr. 
Commun diye birileri yoktur!)

Karl Marx mezarında ters döner mi? Siz olsa-
nız dönmez misiniz? Engels dönmemek için naaşı-
nı yaktırmayı vasiyet etmiş olabilir mi? Lenin’in ise 
bir mezarı bile (heykelleri var ama...) yok. Nâzım 
Hikmet köklerine tutunabileceği bir çınar sipariş 
etmişti zaten...

Bu mezar da nereden çıktı? Materyalizm ile ne 
alakası var? Fazla bir anlamı yok. Anma günleri 
gibi zamanlarda ki tekke havası tarzı uygulamala-
rın dışında da pek  kullanılmadı. Derdimi anlatabil-
mek için, bir motif olarak kullanmaya çalışıyorum. 
Çok kızarsanız vazgeçebilirim, ama artık çok geç! 
Eskilerin bir tabirinden faydalanarak derdimi anlat-
maya çalıştığım için lafı uzattım.

Düşünsel ve iktisadi görüşlerinin gelişimini 
Locke, Hume, Ricardo ve Adam Smith’in değer-
lendirilmesi, eleştirilmesi ve geliştirilmesine; 
benzer mantıkla,  felsefi yaklaşımını  Hegel ve  
Feuerebach’a, sosyal anlayışını Saint Simon ve 
Fourier’e, ütopyasını Owen’a dayandırdığını ve bun-
ların yeni açılımlarını yaptığını söyleyen; doğa tari-
hi olarak Darwin’i referans aldığını ve tümünün bir 
sentezi olarak bir  yönetim anlayışı ortaya koymaya 
çalıştığını ifade eden bir insanı kişiselleştirmek ona 

...önce kedi gidecek
   kaybolacak suda sureti...

N. Hikmet

önce Marx gidiyor
kayboluyor suda sureti !

Bir Anadolulu’nun 
Sosyalist Teoriye Dair Düşünceleri...

Atilla Cesur
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yapılmış bir haksızlık, onu anlamamak olmuyor mu? 
O bir marksizm mi inşa etmeye çalışıyordu yoksa 
bir zihniyet  mi?

Ne Marx, ne Engels, ne Lenin, ne Mao v.s. 
marksist değildi. Onlar materyalistti, komünistti. 
İfadelerimizden ‘marksizm’ deyişini (kendisini 
değil)  ayıklamanın; bizi özgürleştireceğine, sahici 
yaklaşımlara yönlendireceğine, dayandığımız teo-
riyi yeniden üretebilmemizi (Aynen Karl Marx’ın 
yaptığı gibi), gerçekleştirilebilir iktidar pers-
pektifleri oluşturabilmemizi (Aynen Lenin ve 
Mao’nun yaptığı gibi) sağlayacağına inanıyorum. 

Yeter ki  tarihsel bakış açısına göre bu disiplin-
lerin (veya anlayışların diyelim) her birini (felsefe, 
iktisad, politika, sosyoloji v.s.) birbirinden farklı 
(ayrı değil) değerlendirebileceğimiz; bunun üze-
rine birbirleriyle ilişkilerini tanımlayabileceğimiz, 
bu doğrultuda tartışabileceğimiz bir platform tarif 
edebilelim. Bunlar zamanında yapıldı. Ama içinde 
bulunduğumuz zaman dilimi farklı ve yeniden 
ele alınmasında ne sakınca var ki? Üstelik daha 
modern ve pratik  iletişim olanaklarına biz de  
sahibiz!

Lenin, 1871’in veya Avrupa’nın dinamik-
lerine göre mi iktidar politikalarını belirledi ve 
elde etti? Bir çok anlayışın kendini ifadesinde yer 
alan ML’nin L’sinin çıkarılışı, 1989’da Sovyetler 
Birliği’nin çözülüşünden sonra bu kadar kolay mı 
olmalıydı? Hem o ‘L’ orada ne arıyordu? ‘M’ artık 
yetmez mi olmuştu? Mao ülkesinin realitesi olan 
köylülüğü temel alarak iktidara yürümekle ihanet 
mi etmiş oluyordu? Neye? (Niye değil) Castro; 
Gorbaçov’un ‘Glasnost ve Prestroyka’ politikasına 
“Herkes karısını boşama özgürlüğüne sahiptir” 
diye cevap verirken ne yapıyordu? Sorulardan olu-
şan hezeyanlarımı sürdürebilirim. Derdimi anlat-
mak için yeterli olduğunu sanıyor ve kesiyorum.

Bütün bu ifadeler; ne Marx’ın teorik olarak, ne 
Lenin veya Mao’nun teorik ve pratik olarak yaptık-
ları katkıları (veya yorumları diyelim) inkâr etmek 
anlamına gelmiyor. Şuna işaret etmeye çalışıyorum: 
Onlar ve ismini saymadığımız bir çok komünist;  
materyalizmin anlayışıyla zamanlarına bakmaya, 
anlamaya ve dönüştürmeye çalışmışlardır. 

Bir hümanizmadan bahsetmediğimi belirtme-
liyim. Çıkarları doğrultusunda dünyaya ve doğaya 
bakan ve buna göre ona şekil vermeye (veya şekil 
bozmaya) çalışan bir biyolojik varlık söz konusuy-
ken, bundan bir ‘izm’ çıkarmak saçma zaten.  Bunu 
yapış biçimine ve bunun etkilerine göre ayrı eği-
limlerden söz edilebilir. Fakat bir ‘hümanizm’den 
bahsetmek bir yanılsamadır, kendini beğenmişlik-

tir.  Bunun sonu tanrıya kadar varır. Ondan sonra 
da işin içinden çıkılamaz! 

Burada Paulo Freier’in ‘Ezilenlerin 
Pedagojisi’nden(1) not düşme ihtiyacını hissediyo-
rum: ‘Dünya bakışı;  belirli konulardaki fikirleri, 
ideolojiyi ifade eden dünya görüşünden farklı ola-
rak bu konularla kişinin kurduğu öznel bağı ifade 
eder. Bu nedenle yer yer , aynı dünya görüşünü 
paylaştıkaları ya da paylaşma sürecinde bulu-
nan devrimci önderlerle ezenlerin dünyaya farklı 
bakışlarından söz ediyoruz.’   Bunun adı mark-
sizm değildir, diyalektik-tarihsel materyalizmdir. 
Politikasının adı da komünizmdir. 

Maurice Cornforth, iki pratik kitabı (Tarihsel 
Materyalizm,  Materyalizm ve Diyalektik Metod) 
(2) yazarken Marx’ı, Lenin’i ihmal mi ediyordu? A. 
Gramsci ihmal mi ediyor? Noam Chomski veya 
“... Çünkü pratik birikimin teoride hiçbir gelişmeye 
yol açmadığı alanları tasarlayabiliriz ve bunun 
tersiyse daha vahimdir, teoride bir kımıldama 
olmadıkça pratiğin genişlemesi, aydınlıktan daha 
çok karanlığı arttırması mümkündür...”(3) derken 
Yalçın Küçük inkâr mı ediyor? 

Bu arada,  birçok kişinin; onlar kadar hacimli 
kitaplar yazabilse ve karşılığında para kazanabil-
selerdi, dergicilik, örgütçülük v.s. ile uğraşmaya-
cağını sanıyorum. Ufaraklarının gazete köşeleri 
ve TV reklam aralarına kapak attıklarını zaten 
biliyoruz.

Gerçi yazılarında onlarda marksizm ifadesini 
kullanıyorlar ama bunun o an için pratik bir gerek-
lilikten kaynaklandığını sanıyorum. Biz şimdi 
bunu aşmak noktasındayız.

Marx’tan özgürleşelim ve onun mirasının hak-
kını verelim. Bunun yolu,  düşünceyi marksizm 
olarak değil materyalizm olarak  anlamak ve uygu-
lamaktan geçer. Hem gündelik hayatı anlamaya 
hem de iktidar hedefine yönelik. Yönetim hedefine 
işaret edip durmamız iktidar hırsından gelmiyor. 
Bizler bunların elinden bu yetkilerini ve etkilerini 
almazsak, onlar evire çevire bu durumu sürdür-
meye, biz de dahil olmak üzere bir çok insanımızı 
kandırmaya ve onlarla oynamaya devam ederler. 
Mesele budur. Aslında bu iktidar mevzusu önce 
dünya sonra ülke derken örgüt içi mücadelelere 
kadar varabiliyor. ‘Toplumu devletleştirmeye değil, 
iktidarı sosyalleştirmeye ağırlık verecek bir politik 
sistem’in ana ilkeleri neler olabilir diye sorulsa  iyi 
olacak. Yani kavramın kendisi yeniden tanımlan-
malı veya ele alınmalı sanki! Böylesi bir anlayışın 
nasıl yönetime geleceği ve o yönetimde nasıl kala-
cağı (ya da kalmayacağı) da tartışılşmalı.
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Duygusal Bir Sap(ta)ma
Nefret veya öfke gibi duygularımızı kontrol 

etmek, onları inkâr etmekten veya bastırmaktan 
değil kabul etmekten geçer. Böylece, sadece kontrol 
etmek değil, buna sebep olan nedenlerden de kur-
tulma olanağını elde etmiş oluruz. Bakarsınız bu 
kurtuluş onları yeniden kazanmak, temize çekmek 
olanağını da sağlar. Belli mi olur? Birbirimizden 
özgürleşmek fena mı olur? Birbirimizi sevmek, 
muhtaç olmadan gerçekleşse daha iyi olmaz mı? 
Seni veya sizi seviyorum derken, beynimizin her-
hangi bir kıvrımında herhangi bir hesap olmasa 
daha güzel, daha sahici olmaz mı? Ki bu kıvrımla-
rın pratiğe göre şekillendiğini de biliyoruz artık.

Sevginin bu saf halinin yaşandığı dönemler 
her birimiz için olmuştur diye düşünüyorum. Ama 
sonrasında kirlenmeyen, bozulmayan veya eskime-
yen var mı? 

Soru şu: Bu kirliliğe neden olan nedir? (Ben 
sadakatin – saplantı boyutunda bağlanmadan ayrı 
ele aldığımızı belirtmeliyim- sevgiyi yeniden üre-
tebilmenin yegane yolu olduğunu düşünüyorum. 
Yoksa sevgi bol. Fakat yeniden üretim bir temelden, 
referanstan veya bir sözden sorumluluk alır. Bunun 
için belediye bandrollü (evlilik) olmak gerekmiyor. 
Ama o da bir sözdür. Bir işe girdiğinizde yapmayı 
vaat ettiğiniz şeylerden farkı, birlikte yola çıktığınız 
insana, sadakate ve sevgiye dair verdiğiniz sözler-
dir. Ya tutulmalı veya tutulamıyorsa açıkça feshet-
melidir. Kimse kimseye veya bir kuruma mecbur 
değil ama sorumlulukları var.)

“Sevginiz karşılıksızsa; yani sevginiz sevgi olarak 
karşı tarafta sevgi uyandıramıyorsa, seven biri olarak 
(yaşamsal eylemlerinizde) kendinizi sevilen birine 
dönüştüremiyorsanız. Sevginiz güçsüzdür, bir talihsiz-
liktir.” (4) Marx,  yüz yıl önce bir şeyler anlatıyor 
sanırım!

Bu tarz meselelerin ele alınması başka başlık-
lara ve yazılara ait olabilir. Durup dururken sevgiye 
niye çark ettik? Politika ve hele felsefenin(!) sevgi-
siz gerçekleştirilemeyeceğine olan inancımızdan 
olduğunu belirtmiş olalım. Sevgiden de bahsetme-
den geçemedik işte, bağışlayın!

Sadede Gelelim
Materyalizm’i, kendi ayak bağlarından (!) arın-

dırarak ele almanın; kendisini birçok derdinden 
kurtulmasını ve akabinde bir çok olanağı da bera-
berinde getirmesini sağlayacağını sanıyorum.

Fırsatçılara söylüyorum: bu söylenenler,  
materyalizmin, komünizmin sonu değildir. 
Marksizm olarak dayatılanların, kabul ettirmeye 

çalıştıkları kendi anlatımlarının (veya anlayışları-
nın) reddiyesidir, bir itirazdır. Marx bizdendir, O’nu 
inkâr etmemizi, unutmamızı sağlayamayacaklar, 
Marx’ın zamanında temize çektiği diyalektik-
tarihsel materyalizm anlayışını ise asla!

Başka türlü yaklaşımlar; bizleri, yoldaşlarımızı, 
kafa akrabalarımızı hep niyetten teori, beklentiden 
politika üretmeye yöneltmedi, sürüklemedi mi? 
Bunları yaşamadık, görmedik mi? Bu şekilde nere-
ye varacağımızı (veya varamayacağımızı) göremi-
yor muyuz? Bu sorular çok mu mutsuz? Ben çok 
mu kızgınım? Bilmiyorum. Ama sanmıyorum! 

Biraz Hatırlatma
Aklıma gelenleri bilinç akışı tekniğiyle yaz-

makla gevşeklik mi yapmış oluyorum? Niyetimin 
bu olmadığını söyleyebilirim.

Ama şunları da söylemek isterim:
Tüm öfkesiyle yazabilen Hüsamettin 

Çetinkaya’nın ‘Kültürel Terörizm’ini bırakalım 
hatırlayanı, okuyan var mı?(5) Daha sonraları daya-
namayarak kendisi de Zen-Budist olan, ama önce  
‘Kapitalizmde Korku’yu(6) yazan Dieter Duhm’u 
bilen veya okuyan var mı? Okumayan veya hatırla-
mayanlara bir kızgınlık değil bu. Tersine, okuyarak 
kızmayı öğrenen (veya hatırlayan diyelim) birisinin 
tavsiyeleri olarak kabul buyurunuz. 

Kızabilmek bir meziyettir. Varsaydığımdan 
söylüyorum. Yoksa asla hoşuma gitmiyor. Niye 
gitsin ki? Kimin hoşuna gider ki? Ama unutkanlık 
veya aymazlık (umursamazlık da deniyor) yerine 
kızgınlığın daha iyi olduğunu düşündüğümü söyle-
meliyim. Aksi takdirde, şu sıralar  yaşayabilmenin 
(hayatta kalmak anlamında değil) zor olduğunu 
sanıyorum. (Çevik kuvvetin öğrenci eylemlerinde 
sergilediği gibi kudurmuşluk tarzı bir kızgınlıktan 
bahsetmiyorum, -doğrusu o insanları o hale nasıl 
getirebildiklerini de merak ediyorum- kastetmeye 
çalıştığım insani bir kızgınlık.) 

Ay Çöreği’nde(7) Mustafa Arslantunalı,  “...bu 
günkü sorunlarımızın çoğu, belki de, bir başka 
yaşam tarzına uyarlanmış bio-psikolojik yapımızın, 
artık bu yapının geçerliliğini kaybetmekte olduğu 
günümüz kültür dünyasının doğurduğu gerilim-
lerden kaynaklanıyor... ne dersiniz?...” derken, 
Pop Çağı Ateşi’nde(8)  Can Kozanoğlu, 
“...Eşitsizlikler, dengesizlikler yalnızca toplum-
sal etkinlik noktasında, devlet içindeki ve devlet 
dışındaki örgütlenmeler konusunda çıkmıyor 
ortaya. Bunlardan bağımsız olmayan biçimde, 
“bilgi” stoklama, bilgiye ulaşabilme açısından 
da düşündürücü bir durum yaşanıyor...” derken, 
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Geriye Kalan Devrimdir’de(9) Bülent 
Somay, “...Bilgi iktidardır...” derken,
Zaman Zaman Denemeler’de(10) Mehmet Serdar, 
“... bir sanat yapıtı ancak alıcısının yeniden üre-
timi ile tamamlanır...” derken, (Bir sanatçı yarat-
tığı etkiden sorumludur diye düşünen kaldı mı?)
İnsan ve Doğa’da(11) Orhan Gökdemir “... Marx’ın 
felsefesinin ve ekonomi teorisinin kendi başlarına 
anlamları yoktur. Onlara anlamlarını veren şey 
‘tarihsel materyalizm’dir...” derken,

ne yapmış oluyorlar?  Boş gevezelik mi, ortalı-
ğı karıştırmak mı, marksizm mi,  materyalizm mi? 
Merak ettiğim budur. Bu ifadeleri bir arada kullan-
mış olmaktan üzüntü duyuyorum ama öfkeden 
kaynaklanıyor ve de bu toprakların sıkıntısını dışa-
rı vurma biçimi maalesef budur. Bunu değiştirmek 
isteyenlere, sevgiyle ‘buyurun’ diyorum.

Yazı kitap tanıtımına mı döndü?
Niyetim bu değil ve özür dilemekten sıkıl-

dım artık! Anlaşılmasını umut ediyorum. 
Marksizm kelamının kullanımı üzerine bir iki çift 
laf etmek isterken, beni etkileyen birkaç kitaptan 
bahsetmeden geçemedim. Umarım zararlı olma-
mıştır.

Bir Kaç(!) Soru Daha
İnternet gibi olanaklar (teknoloji de dendiği 

oluyor) cep telefonu, akbil, kredi kartı v.s. gibi ola-
naklarla(!) beraber gündemimizde . Fakat bunların 
topluca izlenebilmemizi sağlayan aparatlar olduğu-
nu da görebiliyor muyuz? Bunları bilerek kullanma 
bilincine var mıyız? Haydutluk yapmak için değil, 
insanca olabilmek için. 

Astrologların, ışık yılları mesafesindeki bazı 
gök cisimlerinin insan kişiliği üzerindeki etkilerine 
yönelik bu kadar iddialı olabildikleri (–ki dayan-
dıkları etki uzak manyetik ve çekimsel etkiler v.s) 
bir dönemde, atmosferin sadece birkaç kilometre 
dışına yerleştirilebilen uyduların yeteneklerinden 
işkillenmekle komplo teorisi üretmeye mi meyil 
etmiş oluyoruz? Öyleyse mahremiyet bu kadar 
da erimeli mi? Ki gazete, dergi maniplasyonları 
dışında, çocuklarını TV’de reklam seyrettirmeden 
yemek yediren var mı? Bunu dert eden var mı? 

Sadece tüketim tercihlerimizle nereye yön-
lendirildiğimizi veya yöneldiğimizi düşünüyor 
muyuz?

Yeni bir şey söylemeye çalışmıyorum. Önceden 
ve de defalarca söylenmiş bir çok şeye tekrar işaret 
etmeye çalıştığımı zannediyorum. Ve becerebilmiş 
olmayı umuyorum.

Marksizm diye kestirip atıldıktan sonra; 
Engels’in ‘Anti-Dühring’ini(12) okumuş olan kaç 
kişi var etrafta diye baktınız mı? Kitapçılarda 
bile bulmakta zorlanıyoruz. Geçenlerde yeğe-
nime bendekini vermek yerine yenisini almaya 
çalıştım da fark ettim, üç gün aramam gerekti. 
Soru şu: Bu kitap ömrünü mü tamamladı yoksa 
bin bir türlü post-modern gazete, dergi, kitap v.s. ile 
gürültüye mi getiriliyoruz? 

İnsan psikolojisine sadece Leo Buscaglia’nın 
kitapları ile bakan bir zihniyetin düşünceleri ne 
kadar yeterli ise; klasik tabir edebileceğimiz yapıt-
ları okumadan salt dergi yazıları, yorumları ile 
siyasete bakan bir zihniyetin fikirleri de o kadar 
sağlam olabilecektir. Daha önce göz atmış olanlar 
için bile, etrafımızdaki bunca modern maniplas-
yondan sonra yeniden okumalar tavsiye olunur. 
John Berger’in ‘Görme Biçimleri’nde(13) işaret 
etmeye çalıştığına benzer şekilde okuma biçimi 
farklılıklarının da olabileceğini düşünüyorum.

Örneğin; işçicilik, işçi sınıfının çözülüşü, 
proletaryanın tarifi gibi tartışmaları ele alalım; 
başka bir yazının konusu olarak görüyor, sadece 
işçi sınıfının sosyolojisinin yapılması gerektiğini 
düşündüğümü söylemek istiyorum. Yoksa emek-
sermaye çelişkisi tamam ama; proletarya, hizmet 
sektörü çalışanları, mali sektör çalışanları, beyaz 
yakalılar(!) nereye konulacak. (Emekçiler diyerek 
kestirip atacak mıyız?) Bir iki günlük genel grevler 
bile pek ses getirmezken bir banka bile kapanmı-
yor, kapansa ne olur ? Acaba Komünist Parti yapısı 
sadece proletarya temelli olarak tasarlanmasa ne 
olur diye düşünülemez mi? Soru ve olası cevap-
lar sürdürülebilir ama dedim ya ayrı yazı konusu. 
Ama proletaryanın zincirlerinden başaka kaybede-
cek daha başka şeyleri var artık sanırım!

Düşüncemizi marksizmi öğrenmek değil,  
materyalizmi kavramak kaygısıyla ele aldığımızda 
ancak, kendi zamanında üretilen tüm çalışma ve 
anlayışları doğru algılayabilir, zamanımıza dönük 
bir donanım edinebiliriz. 

Mesele güncel politikalara yönelik teoriyi 
tarihten devşirmek değildir; tarihin belli kesitlerin-
de yapılanları anlamaya çalışarak günümüzü yeni-
den değerlendirmek, yorumlamak, gerekirse tespit 
ve teşhir etmek ve gelecek perspektifi üretmektir. 

Öyle mi? 
Değil mi?
Oyun oynamaya çalışmadığımı zannediyor, 

oyunun zaten oynanıp bitirilmiş olduğundan endi-
şeleniyorum. Ettiğim lakırdılarla ne yapmış oluruz 
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ki? Ayıp mı etmiş oluruz? Haddini veya işini bil-
mez mi oluruz? Eğer öyleyse alınacak eleştirileri 
duymak, kendimize çeki düzen vermenin, topar-
lanmanın, düşünmenin bir yolu olmaz mı? 

Kendimizi size değil de başkalarına mı bıra-
kalım? Her tür yaklaşımınızı ümitle bekliyoruz. 
Medyatik bir numarayı kullanan bir yaklaşım 
mı oldu? Evet, bilinçli olarak yaptım. Yapmasa 
mıydım? Ne yapabilirdim? Yaptım da ne oldu? 
Kızmanın, sinirlenmenin dışında bir şey yapmaya 
niyeti olanınız var mı? Bana mı yoksa ifade etmeye 
çalıştığım şeylere dair mi konuşacaksınız? İkisinin 
de faydası olacaktır. Ama ben söylenenlere dair 
olanını tercih ederim.

Bu söylemeye çalıştığım şeyleri söyleyen, 
söylemeye çalışan insan sayısı eskisinden çok daha 
fazla ama sesleri daha az duyuluyor. Niye ve nasıl 
diye sormak icap etmez mi? Bu ve benzeri sorular 
sorulmazsa bu insanların sayısı azalmayacak mı? 
Veya yeni insanları bu tarz işler yapmaya kim ve 
nasıl ikna edecek? Peygamber olarak bir Marx 
daha mı beklenecek? Çok beklenir. Peygamberler 
dönemi bitti. Şimdi artık tekeller, üstelik küreselleş-
meleri dönemindeyiz. (Eskiden ‘emperyalizm’ der-
dik büyüyünce globalleşme oldu) Günümüz şart ve 
etkilerine uygun yöntemlere ihtiyaç söz konusu.

1980’lerin sonlarına doğru  gerçekleştirilen; 
Kuruçeşme Toplantıları olarak başlayıp BTDK 
(Birlik Tartışmalarını Düzenleme Komitesi), sonra 
DSB (Devrimci Sosyalist Blok) süreci olarak devam 
eden toplantılarda bu toprakların Sosyalistleri altı 
adet tebliğ kitap sundu.(14) Bunları yazarları dahil 
tekrar okuyan, hatırlayan var mı? Bunlar belgedir. 
(Yazılanlara katılıp katılmamak ayrı konu, tartışılmalı 
ama bir tartışma zemini olarak neredeyse topluca yapı-
lan bir işti. Bir kıymeti olmalı.) Kendi yakın pratiğini 
hiçe sayan tarihini nasıl ele alır?

Din, dil, ırk, mezhepçilik, hemşehricilik (bir 
türevi olarak grupçuluk- ister bir dergi tutarsınız 
ister takım kimse karışamaz ama bir farkı olmalı)  
gibi kavramların aşılması gerekliliğinden bahse-
diyorum, inkâr edilmesinden değil. Ama bütün 
bunların yerine sinsice değil göz göre göre ikâme 
olan paraya karşı da dikkatli olunmalı. Günümüzde 
yaşamak için değil ama hareket etmek için paraya 
ihtiyaç olduğu açık. Ama ne için hareket etmek 
istiyoruz? Fena soru değil. Ve cevabını bulmanın 
bir yolunun olacağını umuyorum.

Niyetim paranın varlığını inkâr etmek veya 
yok sayılmasını gerektiren bir anlayış oluşturmak 
değil. (Zaten zamanımızda ona gücümüz yetmez!) 
O’nun çeşitli yöntemlerle (ücret, borsa, kredi kartı, 

finansal haberler, iktisat, faturalar v.b. ilk aklıma 
gelenler) bizi maniple etmesine karşı durabilerek 
bizim O’nu kontrol etmemizi, kullanabilmemizi 
sağlayacak anlayışları yeniden hatırlatmak. Bunu 
sağlayabilmek için arkadaşın teki yüz yıl kadar 
önce üç cilt kitap yazmış...

1973’te Pink Floyd, ‘Dark Side of The Moon’da 
‘para defol git’ derken ne yapmaya çalışıyordu, 
sadece çok satmayı hedefleyen bir şarkı mı ? 

Toplumlar veya topluluklar, yüzyıllarca insani 
kavramlar doğrultusunda; bütünlük, birliktelik 
duygusunu yaşamış, pratiğini soluklamışken 
birdenbire bu değerlerin yokluğu veya değerini 
yitirmesi, onları hiçliğe sürüklenmiş hissine kap-
tırıyor. Bu durumda bir güç olarak kendilerine 
sunulan paraya sahip olma güdüsüne sarılmaları 
doğal (doğru anlamında değil) olarak karşılan-
malı. Herkes bir boşluğu doldurma ihtiyacındadır. 
Zamanının popüler oyunu ‘Tetris’ bu duyguyu 
yakalamış bir mantığa sahipti. Sembolik olsa da bir 
boşluğu doldurma, tamamlanmışlık duygusunun 
tatmini, hem de bedava!

Bu hastalıklı yapının er geç kendi ken-
dine çökmesiyle, bizim çökertmemiz (ki 
biz değiştirmekten, düzeltmekten bah-
sediyoruz) arasında bir fark olacaktır. 
Yeniyi kurmak isteyen, eskiyi hatırlamaktan yola 
çıkar, unutturmaya çalışmaktan değil. Birbirimizi 
bulmak zorundayız!  Materyalizm ile olanağı var! 
Görüşebileceğimizi sanıyorum. Nerede veya nasıl 
olacağı çok mühim değil. Olabilmesi önemli olan. 
Gerisi kolay! Öyle değil mi?

Sonuç Niyetine
Felsefe denilen şey psikolojik gibi gözüküyor, 

ideolojide öyle. Yani bireyin psişik donanımlarına 
göre yaptığı tercihleri ifade ediyor. Bu tercihlerin 
bir kısmı dış etkenlerden bir kısmı kişilik özel-
liklerinden (onlarıda dış etkenler maniple eder 
ya neyse) kaynaklanabilir. Politika ise kesinlikle 
zamana endeksli. Bu doğal. Ama eşelenmeye açık 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu denemeler bizi bilinçli 
tercihlere ve olası etkileri aşmaya (inkâr etmeye değil) 
taşır diye düşünüyorum.

Hep soru mu sordum, yoksa bir yazı mı yaz-
dım? Emin değilim. Bazen ‘bir soru sormak zaten 
onu cevaplamaktır’ denildiği de oluyor. Niyetim bu 
değildi. Ama bir Anadolu’lunun böyle bir yazısı 
olamaz mı diyebilirim. Çok mu duygusal oldu? 
Umarım olmuştur.

Günümüz değişen şartlarının getirdiği her zor-
lama veya tıkanmada ‘Marx nerede hata yapmış, 

Bir Anadolulu’nun Sosyalist Teoriye Dair Düşünceleri... 



78 Ekim 2004 fabrika

eksik bırakmış?’ diye düşünmek veya ‘marksizmin 
bunalımı’ , ‘marksist teorinin çözülüşü, tıkanıklığı’ 
gibilerinden ifadeler işin kolayına ve sorumlulu-
ğundan kaçmak olmuyor mu? Adamı rahat bırakın 
kardeşim, O elinden geleni fazlasıyla yaptı. Gelecek 
tasarımlarını da ipotek altına alacak yaklaşımların 
alemi var mı? Devam ettiriciliğine soyunanlardan 
kaç kişi ne yaptı veya yapmadı? Soru budur ve 
Marx’ı değil onun mirasını değerlendiremeyen, 
tüketen mirasçılarını bağlar. Hepsi bu.

Bir arkadaşım ‘Türk solunun üzerinde bir 
moloz var’ demiş bir başkası da eklemişti ‘O molo-
zun önemli bir bölümü Türk solunun kendisidir’! 
Bunun altından kalkmaya var mıyız? ( Bütün bu 
lakırdıları ederken, solcu olmadığımı; sosyalist, 
komünist, devrimci olmaya çalıştığımı belirtmeli-
yim. Bunu ne kadar becerebildiğimi bilmiyorum. 
Ama ‘solcu’ kavramının; Fransız İhtilali sürecin-
de, parlamentonun sağında oturan aristokratlara 
karşılık, solunda oturan burjuvazinin temsilcilerine 
ithafen kullanıldığını biliyorum. Ben onlardan 
değilim, olmamaya çalışıyorum. –aslında herkesin 
ağzına sakız ettiği haliyle demokratta değilim.)

‘Tarih tekerrürden ibarettir birincisi trajedi ikincisi 
komedidir’ diyen Sevgili Karl Marx’a, ‘marksizm’ 
diye bir ifadeyi üretmekle en büyük kahkahayı 
attırmışızdır belki de. Ama ben onun bu komediye 
güldüğünü veya yaşasaydı güleceğini hiç sanmıyo-
rum.

Marx’ın ve takipçilerinin anısını, emeklerini, 
mirasını yaşatmanın yolu ne heykellerini dikmekle 
ne de garip kavramlar icat etmekle yakışık almaz. 
Artık aldığımız mirasın hakkını vermenin veya 
temize çekmenin zamanı gelmiştir. Umarım geç-
memiştir. ‘...Artık sermaye Marx’lı ve Lenin’li bir 
dünyada yaşıyor’ diyerek yapılan uyarının kıyme-
tini bilemedik ama dersini çıkarmasını ve hakkını 
vermesini bileceğimizi sanıyorum.

Marx’ı rahat bırakalım kendimizi de özgür! 
Bu yaklaşım daha doğruyu (ne demek-
se?) daha çabuk (ne kadarsa?) bulmamı-
zı sağlayacaktır sanıyorum. Umut edi-
yor ve becerilebileceğine inanıyorum. 
Bu uğurda ipin ucunu nerede, ne zaman, nasıl ve 
ne vesile ile tutmuşsak tutmuşuzdur. Mesele ipin 
ucunu kaçırmamak! Asıl olan Diyalektik-Tarihsel 
Materyalizm’dir.

Notlar
Bir dostum ilk okumasında ‘öfkeyle yazılmış bir yazı 

olmuş’ dedi. Yılların içimde biriktirdiği sıkıntıya verin. 
(Gerçi kimin bin bir türlü sıkıntısı yok ki?) Böyle olma-
sını istemezdim. Ama böyle de yazılabileceğini görmek 
fena mı? Fena demeyin bakarsınız siz de yazıyorsunuz.... 
Belki de ben bir daha yazarım. Fena mı? 
Nihai amaç; ne olursa olsun hayatta kal-
mak mıdır, hayatta doğru bildiğin bir şekil-
de yaşayabilmek midir? Tercih hepimizin...
   Bir başka dostum ‘Artistlik yapmışsın lan, ciddi 
bir şeyler yazıyorum havalarında ses getirmek bek-
lentisiyle  ‘marksizm’ gibi yerleşik bir kavramı diline 
dolamış bahane etmişsin’ dedi. Belki de haklıdır. Ama 
bu bahane ile ‘marksizm’in  yerleşik bir kavram olma-
ması gerektiğini düşündüğümü tekrarlayabilirim. Bunu 
değiştirmeye çalışırken içeriğini de (zamanımıza dair) 
dönüştürebileceğimizi, yetkinleştirebileceğimizi sandı-
ğımı söylemek isterim. Gerekmez mi?

Kafası bozuk veya karışık bir Anadolu’lu 
belki de? Temize çekmeye ne dersiniz? 
Herhangi bir noktaya el atmak serbest. 
Hepimizin işine yarayacağına inanıyorum. 
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“Amerikan Rüyası” sloganın çekiciliği nede-
niyle her yıl yüz binlerce insan legal veya illegal 
yollarla ABD’ye göç ediyor. Ayrıca dünyanın en iyi 
beyinleri kendilerine sunulan olanakların çekicili-
ği nedeniyle bu ülkeye çalışmak için akın ediyor. 
ABD her yıl 50,000 aileye göçmenlik hakkı ve 
ayrıca 130,000 üniversite mezunu, işinde uzman 
kişiye de geçici çalışma imkanı veriyor.

Yakın zamana kadar ABD tüm dünyayı kendi 
pazarı haline getirip yoksul ülkelerin kaynaklarını 
sömürürken, kendi ülkesindeki insanlara da görece 
bir refahı bahşedebiliyordu; en azından sistem buna 
izin veriyordu.

Ancak, 90’lı yıllarda Sovyetler Birliğinin yıkıl-
ması ile birlikte “küreselleşme” adı verilen yeni bir 
kavramla karşılaştık. Bu, iki kutuplu dünya yerine, 
ABD önderliğinde  yeni dünya düzeni inşa edilme-
ye başlandığının işaretiydi. Sınırların kaldırılması 
gerektiği, ulus-devletlerin görevini tamamladığı 
iddia ediliyordu. Yeni düzen, adı yeni-liberal ama 
kendisi eski politikalarla birlikte uygulanmaya 
konuldu. 

Bu politika kendini “no free lunch” (bedava 
hiçbir şey yok) sloganıyla ifade ediyordu. Her şey bir 
maliyet hesabı içinde yapılıyordu artık. Devletlerin 
“ekonomik olmayan” tüm yatırım ve hizmetlerden 
geri durması talep ediliyordu. Böylece, bireylerin 

(siz bunu şirketler diye okuyun) kendileri için 
yaptıklarının, aslında tüm toplum yararına olaca-
ğı masalı ile yeniden karşı karşıya kaldık. Şartlar 
kapitalizmden yanaydı. Teknolojideki ilerleme-
ler sayesinde verimlilik daha önce görülmemiş 
seviyelere çıkmış ve ideolojik düşman sosyalizm 
yenilmişti. Artık ABD’li şirketleri kimse durdu-
ramazdı. Büyük sermaye sahipleri ve onların IMF 
gibi örgütleri vasıtasıyla yoksul ülkelerde yeni bir 
yağma başlatılmış oldu.

Yıllardan beri tüm az gelişmiş ülkelere “yapı-
sal uyum” adı altında dikte edilen bir politikayla 
devletin tüm ekonomik faaliyetlerden uzak kalması 
isteniyor, ayrıca eğitim, sağlık, sosyal güvenlik 
gibi alanlardan da devletin çekilmesi gerektiği, 
bu tip kamu harcamalarının verimsiz olduğunu 
iddia ediliyordu. Sihirli sözcük verimdi. Verimsiz 
olan hiçbir şey itibar görmüyor, hatta görüldüğü 
yerde yok edilmesi gerekiyordu. Rekabet artık 
ulusal değil küreseldi ve şirketler için hayatta kal-
manın yolu maliyetlerin kısılması ile doğru oran-
tılı olmaya başladı. Sonunda, teknoloji artık herkes 
tarafından sahip olunabilir bir şey haline gelmeye 
başlamıştı. Tam da bu noktada ABD’li büyük şir-
ketler oyunu tersten oynamaya başladılar. Eskiden 
yoksul ülkelerden gümrük duvarlarını indirmeleri-
ni isteyip mallarını orada pazarlamaya uğraşırken, 
şimdi kendi üretimlerini bu ülkelere taşıyıp, ucuz 
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emekten yaralanmayı ve ürettiklerini tekrar dönüp 
kendi ülkelerine satmayı uygun görmeye başla-
dılar. Kendi ülkelerindeki “refah toplumu” artık 
onlar için arzu edilebilir bir şey olmaktan çıktı. 
Çünkü karşılarında insanların özlem duyabileceği 
bir sosyalist örnek yoktu. Kendi ülkelerinde elde 
ettikleri kar marjları artık onlar için yeterli değildi 
(yada verimli değildi). Aynı zamanda dünyanın bir 
çok yerinde aynı işi çok daha ucuza yapmaya hazır 
garibanlar zaten onlara “biz buradayız” diyerek 
bayrak sallıyorlardı. 

Clinton; Küreselleşmede Birinci Perde
90’ yıllar ABD liderliğinde yeni bir dünya 

düzenin inşasına başlanıldığına inanıldığı yıllardı. 
Clinton iktidardaydı ve teknojik atılımlar sayesin-
de verim artışı görülmemiş boyutlara çıkmıştı. 
Gelişmiş ülkelerden gelişmemiş olanlara yapılan 
para akışı altı yıl içinde altı kat artarak daha önce 
görülmemiş düzeye çıktı. Dünya ticaret hacmi on 
yıl içinde yüzde 90’ın üzerinde artış gösterdi. 

Yeni ekonomi olarak adlandırılmaya başlanan 
bu dönemi “dot-com”lar simgeliyordu. Internet 
hayatın her alanına girmişti; internet üzerinden bir 
şeyler satmaya çalışan şirketler her gün pıtrak gibi 
çoğalıyordu. İnanılmaz bir çılgınlık yaşanmaya 
başlandı. Bu şirketler hiçbir kar elde edemiyordu 
ama hemen hepsi borsada halka açılma yarışı-
na girmişti. Bunların halka açılmasını sağlayan 
aracı/danışman şirketler, aynı zamanda onların 
hisselerini piyasada küçük yatırımcılara pazarla-
yanlardı. Geleceğin ticaretinin internet üzerinden 
yapılacağına olan inanç yüzünden hisse fiyatları 
sürekli şişmeye başladı. Öyle bir döneme girildi ki, 
devlet bile sosyal güvenlik fonlarındaki birikimleri 
borsada değerlendirmeyi düşünüyordu. 

Artık “yeni” bir dönem vardı ve bu dönem mal 
üretiminden bilgi üretimine geçişi simgeliyordu. 
Bu değişim, bilginin değerlendirilmesini gerekti-
riyordu. 90’ların ortalarına doğru imalatın toplam 
üretim içindeki payı yüzde 14’lere düşmüştü. 
Toplam işgücü içindeki payı dahada düşüktü. Bu 
dönemde yaratılan iş sayısı ise çok yüksek boyut-
lardaydı; 90’lı yıllar boyunca 18 milyon yeni iş 
yaratılmıştı. 

Clinton döneminde bütçe kalemleri genel 
olarak fazla veriyordu. Arttırılan vergi oranları 
ile bütçe fazlalığı, yaratılan işlerden gelen vergi ve 
sosyal güvenlik primlerindeki artışlar sayesinde de 
sosyal güvenlik kurumunda fazlalıklar oluşmuştu. 

Küreselleşmenin belirlediği bu dönemde, dün-
yanın herhangi bir yerinde çıkan kriz, ötekileri çok 

daha çabuk ve çok daha büyük ölçüde etkilemeye 
başlamıştı. 1997 yılına gelindiğinde Güney Kore, 
Endonezya ve Tayland, 1998’de Rusya, 1999’da 
Brezilya krize girmişti bile. 2000 yılında New York 
borsası tarihinin-1929 ekonomik bunalımı dışında-
en büyük çöküşünü yaşadı ve yönetim Clinton’dan 
Bush’a geçti.

Bush; Küreselleşmede İkinci Perde
Bush ve ekibi 2000 yılı seçimi öncesinde seç-

menlere vergi oranlarında indirime gideceğini ve 
krizden çıkmanın ancak bu şekilde olabileceğini 
söylüyordu. Ancak seçimden sonra bu vergi indi-
rimlerinin sadece zenginler lehine olduğu ortaya 
çıktı. Vergi indirimlerinden yararlanan en büyük 
kesim yılda 300,000 dolar ve daha çok kazanan-
lardı.

Küreselleşmenin bugün geldiği noktada bun-
dan en ağır biçimde etkilenen ABD’li çalışanlar 
olmaya başlamıştı. Şirketler üretimi ABD’de yap-
maktansa, ucuz emek cenneti Çin ve diğer Asya 
ülkelerinde yapmayı tercih ediyorlardı. Sadece 
üretimin ABD dışına kayması sonucu son on yılda 
1,8 milyon kişi işsiz kaldı. Ayrıca 2000 yılından 
beri yaşanan kriz nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi 
daha işini kaybetti. 

“Kaybolan işler” sadece imalat sanayinde 
değildi. Yüksek teknik bilgi gerektiren işler (ile-
tişim, bilgisayar yazılımı gibi) ve hizmet sektörü 
de uluslararası rekabetten nasibini alıyordu. Artık 
Amerikalı çalışanlar yüksek iş bilgilerine rağmen 
tercih edilmiyor, ücretler dünyanın geri kalan kısmı 
ile rekabet edemiyordu.

İktisatçı Ashok Bardhan ve Cynthia Kroll 
(her ikisi de Kaliforniya Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi) 2003’de 30,000 bilgi teknolojileri çalışanının 
işlerini Hindistan’daki rakiplerine kaptırdığını tah-
min ediyor. İstatistik Bürosu’na göre 2001 yılından 
beri bu sektörde çalışan yaklaşık 500,000 kişi işini 
kaybetti. 

Bu rakamlar sadece başlangıç. ABD’nin en 
büyük 1000 şirketinden 400 tanesiyle yapılan bir 
anketin sonucuna göre 2006 yılına kadar bilgi 
teknolojileri sektöründe çalışanların yüzde 35 ila 
45’i işlerini diğer ülkelerdeki çalışanlara kaptıra-
caklar. ABD’de çalışan nüfusun 128 milyon olduğu 
düşünülürse, 14 milyondan biraz daha fazla kişinin 
ve toplam işgücünün yüzde 11 kadarının işlerinin 
dışarıya kayacağı anlamına geliyor. 

Daha önce kaybedilen milyonlarca imalat sana-
yi işinden sonra, bu sektörün de yurt dışına kaya-
cağı anlaşılıyor. Ancak bu kayış muhtemelen çok 
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daha hızlı olacak. Çünkü bu sektörün taşınması 
çok daha kolay. Yapılması gereken sadece gidilecek 
ülkede teknik eleman bulmak ve telefon ile internet 
hatlarını döşemek. Yani bu sektörde taşıyacağınız 
ham maddeler ya da fabrikalar yok. 

Bu taşınmanın temel nedeni ücretlerin gidi-
lecek yerde çok daha düşük olması. ABD’de bir 
telefon operatörü saat ücreti olarak ortalama 12,57 
dolar kazanırken, aynı işi Hindistan’da 1 dolardan 
bile az bir paraya yaptırabilirsiniz. Aynı şekilde bir 
bordro uzmanı ABD’de saatte 15,17 dolar kazanır-
ken, yine Hindistan’da bu işi 2 dolardan bile az bir 
ücrete yaptırmak mümkün. Yakın zamanda muha-
sebecilerden tutun da hemen hemen bir çok ofis işi 
bu ülkelere kayacak gibi görünüyor.

Küreselleşmeyi destekleyenler, bu akışkanlığın 
aslında refahın zengin ülkelerden yoksul ülkele-
re yeniden dağıtımı olduğunu ve gittiği ülkede 
demokrasiyi geliştiren bir orta sınıf yarattığını 
iddia ediyor. Ancak gerçek bu kadar “soylu” değil. 
Küreselleşmenin yaşandığı son 30 yılda ABD’nin 
en büyük 100 şirketinde CEO’ların maaşı ile çalı-
şanlarının maaşlarının ortalaması arasındaki denge 
47’ye 1’den 1000 e 1’e kadar çıktı.

Ayrıca “küreselleşme yüzünden işlerini kay-
bedenlerin durumu ne olacak” sorusuna şirketlerin 
verdiği yanıt şöyle özetlenebilir: “Bu işsizler yeni 
bir ekonomik gelişme dalgası yaşandığında iş 
bulacaklar. Nasıl ki sanayi tarımın yerini aldığında 
ve onun yerini de bilgisayarlar aldığında işlerini 
kaybedenler yeni işler bulmuşlarsa, bugün de aynı 
süreç yeni bir ekonomik dalga ile yaratılacaktır.”

Ne yazık ki, bu yeni ekonomik dalganın ne 
olacağı ve ne zaman geleceği belirsiz. Eğer böyle 
bir dalga gelip de işsizleri kurtarsa bile, yeni yara-
tılan bu işlerin de ne kadar zaman sonra ABD’yi 
terk edip ucuz emek cenneti ülkelere gideceği belli 
değil.  statistikler, insanların global rekabet yüzün-
den iş değiştirdiklerinde ücretlerinin düştüğünü 
gösteriyor.  şini kaybedenlerin çoğunun yeni bir işe 
girebilmesi için yeniden eğitime tabii tutulmaları 
gerekiyor, aksi takdirde kendilerini bir hamburger-
ci dükkanında tezgahtar olarak bulmak kaderleri 
olacaktır. 

Öte yandan Bardhan ve Kroll çalışanların, 
global rekabette ayakta kalmak için ücretlerinde 
kesintiye gidilmesini kabul ettiklerini söylüyor. Bu 
senaryonun sonucu ise satın alma gücündeki kayıp 
ve ekonominin genelinde bir durgunluk. 

İ şlerin kaybolmasının etkisi sadece işini kay-
beden kişileri değil genel olarak tüm toplumu ilgi-

lendiriyor.  şsizlik ve gizli işsizlik (sahip olduğunuz 
eğitim ve yetenek seviyesine göre daha alt kademe 
işlerde çalışmak) zaten zorda olan vergi tabanını 
daha da daraltmaktadır. Bu yüzden yerel ve fede-
ral hükümetler harcamalarında (gerek hizmetler 
gerekse personel maliyetleri) kesintiye gitmektedir. 
Ayrıca halkın yüzde 15’inin hiçbir sağlık sigor-
tası olmadığını ve olanların bu sigortaya ancak 
çalıştıkları sürece ulaştıklarını düşündüğümüzde, 
sigortasız insan sayısında da ciddi artışlar meydana 
gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Üniversite mezunları 
için giderek daha az iyi ücretli işler mümkün ola-
cak.

Çalışma hayatındaki bu değişikliklere karşı 
çalışanların dur deme şansları ise gittikçe azalıyor. 
İmalat sanayiindeki işyerlerinin dışarıya taşınma-
sıyla sendikaların etkisi ve üye sayısı hızla azalıyor. 
Tarihlerinde örgütlenme anlamında çok az başarı 
sağlamış olan beyaz yakalıların bu ekonomik 
eğilimi durdurabileceklerini düşünmek saflık 
olur.  Ayrıca Amerikan işverenleri ve onların işbir-
likçileri, çalışanların dayanışmasını en “şeytani” 
ekonomik sistem olan sosyalizmle ilintilendirerek, 
sendikacılık hareketini başarılı bir biçimde eziyor-
lar. Eğitim Bakanı Rod Paige, ülkenin en büyük 
öğretmen sendikalarından biri olan Ulusal Eğitim 
Birliği’ni “terörist bir organizasyon” olarak nite-
lendirmişti. Hemen sonrasın da özür dilemek için 
söylediği şey ise, öğretmenleri değil, onların örgütü 
olan sendikayı kastettiği idi.

Ülke düzeyinde ne cumhuriyetçiler ne de 
demokratlar bu sorunla uğraşmak için bir çaba 
içinde değiller. Her iki parti az yada çok ekonomik 
globalleşmeyi destekliyorlar  ve onun yansımala-
rından sadece birisi olan iş kayıplarına karşı sessiz 
kalmayı sürdürüyorlar. 

Bütün bu gelişmeleri alt alta koyduğumuzda 
karşımıza çıkan manzara Bush yönetimi için şunu 
ifade ediyor: Seçimlere yaklaşık 8 ay kala en çok 
işten çıkarmalarının yaşandığı şu son 4 yıllık 
dönemde toplam işten çıkarılanlar 3 milyon fazla 
ile yüzde 6’lar seviyesindedir. 

Geçtiğimiz günlerde ABD’de yeni iş bulanla-
rın sayısı yayınlandı. Bunun, beklentilerin üzerin-
de 300,000 olarak gerçekleşmesi herkesin içine su 
serpmiş olmalı. Ancak yine aynı dönemde işinden 
çıkarılanların sayısının 250,000 olması her neden-
se kimsenin ilgisini çekmedi. ABD zor durumdadır 
ve bunu gözlerden gizlemek için akla hayale gelme-
dik işler yapılmaktadır. İşten çıkarılanların sayısını 
aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlayan Çalışma 
Bakanlığı, İstatistik Kurumu’nu bile verimsiz ola-
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rak nitelendirip kapatmaya kalktığına göre Bush 
yönetiminin gözlerden kaçırmaya çalıştığı şeyler 
olmalıdır.

Aşağıda ayrıntıları ile göstermeye çalışaca-
ğım gibi, ABD’li çalışanların yüz yıldan fazla bir 
zaman önce elde ettikleri 8 saatlik iş günü hakları 
artık tehlikede. Bush yönetiminin son günlerde 
krizden çıkış için insanlara dayattığı çözümlerden 
bazıları şunlar; öncelikle kamusal sosyal güvenlik 
sisteminde kesintiler ve özelleştirme, ücretli çalı-
şanlarına sağladığı sosyal yardımlara yaş sınırı 
getirilmesi.

Sosyal Güvenlik Sisteminde Kesintiler
Amerika’da sosyal güvenlik sisteminin iki 

ayağı var. Bunlar Sosyal Güvenlik (Social Security) 
ve Sağlık Hizmetleri (Medicare). Bunlardan ilki 
çalışanların emeklilik fonlarını, ikincisi ise çalışan-
ların ve yoksulların sağlık hizmetlerini düzenliyor. 

Sosyal güvenlik fonu, çalışanların çalışma 
hayatı boyunca yatırdıkları primlerle, 65 yaşına 
gelip emekli olduklarında, kendilerine bağlanan 
emekli aylığını yönetir. Hali hazırda, ABD’de net 
asgari ücret yaklaşık 750 dolar civarındadır ve 
emekli birisinin emeklilik fonundan alacağı aylık 
gelire eşittir. 

Sağlık hizmetleri fonu ise, çalışanlar bu fona 
prim yatırması zorunlu olmasına rağmen, sağlık 
hizmeti alacakları anlamına gelmez. Yani bu yar-
dımdan yararlanabilmek ve sağlık hizmeti almak 
için gelirinizin asgari ücret sınırında olması gerek-
mektedir. Eğer geliriniz asgari ücretin üzerinde ise, 
bu yardımdan yararlanamazsınız. Ama fona ödeme 
yapmaya devam etmek durumundasınız. 

Bunun dışında yakın zamanda ülkemizde 
de gündeme getirilen bireysel emeklilik sistemi 
ABD’de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
sistem özel emeklililik şirketlerinin kendilerine 
çalışanlar tarafından yatırılan primlerin finans 
piyasalarında değerlendirilmesine dayanır. Devlet 
bu özel emeklilik fonlarına olan talebi artırmak 
için bu sisteme yatırılan primleri vergi dışı bırak-
maktadır. Fakat bunun bir şartı  vardır, 65 yaşına 
gelene kadar paranızı çekemezsiniz. Eğer çekerse-
niz hem vergisini ödersiniz hem de ceza ödemeniz 
gerekir. Böylece yapılmak istenen çalışanlar için 
özel emeklilik sistemini, devletin sosyal güvenlik 
sisteminden daha cazip hale getirmektir. Aslında 
buna cazip demek yerine zorunlu kılmak demek 
daha doğrudur. Çünkü yukarıda da belirttiğim 
gibi, aylık 750 dolar gibi bir gelir ile hayatınızı sür-
dürmeniz pek mümkün değil. Dolayısıyla, ayrıca 

bireysel emeklilik sistemine girmek onun için de 
prim ödemek bir zorunluluk. 

Ayrıca, sizin primlerinizi size daha büyük 
oranda gelir sağlayacağını iddia eden şirketlere de 
inanılmaz boyutlarda karlı bir pazar oluşturuyor-
sunuz. Bu şirketler sizin adınıza girip, borsalarda 
halka açık şirketlere ortak oluyor ve yine sizin adı-
nıza size daha fazla gelir getirmek adına o şirketle-
ri yönetiyorlar. Hatta bu şirketlerden birinin zaten 
sizin maaşlı olarak çalışanı olduğunuz bir şirket 
olması çok mümkün. 

Ayrıca benzer bir süreç özel sağlık sigortası 
şirketleri içinde geçerli. Eğer çalışanın geliri asgari 
ücretin üzerinde ise zaten sağlık hizmetlerinden 
yararlanması mümkün değil. Dolayısıyla bir zorun-
luluk olarak, özel sağlık şirketlerinin pazarına dahil 
oluyorsunuz. Daha sonra yeniden değineceğim ama 
yeri gelmişken belirteyim, o şirketlere yatırdığınız 
primler yıllık yüzde 15 gibi oranlarda artmakta. 
ABD gibi yıllık enflasyonun yüzde 3 olduğu bir 
ülkede uçuk bir rakam. 

Çoğu zaman eğer çalışan şanslı ise tüm bu 
ekstra maliyetler ve “nimetler” çalıştığınız şirket 
tarafından size sunuluyor. Yani şirketler sizin özel 
sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sistemine öde-
diğiniz primlere bir ölçüde de olsa katılıyorlar. Tabii 
bu sadece çalışanın kendisini kapsıyor, çalışanın 
ailesini değil. Tabii bu tip yardımlar sadece büyük 
şirketlerin çalışanlarına sunduğu imkanlar. Küçük 
işletmelerin böyle bir “hizmetleri” yok. Ayrıca 
belirtmek isterim ki bunlar kanun tarafından şirket-
lerin yapması zorunlu olan şeyler değil. Tamamen 
çalışan ve şirket arasındaki pazarlığa bağlı. Yani her 
an şirket yönetimi tarafından geri alınabilir. Kabaca 
anlatmaya çalıştığım, ABD sosyal güvenlik sistemi 
üzerinde, bugünlerde, bizim gibi ülkeler tarafından 
çok yakından bilinen, bir oyun oynanıyor. 

Clinton döneminde fazla veren sistem ve 
bütçe, Bush yönetimi ve 2001 krizi altında akıl 
almaz boyutlarda açık vermeye başladı. 2003 yılı 
için bütçe açığı 500 milyar dolar düzeyindeydi. 
Buradan yola çıkan hükümet, bu açığın sorumlusu 
olarak sosyal güvenlik sistemlerini gösteriyor ve 
burada kesintiye gidilmesinin zorunlu olduğunu 
savunuyor. 

Oysa gerçek böyle mi? Geçtiğimiz günlerde 
Sosyal Güvenlik Sistemi yöneticilerinin yayınladığı 
bir rapor, şu anki yardım seviyelerinde hiçbir kesin-
ti yapılmaksızın 75 yıl daha hiçbir sorun olmaksı-
zın yola devam edilebileceğini söylerken, özellikle 
ABD Merkez Bankası başkanı Alan Greenspan ve 
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Hazine Bakanlığı yetkilileri sistemin 44 Trilyon 
dolar zararda olduğunu iddia ediyorlar. 

Hazine bakanlığı yetkililerinin raporuna göre 
bile bu 44 trilyon dolarlık açığın sadece yüzde 16’sı 
Sosyal Güvenlikten kaynaklanmakta. Ayrıca hazır-
lanan bu rapor gelecekle ilgili bir projeksiyondur ve 
öngörülen açığın yüzde 62’sı ancak 2077 yılından 
sonra oluşacaktır. 

Sosyal güvenlik sisteminde problem demog-
rafiktir. Nüfus yaşlanmakta ve emekli olacakların 
sayısı çalışmakta olanların sayısından daha hızlı 
artmaktadır. Bunun sonucu, sosyal yardımların 
maliyeti gelecek 30 yıl içinde gayri safi milli hasıla-
nın yüzde ikisi oranında  yükselecek, ondan sonra 
da bu oran yavaşça artmaya başlayacaktır. Bush 
yönetiminin zenginler lehine 2001 yılında başlattığı 
vergi indirimlerinin kalıcı olmasıyla kıyaslandığın-
da- ki bunun maliyeti yıllık olarak gayri safi milli 
hasılanın yüzde 2,5’u kadardır- asıl dikkat edilmesi 
gereken yer şu an tüm devlet kurumları arasında 
bütçesi hala fazla veren tek kurum olan sosyal 
güvenlik sistemi değil, zenginler lehine oluşturulan 
vergi indirimi yasalarıdır. 

Sağlık hizmetleri yardımları ise değişik bir 
programdır ve sorunlarının kaynağı demografik 
olmaktan çok, sağlık hizmetlerinin fiyat artış 
hızıyla ilgilidir. Tıp alanındaki yani teknoloji saye-
sinde her geçen gün hayat kalitesi yükselmektedir 
ve bu yeni teknolojiyi geliştiren, satan kuruluşların 
inanılmaz kar marjlarıyla çalışmasından kaynakla-
nan, sağlık hizmeti fiyatlarında hızlı bir yükselme 
göstermektedir. Sağlık sigortası primlerindeki yıl-
lık artış hızı, ABD gibi enflasyonun yüzde 3’lerde 
seyrettiği bir ülkede, yüzde 15’ler seviyesindedir. 
Burada karşımıza çıkan sorun şöyle özetlenebilir. 
Devlet özel sağlık şirketlerinin aşırı karları yüzün-
den yükselen sağlık hizmetlerini karşılamanın 
bütçeye bindirdiği yükten kurtulmak için çalışan-
lara sağlık hizmeti sağlama görevinden kaçınıp, bu 
insanları kaderlerine terk etmeye yöneliyor. Salt bu 
hizmetlerin maliyetini “karşılayamadığı” için her 
gün yoksulların ölmelerine seyirci kalacak.

Bütçe projeksiyonlarını sadece 5 yıllık dönem-
ler için yapan ve bu dönem sonrasında oluşacak 
bilinen maliyetleri saklayan Bush hükümetinin, 
neden sosyal güvenlik meselesinde 70 yıllık pro-
jeksiyonlar yaparak henüz doğmamış kuşaklar için 
henüz icat edilmemiş sağlık teknolojisinin maliyet-
lerini abartarak sunması merak konusu. 

Sorun aslında tamamen politik. Neo-libe-
raller yürürlükteki sistemi, insanları gelecekleri 

konusunda korkutarak ehlileştirmek istiyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde ABD merkez bankası başkanı 
Alan Greenspan’ın sosyal güvenlik harcamaların-
da kısıntıya gidilmesini talep etmesinin ardından, 
kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri cevap olarak 
derhal özel emeklilik fonlarını gösterdiler. Sosyal 
güvenlik sisteminin sorunlarından kurtulmanın 
yolu olarak özelleştirilmesini talep edenler, aslında 
sistemin kurtarılabilmesi için yok edilmesi gerekti-
ğini savunuyorlar. 

Alan Greenspan bu yıl için gerçekleşen bütçe 
açığının 500 Milyar dolar olduğunu, fakat buna 
rağmen vergilerin yükseltilmemesi istiyor. Aksine 
Bush hükümetinin sağladığı vergi indirimlerinin 
önümüzdeki on yılda yaklaşık 1,7 trilyon dolar ek 
maliyet yükleyecek olmasına rağmen bu politika-
nın sürdürülmesini talep ediyor. Hükümetin yarat-
tığı bütçe açığının sebebinin Afganistan ve Irak 
savaşları olduğu bilinmesine rağmen, bu konuya 
hiç değinmeyen Greenspan, bu açığın kapatılması 
ve uzun vadede “sorun” yaratmaması için sosyal 
güvenlik sisteminde kesintiye gidilmesini talep 
ediyor.

Şu anki bütçe açığını dengelemek için hükümet 
yılda 200 milyar dolar Sosyal Güvenlik Fonundan 
borç alıyor. Yani fon fazlalık veriyor ve bu sayede 
fon şu anki sosyal hizmet seviyesinde bir kesinti 
yapmaksızın 2042 yılına kadar kendini götürebilir.

Üç yıl önce zenginlere vergi indirimi yasası 
gündeme geldiğinde, kongreyi bu yasanın kabulü 
konusunda uyaran Greenspan, aksi takdirde büt-
çenin aşırı fazla vereceğini, bunun krizdeki ABD 
ekonomisinin kurtarılması için zorunlu olduğunu 
iddia ediyor ve bu kesintilerin hiçbir şekilde sosyal 
güvenlik sisteminde bir soruna yol açmayacağını 
söylüyordu. Bush yönetimi göreve geldiğinde ilk 
iş olarak yaptığı vergi indirimleri sayesinde önceki 
yıllarda sürekli fazla veren hükümet bütçesi, son 
üç yıldan beri sürekli açık vermekte ve hükümet 
bu açığı kapatmak için sosyal güvenlik siste-
minden borç almaktadır. Yani çalışanların kendi 
geleceklerini garanti altına almak için ödedikleri 
primler, zenginler lehine yapılan vergi indirimleri 
ve Afganistan-Irak savaşı dolayısıyla oluşan bütçe 
açığını kapatmak için kullanılıyor. Oysa halka 
“eğer bu hali ile devam ederse, 2077 yılından sonra 
hükümet bu hizmetleri veremeyecek durumda ola-
caktır, bu yüzden şimdiden bu hizmetlerde kesinti-
ye gidilmeli ve çalışanlar şimdiden kendi başlarının 
çaresine baksınlar, yani özel emeklilik ve sağlık  
fonlarına yönelsinler” denmektedir.
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Aslında oyununu biraz daha geri sararsak daha 
ilginç bir tablo çıkıyor karşımıza. Geçmişte ve 
bugün sosyal güvenlik sisteminin fazla vermesinin 
sebebi, Greenspan’ın başında olduğu bir komisyo-
nun çalışanların gelir vergisinde artırıma gidilmesi 
yolunda Kongreye yaptığı baskı sonucu, çalışan-
ların verdiği verginin serbest meslek sahiplerinin 
verdiği verginin iki katına yakın hale getirilmesiyle 
sağlanmıştı.

Şaka gibi ama, Greenspan önce çalışanlar üze-
rinde artırılan vergi oranları ile sosyal güvenlik sis-
teminde fazlalık yarattı, sonra bu fazlalığı kendine 
argüman yaparak, yoksullar ve orta sınıf üzerinde 
pekte etkisi olmayan ama yılda 300,000 dolardan 
fazla kazananlara inanılmaz vergi indirimleri geti-
ren yasayı kongreden geçirtti. Şimdide bu vergi 
indirimlerinin yarattığı açığı kapatmak için sosyal 
güvenlik sisteminin özelleştirilmesini savunuyor.

Tekrar etmek gerekirse neo-liberallerin tüm 
dünyada uygulattıkları sefalet politikası, şimdi  
ABD’yi vuruyor. Önce vergi indirimlerine git, 
sonra bütçe açığı yarat, ardından hükümet harca-
malarında kısıntıya gidilmesinin zorunluluğunu 
insanlara kabul ettir. Buradan da, boşa harcanan, 
işverenlere sunulan teşvikler ve kredileri değil de, 
sosyal güvenlik sistemi gibi devletin en temel göre-
vi olan alanlarda kısıntıya git. Bu alanda kesintiye 
gidilmesi sadece bir tesadüf değildir, çünkü en çok 
para buradadır. Özelleştirildiğinde, özel emeklilik 
ve sağlık sigortası şirketlerine hazır yaklaşık 100 
milyonluk çalışan ve onların aileleri ile 250 milyon-
luk bir hazır pazar yaratılmış olacaktır.

8 Saatlik İş Günü Hayal Oluyor
ABD’de halen yürürlükte olan İş Kanunu 1934 

yılından beri ürülüktedir ve bu kanun; sadece saat 
ücretiyle çalışanlara 40 saat üzerinde çalıştıkları 
zaman fazla mesai ödenmesini öngörmektedir. 
Bu kanuna göre bir işletmede ustabaşı, kısım şefi, 
yönetici, pazarlama elemanı yada teknik elemanlar 
(bilgisayar mühendisliği gibi) fazla mesai alamaz-
lar. Çünkü onlar “yönetici” yada “profesyonel”dir-
ler. Dolayısıyla bu işlerde çalışan insanlar haftada 
60 saat çalışıyor olsalar dahi sadece önceden belir-
lenmiş maaşlarını alıyorlar. Yürürlükteki kanun 
ayrıca yıllık brüt geliri 8,060 dolardan az olanların, 
işyerindeki posizyonları ne olursa olsun otomatik 
olarak fazla mesai almalarını öngörüyor. Ancak şu 
an ABD’de asgari saat ücreti brüt olarak 5,15 dolar 
olduğu düşünülürse haftada 40 saat çalışan bir işçi-
nin yıllık brüt gelirinin, diğer yan ödemeler hariç, 
10,712 dolardır. Yani yasanın bu maddesinin bir 
geçerliliği yoktur. Dolayısıyla asgari ücretle haya-

tını sürdüren bir kişi, salt işyerindeki pozisyonun 
adı usta başı, yada müdür olduğu için haftada 60 
saat çalışsa dahi fazla mesai ödemesinde yararla-
namıyor. Özellikle küçük işletmelerde (Lokantalar, 
süper marketler) çok yaygın bir uygulama olarak  
işverenlerin faydalandığı bu kanun, bu günlerde 
yeniden gündemde ve Bush yönetimi, varolan siste-
mi aratacak düzeyde değişiklikler ön görüyor. 

Yeni yasaya göre yaklaşık 8 milyon çalışan 
fazla mesai hakkından mahrum bırakılıyor. Polis 
memurları, itfayiciler, sendikalı olan ve kazançları 
görece yüksel olan mavi yakalı işçiler yönetimin bu 
yeni yasayla hakları olan fazla mesai ödemelerin-
den yoksun bırakılacaklar arasındalar. 

Hükümet geçen yıl, brüt 65,000 dolardan fazla 
kazananların tüm çalışanların konumlarına bakıl-
maksızın fazla mesaiden mahrum kalmalarını 
önermiş ve bu büyük tepki çekmişti. Bu önerisini 
revize eden hükümet şimdi bu limiti 100,000 dola-
ra çıkarmış gözüküyor. Oysa yürürlükteki kanunda 
böylesi bir tavan yok. Yürülükteki kanunun kriteri 
olan 8,060 dolar yıllık brüt ücretten az kazananla-
rın otomatik olarak fazla mesaiye hak kazanmaları, 
yeni kanunla 23,660 dolara çıkıyor. Şirket yöneti-
cileri ve sendika liderleri, 23,660 dolar ve 100,000 
dolar arasında kazancı olanlardan kimlerin fazla 
mesai ödemesine hak kazandığı konusunda belir-
sizlik olduğunda hem fikir gözüküyorlar. 

Bush yönetiminden bu yeni kanunu çıkarma-
sını isteyen şirketler, yürürlükteki kanunun çok 
belirsiz olduğunu ve bunun yüzlerce düşük ücretli 
yönetici tarafından kendileri aleyhlerine açılmış iş 
davalarında “haksızlığa” uğramalarına sebep oldu-
ğunu ileri sürüyorlar. Amerikan Perakendeciler 
Federasyonu sözcüsü Katherine Lugar “bugünün 
işyerindeki gereksinimleri karşılamayan  50 yıllık 
kanundan kurtulmaktan mutlu” olduğunu söylü-
yor. 

1,5 milyon e-mail ve mektupla protesto edilen 
Çalışma Bakanlığının çıkarmak üzere olduğu yeni 
kanunla 23,660 dolar ile 100,000 dolar arasında 
kazanan ve iki yada daha çok kişiyi idare etmek 
sorumluluğuna sahip tüm yöneticiler (ustabaşı, 
şef,idare amiri vb.) ile bilgi işlem sistem yöneticileri 
gibi bir çok teknik uzmanlık gerektiren işlerde çalı-
şanlar ve ayrıca pazarlama elemanı olarak çalışan 
herkes fazla mesai ücretinden yoksun bırakılıyor. 
Ayrıca 100,000 dolardan fazla kazanan tüm beyaz 
yada mavi yakalı çalışanlar, pozisyonlarına bakıl-
maksızın  bu haktan mahrum olacaklar. 
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Geçtiğimiz yıl buna benzer bir kanun tasarısını 
kongreden geçirme çabaları parlementerler tarafın-
dan durdurulmuştu. Bu kez bu riski almak isteme-
yen Bush yönetimi yeni iş kanunu  kanun hükmüne 
kararname ile uygulamaya soktu. Kanun önümüz-
deki ağustos ayında yürürlüğe girmiş olacak. 

Şirketlerin Çalışanlarına Sağladığı Yardımlar 
Yaş Sınırına Bağlanıyor

Bush Yönetimi geçtiğimiz günlerde çıkardığı 
yeni düzenleme ile şirketlerin emeklilerine sağla-
dığı yardımları, insanlar 65 yaşına gelince sınırla-
yabilecekleri yada tamamen ortadan kaldırabile-
ceklerini kabul etti. Bu yeni düzenleme sayesinde 
yaklaşık 12 milyon insan bugüne kadar aldıkları 
yardımları kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. 

İşveren tarafından sağlanan sağlık sigortaları, 
emeklilere devletin sağladığı sağlık hizmetlerince 
karşılanmayan bazı sağlık faturalarını kapsıyor. 
Bunlar arasında kimi reçetelerin ya da ileri derece 
de hasta olanların sağlık faturaları da var.

Bu düzenleme aslında 1967 yılında çıkarı-
lan “Yaşlılara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi” 
kanununda ciddi bir delik açmış oluyor. ABD’de 
insanlar ancak 65 yaşına geldikleri zaman devlet-

ten sosyal güvenlik ve sağlık yardımı alabildikleri 
için bu yeni düzenlemeyle işverenler bir yükten 
kurtulmuş oluyor ve 65 yaşına gelen ve çalıştıkları 
iş yerlerinden emekli olanlara yapılan ödemeler 
ortadan kaldırıyor. 

Aslında ABD’de işverenlerin çalışanlarına 
ya da emeklilerine herhangi bir sağlık sigortası 
yapmasını gerektiren bir kanun yok. Ancak eğer 
bunu sağlıyorlarsa, yaş unsurunu göz önüne alarak 
ayrımcılığa gidemezler.

Bu yeni düzenleme yapılmak istenen şey ise, 
Bush Yönetiminin açıkça söylediği gibi “sağlık 
hizmetlerinin faturası iyice yükselmiştir. Eğer bu 
düzenlemeyi yapmaz isek, şirketler tümden sağlık 
sigortalarını ortadan kaldırabilirlerdi. Yeni düzen-
leme sayesinde, şirketler hala 65 altında kalanlara 
bu hizmeti sağlayabilecekler.”

Büyük şirketlerin bir lobisi olan American 
Benefits Council’dan Paul W. Dennett bu yeni 
düzenlemeyi çok olumlu bulduğunu ve bu sayede 
şirketlerin tepesinde sallanan ekstra bir yükten kur-
tulduklarını söylüyor. 
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Şili hey,
Uzun taç-yaprağı seni:
Denizden, şaraptan ve kardan!
Kavuşmamız ne zaman,
Oy ne zaman, ne zaman?
Siyah-beyaz, köpük kurdeleni,
Belime takacaksın o günde
Ben de,
Şiirimi yakıp yandıracağım,
Senin toprağının üstünde
...

Latin Amerika’nın yetiştirdiği en önemli şairle-
rinden biri olan Pablo Neruda doğumunun yüzün-
cü yılında dünyanın her yerinde çeşitli etkinliklerle 
anılıyor. Bu etkinliklerden en anlamlısı, elbette 
şairin Şili’de bulunan evinin önünde toplanan kala-

balığın, onun şiirlerini, yaşadığı şehrin caddelerine, 
duvarlarına, vitrinlerine ve tepelerine yazmaları 
olmuştur. Bu, onun ölmeden birkaç gün önce 
evinin basılmasını ve yağmalanmasını emreden 
faşist Pinochet’nin yüzüne Şili halkının indirdiği 
bir tokattır. Neruda’nın doğumunun yüzüncü yılını 
tüm dünya hatırlarken, Pinochet’nin herhangi bir 
doğum yıldönümünü acaba kaç kişi hatırlayacak? 
Şili halkı Neruda gibi, Allende gibi onurlu evlatla-
rını unutmuyor, unutturmuyor. Pinochet gibileriyse 
her an tutuklanma korkusuyla artık ülkelerinde bile 
rahat gezemiyorlar. 

12 Temmuz 1904’de Şili’de, Parral kasabasında 
doğan ve gerçek adı Ricardo Eliecer Neftali Reyes 
Basoalto olan Pablo Neruda 16 yaşına geldiğinde 
adını bir Çek yazardan esinlenerek (Jan Neruda) 
değiştirdi. Pablo Neruda, onun ilk şiirlerini yayın-
larken kullandığı müstear isimdi. Müstear isim kul-
lanmasının en önemli nedenlerinden biri şairliğini 
özellikle babasından gizleme kaygısıydı. Nitekim 
babasına ilk şiirlerin okuduğunda “bu şiirleri 
nereden kopya ettin” sorusuyla muhatap olacaktı.1 
Onun şiirinin şekillenmesinde genç yaşta tanışma 
fırsatı yakaladığı kadın şair Gabriella Mistral’in 
önemli etkisi olmuştu. İlk şiirlerini ona gösterdiğin-
de, Mistral “sen gerçek bir şairsin” diyerek onu hem 
cesaretlendirmiş, hem de ona pek çok kitap hediye 
ederek ufkunun açılmasını sağlamıştır.2 Mistral 

Sevmenin Kısa, 
Unutmanın İmkansız Olduğu 
Şiirlerin Ozanı

Pablo Neruda Yüz Yaşında

Cengiz Özdemir
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1945’de Nobel Edebiyat ödülü alacaktı. Neruda’nın 
ilk şiir derlemesi Crespıısctılario adı altında 1923 
yılında çıktı. Bir yıl sonra yayınlanan Veinte poe-
mas de amour y una cancion desesperada (Yirmi 
Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı) Latin Amerika’nın 
en çok satış yapan şiir kitabı oldu. Neruda bir aşk 
öyküsünü fon alarak aynı anda bir şehvet objesi, 
sığınılabilecek bir liman ve kozmik bir güç olan 
kadına bir od yazdı. 

1927’de üçüncü mevki bir vapur biletiyle önce 
İspanya’ya oradan Paris’e geçti. Oradan Konsolos 
olarak Doğu Asya’ya gitti. Altı yıl çeşitli Asya 
ülkelerinde konsolosluk yaptıktan sonra 1934’de 
İspanya’ya geldi. Asya’da yaşadığı dönem kişiliğin-
de derin izler bırakmıştır.  Bu dönem Kesidencia 
en la tierra (Yeryüzünde Konaklama, 1935) adlı 
iki ciltlik yapıtını verdi. Eski şiirlerinin melankolisi 
dünyadaki acıların doğrudan doğruya anlatımına 
yer verdi burada. Kendine özgü metriği ve dili de 
ana konusu olan yozlaşmaya uygundu. Neruda, katı 
mısra ve şiir biçimlerine yer vermeyip her şiiri ken-
dine özgü bir ritimle yazmıştı. 1934’te İspanya’ya 
giden Neruda, burada sembolizm, sürrealizm ve 
fütürizm etkisinde kalan 1927 Nesli adlı şair toplu-
luğuna katıldı. Bu gurubun içinde kimler yoktu ki; 
Lorca, Miguel Hernandes, Nicolas Guillen, Salinas, 
Jose Caballero ve diğerleri. İç Savaş patlayınca bu 
kuşak yok olup gidecekti. Neruda Franco’ya karşı 
çıktığı için diplomatik hizmetten çıkarıldı. Bu 
dönemde yazdığı Uluslararası Tugayın Madrid’e 
Girişi şiirinde o günleri şöyle betimliyordu:

“Kardeşler bundan böyle
Saflığınız, gücünüz ve soylu hikayenizi
Çocuklar bilsin, kadınlar bilsin, yaşlı adamlar 

bilsin

Umutsuz kalmış herkese ulaşsın hikayeniz
Kükürt dumanıyla kaplı maden ocaklarında
Çıksın hayvanca merdiveninden köleliğin

Yazsın adınızı ve acı savaşınızı
Yıldızlar, buğday başları, Kastil’in ve evrenin 
Yazsın güçlü bir karaağaç gibi güçlü ve
   topraktan zaferimizi”

1939’da diplomatlık mesleğine geri dönen 
Neruda, başkonsolos olarak Meksika’ya gitti ve bu 
görevini 1943’e kadar sürdürdü. Altı yıl sonra Şili 
Komünist Partisi’ne girerek senatör oldu. Videla 
yönetiminin sağ politikaları ve maden işçilerine 
karşı acımasız tutumuna karşı “İtham ediyorum” 
adlı bir bildiri yayınlaması üzerine hükümet tara-
fından 1948’de devlet düşmanı ilan edildi. Bir 
süre yeraltına çekilen büyük ozan, rahip kılığında 
Arjantin’e kaçmayı başardı. Bu zor yolculuk sıra-
sında edindiği izlenimleri “Macchu- Picchu’nun 
Dorukları” adlı şiiriyle bizlere aktardı. İzleyen 
yıllarda Batı Avrupa’da, Sovyetler Birliği’nde ve 
Çin’de yaşamını sürdürdü. 1950’de Canto General 
(Evrensel Şarkı) adlı şiirler dizisi çıktı.

Suçlama ile duygudaşlığın egemen olduğu bu 
ilahi havalı yapıtıyla Neruda, Latin Amerika’yı 
mitleri ve tarihiyle, doğası ve politik/sosyal durum-
larıyla bir bütün olarak yansıtmaya çalıştı. Tarihe 
Marksist bir görüş açısı getirerek Stalin’e olan hay-
ranlığını da hiç saklamadı.

1952’de Şili’ye dönen Neruda başka bir ad 
altında Los versos del Capitan’ı (Kaptanın Dizeleri) 
adlı şiir kitabını yayınladı. Ancak on yıl sonra bu 
yapıtın yazarı olduğunu açıkladı. Bunun nedeni, 
1955 yılında üçüncü evliliğini yaptığı Matilde 
Urrutia’ya aşkını şiirlerle ilan ederken bir önceki 
karısını incitmek istememesidir. Neruda yapıtların-
da giderek daha önce kullandığı, anlaşılması güç 
mecazlardan (simgelerden) vazgeçti. Böylelikle 
insanın var oluşunun bir envanteri olan Odas 
elementares (Temel Odlar, 1954), Nuevas odas 
elementares (Yeni Temel Odlar, 1956) ve Tercer 
libro de las odas (Üçüncü Odlar Kitabı, 1957) adlı 
yapıtlarındaki dizeler çoğunlukla bir ve iki heceli 
sözcüklerden oluşmaktadır. Bu dönemde şiirini 
önemli ölçüde yalınlaştırmıştır. 

1953’de Lenin barış ödülünü aldı. 1969 yılında 
Komünist Parti tarafından başkan adayı gösterilen 
Neruda, Salvador Allende’nin ulusal cephesi-
ne katılmak üzere 1970’te adaylığını geri aldı. 
Arkasından Allende tarafından Fransa’ya büyü-
kelçi olarak atandı. Bir yıl sonra Neruda, Nobel 
Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. “Incitation al 
nbconcidio y alabanda de la revolution chilena” 
(Nixon’u Devirmeye Çağrı ve Şili Devrimine 
Övgü, 1973) adlı şiir kitabında ABD’nin solcu 
hükümetin dengesini bozmaya yönelik çalışmala-
rını eleştirdi. 1973’te kansere yakalanan Neruda, 
Allende’ye karşı düzenlenen askerî darbeden birkaç 
gün sonra, 23 Eylül 1973’de, 69 yaşında Santiago’da 
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hayata gözlerini kapadı. Özellikle çok yakın dostu 
Allende’nin Pinochet’nin faşist ordusuna teslim 
olmayıp savaşarak ölmesi ozanı derinden sarsmış-
tı.3 Nobel Edebiyat Ödülünü alan şairin anısı karşı-
sında ezilen ve cenazesinin faşist cuntaya karşı bir 
eylem vesilesi olmamasını isteyen Pinochet üç gün-
lük yas tutulmasını “emretti”. Cenazesine binlerce 
işçi katıldı ve Şili’nin yetiştirdiği bu onurlu şaire son 
görevlerini yerine getirdiler.

Neruda daha ilk şiirlerinden itibaren öncü bir 
tavır geliştirmiştir. Onun şiiri zaman geçtikçe bir 
imbikten süzülen şarap gibi yalınlaşmış, berraklaş-
mıştır. Onun en duygulu aşk şiirlerinde bile tum-
turaklı bir tek kelime yoktur. Özellikle son dönem 
şiirleri günlük konuşma diliyle, dekoratif öğelerden 
uzak, basit ve yalın bir halk diliyle yazılmıştır. 
Ancak bu tavır onun şiirini değersizleştirmez. 
Aksine onun şiiri bu yalınlığı sayesinde evrensel 
bir boyut kazanmıştır. İlk şiirlerinde egemen olan 
yalnızlık, sıkıntı ve kötümserlik gibi temalar özel-
likle İspanya iç savaşı ve ikinci dünya savaşından 
sonra dağılmış, yerine gümbür gümbür, coşku dolu 
toplumcu şiirler geçmiştir. Bu durum şairin yaşadı-
ğı dünya ile olan sıkı ilişkisinin bir kanıtıdır. 

Neruda sadece bir eylem adamı değil, gerçek 
bir şairdir. En güzel aşk şiirlerinin yanı sıra düpe-
düz propaganda şiirleri de yazmıştır. Ancak aşkı 
da, devrimi de yüreğinde hissettiği için tüm şiirle-
rinde aynı duruluğu ve samimiyeti yakalayabiliriz. 
Bu anlamda poetikası ile politik duruşu arasında 
bir açı söz konusu değildir. Sadece şu iki dize bile 
onun şiirinin büyüklüğünü kanıtlar bize:

“Seviyorum doğrudur, yürek bu hala sever
Sevmek kısa sürdüyse unutmak uzun sürer.”
“Es tan corto al amor, y es tan largo el olvido”

Dipnotlar
1 Yaşadığımı İtiraf Ediyorum, Pablo Neruda, 

Alan Yayınları, İkinci Baskı, 1990 s. 22
2 Age. S. 23
3 Age. S.327
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