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I.
60. sayıya ulaştık. 
Önceki sayıda, “güzel haber” vaadinde bulun-

muştuk. İlki şöyle: İstiklal Caddesi, Olivio Geçidi, 
Rejans Binası Kat:1 Beyoğlu/İstanbul adresinde 
bir Enstitü açılıyor. Bu kurumun Türkiye’nin fikri 
hayatına derinlikli bir müdahale imkanı olacağına 
inanıyoruz. Kurucuları kimlerdir, kimlerin katkıla-
rıyla oluştu, programı nasıl şekillendi, açılışı nasıl 
oldu ? Bu ve benzeri soruların cevaplarını yasal 
kuruluş süreci tamamlandığında paylaşabileceğiz.

Kurumsallaşmaya dair başka “güzel haber”ler 
vermek üzere hazırlıklarımız sürüyor. Ancak hangi 
haberin hangi sayıya denk geleceğini söyleyemiyo-
ruz. Bitme noktasına yaklaşan işlerin haberini 
paylaşıyoruz. 

Bu sayının ikinci “güzel haber” paketi ise 
kitaplarla ilgili. 

Çivi Yazıları’nın Nemesis Dizisinden 
“Amerikan İmparatorluğunun Yeniden İnşası- 
Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi” raporu kitap 
olarak çıkmıştı. Müthiş güzel bir kitap olmuş, Çivi 
Yazıları’na, Özcan Sapan arkadaşımıza teşekkür 
ediyoruz. 

Aynı diziden Orhan Gökdemir’in “Faili Meçhul 
Cinayetler Tarihi”, eli kulağında, çıkıyor. Sırada 
sevgili Zeynel Abidin Kızılyaprak’ın “Bir Kürdün 
Tuhaf Denemeleri” var. Ve onu Sinan Dervişoğlu/
S. Zeki Tombak’ın ortak kitabı “Sosyalist Hareket 
ve Kemalizm” takip ediyor. 
       Sırada başka “paketler” var.

II
Prof. Bernal, Türkiye entellektüel hayatında 

Avrupa Merkezci düşünceye karşı yönelttiği müt-
hiş eleştirileriyle; bu arada Kaynak Yayınlarının 
birinci cildini yayınladığı Kara Athena kitabıyla 
tanınıyor. Avrupa merkezciliğin büyük ölçüde 
tarihin tahrifi ile kurulduğunu söyleyen Martin 
Bernal’in Fabrika’nın bu sayısında yayınladığı-
mız son derece ilginç makalesinin bir de eki var. 
Mısır’ın, Samilerin ve bir bütün olarak Afrika 
mirasının silindiğini ileri süren Martin Bernal’i 

ve diğer Avrupa merkezci olmayan tezleri Afrika 
merkezcilikle suçlayan Lefkowitz’in Bernal’e yöne-
lik polemiğini de yayınlıyoruz. Çevirileri “Fabrika 
Çeviri Grubu”ndan N. Pınar Barış ve Aylin Ceviz 
arkadaşlarımız yaptılar. Teşekkür ediyoruz.

 Orhan Gökdemir “Filozoflar ve Felsefeleri” 
yazısıyla Alman filozoflarının sıklıkla yaptığı gibi 
felsefeyi “bitiriyor”. Ancak bunu Kant’ın felsefesi-
nin toplumsal bir karşılığının, bir öznesinin bulun-
madığına işaret ederek yapıyor. “Evet özne sınıftır. 
Tarihsel bilginin öznesi kavga eden, ezilen sınıfın 
kendisidir. Bu devrimci sınıf, felsefenin de kaderini 
değiştirdiğinde, kendini ortadan kaldırıp, insani bir 
doğa ve doğal bir insan için kapıyı aralayacaktır.”: 
Son adımı atacak olan tarihtir.

III
Şahin Artan. Gazeteci. Arkadaşlığımızın 

kökleri Sinan ve Zeki’nin genç, Şahin’in çok genç 
olduğu 1970’lerin ikinci yarısına uzanıyor. Bu 
sayıda Şahin’in, Fabrika standartlarına göre uzun 
sayılmayacak beş yazısı yer alıyor. Yazıları sitesin-
den, “www.beseridurumlar. org”tan aldık. Yazıları 
okuyan hiç kimsenin “Sitenin adresini verseydiniz 
de olurdu..” demeyeceğini biliyoruz. Daha fazlası 
için siteyi göz hapsine alın. Yazılardan dolayı bize 
değil, Şahin’e, site üzerinden teşekkür edin.

IV
12 yıl önce, 1992 yılında kurulan TÜSTAV 

19 Aralık 2004’te 3. Genel Kurulu’nu yaptı. Genel 
Kurul ve önceki gün yapılan (18 Aralık) “1920-
21’ler Türkiyesi ve Mustafa Suphi’lerin Dönüşü” 
konulu sempozyum, üstünde “Türkiye Komünist 
Fırkası Birinci Kongresi Misafirine Mahsus 
Duhuliye Bileti” resmi bulunan davetiyesinden, 
hazırlanışına ve katılımına, her şeyiyle çok başarılı  
idi. Vakfın üç yıl önce yapılan 2. Genel Kurul’dan 
bu yana aldığı önemli mesafeyi görmekten biz de 
büyük memnuniyet duyduk. Genel Kurul sonrası 
toplanan Mütevelli Heyeti, Nihat Sargın’ı yeniden 
başkanlığa seçti.

Sinan Dervişoğlu “Mustafa Suphi’nin Tarihteki 
Yeri ve Anlamı” başlıklı yazısında, TÜSTAV 
Sempozyumundaki bazı yaklaşımları tartışıyor. 
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Siyasal tutumu bir yana bırakan, nesnellik ve 
bilimsel gerçekçilik adına Mustafa Suphi portresini 
düzeltmeye çalışanların, sözkonusu olan Mustafa 
Kemal olunca nesnellik ve bilimsel gerçekçilik 
endişesini süratli terkederek O’nu savunmaya giriş-
melerini analiz ediyor. Fabrika’nın öteden beri üze-
rinde durduğu esaslı bir sorudur ve S. Dervişoğlu 
bu esaslı soruya esaslı cevaplar veriyor.

V
S. Zeki Tombak, AB, Kıbrıs, Irak, Türkiye’deki 

çarpık politik saflaşma üzerine yazdı.
Çürük Yumurta ise önceki sayıdaki eksikliğini 

telafi edecek ölçüde uzun oldu. Ama yazarların 
biraz “ağır” takılmış olduklarını haber verelim.

VI
TÜSTAV’daki Osmanlıca seminerlerine katı-

lan Fabrika okurları “mezun” oldular.. Daha önce 
de Tarih vakfından mezun olanlar olmuştu. Hem 
Yücel Demirel hocaya hem TÜSTAV’a teşekkür 
ediyoruz. Elbette Osmanlıca metinleri okumayı 
öğrenenler TÜSTAV arşivinde çalışarak gönül 
borçlarını yıllar yılı ödeyeceklerdir. 

VII
Bu sayfada siyasi paragraflar da olurdu. Bu 

defa yok, çünkü içerisi yüklüdür. Bir sonraki sayıda 
buluşmak üzere.

fabrika

 fabrika’dan
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    Belki hafızasızlık, belki büyük medyanın 
manüplasyon stili, belki umut kırıklığı veya 
doğrudan umutsuzluk; Aralık ayında, sadece 
Avrupa Birliği/Türkiye ilişkileri konuşuluyorken; 
Ocak ayı sonunda bu konu toplum hafızasının 
hemen tozlanan rafl arında unutulmaya terkedilmiş 
görünüyor ve AB üyeliği için en çok çaba 
harcayanlarda bile gizleme ihtiyacı duyulmayan bir 
“Kerkük seferi” arzusu yükseliyor.
 Bu arzu, muhtemelen önceki “kırmızı 
çizgi” politikalarının akıbetine uğramanın eşiğine 
gelindiğinde yerini başka arzulara bırakacak ve AB 
konusu belki yeniden güncelleşecektir. Halbuki 
bu yazı güncel politik gelişmelerle ilgilenmek 
iddiasıyla Türkiye Avrupa Birliği konusundan 
başlayarak bir dizi başlığa değinecekti...Ne gam! 
Demode olmayı göze alarak, gene oradan girelim 
söze... 
 17 Aralık 2004 tarihi Türkiye-Avrupa 
Birliği ilişkilerinin “kritik” eşiklerinden birini 
oluşturuyordu. AB’nin Brüksel’de gerçekleşen 
zirvesinde ortaya çıkan metinle, Türkiye’ye üyelik 
müzakereleri için 3 Ekim 2005 tarihi verildi. 
 Hükümet ve Doğan grubu medyasının 
zirveden bir müzakere tarihi çıkarılmış olmasının 
başlı başına bir “zafer” olduğu yolundaki 
yaklaşımlarının tersine; çok geniş  bir politik 
yelpaze, zirvenin bir başarısızlık, bir hezimet ve 
teslimiyet olduğu iddiasında bulundu. 
 Esasen AKP ile AB üyeliğini talep 
etmek bakımından ortaklaşan CHP, DYP 
gibi muhalefet partileri, zirvede altına imza 
atılan belgenin bir başarısızlık olduğunu iddia 
ederlerken; tuhaf bir siyasi yelpaze ise zaten AB 
üyeliğine temelden karşı idi ve teslimiyet ve vatan 
hainliği gibi, Türkiye siyasetinde iyiden iyiye 
ucuzlamış kavramlarla süreci değerlendirenler 
de bu kesimlerdi. Bu yelpazeyi “tuhaf” olarak 

değerlendirmemizi, süreci izleyenler “tuhaf” 
bulmayacaklardır. Çünkü bu listenin içinde 
kendisine “TKP” ismini yakıştırmaya çalışan 
SİP partisiyle Doğu Perinçek’in İP’i, MHP ile 
Bağımsız Türkiye Partisi ve Saadet Partisi, tezleri 
de, dilleri de birbirine karışmış olarak yanyana 
durmaktadırlar. CHP ise hem AB üyeliğinden yana 
olduğunu iddia eden ve hem de zaman zaman 
Baykal ekibinin ideolojik gıdasını Aydınlık/İP 
takımından alması nedeniyle “tuhaf” cephenin bir 
unsuru gibi davranabilen bir partidir. Gene tuhaf 
olan bir gelişme ise, bir zamanlar ÖDP içinde 
birbirinin “AB’ye Hayır”ını beğenmeyen ve “Siz 
aslında Havet” diyorsunuz eleştirisi yapan çeşitli 
çevrelerin de, muhtemelen yukarıda adı zikredilen 
geniş milli koalisyon manzarası karşısında ürktüğü 
ve profi lini düşürdüğü, en azından tantanalı bir 
“Hayır” kampanyası yürütmediği gerçeğidir.
 Öncelikle zirve metnini okuyarak veya 
okumamış olarak itirazda bulunan çeşitli çevrelerin 
itirazlarının toplandığı başlıkları görelim:
 1. Kıbrıs paragrafına yönelik itirazlar,
 2. Serbest dolaşım hakkına  ve tarıma 
konulan deregasyonlara ve müzakerelerin ucunun 
açık olmasına yönelik itirazlar,
 3. Tarama sürecinin 3 Ekim 2005 
tarihinden sonraya bırakılmış olmasının müzakere 
tarihini belirsiz bir zamana ötelediği şeklindeki 
itirazlar; 
 4. Azınlık haklarından ifade, din ve 
vicdan özgürlüğüne ve benzeri özgürlüklere, 
ülkemizin bölünmesine giden bir yolun unsurlarını 
oluşturuyorlar, şeklindeki itirazlar.
 5. AB’nin Türkiye hükümetine sendikal 
hak ve özgürlükler alanı başta olmak üzere, 
çalışanların demokratik hak ve özgürlükleri 
yönünde hiç telkin veya baskı yapmadığı şeklindeki 
itirazlar.

Brüksel Zirvesi Sonrasında Türkiye AB İlişkileri...
Siyasette Yeni Saflaşmalar

Salih Zeki TOMBAK
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 Kendi  konumunu bu itirazların kimilerini  
öne çıkararak görünür kılmaya çalışmakla 
birlikte, AB’ye kategorik olarak karşı olduğu 
için, itirazlarını dile getirmede herhangi bir zirve 
metnine ihtiyaç duymayanların en fazla gürültü 
çıkaranlar olduğunu da zikredelim. Ve öncelikle bu 
grupta yeralan itirazlara değinelim.

 “AB’ye Hayır”cılar: Milli, İslami, Sol 
Cephe !..

 Bu cephenin analizi için, öncelikle temel 
safl aşmayı ortaya koymak gerekir. Çünkü bu 
safl aşma hemen her aktüel konu üzerinde kendisini 
yeniden inşa etmektedir ve görünürdeki keskin 
karşıtlığa rağmen; demokratik hak ve özgürlüklerin 
genişlemesine ve gerçeklik kazanmasına her iki 
cepheden de, farklı gerekçelerle de olsa itirazlar 
gelmektedir. 
 Safl aşmanın bir yanında ABD’nin 
“Geniş Ortadoğu Projesi” yönelişini tümüyle 
veya Avrupa değerleri üzerinden kimi kayıtlarla 
destekleyen; Türkiye’nin AB’ye üyeliğinden yana 
olan, liberal/batıcı çevreler yeralmaktadır. Haliyle 
NATO’nun en büyük ordularından birisi olan 
TSK üst yönetimi de, “batıcı” bir kurum olarak 
bu cephede yeralmaktadır. AB ve ABD’ye yönelik 
olarak Kıbrıs ve Kuzey Irak’taki gelişmeler başta 
olmak üzere, bir dizi konuda TSK’nın itirazlarının 
bunulması, bazı muvazzaf ve emekli paşaların 
Genelkurmay başkanlığının çizgisinden farklılaşan 
görüşler ifade ediyor olması TSK’nın bu cephede 
yeraldığı gerçeğini değiştirmez; kuşkulu hale 
getirmez. Önceki Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun veciz bir şekilde ifade 
ettiği üzere, TSK’nın AB üyeliğiyle ilgili yaklaşımı 
şudur: “Türkiye’nin AB üyeliği stratejik bir 
zorunluluktur.” Elbette büyük sermaye, TÜSİAD, 
TİSK ve TOBB gibi kurumlarıyla bu cephede 
yeralmaktadır. Başta Doğan grubu olmak üzere 
büyük medya da cephenin içinde ve önündedir. 
 Kürt siyasi hareketi de, AB sürecinin 
yaratacağı özgürleşme imkanlarından yararlanmak 
veya hükümet ve devlet kurumları üzerinde bir 
baskı oluşturabilmek amacıyla AB’ci safl arda 
yeralmaktadır.  
 AKP’nin, önceki hükümetlerin 
hiçbirinde görülmeyen bir kararlılıkla AB sürecini 
hızlandırmış olması, pek çok kesimde bir sürpriz 
olarak değerlendirilmekte ve başka konularda 
olduğu gibi, bu konuda da kuşku belirtilmektedir. 
Halbuki “ılımlı islamcı” bir partinin iktidarı, 
TSK’nın, ABD ve Avrupalı müttefi klerinin 
desteğinde gerçekleştirdiği 12 Eylül faşist 

darbesiyle Türkiye toplumunun içine sokulduğu 
yönelişin amaçlanan sonucudur. 12 Eylül rejimi, 
devletin resmi görüşü haline getirdiği Türk/İslam 
Sentezinin siyasi meyvasını AKP iktidarı ile 
almış bulunmaktadır. Haliyle, AKP iktidarı ne 
büyük sermaye için, ne TSK için istenmeyen 
bir gelişmedir. AKP, büyük sermaye ve devletin 
asli kurumları gibi, Amerikancıdır, Avrupacıdır, 
batıcıdır. 
 Elbette asli tercihleri itibariyle aynı 
cephede yeraldığını söylediğimiz bu “cephe 
unsurları”nın, kendi gelenekleri, programları, iç 
dengeleri vs. bakımından ikincil düzeyde farklı 
yaklaşımları sözkonusudur. Amerikancılık, 
Avrupacılık, Batıcılık, geniş örtüşme alanları olan 
kavramlar olmakla birlikte aynı şeyler değildir ve 
birebir Avrupa Birliği’nden yana olmak anlamına 
gelmez. Safl aşmanın diğer yanı üzerine konuşurken, 
zaten öyle olmadığı açıkça görülecektir.
 Sormanın tam zamanıdır: Acaba 
safl aşmanın karşı cephesinde batı karşıtları mı 
var? Hayır. Aksine içlerinde, Aydınlıkçılar gibi, 
1980’lerin sonunda,  “Geçmişte Sovyetler Birliğine 
düşmanlık edeceğiz derken Amerikan uşaklığında 
ölçüyü fazla kaçırmışız” şeklinde “muhasebe” 
yapanlar bile bulunmaktadır. MHP ise, 1960’lı 
ve 1970’li yıllarda Türkiye’deki sosyalist ve işçi 
hareketlerinin yükselişini kendisi için bir tehdit 
olarak algılayan kapitalist-emperyalist batının 
ve Türkiye büyük sermayesinin güvenliği için; 
emperyalizme ve tekelci sermayeye, faşist terör 
hizmeti vermekteydi. Sovyetler Birliğinin çözülüşü 
ve sosyalist ve işçi hareketlerinin ciddi ölçüde 
etkisizleşmesi nedeniyle, efendilerinin hizmetlerine 
artık ihtiyaç duymadığı bu süprüntüler, şimdi eski 
efendilerine karşı dillerini sivrilterek varlıklarını 
koruma derdine düşmüş bulunmaktadırlar. 
 MHP Kürt savaşının sönümlenmesinden 
kısa bir süre sonra, 20 yıldır süren Türk/İslam 
histerisinin “Türkçü” temsilcisi olarak zirve yapan 
oylarının yarısını kaybetmiş; çok kısa iktidarı 
boyunca kendisine oy veren seçmenlerin siyasi ve 
ekonomik beklentilerini karşılayamamış; ekonomik 
krizin yanı sıra Öcalan ve türban konularındaki 
iddialarını unutmak zorunda kalmış ve yolsuzluğa 
hevesli üst düzey kadroları eliyle, bir de bu yönden 
alabildiğine kirlenmiştir. Bu kirlilik MHP’yi AKP 
ile rekabet uğruna siyasal islamın en uç partisi 
olmaya itmiştir. Şimdi  Vakit gazetesinin temsil 
ettiği lumpen islamcı zihniyetin örgütü olarak 
duvarlara “Ne kamusal alanı ulan, Allah her yerde 
var!” veya “Kahrolsun faşizm, bütün müslümanlar 
tek yumruk” gibi afi şlerle duvarları kirletmekte; 
Ortodoks yurttaşların bin yıllık ritüellerini 

Siyasette Yeni Saflaşmalar



engellemeye çalışmakta ve AB’ye şiddetle karşı 
çıkmaktadır.
 Saadet Partisi, şimdi AKP’de bulunan eski 
kadrolarıyla beraberken de, muhalefette AB’ye 
ve ABD’ye, kısacası “Batıcı batıl zihniyete” ve 
Siyonizme atar tutar; iktidar fırsatı gördüğü anda  
ise bu görüşlerinden, ve iktidarı zorlaştırabilecek 
her türlü görüşünden anında vazgeçerdi. Şimdi 
ise hem muhalefettedir ve hem de AKP ile 
rekabetini bu partinin temel yaklaşımlarından 
farklılaşarak sürdürmek niyetindedir. Dolayısıyla 
AB karşıtı cephenin en aktif unsurlarındandır 
ve fakat geçmişteki iktidar pratikleri gözönünde 
bulundurulursa temel özellikleri itibariyle 
komünizme karşı Batı dünyasının güvenliği için 
canla başla antikomünizm yapmış bir geleneğin 
sürdürücüsüdür. Dolayısıyla Saadet Partisi’nin AB 
karşıtı bir siyaset izliyor görünmesinde şaşılacak bir 
husus yoktur.
 Acaip bulunması gereken, bu çevrelerle 
neredeyse yarış halinde aynı teraneleri tekrarlayan 
“solların” durumudur.

 “Ahlaksız AB Bizi Gözetliyor”culuk...

 Yakın geçmişte, ÖDP içindeki ayrılıkların 
temel kriterlerinden birisi “AB’ye hayır” denilip 
denilmediği idi. ABD’nin Birinci Körfez Savaşına 
hazırlandığı sırada, aylar öncesinden başlayarak 
bir tutum açıklama hazırlığı yürüten bir “Troçkist” 
çevrenin, ancak savaş başladıktan ve galiba bittikten 
sonra yaptığı açıklamada, Irak  ve elbette Amerikan 
işçilerine önerisi şu idi: “Emperyalist savaşı iç 
savaşa dönüştürün !..” Meselenin, kutsal kitaptan, 
duruma uyan ayeti bulmak olarak tanımlanmış 
olduğunu bilseydik,  uysa da uymasa da diyerek, 
sonunda bulunmuş olan “ayeti” kendilerine 
hatırlatabilirdik. Bu defa da Lenin’in 1914 tarihli  
“Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine” 
makalesini ilk kimin keşfedeceği konusunda bir 
heyecan yaşandı. Ve elbette AB’nin emperyalist bir 
birlik projesi olduğu derhal tesbit edildi. Dolayısıyla 
emperyalist bir bütünleşmenin, bir bloklaşmanın 
gerici karakteri üzerine analizler  kaleme alındı ve 
“AB’ye Hayır” demeyenin solculuğu şüpheli hale 
geldi. 
 Gerçekten de AB’nin asli unsurları olan 
Fransa ve Almanya; birliğin içinde Fransa’dan 
ve Almanya’dan ziyade ABD’nin ortağı olarak 
görünen İngiltere’nin; Avrupa’lı yoksul komşularını 
kalkındırmak maksadıyla veya bu komşuların 
demokrasi standartlarının yükseltilmesini gaye 
edinmiş oldukları için bir birlik inşa ettiklerini 
kimse düşünmüyor. İtalya, İspanya ve Portekiz’in 
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faşizm deneyimleri; bu ülkelerin yanısıra Belçika 
ve Hollanda’nın hala tamamen sona ermemiş 
sömürgeci gelenekleri ve tamamının siyasi 
karar merkezlerinin, emperyal bir birlik projesi 
içinde, emperyal heveslerle yeraldıkları, gizli 
saklı sırlar değildir. Bununla birlikte Avrupa 
Birliği sadece, üyelerinin yönetici sınıfl arının 
ve karar merkezlerinin emperyal karakterinden 
ibaret değildir. Avrupa Birliği, Türkiye’den ve 
Avrupa’nın seküler siyasi akımlarından şiddetli 
itirazlar gelse de, evet, Hıristiyan kültürün derin 
biçimde belirlediği bir kültürel coğrafya üzerinde 
kurulmuş ve genişlemesini sürdürmüştür. Avrupa 
Birliği aynı zamanda 200 yıllık modern sınıf 
mücadelelerinin yarattığı demokratik, insani ve 
modern değerler birikiminin üzerinde oluşmaktadır. 
Ve bu değerlerin olabildiğince ileri, insani ve 
demokratik bir muhtevayı hala koruyor olmasında, 
sınıf mücadelesinde bizim tarafımızın savaşımı ve 
ödediği bedeller bulunmaktadır. 
 Ancak AB tek başına ne demokratik 
Avrupa değerleridir, ne emperyalizmdir, ne 
Aydınlanmadır, ne Hıristiyanlıktır. Hepsi biraradadır 
ve hepsinin, diğerlerine karşı kendi değer ve 
amaçlarını öne çıkarmak isteyen siyasi temsilcileri, 
akımları vardır. 
 AB’ye karşı bu niteliklerden herhangi 
birini öne çıkararak veya AB’yi bunlardan sadece 
birisinden ibaret görerek ve göstererek yapılan her 
analiz, yapanı da, inananı da isabetsiz sonuçlara 
taşıyacaktır. Bu yazı ise AB’yi analiz etmekten ve 
Avrupa Birliği’ne “evet/hayır” gibi ilkel ve geri bir 
tartışmaya katılmaktan ziyade; hayırcıların itirazları 
üzerinde durmak amacıyla kaleme alınıyor.
 Kimse açıktan işkenceyi savunmuyor, ama 
bir politik ve insani sorun olarak işkence konusuna 
yönelik “itirazlar”dan başlayalım.
 Bilindiği üzere, bir süredir hükümetlerimiz 
“işkenceye karşı sıfır tolerans” gibi kulağa hoş 
gelen açıklamalar yapıyorlar. Süleyman Demirel 
ise 1991’de “Karakollar camdan olacak” sloganıyla 
seçim kampanyası yürütmüştü. Bugünkü hükümetin 
sıfır toleransla yaklaştığı şeyin işkence değil; 
işkencecilerin yargılanması, ceza alması ve bu 
cezayı çekmeleri ihtimali olduğunu biliyoruz. 
İşkence vak’alarının yargıya intikali neredeyse 
imkansıza yakın düzeyde zorlaştırılmıştır ve bu 
zorluk eskiden olduğu gibi, sıfır toleransçı AKP 
hükümeti döneminde de sürmektedir. Yargının 
işkencecileri cezalandırmasının örnekleri son derece 
istisnaidir. Yargı her vak’ada, sanıkları ya olabilecek 
en hafi f cezalarla cezalandırmakta, ya da mahkeme/
yargıtay arasında defalarca gidip gelen dosyalar, 
“sistematik ve istikrarlı bir devlet politikası” icabı 



zaman aşımına uğratılmaktadır. Kazara verilen 
cezalar ise, polisin sanıkları bulması “mümkün 
olmadığından” asla infaz edilememektedir. Bu 
uygulama bugün de en utanç verici biçimde 
sürdürülmektedir. Demirel’in “camdan karakollar” 
iktidarında da aynı kepazelik geçerli idi. İşkence 
bütün bir Cumhuriyet tarihi boyunca o kadar yaygın 
ve sistematikti ve hala o kadar yaygındır ki, bu 
türden sloganlar prim yapmaya devam etmekte; 
en inandırıcılıktan zerre nasibi kalmamış Demirel 
gibi siyasetçilerin ağzından çıktığında bile heyecan 
yaratmaktadır. 
 Ancak bu noktaya gelişin iki dinamikle 
ilgisi var. Birisi içeridedir: Türkiye toplumu, 
devletin en temel, en değişmez karakteristiklerinden 
birisi olarak işkencecilikten o kadar çekti; 
gencecik oğullarının, kızlarının, çocuklarının 
işkencehanelerde, vergisiyle maaşını ödediği 
şerefsizler tarafından ezilip perişan edilmesinden 
o kadar bizar oldu ki; Demirel gibi müseccel 
bir politikacıdan bile umutlanır oldu. İşkence 
komünistlerle, devrimcilerle veya Kürt muhalefet 
hareketiyle sınırlı kalmadı; en ağırı ve sistematiği 
bu kesimlere yapılmakla birlikte, zaman zaman 
islamcılara da, MHP’lilere de genişledi. Bir yandan 
her türlü suçun soruşturulmasında delil toplamanın 
yerini aldığı gibi, cezalandırmanın ve infazın 
da yerini aldı. İş bir konjonktür değişikliğinin 
sonucu olarak fırıldak çeviremez hale gelen 
bir kısım sermayedara kadar yayıldı. Ülkenin 
büyük zenginleri, umur-u devlet görmüş olanlar 
bile, kendilerine veya yakınlarına yapılanlardan 
“zulüm” diye şikayet eder hale geldiler. Dahası, 
işkencecilikle suçlanan polis memurları da, 
soruşturma süreçlerinde kendilerine “işkence” 
yapıldığından yakınmaya başladılar. 
 İşkence bir devlet refl eksi olarak, ülkede 
en fazla tiksinilen vak’a haline geldi. 
 AB heyetlerinin karakolları, 
nezarethaneleri gezmeye, bir başka deyişle 
“gözlemeye” başlaması üzerine; TBMM’nin 
işkenceyle ilgili komisyonu da cesaretlendi. Sema 
Pişkinsüt başkanlığındaki heyet bir karakoldan 
“Filistin askısı” denilen işkence aletini bulup 
teşhir etti diye, Ecevitlerin DSP’si, bu komisyon 
başkanlığını MHP’ye terketti ve Sema Pişkinsüt’ün 
parlamenterliği sona erdi. Baykal CHP’si de Sema 
hanımı partisine davet etmedi. Devletin “solu” 
işkencecileri rahatsız eden mensuplarını en kesin 
biçimde dışlamaktaydı. Aynen “Manisa’lı işkence 
mağduru çocuklar” davasını takip eden CHP’li 
Sabri Ergül gibi.
 Halkın en fazla tiksinti duyduğu 
konunun takipçisi olacak parti yoktu ve takip 

etmesi beklenenler ise, yani soldakiler, ne yazık 
ki devleti takip etmeye daha hevesli çıktılar. 
Bazan, Yunanistan’da faşist cuntanın düşüşü gibi, 
İspanya’da Franko sonrası rejimin normalizasyonu 
gibi; Arjantin’deki gibi, halktaki yaygın siyasi 
hoşnutsuzluk bir siyasi kanalda akamaz, büyük 
bir tepki birikimi ortak hedefl erde birleşerek 
iktidarı alacak düzeye yükselemez; ancak bu tepki 
birikimini bir ölçüde tatmin etmeksizin, ülkedeki 
işlerin olduğu gibi sürdürülmesi de giderek 
imkansızlaşır. Böyle bir anda iç dinamiğin yanında 
bir dış dinamik belirirse veya rejimin meşruiyetini 
ağır şekilde tahrip eden bir dış macera krizi 
yaşanırsa daha çabuk, daha hızlı; belirmezse daha 
yavaş ve daha adım adım rejimin niteliğinde bir 
değişim yaşanabilir. Avrupa Birliği’ni emperyalist 
bir birlik projesi olarak görebilirsiniz; öyledir de 
zaten; keza Avrupa Birliği gibi bir birlik yerine 
Sovyet deneyiminde olduğu gibi bir birliğin herkes 
için daha iyi olacağını da söyleyebilirsiniz. Ancak 
mevcut durum şu ki; Türkiye’de 12 Eylül faşist 
darbesi eliyle inşa edilen ve asli yapılanması 
itibariyle halen sürmekte olan rejim, halkın derin 
hoşnutsuzluklarını kanalize etmeyi, manipülasyonu 
ve saptırmayı, öze ilişkin olmayan manevralarla 
basınç boşaltmayı; kendisini sıkıştıran ve değişime 
zorlayan güçlü bir sosyalist muhalefetin yokluğunda 
becerdi ve becermeye devam ediyor. Halktaki 
yaygın hoşnutsuzluk; mutsuzluk ve umutsuzluk, 
muhalif bir siyasi akıma akmıyor veya böyle 
bir akımı beslemiyor; fakat var ve çıplak gözle 
görülüyor; yarattığı müthiş çürümenin kokusu her 
yerden duyuluyor. 
 AB süreci, tam da böyle bir noktada 
Türkiye’deki rejimi değişime zorluyor. Yetersiz 
görülebilir; muhtevasına itiraz edilebilir; hatta kötü 
niyetten bile sözedilebilir. Ama işkencehaneleri 
“gözetleyen”; yöneticilerin “demokratik değişim” 
iddialarının gerçekliğinin en iyi gözlenebileceği 
yer olan Diyarbakır’a giden ve oraları gözleyen 
AB’ye “Ahlaksız AB bizi gözetliyor” diye karşı 
çıkarsanız; argümanlarınız ne olursa olsun; bu 
heyetlerin yaptığı ziyaretlerden rahatsız olan 
Devlet Bahçeli’den, Recep Tayyip Erdoğan’dan, 
Bülent Ecevit’ten ve Doğu Perinçek’ten kendinizi 
ayıramazsınız. 
 AB elbette, kendisini “ahlaksız” 
olarak nitelendiren SİP partisini gözetlemiyor. 
Gözetlenen şey Türkiye’nin kendisini uyumlu hale 
getirmeyi taahhüt ettiği  kriterlere sadece yasa 
değişiklikleri ile değil; fi ilen de uyumlu davranıp 
davranmadığıdır. Bu kriterlere burun kıvırmaya 
yeltenenlere elbette biraz izan tavsiye etmek 
durumundayız. AB’nin demokrasi standartları, 
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Türkiye’deki 12 Eylül rejiminin standartlarından 
körlerin bile göreceği ölçüde yüksektir. AB 
heyetlerinin, isterse, Türkiye’nin AB’ye üyelik 
beklentisine karşı çıkmak ve bu teze malzeme 
toplamak amacıyla yapılsın; Türkiye’deki 
“gözetleme” gezileri; kendisini sadece Avrupa’nın 
demokrasi standartları ile meşrulaştırabilir. Böyle 
bir karşılaştırma ise, AB üyeliğini kendileri 
için bir çıkış yolu ve bir gelecek imkanı olarak 
gören Türkiye’nin egemenlerini, bir dizi baskıcı, 
zorba, keyfi  ve kuralsız yönetim alışkanlığından 
uzaklaşmaya zorlamaktadır. Başka bir deyişle, AB 
üyeliği arzusu ile, AB’nin demokrasi standartlarına 
uyum zorunluluğu arasındaki gerilim, Türkiye’nin 
çok kapsamlı bir hukuki restorasyona; demokratik 
bir hamleye zorlanması anlamına geliyor. 
 Elbette kaba saba, dili bozuk, üstten bir 
üslupla konuşan AB temsilcileriyle de karşılaşılıyor. 
Ama dikkat etmek gerekir ki, bu tür örnekleri 
genelleştirmek; işkenceyi bir “ulusal iç iş” olarak 
gören, DGM’lerinden vazgeçmek istemeyen; faili 
meçhul cinayetleri “Türkiye’nin uğradığı terör 
belası” ile izah ederek mazur görülmeyi talep 
eden zihniyetle bir anda yanyana gelivermeyle 
sonuçlanır. Tabii böyle bir yanyana geliş arzu edilen 
bir şey değilse...

 Yurtseverlik/Ulusalcılık/Milliyetçilik

 Bilindiği üzere, Sovyetler Birliği’nde 
sosyalizmin çözülüşü sonrasında Rusya 
komünistleri dahil, dünyanın pek çok komünist 
partisi emperyalizme ve kapitalizme karşı 
mücadeleyi bir savunma anlayışıyla ve 
ulusal düzeyde tasarlamaya yöneldi. Tabii 
enternasyonalizm komünistlerin dünyasında gözde 
bir nitelik iken de, kendi burjuvazisi ile milliyetçilik 
yarışına girmiş; kendi burjuvazisinin Cezayir’deki 
kanlı sömürgeciliğine bile karşı çıkmamayı 
komünistliğiyle çelişir bulmayan Fransız Komünist 
Partisi gibi partiler yok değildi. Doğu Perinçek’in 
“Sorgu ve Savunma” adıyla yayınladığı 12 Eylül 
sonrasında sıkıyönetim savcısına verdiği ifadede 
enternasyonalizm, Sovyetler Birliğine karşı her (o 
çeşit) komünist partisinin kendi ülkesinin ordusunun 
güçlendirilmesini savunmasıydı: “Sen kendi ordunu 
güçlendir, ben kendi ordumu güçlendireyim, hep 
beraber anti-komünizm, anti-sovyetizm yapalım 
!..”  1989 ve 90’ların ilk yıllarında ise TBKP 
adına konuşan Celal A. Kanat gibi “teorisyenler”, 
enternasyonalizmi de, diğer komünist değerler 
gibi reddedilmesi gereken nitelikler arasına çoktan 
koymuş olduklarını söylüyorlardı. Bugün ise bir 
çeşit “komünist” parti için enternasyonalizm, 

zaman zaman kimi temsilcilerin biraraya geldiği 
törenlere, internet ortamında gezdirilen, katılanların 
tıklayarak imzaladığı kısa açıklamalara indirgendi. 
Yurtseverlik gibi, milliyetçilikle arasındaki sınırın, 
laf cambazlıklarıyla kolayca belirsizleştirilebildiği 
bir kavram ulusal düzeyde tasarlanan ve kavranan 
anti-emperyalizmin teorileştirilmesinin zemini oldu. 
 Emperyalizme ulusal düzeyde itiraz ise, 
emperyalizmin içerideki ortaklarının bazılarına 
ateş püskürürken; başka bazılarına müttefi k 
gözüyle bakılması veya fi ili ittifaklar kurulması 
şeklinde bir pratiğe yolaçtı. Sınıf analizi yerini 
“ulusal” analize bıraktı. Örneğin Rusya’nın 
komünist partileri, batıcılara karşı Jirinovski’nin 
milliyetçileriyle Duma içinde işbirliği yaptılar 
ve anti-emperyalist politikalarını ortaklaştırdılar.  
Türkiye’de işin kolayı bulundu. Milliyetçilik sağın, 
faşistlerin kendilerini tarif etmekte kullandıkları 
kavram iken, kendisini solda gören milliyetçiler bu 
kavramın öztürkçesini kullanıyorlar: Ulusalcılık 
! Dünyanın hiçbir dilinde karşılığı bulunmayan 
bir soytarılıktır bu. Nasyonalizmin milliyetçilik 
şeklindeki karşılığı adamı sağcı yaparken; 
“ulusalcılık” şeklindeki tamamen aynı anlama 
gelen karşılığını kullananlar solculuğu da garanti 
ediyorlar. Böylece TÜSİAD’a, tekelci medyaya, 
AKP hükümetine “emperyalizmin işbirlikçisi” 
olarak istediğini söyle... Hatta bir adım ileri gidip 
NATO’ya da karşı çık. Ama Türkiye’nin en güçlü 
ve en batıcı kurumu TSK’nın emperyalizmle ve 
dünya kapitalizmiyle, NATO üyeliği üzerinden, 
OYAK üzerinden ortaklığı hakkında bir sessizlik 
duvarı ör !.. Dahası ordunun aslında ABD ve AB 
ile ciddi bir karşıtlık içinde olduğu hikayesini 
anlat ve anlattığına kendin de inan. Ordunun anti-
emperyalist potansiyellerini keşfedince, haliyle 
“Savunma sanayiine” yüksek bir değer biçmekten; 
bu sanayinin sosyalist Türkiye için önemli bir 
potansiyel oluşturduğundan sözetmek kaçınılmaz 
olur. Zamane “komünistlerine” de ordu aşkının 
böylesi yakışır. Eskiden “Kemalist komünistler”, 
“Kurtuluş savaşının ateşleri içinde kurulan Türk 
ordusu...” diye başlayan cümlelerle marksist 
devlet teorisiyle vedalaşırlardı. Savunma sanayii 
denilen şey ise, silah, mühimmat ve teçhizat 
sanayiidir. Elbette değer verilen şey kaçınılmaz 
olarak, askeri dikimevleri değil; NUROL gibi 
Zırhlı Personel Taşıyıcısı ile işe başlayan veya 
Koç grubu gibi ordunun her ihalesine katılan, 
obüs ve kundağı motorlu top “işine” giren askeri-
sınai kompleksin iştirakçileridir ve ordunun 
ihtiyaçlarını “iç piyasadan temin etme” arzusuyla 
yerli “işadamlarını” bu sektöre davet eden Genel 
Kurmay’dır. Belki “değer verilen şeylerin içinde” 
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TSK’ya İspanyol KASA uçaklarını “kakalayan” ve 
bugüne kadar bu uçan tabutlar yüzünden hayatını 
kaybeden 50’ye yakın  Zeynel Abidin Erdem gibiler 
de bulunuyordur... 
 Burada Aralık ayında etrafa asılan 
“Emperyalist AB’ye hayır” afi şlerinden de 
sözederek konuyu kapatalım: Çok güzel dilek ve 
temenniler içeren bir slogandır ve heyecan vericidir. 
Çünkü birincisi, Türkiye’nin  emperyalizmle 
çok yönlü bağımlılık ilişkileri içinde olduğu 
gerçeğini bir an için unutmamızı ve Türkiye’nin 
emperyalizmle her türlü bağdan azade olduğuna 
inanmamızı talep etmektedir. Bu afi ş ikinci 
olarak ABD emperyalizminin İsrail ile birlikte 
bölgedeki en önemli müttefi kinin Türkiye olduğu 
gerçeğini de unutmamızı ummaktadır. Üçüncüsü, 
bu afi şle yaptığının politika olduğuna inanılmasını 
bekleyen SİP partisinin bir gün devrim yapacağını 
ve o gün eğer Türkiye AB üyesi ise, bu üyeliğin 
emperyalist müdahaleye yasallık kazandıracağını; 
bu nedenle de AB’ye üye olunmaması gerektiğini, 
eski “analiz”lerinden hatırlıyoruz. Bir devrime 
müdahalede bulunmak için bu ölçüde “yasallık” 
ihtiyacı duyan bir emperyalizm fi kri, elbette 
hoştur ve ilginçtir; neredeyse Celal A. Kanat ve 
arkadaşlarının “militarist olmayan emperyalizmi” 
kadar...
 “Ulusal sol” yolunun öncüsü hiçbir zaman 
sol, hiçbir zaman sosyalist olmamış Doğu Perinçek 
ve ekibidir. Bu ekibi iyi gözlediğimiz için, “arka 
tekerleklerin” nereden ve nasıl geçeceklerini de 
biliriz. Ancak çarpıcı olan, Aydınlık ekibinin, bütün 
bir “milli sol” cephenin, CHP dahil, ideolojik 
önderliğini üstlenmeyi başarmış olmasıdır.
 Nasyonal solcu/ulusalcı takımı için iki 
problem var: Birincisi onlar orduya ne kadar 
yakınlaşma arzusu gösterirlerse göstersinler; 
devletin bütün istihbarat örgütleri dün olduğu gibi 
bugün de komünist, solcu vb çetelesi tutmaya 
devam ediyor. Panellerde yanyana gelinen 
emekli askerler, “ulusal”cı, “yurtsever cephe”ci 
solcuların hoşuna gidecek “anti Amerikanizm, anti 
emperyalizm” konuşmalarının içine “NATO’dan 
çıkalım” talebine asla yer vermiyorlar. Yani aşk tek 
tarafl ıdır. 
 İkinci problem ise ulusal solcuların 
birbirlerini zerre kadar sevmedikleri halde; hep 
birlikte devleti ve orduyu sevme arzularıyla ve asıl 
Kemalizme bulaşıklıklarıyla ilgilidir. Ulusalcılık, 
nasyonalizm gibi solla alakası olmayan bir 
ortak zeminde olup da, birbirlerini sevmeyince, 
aralarındaki farkı görünür kılmak giderek hem daha 
çok gerekli, hem de daha çok zor olmaktadır. 
 Milli solun birbiriyle arasındaki farklılık 

noktaları gerçekten bir uzmanlık konusudur. 
Ancak milli sol ile milli sağ arasındaki farklılıkları 
tesbit etmek de giderek zorlaşmaktadır. Faşist 
takımıyla “Kızılelma” ittifakı kuran ve Aydınlık’ın 
mekanlarında ülkücü serserilerin fi nk atmasının 
ve dolayısıyla Ulusal Kanal sunucusu ile Ülkü 
Ocakları başkanı arasında mahkemeye intikal etmiş 
bir tecavüz iddiası gibi müptezelliklerin ortaya 
çıkmasına imkan hazırlayan Doğu Perinçek, bu 
serserinin mahkemeden çıkarken verdiği “Bu iftira 
Türk milliyetçilerine yönelmiş bir komplodur. 
Kahrolsun Amerikan emperyalizmi !” demecinin, 
kendisininkilere ne kadar benzediğini gördüğünde 
bilmem, şaşırmış mıdır? Yakınlıkları içeriksiz, 
sahte ve kendi tarihlerinde kökü bulunmayan bir 
anti-emperyalizm edebiyatıyla; samimi bir anti-
komünizmle; her türlü özgürlüğe yönelik düşmanca 
bir paranoyayla; yalan ve demogojiye büyük 
yatkınlıklarıyla sürüp gitmektedir.
 Milli solun siyasi parti formundaki 
unsurlarının yanısıra kabaca “komplo teorisyeni” 
şeklinde sınıfl andırılan; ancak bazıları gerçekten 
entellektüel olan, isimli-isimsiz şahsiyetlerine 
de kısa değinelim. Komplo teorisyenleri eskiden 
daha çok sağdan çıkardı. Abdülkadir Duru’yu 
biz yaştakiler hatırlarlar. Özden adında bir gazete 
çıkarır ve “Dünyayı Hayvanlar Yönetiyor” türünden 
broşürlerle siyasi fi kirlerini dile getirirdi. Son 
yıllarda çoğu solcu, sosyalist bir geçmişe sahip 
olan ve hayatı açıklamakta sınıf analizleri yerine 
başka analizler koyan; bu bakımdan sağın eski 
komplocularından bayrağı devralan isimler çoğaldı. 
Gizli cemiyetler, gizli tarikatlar, dönmeler, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kendi amaçları için kuran Yahudiler 
veya Ermeniler vs. tarih yapıcı asli unsurlar olarak 
anlatılıyor. Elbette sınıf mücadelesi her türlü 
dolayımın dışında, doğrudan doğruya sınıfl arın 
temsilci durumundaki siyasi güçlerin dolaysız 
çatışması şeklinde tarihin sadece kimi istisnai 
anlarında tezahür eder. Ulusallık, dini inançlar, gizli 
örgütler, gizli tarikatlar vs. sınıf mücadeleleri içinde 
zaman zaman tarafl arın kendisini ifade etmesinin 
kanalları olabilir. Ancak bu durumlar sınıf analizi 
yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaz; tersine daha da 
gerekli kılar. 
 Şimdilerde bu tür argümanları kullanan; 
“tarihin gizli şifrelerini çözen”, tarihin ve bugünün 
batıni/içrek ve gizemli bir okunuşunun mucidi 
olan ve bütün bir tarihi yeniden kuran ve birbirinin 
“tarihini” beğenmeyen bu yazarların üç ortak yanı 
var. Birincisi Cumhuriyet tarihini en ağır biçimde 
eleştiriyorlar. İkincisi yerden yere vurdukları 
tarihin asli öznesi olan “devletin” parçalanmanın 
ve yokedilmenin eşiğinde olduğunu söylüyorlar. 
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Üçüncüsü devleti parçalamak ve yoketmek isteyen 
dış ve iç düşmanlar ittifakına karşı “devleti” 
sahiplenmemizi istiyorlar. Kısacası devletin “birlik 
ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz bu 
günde...” kalıbını, bir de bu arkadaşlar kullanmış 
oluyorlar. Ve bir ortaklık olarak saymaya elbette 
ihtiyaç yok; neredeyse hepsi, gardroplarına birer 
“Kuvay-ı Millici kalpağı” koymuş bulunuyor: Hepsi 
de Mustafa Kemal’in “azad kabul etmez” hayranı 
olmuşlardır. 
 Sahiplenilmesi istenen devlet bütün 
kurumlarıyla; devleti parçalamak istediği anlatılan 
emperyalist devlet ve kurumlarla içli-dışlı bir 
müttefi k durumunda. Ve bu güne  kadar, Türkiye’yi 
yönetenlerin bir parçası olmayı her zaman en 
çok önemsediği emperyalist/kapitalist dünyanın 
güvenliğini sağlamak üzere, o güvenliği tehdit 
ettiğimiz gerekçesiyle bize, Türkiye’nin sosyalist 
ve ilerici güçlerine karşı yapmadığını bırakmayan 
“devleti” sahiplenmemizi isteyenler, dünün 
solcuları, sosyalistleri...Kendi zalimlerine duyulan 
aşkın berbat bir örneği daha !... 
 Bu ne devlet aşkıdır böyle; devletin bile 
işkenceciliğini, yasakçılığını, sansürcülüğünü, 
faili meçhulcülüğünü, fi şlemeciliğini, kıyıcılığını 
kabul etmeye başladığı bir anda; devletimiz 
tehdit altındadır diye herkesi devletin imdadına 
çağıranlar; devletin dünkü  muhalifl eri ve devletin 
şimdi konuşabilir hale geldiğimiz niteliklerinin 
mağdurlarıdır !... Ulusalcılık veya “yurtseverlik” 
adı altında, kapitalist-emperyalist sistemin artık bir 
yük haline geldiği için tasfi yeye zorladığı “soğuk 
savaş devleti” savunulmakta, Kemalizm eleştirileri 
geri çekilmekte, Mustafa Kemal imgesi yeniden 
parlatılmakta ve bütün bunlar anti-emperyalizm 
diye etrafa yutturulmaya çalışılmaktadır. Ve 
devletin yeni savunucuları, kaçınılmaz olarak eski 
savunucularıyla, kendi gençliklerinin zalimleriyle 
buluşmaktadır. Eski kül yutmaz savcılar, eski 
DGM’ciler, eski Kanlı Pazar tezgahçıları, eski 
sıkıyönetimciler, eski darbeciler, eski solcuların 
yeni yol arkadaşlarıdır. Hep beraber devleti 
koruyorlar: Avrupa Birliği’nden !... 
 Yeni yurtseverliğin özü budur!

 Komünistler Avrupa Birliği’nden Yana 
mı Olmalı?

 Buraya kadar Türkiye’nin AB üyeliğine 
karşı çıkmanın en kaba biçimlerini ele aldık. Bu 
kabalığa karşı çıkış, elbette dünyayı siyah/beyaz 
şeklinde algılayanlar için, bizi “Avrupa Birlikçi, 
İşbirlikçi, liberal, mandacı cephe”ye çoktan 
yerleştirmiş olmalıdır. 

 Biz bu tür dangalaklıklara aldırmayız. 
Önüne gelene “entel, liboş, Kürtçü, mandacı” diye 
kendince saldıran Emin Çölaşan ve benzerleriyle 
aynı dili kullanan ve bunun “yurtseverlik” 
olduğunu iddia eden nevzuhur solcu kemalistlere de 
aldırmayız..
 Bizim değerlendirmelerimiz ve 
yaklaşımımız şöyledir: 
 - Avrupa Birliği başlangıçta Fransa-
Almanya’nın başını çektiği, İngiltere’nin dışında 
kalmamayı tercih ettiği, bir blok girişimi idi. Şimdi 
Almanya’nın hegemonyasının giderek daha fazla 
hissedildiği bir bloklaşmadır. Blok, bir yönüyle 
çekirdeği oluşturan emperyalistlerin “hayat 
alanı” olarak genişlemekte; bir yanıyla başı çeken 
emperyalistle, birlik üyesi diğer emperyalistler, 
kendi emperyal çıkarlarını birleştirmektedirler. Bu 
çıkarlar her zaman tam olarak örtüşmediği için, 
hatta sık sık çeşitli boyutlarda farklılıklar yaşandığı 
için, birliğin siyasi birlik yönündeki ilerlemesi zayıf 
ve kararsız bir süreç olarak seyretmektedir.

 - Avrupa Birliği, dünya ölçeğindeki politik 
safl aşmalarda, bir bütün olarak ABD’nin başını 
çektiği “batı” kampındadır. Ancak genel olarak 
Avrupa merkezci dünyanın başını çeken ABD ile 
aynı uygarlık ve kültür değerlerini paylaşsa da, 
AB’nin başını çeken emperyalistler ABD ile zaman 
zaman çıkar farklılığından kaynaklanan farklı yollar 
ve özellikle farklı bir politika üslubu izlemeyi 
istemektedir.  ABD ile AB’nin hegemonları 
arasında bu türden bir gerilim yaşandığında AB 
bir blok olarak davranma gücüne sahip değildir. 
Başta İngiltere olmak üzere, eski Doğu Avrupa 
Demokratik Cumhuriyetleri, İtalya ve İspanya ABD 
ile birlikte hareket etmeyi tercih etmektedir. Bu 
gerçeklik, AB’nin siyasi birliğinin önündeki uzun, 
çelişkili ve çatışmalı sürece işaret etmektedir.

 - Siyasi birliğin asli unsurlarından belki de 
en önemlisi paylaşılan ortak demokratik değerler 
değil; ortak askeri güçtür. Avrupa ordusu fi kri 
çok uzun süredir tartışılmakla birlikte AB’nin 
dikkate alınır bir ortak askeri güç oluşturması ve 
bu gücü kullanabilir hale gelmesi uzun bir zaman 
gerektirecektir.

 - Avrupa Birliği, ABD’nin tek hegemonik 
güç durumunda olduğu bugünün dünyasında 
iç birliğini güçlendirerek sürdürme şansına 
muhtemelen sahip olamayacaktır. AB’nin hegemon 
devletleri ile ABD arasındaki  çıkar, politika ve 
üslup farklılıkları, hem birliği içinden sürekli 
bölmekte ve hem de rekabet iddiasındaki devletleri 
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de kendi politikalarının arkasına ayağını sürüyerek 
de olsa çekmektedir. ABD kendi politikalarını bütün 
“batı” dünyasının politikası haline getirmektedir. Bu 
çatışmalı, gerilimli birlik hali, Avrupa Birliği’nin 
bir blok olarak uzun ömürlü olmamasının asli 
dinamiğini oluşturacaktır.

 - Türkiye’ye müzakere tarihi olarak 3 
Ekim 2005 verilmiş olmakla birlikte 2015’ten önce 
müzakere sürecinin bitmeyeceği de açıklanmış; 
sürecin ucunun açık olduğu belirtilmiş ve nihayet 
şimdilik Fransa ve Avusturya Türkiye’nin üyeliği 
ile ilgili olarak kendi ülkelerinde referandum 
yapacaklarını ilan etmişlerdir. Türkiye’nin üyeliğine 
yönelik olarak kuvvetle itirazda bulunan birlik 
üyeleri olduğu gibi, Türkiye’nin lehinde tutum alan 
bazı üyelerin iktidar adayı muhalefet partilerinden 
Türkiye’nin üyeliğine şiddetle itiraz edenler 
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye’nin AB’ye 
üyeliği hem uzun bir vadeye bağlanmış ve hem de 
çok engebeli hale getirilmiştir. 1) Türkiye AB’ye 
üye kabul edilmeyebilir. 2) Türkiye önüne çıkarılan 
engellerden dolayı süreci kendisi kesebilir. 3) 
AB’nin ömrü o kadar uzun olmayabilir. 

 - Türkiye’nin bu birliğe katılmasını, 
Arap-islam dünyasıyla veya komşusu Rusya ile 
yakınlaşmasından endişe eden; aynı zamanda batı 
yanlısı bir Türkiye’nin bölgedeki “batı” kontrolünün 
bir imkanı ve aracı olacağını hesabeden ABD 
kuvvetle istemektedir. 
 Türkiye’nin yönetici sınıfı ve kurumları 
Avrupa Birliği içinde yeralmayı, daha önceki bütün 
emperyalist kurum ve ittifaklar için olduğu gibi, 
yalnızlaşmamak, dışarda kalmamak endişesiyle 
kuvvetle istemektedir. Buna TSK üst kademeleri 
dahildir.
 Geniş emekçi yığınlar, Türkiye 
kapitalizminin kendilerine sık sık yaşattığı 
ekonomik krizlerin, yoksulluğun, devlette ve 
siyasetteki derin ahlaki çürümenin, yolsuzluğun ve 
baskıcı devlet yapısının kendi zihinlerinde yarattığı 
büyük gelecek endişeleri nedeniyle, Türkiye’nin  
Avrupa Birliğine üyeliğini bir umut kapısı olarak 
görmektedir. Daha rasyonel, daha hukuku, kuralları 
olan, sık sık krizlere düşmeyen; yolsuzlukların ciddi 
ölçüde sınırlandığı, işsizliğin azaldığı bir düzen 
özlemi, AB ile beklentilerle örtüşmektedir. Ancak 
aynı emekçi yığınlar, AB hakkında pek az bilgiye 
sahiptir ve birliğin lehinde veya aleyhinde ileri 
sürülen fi kirlerden bu nedenle sağlıksız biçimde 
etkilenebilmektedir. Gerçekçi olmayan ekonomik 
beklentiler; serbest dolaşım ve iş bulma hayali bu 
sağlıksız etkilenmenin örneklerinden bazılarıdır. 

Buna karşılık “Avrupa Birliğine kendi ezanımızla, 
bayrağımızla, minaremizle gireceğiz” diyen Tansu 
Çiller ilkelliğine, şimdi de “dinimiz elden gidiyor”, 
“Fener Partikhanesi Vatikan olacak”, “Sevr 
hortluyor” türü ilkellikler eklenmekte ve halkın geri 
yanlarına hitabeden ajitasyorlar geliştirilmektedir.
 Türkiye’de bugüne kadar etnik ve inanç 
temelli eşitlik ve özgürlük taleplerini kabul 
ettirememiş kesimler; örneğin Kürt siyasal hareketi 
Türkiye’nin AB üyeliğini istemektedir.
 Alevilik ise, eşitliği ve özgürleşmeyi AB 
üyeliği süreci ile giderek daha fazla örtüştürmeye 
başlamış görünmektedir.
 Yunanistan ve Kıbrıslı Rum yönetimleri 
Türkiye’nin AB’ye üyeliğini, bu üyelik süreci 
boyunca kendi taleplerini veto şantajı ile 
kabulettirme yaklaşımı içinde desteklemektedir.
 Türkiye’deki Hıristiyan azınlıklar, hiç 
değilse Lozan Anlaşmasının kendilerine tanıdığı 
hakların gerçeklik kazanması açısından süreci 
desteklemektedir.
 Aynı şekilde Türkiye’deki cemaatlerini 
büyütmek isteyen Hıristiyan cemaatler Türkiye’deki 
din ve vicdan özgürlüğünü, sünni olmayan inançlar 
için de güçlendireceği ve güvence altına alacağı 
ümidiyle süreci desteklemektedirler.
 Siyasal islamcılar, başta AKP olmak 
üzere, ordunun siyasetteki ağırlığını azaltacağı; 
kendilerine yönelik yasak, kapatma, iktidara 
geldiklerinde iktidarlarını sürekli tehdit altında 
bulundurma gibi durumların AB ile üyelik süreci 
içinde ortadan kalkacağı düşüncesiyle AB üyeliğini 
şiddetle istemektedirler. Saadet Partisi de, önceki 
parti kapatmalar ve Necmettin Erbakan’ın davaları 
nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
öyle heyecan ve umutla başvurmuştu ki, AKP’nin 
yerinde olsa idi, en az AKP kadar AB yanlısı olurdu, 
diye düşünmek yanlış olmaz. 
 Biz de, Türkiye’nin müzakere sürecinin 
sonucunda AB’ye üye olup olmamasını yukarıdaki 
mülahazalarımız nedeniyle önemli bulmamakla 
beraber; üye olmak için yapmaya zorlandığı 
işlerin esas itibariyle olumlu ve önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu sürecin kendisi önemlidir. 
 Şu anda 12 Eylül Anayasası’nın delik deşik 
olmamış pek az yeri kalmıştır. 
 İşkence cezaları arttırılmış, DGM’ler 
kaldırılmış; ifade özgürlüğü önündeki engeller 
önemli ölçüde azalmış; örgütlenme özgürlükleri 
üzerindeki kısıtlar kayda değer ölçüde azalmış; 
fi şleme uygulaması bir dizi alanda iptal olmuş; 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik keyfi  
engellemeler azalmıştır. Daha onlarca başlık 
eklenebilir. Ancak bunların hepsinin “makyaj” 
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olduğu, AB’nin gözününün boyunmak istendiği ileri 
sürülebilir. Zaten de sürülüyor. 
 Açıktır, memurlar kanunu değil, 
yönetmelikleri uygular. Kanunlarda yapılan 
değişiklikler, çok büyük ölçüde desteklenmesi 
gereken olumlu değişiklikler iken; eski yasakçı, 
fi şlemeci, kırtasiyeci, vatandaşa potansiyel suçlu 
gözüyle bakan zihniyet, kimi örneklerde eskisinden 
de beter biçimde yönetmeliklere yerleştirilmektedir. 
Eğer bütün yasakçı, gerici, baskıcı uygulamayı 
AB’nin ortadan kaldırması beklenmiyorsa; bu 
tutumu teşhir etmeli, özgürlüklerin içini eylemli 
doldurmak üzere çaba harcamalıyız. Böyle 
yapmalıyız ki, eğer bu tutumu bizim eylemimiz 
ortadan kaldıramıyorsa, “tarama süreci” içinde 
görülür hale gelmesini sağlayalım. 
 Örnekse işkencecilerin tersi yöndeki bütün 
açıklamalara rağmen devlet ve hükümet tarafından 
korunması, somut örneklerle tesbit edilmekte ve 
bu tutum teşhir edilmektedir. Ne yazık ki bu işlerle 
herkesi liberal, mandacı, işbirlikçi olmakla suçlayan 
“yurtsever ve ulusalcı” takımı değil; ne yazık ki 
onların burun kıvırdığı kesimler uğraşmaktadır.

 Herkesin Gerekçesi Kendine

 Görüldüğü gibi Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine üye olma çabalarını destekleyen çok 
farklı kesimler vardır ve bu kesimlerin destekleme 
gerekçeleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla 
burada tek etiketle sorun çözücülerden farklı 
olarak, geniş bir yelpazenin ve elbette politika 
alanının olduğunu tesbit etmemiz gerekir. 
Peki politika nerede yapılacak? Politika AB 
sürecine kendi yaklaşımımızı taşıyarak harekete 

geçirebildiğimiz entellektüel birikimle ve yığın 
bağlarıyla müdahale etmektir. İfade, örgütlenme 
ve eylemin özgürleşmesi, insan haklarının mutlak 
bir dokunulmazlığa kavuşturulması, işçi sınıfının 
siyasal ve sendikal haklarının genişletilmesi, 
üretim alanının kuralsızlaştırılmasının geri 
çevrilmesi; sağlık ve eğitimin herkese ve yeterli 
düzeyde sağlanması, vb. alanlara başta emekçiler 
olmak üzere aydınların ve gençlerin dikkatlerinin 
yoğunlaştırılması politikadır. Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının, serbest dolaşım hakkından 
ebediyen mahrum bırakılması gibi bir eşitsizlik 
uygulamasına karşı tepki vermek politikadır. 
Tarımdaki kalıcı kısıtlama taleplerine karşı çıkmak 
ve milyonlarca insanın tarım alanından radikal 
biçimde tasfi yesini şart koşan AB yaklaşımına 
insani ve rasyonel gerekçelerle karşı çıkmak 
politikadır. Ve elbette Kıbrıs ve 1915 Ermeni tehciri 
konularındaki Avrupa politikalarına karşı komünist 
bir tutum almak ve bu tutumu yığınsallaştırmak 
politikadır.
 Herhalde gerek AB için, gerek AB sürecini 
önemseyen herkes için Kopenhag Kriterlerinden 
daha üstte, daha sembolik bir kriter, bu sürecin 
özgürlükçü, demokratikleşme yönünde bir süreç 
olmasını güvence altına alacak bir adım ise, 12 
Eylül darbecilerinin yargılanmasıdır. Sadece 
Kenan Evren ve beş kişilik cunta değil;  yakın 
mesai arkadaşlarının da yargılanmasının önündeki 
engeller tamamen kaldırılmalıdır. Biz bu talebin 
toplumsallaşmasını ve sürecin sembolü haline 
gelmesini sağlamak üzere çalışacağız.
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Kastamonu, Araç, Huruçören (Aşağıdiphan) Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu 
köyünde, ortaokulu Araç’ta, Sanat Enstitüsü’nü Karabük’te okudu. Karabük Demir 
Çelik Fabrikalarında işçiliğe başladı ve aynı fabrikadan emekli oldu.

Doğumu, köy yaşamı, eğitim süreci, evliliği, işçilik ve sendikal yaşamı, bir çok 
sivil toplum örgütünde aldığı sorumlulukları, çocuklarına verdikleri, dostluk, arkadaş-
lık ilişkileri ile ölümüne kadar geçen süreç, ülkenin son elli yılında (sosyal, ekonomik 
ve siyasal) yaşanan değişime ayna tutabilecek bir ömür. Yakalandığı amansız hastalık 
sonucu ölüm.

Her türlü bireyselliğin dışında bir yaşam. Adam satmayan bir adam. Tüm maddi ve 
manevi varlığı ile inançları doğrultusunda yaşanmış bir süreç. Bir komüniste yakışan 
ne ise onu yapan bir adam.

Ölümünden saatler önce söyledikleri:
“ Her şeyi tam ve doğru yapmaya çalıştım. Ama anlaşılan bir şeyi beceremedim. 

Olmadı.. Erken geldi bu ölüm. Yapacağımız çok şey vardı daha.. Yaşamayı, alabildiğine 
uzun yaşamayı beceremedim.”

“ Bunların önünü kesmek lazım Adem.” 

Fahri SEVİMLİOĞLU
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Brüksel Zirvesi Kararları ve Kıbrıs 
S. Zeki TOMBAK

      17 Aralık Brüksel Zirvesinin karar metninin 
Türkiye’yi en fazla ilgilendiren bölümü bir 
müzakere tarihi verilip verilmediğini söyleyen 
bölümdü. Metin 3 Ekim 2005 tarihini müzakere 
tarihi olarak ilan etmekle birlikte, tarama sürecinin 
bu tarihten önce başlatılmayacağı ve dolayısıyla 
tamamlanmayacağı Brüksel zirvesi sonrasında belli 
oldu. Dolayısıyla bu tarih gerçekte müzakerelerin 
değil, onun girişi niteliğinde olan tarama sürecinin 
başlatılacağı tarih olarak ortaya çıktı. 
 İkinci olarak Brüksel zirvesi müzakere 
tarihi vermekle birlikte, müzakerenin başlamasını 
bir şarta bağlamak suretiyle, esasen ertelemiş oldu. 
Şart ise Güney Kıbrıs yönetimini, meşru “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” olarak tanımanın bir ön adımı, 
bir girişi anlamına gelebilecek, Gümrük Birliği 
protokolünün, AB’nin yeni üyelerini de, bu arada 
“Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” de kapsayacak biçimde 
genişletilmesi dayatmasıydı. AKP Hükümeti 
konusu bu olan “Ankara protokolü”nün 3 Ekim 
2005 öncesinde imzalanacağını vaadetti. Ancak 
bu imzanın atılmasının önünde ciddi engeller 
var. Engel nedir? Kıbrıs’ta nihai bir çözüm 
gerçekleşmeden Türkiye Kıbrıs Rum yönetimini 
tanımayacaktır. Diğer taraftan çözüm olarak kabul 
edilebilecek herhangi bir formülün, Türklerle 
Rumlar arasında bir siyasi eşitliği öngörmesi asgari 
şarttır. Dolayısıyla bu durumda da Rum yönetimi 
bütün Kıbrıs’ın meşru temsilcisi konumunda 
olmayacaktır.
 AB yetkilileri için sorun basit görünüyor: 
Madem birliğe üye olmak istiyorsun, o halde 
birliğin üyelerini tanımalısın. Bu tutum bizim 
Cüneyt Ülsever gibi, faşist kırması liberal köşe 
yazarlarına pek akılcı görünüyorsa da, apaçık bir iki 
yüzlülüğü ortaya koyuyor. Avrupa Birliği, Annan 
Planının oylanması öncesinde sürece dahil oldu ve 
her iki tarafın da “Evet” yönünde oy kullanmasını 
istedi. Ancak AB’nin bu yaklaşımı, Türk tarafından 

kabul görürken; Rum tarafında hem sansüre uğradı 
ve hem de reddedildi. Rum kesimi Türklerle siyasi 
eşitlik temelinde bir çözümden yana olmadığını 
ortaya koydu.  AB’ye üye olduktan sonra, arkasına 
AB’nin desteğini almış taraf olarak elinin daha da 
güçleneceğini sadece ultra milliyetçi Papadopulos 
hesaplamıyor; bu hesaba seçimlerde de kendisi 
aday çıkarmak yerine Papadopulos’u destekleyen 
AKEL de katılıyordu. 
 AB referandum sonucundan memnun 
olmadığını açıkladı. Rum tarafının tutumundan 
dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşanmıştı ve 
Türklerin çözümden yana tutum almaları cevapsız 
bırakılmayacaktı. İlk aşamada AB tarafından Yeşil 
Hat Tüzüğü oluşturuldu.  Tüzüğe göre Kuzey’de 
yerli veya ithal hammaddelerden üretilen mallar 
Güney’e ve oradan AB’ye ihraç edilebilecekti. 
Böylece Kuzey’in uluslararası tecridinin en 
önemli ayaklarından olan ambargo bir ölçüde 
gevşetilmiş olacaktı. Ancak Rum tarafı bu tüzüğün 
mallarla ilgili bölümünün işlerlik kazanmasını 
fi ili olarak engelledi. Zaten Güney’e mal satışı 
nisbeten kolaylaşsa bile Güney’den AB’ye ihracaat 
çifte KDV ve çifte gelir vergisi ödenmesini 
gerektirmekteydi. Rum yönetimi Kuzey’in 
balıklarını bile Güney’e sokmayarak, iki toplumun 
birarada yaşamasına ne ölçüde tahammülsüz 
olduğunu gösterdi. 
 Tüzüğe göre Güney’e giden 
turistler Kuzey’e, Kuzey’e gelenler Güney’e 
gidebileceklerdi. Bu açıdan bir rahatlama yaşandı. 
 Kuzey’in AB’ye doğrudan ihracat 
yapmasının önünü açacak önlem paketi ise Rum 
tarafının vetosuna takıldı.
 Aynı veto Kuzey’e verileceği açıklanan 
fonlar konusunda da işledi. 
 Kısacası AB, Rum yönetimini Kıbrıs’ın 
tek meşru temsilcisi olarak üyeliğe kabul etmekle 
adada adil ve kalıcı bir çözümün gerçekleşmesi 
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yönündeki çabaların boşa çıkmasına yardımcı 
olmakla kalmadı; aynı zamanda Kuzeye verdiği 
hiçbir sözü de tutmadı, Rum tarafının vetolarını 
bertaraf edecek bir kararlılık ortaya koymadı.
 BM Genel Sekreteri Kofi  Annan ise  
referandumda “evet” oyu kullanarak BM’in 
çözüm çabalarına katkı veren Kıbrıslı Türklerin 
bu tutumunun cevapsız kalmayacağını defalarca 
söylemesine rağmen, bu konuda herhangi bir 
gelişme sağlayamadı. Annan’ın BM Güvenlik 
Konseyine sunduğu “ambargoların” kaldırılmasını 
öneren referandum raporu kurulda onaylanamadı. 
Hükümet bu raporun onaylanmasını sağlamak 
üzere, olumsuz tutum sahibi Rusya ile en üst 
düzeyde ve çok kapsamlı yakınlıklar geliştirmeye 
gayret ediyor. 
 Annan planı iki açıdan çok önemliydi. 
Birincisi adada her iki toplumu da temsil eden 
meşru bir otoritenin bulunmadığı, BM’in çözüm 
planı ile belgelenmiş bulunuyor. Rum tarafının bu 
belgeyi bir çözüm planı olarak reddetmiş olması, 
otomatik olarak, 1963-74 arasında Rum tarafının 
gerçekleştirdiği etnik temizlik süreci ve 1974 
Sampson faşist darbesi ile Rumlar tarafından ve 
KKTC’nin kuruluşunun ilanı ile Denktaş tarafından 
yürürlükten kaldırılmış Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasasının geçerliliğini ve bu cumhuriyeti ortaya 
çıkaran Londra ve Zürih anlaşmaları zeminini geri 
getirmez.  AB açısından da bu belgenin Rumlar 
tarafından reddedilmiş olması, belgenin yok 
sayılması imkanı yaratmaz. Dolayısıyla bu belge, 
artık Kıbrıs tarihine kalıcı biçimde malolmuş 
durumdadır.
 Diğer taraftan Annan planı Kıbrıslı  
Türkler açısından bugüne kadar ortaya konulmuş en 
ileri hakları ihtiva eden bir uluslararası belge olarak 
çok önemlidir.
 AB’nin, referandum sürecindeki kendi 
yetkili organlarının yaklaşımını ve BM örgütünün 
çözüm çabalarını yok sayarak, “Madem üye 
olmak istiyorsun, o halde Kıbrıs Cumhuriyeti” 
adını kullanarak kendisinin Kıbrıs’ın tek meşru 
temsilcisi olduğunu iddia eden Rum yönetimini bu 
sıfatıyla tanımalısın” yaklaşımı ne haklı ve adildir; 
ne çözüme katkıda bulunan bir tutumdur ve ne de 
gerçekçidir. Bu durumda denilebilir ki, Türkiye’ye 
verilen 3 Ekim tarihinde müzakereye başlayalım 
sözü, aslında verilmemiştir. Türkiye’nin ilgili 
protokolü imzalamaması durumunda müzakerelerin 
başlamasına en azından Rum ve Yunan tarafl arının 
vetosu engel olabilecektir. Rum ve Yunan tarafının 
muhtemel tutumları açıkça ortada olduğuna göre, 
acaba Türkiye ile müzakerelerin başlaması gerçekte 
istenmiyor da, bu dışlama Rum ve Yunan tarafına 

yaptırılmak mı isteniyor, sorusu sorulabilir. 
 Gerçekte böyle düşünen, Türkiye ile 
müzakerelerin başlamasını açıkça reddetmek 
yerine, bunu Kıbrıs sorunu üzerinden Rum 
yönetimine yaptırmak isteyenler vardır. Kaldı 
ki Kıbrıs sorunuyla yetinmeyip, Türkiye’yi 
yönetenlerin AB hayallerini kırmak için “Ermeni 
soykırımını tanıyın” şartını ileri sürenler de vardır. 
Bunlarla yetinmeyip Öcalan’ı serbest bırakın, 
PKK’yı yasallaştırın, Kürdistan’a en azından 
özerklik verin; Türkler asla serbest dolayım 
hakkına sahip olmasın vs. vs. diyenler vardır. 
Üstelik bu türden tutumlarla karşılaşılacağı da 
öteden beri tahmin edilebilir şeylerdi. Dolayısıyla 
Brüksel kararı aslında Türkiye’nin önüne yepyeni 
problemler koymuyor. Herhalde  Avrupa’nın 
Hıristiyan önyargılarını, ırkçılığın yeniden 
canlanma emareleri gösteren ağır tortusunu, 
ayrımcı ve oryantalist yukarıdan bakışını ve benzeri 
sorunları önceden görmeksizin bu sürece girilmiş 
değildir. 
 Burada sorun bizim bu sorunlara nasıl 
yaklaştığımızdır. 
 Kıbrıs sorununu bugünkü haline 
getirenlerin herhalde en önde geleni sağcı, gerici, 
şiddetli anti-komünist, Nakşibendi Denktaş’tır. 
Çözüm denilince, işgalci, fetihçi, ilhakçı bir 
yaklaşım sergileyen; eşit, adil bir çözüm için 
olağanüstü bir siyasi ve entellektüel çaba harcayan 
solcu CTP’nin Genel Başkanı M. Ali Talat’la, “Ben 
Denktaş muhalifl eriyle görüşmem” diye randevu 
bile vermeyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 
“sorunun” ne olduğunu görmemiz açısından iyi bir 
örnektir. Baykal’ın ideolojik önderi Doğu Perinçek 
ise adada yaşayan insanlarla değil; Kıbrıs’ın 
“Türkiye”nin savunmasındaki yeri ile ilgilidir.  
İlginç olan adanın kuzeyindeki sol ile sağ olması 
gereken yerlerdeyken, Türkiye’de sağcı AKP 
CTP ile, sosyaldemokrat iddialı CHP ve öteki sol 
sembollerden hala vazgeçmemiş görünen neonazi 
takımı sağcı Denktaş’la rezonans halindedir.
 CTP, dünyada sol, ileri parti olmak ne 
anlama geliyorsa, öyle bir partidir.
 AKP sağcı, liberal bir sermaye partisidir 
ve bu türün başka örnekleri gibi pragmatisttir; 
hamaset yerine çözüm için pratik açılımlar 
peşindedir. Ve Türkiye ve Kıbrıs sosyalistlerinin 
on yıllardır savunduğu çözüm önerilerini büyük bir 
rahatlıkla savunmaktadır. AKP’nin bu tutumundan 
sosyalistlerin herhangi bir komplekse kapılmasına 
da, Annan planındaki çözüm önerileri sosyalist 
solun yaklaşımlarıyla neredeyse tamamen örtüştüğü 
için zerre kadar gerek yoktur. 
 CHP ve öteki sol iddialı neofaşistlerin ise 
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evrensel anlamda solla, ilericilikle herhangi bir 
ortaklığı yoktur.
 Benzeri bir yamulma Kıbrıs’ın güneyinde 
de geçerlidir. AKEL gibi geçmişte Rum ve Türk 
emekçilerinin birlikte örgütlendiği tek parti olmak 
gibi mazisi bulunan bir parti; üstelik ilerici, 
komünizan bir parti; kendisini büyük ölçüde Grek 
milliyetçiliğinin en kaba motifl erine teslim etmiş 
ve fanatik temsilcileriyle kolkola girmiş bulunuyor. 
AKEL maalesef Papadapulos gibi Denktaş’tan 
beter bir sağcının çözümsüzlük politikalarının 
izleyicisidir. 
 Sonuç olarak AB’nin Türkiye’ye Kıbrıs 
konusunda haksız ve adaletsiz dayatmalarda 
bulunacağı ve zaten Türkiye’yi üye görmek 
istemedikleri şeklindeki, pasif milliyetçi 
yaklaşımlara prim vermek yerine; Kıbrıs sorununun 
kalıcı bir çözümü için çaba harcayan herkesle, 
CTP ile, dayanışma içinde olmak gerekir. “800  
sivil toplum örgütünün oluşturduğu” platformların 
yaptığı “Denktaş’a destek” mitinglerine katılımın 
bin kişiyi geçmediğini bir kere daha hatırlarsak; 
Türkiye halkının ezici çoğunluğunun da ultra 
milliyetçi, fetihçi, ilhakçı palavracılara zerre kadar 
değer vermediğini görebiliriz. 
 Metinde değinilmemekle birlikte, 
müzakere sürecinde özellikle Fransa tarafından 
gündeme getirileceği ilan edilmiş bulunan Ermeni 
meselesine de iki cümle ile değinelim: 
 Bu meseleyi Türkiye’nin önüne koyanların 
niyetlerinden hareket ederek samimiyetsiz olduğuna 
dair çok laf edildi, tonla yazı kaleme alındı. Ancak 
bu iddiaların tarihi neredeyse 90 yıl geriye gittiği 
halde, “Cumhuriyetimiz” arşivlerini isteyen herkese 
açtığını henüz bu yıl ilan etti. “Katliam”dan, 
“soykırım”dan sözeden herkesin “canını” yakan 
ve bu konunun Türkiye’de özgürce tartışılmasını 
engellemiş olan da “Cumhuriyetimiz”dir. Yakın 
zamanda İçişleri Bakanlığı yapan bir kadın bakanın, 
“Ermeni dölü” diye küfrettiğini hatırlarız. Gene 
sayın güvenlik güçlerimizin dağda çatışmada 
öldürülen PKK’lıların cesetlerini soyduğunu, 
sünnetsiz olan erkek cesetlerinin “Ermeni” diye 
teşhir edildiğini de hala hatırlamaktayız. Ermeni 
halkına saygı bir yana, ölüye saygı bir yana, 
“düşmanına saygı” bile bu yapılanın iğrençliğini 
göstermek için iyi bir ölçüdür. Evet unutmadık ve 
unutmaya niyetimiz de yoktur.  
 Sen konuyu tartışmaz, tartıştırtmazsan; 
bunu sadece gücünün yettiği yerde, “milli sınırlar” 
içinde ve bir süre için başarırsın, ama sorun büyüye 
büyüye gelir, her yerde “kullanılan” bir sorun 
haline gelir. Üstelik “soykırımcı” suçlamasına 
maruz kalmamak için, bu konunun gündeme 

getirildiği yerlerde, o ülkelerin hükümetlerine 
veya Yahudi lobisi gibi lobilere “yaptıkları hiçbir 
şey” karşılığında borçlu kalırsın. Türkiye hakim 
sınıfl arının ve devlet kurumlarının siyasi ve 
diplomatik körlüğü ve insani ayıbıdır bu durum. 
Ama nedense devletin avukatlığına soyunan 
ve konuya devletten daha ateşli yaklaşan solcu 
eskilerinden geçilmiyor. AB ile müzakere sürecinde 
“Ermeni sorunu”nu gündeme getirmek isteyen her 
ülkeden ve her partiden, her siyasetçiden en fazla 
bu karakter rahatsız oluyor. 
 Bizce, Türkiye’nin karşısına AB sürecinde 
de bu konunun çıkarılacak olması şaşırtıcı değildir 
ve belki de rahat rahat tartışılması ve bir sonuca 
bağlanması için bir imkandır. Eski solculara, hiç 
de solculuk iddiası bulunmayan, eski büyükelçi 
Gündüz Aktan’ın Radikal gazetesinde yazdığı 
yazıların sükunetini tavsiye ederiz. 
 Serbest dolaşım hakkı ve tarıma konulan 
deragasyonların, esasen Avrupa Birliği projesinin 
özüne ters olduğu yolundaki eleştiriler haklıdır. 
Türkiye AB üyesi olduğu zaman dahi Türk 
halkının Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım 
hakkına sahip olamamasının, daha şimdiden 
karara bağlanmak istenmesi, Türkiye’nin AB ile 
ilişkisini üyelikten, Almanya ve Fransa sağının 
önerdiği “imtiyazlı ortaklık” düzeyine düşürecektir. 
Bu kısıtlamanın kalıcılığının kabul edilmesi, 
müzakerelerin hedefi ni baştan değiştirecektir.
 Herhangi bir batılı “birliğin”/ittifakın 
dışında ve kendi halkıyla, kendi komşularıyla 
başbaşa kalma korkusu, Türkiye hakim sınıfl arının 
genlerine işlemiştir. Batılı değillerdir, “batıcı”dırlar. 
AB üyeliğine yönelik hevesleri de büyük ölçüde 
bu korkuyla ilgilidir. Yoksa ne daha rasyonel 
işleyen bir kapitalizm, ne bir hukuk düzeni, ne 
derinleşebilecek bir demokratikleşme süreci, 
ne halkın katılımını öngören bir siyasi düzen 
isterler. Dünkü en bayıldıkları başbakanları 
Tansu Çiller’di. Siyasetin duayeni olarak 
Demirel’i severler. Entellektüelleri Ecevit’tir. 
Derinlik budur !.. Dertleri kendilerini güvende 
hissedecekleri, ancak bunun için en az değişmek 
zorunda kalacakları bir ittifaka, hatta ittifaklar 
dizisine, mümkün mertebe halkı karıştırmadan 
kapağı atmaktan ibarettir. Malum, Lenin’in 
belirlemesiyle tarihte ilk “halksız devrim” olan 
1908, bu sınıfın eseridir. Bu yüzden sızlanıyorlar 
ve Türkiye’nin AB üyeliği açısından sahip olduğu 
standartların tamamının çok gerisinde bulunan 
Romanya’ya, Bulgaristan’a gösterilen hoşgörünün, 
Türkiye’ye gösterilmemesinden dolayı ağlaşıyorlar. 
Halbuki aradıkları açıklamayı tam da o noktada 
aramalıdırlar. Türkiye Romanya ve Bulgaristan 
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değildir. Türkiye bir uygarlık modeli olarak 
Türklerin insanlık tarihine yaptıkları en büyük 
katkının, Osmanlı İmparatorluğunun, diğerleri gibi 
sadece bakiyesi değil, asli mirasçısıdır. Avrupa 
kimliği, yüzlerce yıl Osmanlı ile çok yönlü ilişkiler 
içinde gelişti. Türkiye bu mirasın, Osmanlıyı 80 
yıl boyunca reddetmeye ve unutturmaya çalışan 
yönetici sınıfl arına; bu reddiyenin yarattığı ciddi 
tahribata rağmen taşıyıcısıdır, varisidir. Diğer 
taraftan nüfusuyla, ekonomik, askeri, entellektüel, 
bölgesel potansiyelleriyle; kişi başına düşen milli 
gelir kriterinin işaret ettiğinden çok daha büyük bir 
güçtür. 
 Osmanlı Doğu’nun batı karşısında 
en keskin kılıcı idi. Hıristiyan batı karşısında 
yüzlerce yıl süren bu konum, özellikle İstanbul’u 
islam dünyasının sadece siyasi değil; ticari,  
entellektüel ve sanat merkezi yaptı. Erbakan 
derinliğinde İslamcılığın ve Enver Ören gibi 
türedi paragöz tarikat şeyhlerinin veya eğlence 
gecelerinde dansözden az önce sahne alan semazen 
müsveddelerinin ve Sivas’ta insan yakan Türkçü/
islamcı faşistlerin işaret ettiğinden çok daha derin, 
zarif, insani ve barışsever bir islam, Doğunun 
ve İslamın merkezi olan bu  coğrafyada ve bu 
coğrafyanın insanında yüzlerce yıl birikebildi. 
Avrupa elbette Hizbullah islamcılığından, Taliban 
özentilerinden endişe eder. Bu tip bir zihniyet, 
kendi içindekilerin bile endişe ettiği bir pratiğe 
sahiptir. Avrupalılar için yanyana gelişin asıl 
güç ve zaman gerektiren ama en zenginleştirici 
boyutlarından birisi, müslümanlığın en rafi ne 
örneklerini yaratmış bir kültür dünyasıyla yeni bir 
ilişki tarzı geliştirmek olabilirdi.  
 Burada zikrettiklerimize eklenebilecek 
ve Türkiye’yi AB üyelerinden radikal biçimde 
farklı kılan başka özellikleri nedeniyle ve elbette 
gene yukarıda işaret ettiğimiz yetersizlikleri, ağır 
sorunları ve tarihten gelen kimi tartışmalı durumlar 
nedeniyle, AB’den uzak tutmak; Türkiye ile daha 
mesafeli bir ilişki yürütmek isteyenler olacaktır.  
Brüksel zirvesinin karar metninde bu endişenin 
işaretleri yeterince vardır. Ancak eğer müzakereler 
başlarsa; bunların pek çok yeni örneğiyle 
karşılaşılacağı da aşikardır. 
 Bizim işimiz, AB sürecinde karşılaşılan 
her engele, bazan Türkiye’nin önüne çıkarılabilecek 
her haksızlığa, sanki Türkiye’nin yönetici 
sınıfl arının suç ortağıymışız gibi,  “ulusal”, 
“milli”, “yurtsever/devletsever/kemalist” tepkiler 
vermek ve böylece 12 Eylül’den bu yana toplumun 
ruhunu, zihnini, ahlakını kemiren milliyetçilik 
hastalığına teslim olmak değildir. Teslim olanları 
görüyoruz: NATO’ya karşı kampanya yürütürken 

bile NATO’nun en büyük ikinci ordusunun 
Genelkurmayı’nı üzecek tek kelime etmemeyi 
başarıyorlar. “İstanbul’un kapıları NATO’ya 
kapatılıyor” palavraları esnasında, NATO’nun 
en modern ordularından “1. Ordu İstanbul’un 
neresinde?” sorusuna o kampanyanın icabı 
bir cevap vermek kimsenin aklına gelmiyor. 
Cumhurbaşkanı Necdet Sezer ifade özgürlüğü ve 
işkence konusunda “ulusalüstü hukuk”tan sözetti 
diye, Cumhurbaşkanlığı seçiminden iki gün önce 
çıkan Aydınlık’ta kendisini “gayrı milli” ilan 
edenlerin aynı teslimiyet nedeniyle işkencecilerle, 
terörle mücadele yasası mimarlarıyla nasıl 
aynı safl arda yeraldığını biliyoruz. Şimdi hep 
beraber “AB’ye hayır” histerisi içinde 12 Eylül 
Anayasasını, bu anayasa ile kurulmuş faşist rejimi, 
“milli bir mevzi” olarak savunuyorlar. Denktaş 
onlar için “milli efsane”dir. 
 Bu yol kimse için çıkar bir yol değildir. 
Hele hele sosyalistler için asla çıkar bir yol değildir. 
Olsa 12 Eylülcülerin başı göğe ererdi. Olsa Doğu 
Perinçek halktan  % sıfır nokta sıfır küsur oydan 
daha fazlasını alırdı.
 Biz kendi yolumuzdan yürüyeceğiz.

Brüksel Zirvesi Kararları ve Kıbrıs
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Geniş Ortadoğu Projesinin Yeni Adımları 

S. Zeki TOMBAK

1. IRAK SEÇİMLERİ 

 ABD’nin Irak’a demokrasi ihracı 30 
Ocak’taki “seçim”le yeni bir aşamaya ulaştı. 
 Temsili demokrasilerde, seçim 
mekanizmalarının, halkın kendi geleceğini 
belirleme iradesi olduğu iddiası açısından 
doğrusu çok ilginç bir seçim yaşandı. Ülke 
nüfusunun gerçekte ne olduğu bilinmiyor. 
Haliyle seçmen sayısı da nüfus gibi sadece 
tahmin ediliyor. Zaten bu seçimlerden çıkacak 
organların önüne konulan en önde gelen 
işlerden birisi nüfus sayımı yapmak. 
 Seçim gününe kadar, ilginçtir 
adaylar da bilinmiyordu, sandıkların nerede 
olacağı da...Bu yönüyle dünyanın en ilginç, 
inandırıcılığı en az seçim deneyimlerinden 
birisi yaşanmış oldu. Diğer taraftan bu 
seçimlerin ortaya çıkardığı, yetkilendirdiği 
temsili mekanizmaların, halkın geleceğini 
en fazla ilgilendiren iki konuda herhangi bir 
yetkisi bulunmuyor: 1) Ülkelerindeki işgal 
gücüne “çık git” deme yetkileri yok. Bu güce 
“çık git” demek anlamına gelecek bir direniş 
çağrısı yapma yetkisi de...2) Ülkenin başta 
petrol olmak üzere ekonomik kaynakları 
üzerinde işgalcilerin tasarrufunu engelleyecek 
ve halk adına bu kaynaklar üzerinde tasarrufda 
bulunacak bir yetki de yok. 
 Bu durumda, temsili demokrasinin 
mekanizmaları hakkında biz marksistlerin 
değerlendirmelerine başvurmak yararlı olacak. 
Biz seçim ve benzeri temsili mekanizmalara 
“rıza-onay” mekanizmaları diyoruz. Aslında 
ülkenin kaderine hakim olan güçler, sınıf, 
işgal kuvvetleri vb. ülkenin rejiminin de 
geleceğinin de temelli politikalarını belirlemiş 
ve uygulamaktalar. Ancak ara sıra halkın 

da onayını almak gerekir ki, bir de halkın 
hoşnutsuzluklarıyla uğraşılmasın...
 Ancak Irak halkının da seçimlere 
kendi geleceğini belirleme gücü elde etme 
umuduyla katılma isteği gösterdiğini söylemek 
mümkün. Katılımın %60 civarında olduğu 
yolundaki propaganda yalanını bir tarafa 
bırakalım. Yukarıda söylediğimiz gibi ülkenin 
ne nüfusu belli, ne seçmen sayısı, bu durumda 
kim, neye göre oran hesaplayacak? Ancak 
katılım bütünüyle red anlamına gelecek %5-
10 seviyelerinde kalsaydı, bu bilinebilirdi. 
Demek ki halkın hiç değilse azımsanmayacak 
bir bölümü oy kullanarak kendi geleceğini 
belirleme umudunu ortaya koydu. Bu umut da 
şuna dayanıyor. “Demokrasi mi kuracaktınız? 
Kurdunuz işte !. Şimdi defolun geldiğiniz 
yere !..” En azından bunu söyleyebilecek bir 
noktaya, barışçı yollardan gelme umudundan 
sözediyoruz. Ancak barışçı yol demek, Allavi 
gibi süzme aşağılık Amerikan ajanlarının 
çizdiği yoldan bir rejim inşa etmek demek. 
Yani işgalin Amerikan güçleri tarafından 
yürütülmesi sona erecek ve Amerikancı güçler 
tarafından yürütülmesi gündeme gelecek. 
 Zaten Wolfowitz Amerikan 
Temsilciler Meclisine Irak’ta durumun iyiye 
gittiğini anlatmak için şöyle söyledi yakın 
zamanda: Irak’taki saldırılarda ölen Amerikan 
askerlerinin oranı, toplam içinde azalıyor. Buna 
karşılık Iraklı güvenlik güçlerinin kayıplarının 
oranı yükseliyor. 
 Bu arada seçimlerin dürüstçe yapılıp 
yapılmadığını denetlemek üzere oluşturulan 
uluslararası gözlem komitesi, Irak’ı güvenli 
bulmadığı için, Irak dışından gözlem yapmayı 
tercih etti. Gene de dürüst bir komite imiş, 
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“seçimlerin dürüstçe yapılmadığını” hile 
karıştığını söylediklerini okuduk basında. 
Ancak ABD Büyükelçisi Edelman, seçimlere 
hile karışmasının aslında normal olduğunu, 
Florida seçimlerine de hile karıştığını 
söyleyerek açıklamış bulunuyor, Türk basınına.
 Budur. Edelman’la aynı fi kirdeyiz. 
Biraz farkla. Seçim bir hiledir, halka karşı.

 Seçimde Kim Ne Yaptı?

 Sünni Arap nüfusun oy vermeye ve 
aday göstermeye istekli davranmadığı; buna 
karşılık Şii Arapların ve Kürtlerin büyük 
bir hevesle seçimlere katıldığı söyleniyor. 
Mukteda Es Sadr yanlıları dışındaki Şiilerin, 
en başından beri direnmek yerine bir 
normalizasyon sürecinin başlamasını ve bu 
yoldan iktidara ağırlık koymayı bekledikleri 
bilinmekteydi. Bütün güvenilmezliğiyle 
birlikte seçimlerde Şiilerin en büyük temsil 
gücünü elde etmiş oldukları görülüyor. Kürtler 
ise ABD’nin ve Türkiye’nin himayesinde 10 
küsur yıldır inşa ettikleri devletleşme sürecini 
bu seçimlerle birlikte yeni bir aşamaya 
taşıdılar. Coşkuyla katıldıkları seçimlerde 
ikinci büyük güç oldular. Şiiler seçildikten 
sonra yüzlerini ABD’ye ve işgale karşı 
tedricen de olsa dönebilir. Ancak Kürtlerin 
ve seçimlerden üçüncü güç olarak çıkan İyad 
Allavi önderliğindeki laik şiilerin ülkedeki en 
Amerikancı güçler olduğu ortadadır. Sünni 
Araplar ise önceki rejimin egemen kesimi 
iken, yeni düzende en geri konuma itilmiş 
görünüyorlar. Elbette bu işgal güçleri nezdinde 
böyledir ve seçim sonuçları itibariyle böyledir. 
Ancak Sünni Araplar için seçim beklenilen 
ve iktidarın arandığı asli zemin değildi. Onlar 
ülkeleriyle ilgili beklentilerini daha çok silahlı 
direnişe bağlamış görünüyorlar. Türkmenler ise 
önceki rejimde de baş tacı değillerdi ve işgal 
döneminde de hallerinde bir köklü değişiklik 
olmadı. 
 Türkmenlerin hayatındaki yegane 
değişiklik, ikinci Körfez savaşı arefesine kadar 
kendileriyle pek de ilgili olmamış Türkiye’nin 
Irak’ta politika yapabilmek amacıyla da 
olsa, Türkmenlerle politik bir unsur olarak 
ilgilenmesidir. Bu ilginin daha çok Kerkük 
probleminde taraf olma imkanıyla ilgili 
olduğu kanaati yaygın ise de; Türkmenlerin 
hep birlikte davrandığı ve Türkiyeci olduğu 
kuşkuludur. 
 Saddam Hüseyin iktidarı döneminde 

özellikle Kerkük’te bir Araplaştırma politikası 
izlemiş ve Kürtleri sürmüştü. Türkmenler 
ise zaman zaman Saddam ve General Kasım 
döneminde bile zaman zaman sürgüne ve 
bazan katliamlara uğramışlardı.
 Şimdi bunca uzun bir acılı dönemden 
sonra bir zamanların mağdurlarının kardeşliği 
koruyarak ve güçlendirerek yaşamaları 
umulurdu. Ancak tarihten öyle olmadığını 
biliyoruz. Yoksa Siyonizmin Filistin halkına 
uyguladığı jenosit nasıl izah edilebilirdi? 
Belli ki bugün de işgal güçlerinin ve özellikle 
ABD’nin desteğini alan Barzani ve Talabani 
yönetiminin geçmişte yaşanan acıları 
kardeşlikle telafi  etmek yerine, Araplara 
ve Türkmenlere karşı yeni acılar üretecek 
bir tutumla hareket etmektedirler. Talabani 
fırıldağının arkasını dayadığı gücün borazanını 
üfl emesi şaşırtıcı olmamakla beraber; her iki 
partinin tabanının da yağma ve talan aşamasını 
geride bırakmamış topluluklar olduğunu 
biliyoruz. Peşmerge güçleri çatışmalarda en 
fazla bu nedenle telafat vermektedir. Kerkük’ü 
Kürtleştirme adına Kürt olmayan unsurları 
rahatsız eden ve dışlayan tutumların, bu arada 
yağma ve talanın, işgalciliğin yürürlükte 
olduğu bilgilerini çok çeşitli kaynaklardan 
öğreniyoruz. 
 Ne yazık ki bu tür haksızlıklar, başka 
acılı süreçlerin mazereti olmaya adaydır. 
 Türkiye’de Kerkük’ün, ekonomik 
potansiyelleri bakımından bağımsız 
bir Kürdistan devletinin ortaya çıkışını 
hızlandıracağı ve bu devletin yaşamasının 
ekonomik güvencesi olacağı; dolayısıyla 
Kürtleştirilmesinin engellenmesi görüşü 
sıklıkla dillendirilmektedir. Benzeri görüşlerin 
farklı argümanlarla da olsa İran ve Suriye’de 
de dillendirildiği tahmin edilebilir. ABD ile 
içine girilen himaye ilişkisi nedeniyle, bu 
tür endişelere aldırmayacağını bildiğimiz 
Kürt yönetiminin yarın ABD ve müttefi kleri 
bölgeden çekildiğinde komşularıyla başbaşa 
kalacağını unutmaması gerekir. Özellikle 
ölçüsüz meydan okumaların, posta koyma 
üslubunun, kurulsa bile iyi komşuluk 
ilişkilerine herkesten çok ihtiyacı olacağı belli 
olan bir Kürt devleti için fayda sağlamaz. 
Uyarımız Kerkük’te Arap ve Türkmenlere 
haksızlık yapılmamasına işaret etmekle 
sınırlıdır. Kürtlerin kendi kaderlerini 
belirlemeleriyle bizim bir sorunumuz yoktur.
 Gerek işgal güçleri ve gerekse 
Türkiye’nin Kürtlere işaret ettiği yön, 
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bağımsız bir devlet kurarak yeni bir gerilim 
sebebi olmaları yerine, Irak’ın bütünlüğünü 
koruyarak, Irak yönetiminde etkili bir konum 
elde etmeleridir. 
 Türkiye’nin yöneticilerine söylenecek 
şey ise, Kürtlere verdikleri her aklın, bir 
sonraki aşamada başlarına açtığı dertlere; bu 
aklın da yeni dertler ekleyeceğidir. 

 Seçim Karşıtları

 Artık Zarkavi adıyla anılan Irak 
Kaidesi ve Sünni Arap kesimlerde yoğunlaşan 
ulusalcı direniş güçlerinin seçim boykotu 
çağrısının ne ölçüde etkili olduğunu 
bilemiyoruz. Ancak çağrının etkisiyle 
birlikte, hangisinin daha etkili olduğunu 
bilemesek de, sandık bölgelerine yapılması 
muhtemel saldırıların bir ölçüde caydırıcı 
olduğu kesindir. Bu güçlerin zamanla bir 
halk hareketine dönüşmek yerine, geniş halk 
yığınlarında da bir ürküntü yaratmış olması 
muhtemeldir. Seçime katılımın kayda değer 
ölçülerde olmasını, silahlı direnişi yürüten 
güçlerin kendi çizgilerini geliştirmede 
dikkate almaları gerekir. Elbette silahlı 
direnişi destekleyenlerle seçimlere katılıp 
oy verenleri iki farklı cephe gibi tarif etmek 
yanıltıcıdır. Bu iki tutum yığınlar nezdinde 
muhtemelen geniş biçimde örtüşmektedir. 
Seçim güvenliğini sağlama adına sadece 
Bağdat’ta 30 bin Amerikan askerinin görev 
yaptığı hatırlanırsa direnişin öyle üç-beş kişilik 
“terör” gruplarından ibaret olmadığı kolaylıkla 
anlaşılacaktır.
 Sonuç olarak ister silahlı direnişin 
yarattığı kayıpların büyümesi yoluyla; ister 
seçimlerle ortaya çıkan temsili kurumların 
bir süre sonra kaçınılmaz olarak işgalcilere 
“gidin” demesinin de katkısıyla;  işgal güçleri 
bugünkünden daha zor dönemler yaşayacaktır. 
ABD’nin bölgeyi uzun vadeli ekonomik 
çıkarlarını garanti altına almak ve İsrail için 
dikensiz gül bahçesine dönüştürmek adına 
yürürlüğe koyduğu bu büyük proje; sürekli 
yeni sınırlara doğru genişlemek ve terörün 
etkisini ancak yeni bir terör dalgası yaratarak 
sürdürmek zorundadır. Saldırganlık yeni 
sınırlara doğru genişlemiyorsa, bulunduğu 
noktada da giderek daha zor tutunacaktır.

 2. “FİLİSTİN’E BARIŞ İRAN’A 
SAVAŞ”

 G.W. Bush, ikinci kez ve öncekinden 
daha tartışmasız bir seçim sonucu yeniden 
seçilince, ekibini birinci dönemdeki gibi 
karma yapmak yerine monolitik hale getirdi. 
Önceki yönetimde Dış İşleri Bakanlığı 
yapan Powell, yönetimin politikalarını ve 
yalanlarını paylaşmada her hangi bir farklılığa 
sahip değildi. Hatırlayacak olursak, BM 
toplantılarında, Bush yönetiminin en utanmaz 
yalanlarını dile getiren kişi Powell’dı. Mobil 
kimyasal silah fabrikaları, 24 saat içinde 
tamamlanabilecek nükleer program; biyolojik 
silah stokları vs. hep önceki dönemin Dış işleri 
Bakanı’nın ağzından işittiğimiz yaylanlardı. 
Ancak aralarında kimi üslup farkları olduğu 
söylenmekteydi. Şimdiki Amerikan yönetimi 
daha monolitik olduğuna ve Condellezza Rice 
gibi, neoconların en fanatik mensuplarından 
birinin Powell’ın yerine getirildiğine bakılırsa, 
Amerikan yönetiminin saldırgan tutumları 
daha ölçüsüz hale gelecektir. 
 Zaten Bush’un, Rice’nin ve 
öteki Amerikan yönetimi mensuplarının 
konuşmalarında aynı temaların tekrarlandığı 
görülüyor. İran, bir hedef olarak giderek daha 
belirginleşiyor. Küba, Venezuella, Suriye 
ve Kore sık sık tehditlere maruz kalıyor. 
Bu arada Rice’ın Rusya’ya da “demokratik 
açılımlar yapın” direktifi  verdiğini biliyoruz. 
Gürcistan’da ve Ukrayna’da güç denemeleri 
yapıldı ve başka yerlerde de yapılacaktır. 
 Ölçü nedir?
 1. Kendilerini emperyalist 
küreselleşme sürecinin dışında tutmaya çalışan 
ülkeler;
 2. Enerji kaynaklarını Amerikan 
tekellerinin kontrolüne açmayan ülkeler;
 3. İsrail’i rahatsız eden ülkeler,
 4. ABD’nin bugün ve gelecekte rakibi 
olmasını engellemek istediği ülkeler.
 Birinci grupta Küba ve Kore’yi 
sayabiliriz. Bir ara Vietnam’dan da 
sözedilmekteydi. Ancak bu ülkeden son 
zamanlardaki tehdit listelerinde  daha az 
sözediliyor. Kore sistemin dışında durmaya 
çalışsa da, kendisinin iddia ettiği gibi halkçı, 
özgürlükçü bir rejime sahip değil. Bilinen geri, 
baskıcı, kişi putlaştırmanın en uç örneklerinin 
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yaşandığı bir ülke. Öteden beri nükleer silah 
üretme peşindeydi. Nükleer programını 
durdurması için kendisine yönelen ABD 
merkezli uluslararası baskıyı reddetti, katıldığı 
toplantılardan çekildi ve nükleer bombasının 
olduğunu ilan etti. Ancak Amerikan basınında 
yıllardır koparılan “Orada kitle katliamları var, 
insanlar açlıktan ölüyor, Kim İl Yang’ın sapık 
emellerine binlerce bakire tahsis ediliyor” gibi 
(en aşağılık, en ucuz karalama yöntemi olan 
sonuncusuna Hürriyet gazetesinden Yalçın 
Doğan, büyük bir cehaletle atladı geçtiğimiz 
günlerde) propaganda kasırgalarına rağmen, 
bu ülkeye karşı ABD yönetiminden ciddi bir 
tehdit yoğunlaşması görülmüyor. Çünkü petrol 
zengini değil; başka bir zenginliğin üzerinde 
oturmuyor ve Küba gibi çevresinde bir cazibe 
veya etkileyicilik de oluşturmuyor. Savaşmaya 
da, işgale de değecek bir yanı yok kısacası.
 İkinci grupta Venezuella, İran ve bir 
anlamda Suudi Arabistan var. Venezuella’da 
iki darbe girişimi yapıldı ve Chavez ekibi 
bu teşebbüslerden başarıyla sıyrıldı. Ancak 
seçimle gelmiş bir yönetim de olsa, petrol 
kaynaklarının kontrolünü Amerikan tekellerine 
teslim etmediği için, Chavez yönetimine karşı 
yeni Amerikan girişimleri beklenmelidir.
 Üçüncü grupta tabii ki İran var. 
Bir ölçüde Suudi Arabistan var. Ve şaşırtıcı 
gelebilir ama, Türkiye var. Türkiye’de sorun 
rejimin bütünü olmaktan ziyade,  ince ayar 
sorunudur. Anti-Amerikanizmin ve anti-
siyonizmin güçlenmesinin durdurulması ve 
zayıfl atılması; Ordu içindeki anti-Amerikan 
eğilimin ortadan kaldırılması; bu arada 
hükümet düzeyinde İsrail’e karşı bir dilin 
güçlenmesinin durdurulması. Özellikle 
Başbakan’ın zaman zaman İsrail’i ve son 
zamanlarda ABD’yi rahatsız edecek eleştiriler 
dile getirmesi karşısında, ABD ve İsrail ile 
ilişkiler konusunda daha yumuşak bir dil 
kullanan Abdullah Gül’ün önünün açılması 
mümkündür.
 Dördüncü grupta Rusya ve Çin 
bulunuyor. Rusya’nın etrafına mevzileniliyor. 
Eski Doğu Avrupa Halk Cumhuriyetleri 
NATO üyesi yapılıyor. Ve hızla AB’ye üye 
ediliyor. Gürcistan Amerikan üssü haline 
getiriliyor ve Ukrayna’da Rusya’nın da 
olabilecek en yanlış bir adayı desteklemek 
gibi ağır bir hatası sonucu “turuncu devrim” 
gösterileri yapılıyor. ÇHC içinse bir yandan 
ekonomik sınırlar çekilmeye çalışılıyor; diğer 
taraftan içeride siyasi liberalizm için, CİA’nin 

desteklediği bazı tarikatların çalışmalarıyla 
mevzi yaratılmaya çalışılıyor ve Uygur Özerk 
bölgesi kurcalanıyor. ÇHC’nin kendi parçası 
saydığı ve geri istediği Hong Kong gibi Çin 
topraklarından sonra asıl kriz noktasına doğru, 
Formoza adasındaki “Milliyetçi Çin-Tayvan”a 
sıra geliyor.
 Amerikan yönetimi ise ısrarla İran 
üzerinde tehditlerini yoğunlaştırıyor. İran 
petrol kaynakları bakımından da, İsrail’in bu 
ülkeyi bir tehdit olarak görmesi bakımından 
da ve nihayet sistem dışılığı bakımından da 
ABD’nin önceliklerini taşıyor. Önümüzdeki 
günlerde İran’a yönelik tehditlerin alabileceği 
biçimler daha görünür hale gelecektir. Şimdilik 
İran dışındaki muhalifl er destekleniyor ve 
İran içindeki muhalifl ere “ayaklanma” çağrısı 
yapılıyor. Bir yandan da İran’ın nükleer 
potansiyelleri üzerine yoğun bir şişirme haber 
kampanyası yürütülüyor.
 Hedef İran’dır. İşgalcilerin Irak’ta 
tutunması bakımından İran’dır. İsrail’in 
endişeleri bakımından İran’dır. Bir savaşa ve 
işgale değecek enerji kaynakları bakımından 
İran’dır.
 İran’a yönelik  her düzeydeki askeri 
operasyon ise Türkiye’nin içini karıştırmak ve 
Türkiye içinde kimi tasfi yeleri muhtemelen 
önceden gerçekleştirmek zorundadır. 
 Burada sormak gerekir, İran’a 
saldırmaktan sözeden bir yönetim Filistin’de 
nasıl bir barışı gerçekleştirmeyi isteyebilir?
 ABD’nin isteği üzerine, Hüsnü 
Mübarek’in evsahipliğinde gerçekleşen Şaron-
Abbas görüşmesi nasıl bir sonuç yaratacaktır? 
 Şaron’un işgal ve jenosit 
politikalarının mazereti, yakın zamana kadar, 
Yaser Arafat idi. Arafat’ın ölümünden sonra 
yapılan ve İsrail’in her türden engellemesine 
rağmen yapılan seçimlerde, uzlaşmacı ve 
İndifada’dan pişmanlık duyan bir kişilik olarak 
Abbas başkanlığa seçildi. Ancak seçimlere 
halkın yarısından fazlası katılmadı. Bu düşük 
katılım, eğer yerel seçim sonuçları üzerinden 
bir karşılaştırma imkanı olmasaydı, İsrail’in 
baskılarıyla açıklanabilirdi. Ama hayır, 
HAMAS ve İslami Cihad, yani son yılların 
silahlı mücadeleyi en kapsamlı yürüten güçleri 
yerel yönetim seçimlerinde FKÖ’yü sildiler. 
Abbas bu durumu apaçık gördüğü için silahlı 
örgütlerin üzerine gitmek niyetinde olmadığını 
açıkladı; ancak istihbarat örgütlerini 
tekleştirme çabası içine girdi. Bu esnada 
Arafat döneminin “lekelerinden” sözetmekten 
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de, biz çoğunda Abbas’ın haklı olduğunu 
düşünüyoruz, geri durmadı. 
 Şimdi böyle bir muhatabın Şaron eğer 
önceki şikayetlerinde samimi olsaydı, hemen 
işlemeye başlayacak bir barış süreci için 
eksik olan parça olduğundan sözedebilirdik. 
Ama öyle olmayacağını göreceğiz. HAMAS 
ve İslami Cihad bahane edilerek, bu defa 
Arafat’ın adının yerine Abbas yazılarak 
herhangi bir çözüm reddedilecektir. İçinde 
zerre kadar direnen bir unsurun olduğu, tam 
teslim olmamış bir Filistin halkıyla Şaron 
ve öteki siyonist liderler herhangi bir çözüm 
üzerinde anlaşmayacaklardır. Tamamen teslim 
olmuş bir Filistin halkıyla ise zaten anlaşılacak 
bir şey kalmamış olacaktır. Siyonizm sınırlarını 
genişletmeye devam edecek ve genişlemeyi 
düşündüğü ve zaten büyük ölçüde genişlediği 
toprakların kalanından da vazgeçmeyecektir. 
 Siyonist liderler Filistin halkından 
uzlaşmacı, itirazı az bir lider seçmelerini istedi. 
Halkın yarısının katılmadığı seçimlerde böyle 
bir lider yönetime geldi. ABD, bu liderden 
Siyonizmin bütün isteklerine “evet” demesini 
istiyor ve bunun karşılığında, Filistin halkının 
gerçekte sadece “hiç” anlamına gelecek bir 

devlet karikatürüne, sonsuza yakın bir tarihte 
ulaşabileceğini vaadediyor.
 İsrail yıkılmadan, herhangi bir Filistin 
devleti kurulamaz. “Şimdilik küçük de olsa, 
toprağı ve egemenlik yetkisi olmasa da 
kuralım, sonrasına bakarız” yaklaşımı; sadece 
Filistin direnişini bitirme yaklaşımıdır. 
 Filistin’de Siyonizmin bütün 
isteklerine boyun eğme politikasını “barış” 
politikası olarak ilan eden ABD’nin, İran’a 
karşı savaş tehditleri tam bir uyum içindedir. 
Geniş Ortadoğu, geçen dört yıldan daha kanlı, 
insanlık adına daha utanç verici bir döneme 
sokuluyor. Şimdi halklar arasında, emekçiler 
arasında dayanışmanın hem bölgede, hem 
küresel planda yükseltilmesi zamanıdır. 
 Çünkü dünya gericiliği için barış ve 
savaş aynı anlama geliyor: Teslimiyet. Tam bir 
boyun eğiş. 

Geniş Ortadoğu Projesinin Yeni Adımları
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Bir hayata sahibiz ve onun bir anlamı olması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlam hakkında 
sorular soruyoruz ve yanıtlar arıyoruz. Sorularımız 
ortaktır; Mısırlılar bunun anlamının “yolculuk” 
olduğuna inanmışlardı ve gitmek için hazırlanı-
yorlardı. O devasa tapınaklar yolculuğa başlamak 
içindir. Biz artık ölümün bir son olduğuna inanı-
yoruz ve mezarlarımız Mısırlılarınkine göre çok 
mütevazıdır.

Yunanlılar ise Mısırlılara göre sosyal çocuk-
lardı. Ne medeniyetleri, ne yaşayışları ve ne de 
fikirleri-inançları henüz keskin çizgilere sahip 
değildi. Ölümü önemsememiş olmaları doğaldır. 
Kendilerini her şeyi kapsayan bir bütünün, koz-
mosun bir parçası olarak görüyorlardı. Kozmos’a 
sonsuz bir yasa egemendi ve tanrılar da insanlar 
da bu yasaya tabiydiler. Dolayısıyla nesnelerde bir 
tanrısallık seziyorlardı.“Bu ne” diye soruyorlardı 
ve cisimlere sonsuz bir merakla bakıyorlardı. “Bu 
ne” için verdikleri çocuksu yanıtları biliyoruz 
ama bunun bir ahlak arayışı ile aynı zamanda 
ortaya çıkması da onların özel tarihinin uzantı-
sıdır. Tarihin çocukları, olgunlaşmak istiyorlardı 
ve iyinin, güzelin, doğrunun, erdemin tanımlarını 
yeniden yapmaktan başka yolları yoktu.

Modern Batılılar ise uzay ile başladı. Nicolaus 
Copernicus, evreni aydınlatan yeni bir “Güneş” 

bulmuştu. Felsefede Kopernikusvari devrimi ise 
Kant yaptı. Bu, hem uzayın, hem de aklın kapısını 
açan yepyeni bir gelişmeydi. Greklerin kozmo-
su ve Ortaçağın tanrısı bu “Güneş”in altındaydı 
artık. “Devrimi”, “De revolutionibus”la ilgilidir; 
Kopernikus şöyle anlatıyor: “Ne ki hepsinin orta-
sında Güneş durur. Zaten kim bu son derece güzel 
tapınaktaki bu ışık kaynağını bütün eşit biçimde 
aydınlatabileceği bu yerden başka ya da daha iyi 
bir yere koyabilir ki? Kimileri ona yerinde olarak 
evrenin ışığı, kimileri evrenin aklı, kimileri ise 
evrenin yöneticisi adını veriyor. Trismegistos ona 
görünebilir tanrı; Sophokles’in Elektra’sı her şeyi 
gören diyor. Gerçekten de Güneş sanki bir kral 
tahtında oturur gibi çevresinde dolaşan yıldız 
ailesini yönetiyor.”(1) Aydınlanma Devrimi, din 
ile başlamıştır, din olmak için artık çok geç olduğu 
için devrim olmuştur. Kopernik için, Güneş’te bir 
tanrısallık bulmadan onu merkez yapmak imkan-
sızdır; Aydınlanma için de inancın bir imkan yarat-
tığını artık görebiliyoruz.

Aslında Gök’e Mısırlılar da aynı merakla ve 
aynı derin inançla bakıyorlardı. Orada tanrılar 
bulmuş olmaları ve onların en tepesine de Güneşi 
oturtmuş olmaları doğaldır. Yolculuk gökleredir ve 
çöl ikliminin tanrıları hep görüş mesafesinde tuttu-
ğunu biliyoruz. Bizde zaman zaman gölgeleniyor 
olsa da, anlamını aradığımız hayatı her şeyden önce 

“Bu Prolegomena, çıraklar için değil, geleceğin öğret-
menleri için yazılmıştır; bu öğretmenler de, zaten ortada 
olan bir bilimin sunduğunu düzenlemeleri için değil, ilk 

önce bu bilimin kendisini kurmaları için yardımcı olmalı. 
Felsefe tarihini (eskisini olduğu kadar yenisini de) kendi 
felsefeleri sayan bilginler vardır; elinizdeki Prolegomena 

bunlar için yazılmış değildir. Onlar, aklın kendisinin kay-
naklarından bir şeyler çıkarmaya çabalayanların, işlerini 

bitirinceye kadar beklemelidirler; ancak o zaman, olan 
bitenden dünyaya haber vermek için onlara sıra gelecektir.”

Immanuel Kant

Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her 
Metafiziğe Prolegomena

Batı’nın Filozofları ve Felsefeleri 
Orhan GÖKDEMİR
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Güneş’e borçluyuz ve Kopernikus’un da inandığı 
gibi “ışık iyidir.”

Aydınlanmadır bu; devrimini yaparken bile 
eski Mısır kozmogonisine, Trismegistes’e gönderme 
yapmaktan geri durmaz. Çünkü Eski Yunanistan 
kadar, Hermes’in de gizemli metinlerini okuyarak 
kurmuştur kendini ve kurarken örneğin Kilisenin 
tanrısı gibi sığınacak güvenli bir kucak da bulama-
mıştır. Sığınak bulamadığı için aklı tanrının yerine 
koyup son başvuru yeri yapması da boşuna değil-
dir. Sığınağımız yoksa akla sığınmaktan başka yol 
yoktur. 

Akıl ve İnsan
Akıl, kuşkusuz, insana işaret etmektedir ve 

Aydınlanma insan ile doğa arasındaki ilişkiyi ara-
cısız kurmaya kalkıştığı için devrimcidir. Kant’ın 
yeniliği de böyledir, merkezde insan, özne, suje var-
dır artık: “Buna göre, insan tini (akıl, zihin, benlik) 
nesnelere doğruca yönelmez; nesneler insan anlığı 
için önce işlenmesi gereken malzemeler durumun-
dadırlar. Bilgi, nesnelerin zihnimizdeki doğrudan 
yansıları değil, tersine, anlığımızın nesnelere iliş-
kin duyumlamalarımızı işlemesinin ürünüdür.”(2) 
Nesneleri duymamız yetmez bu söylemler; anlığı-
mızın, bilgi olabilmesi için, önce nesnelerden gelen 
duyumlarımızı işlemesi gerekir. Doğa karşısında, 
onun bir ürünü olan insan kendini merkez yap-
maktadır. Utangaç ve kırılgandır henüz ama patron 
benim diyebilmektedir. Kişisel bir kahramanlık 
ve kişisel bir macera olmadığı bellidir. Akla bu 
kaçışın arkasında yeni ve devrimci bir sınıf vardır; 
Kant, işte bu sınıfın devrimci özgüveninden dolayı 
“dünya ancak benim yarattığım dünyadır” diye-
bilmektedir. Nesneler ona değil, artık o nesnelere 
hükmetmektedir.

Yeni bir yasa, yeni bir düzen, yeni bir bilim 
ve yeni bir felsefe kurmak; devrim bunlar değilse 
nedir? Ve bir kez kuruluşu gördükten sonra, yıkıp 
yeniden kurmayı istemek kolaydır. Kant, 1700’lü 
yılların sonun doğru, Büyük Fransız Devriminden 
6 yıl önce şöyle yazmaktadır: “...insan aklı kurma-
ya öyle heveslidir ki kulenin katlarını çıktıktan 
sonra temelinin nasıl atıldığını görmek için onu 
yeniden yıktığı çok olmuştur. Akıllı ve bilge olmak 
için hiçbir zaman geç kalınmış değildir; ama kavra-
yış geç edilince, onu harekete geçirmek her zaman 
daha zordur.”(3) Fransız devrimciler kralın kellesini 
uçurmak için harekete geçtiğinde, Kant da tanrısal 
kuleyi yıkmak, temeli görmek ve yeniden kurmak 
için masasının başındadır: “Doğadaki düzenleme-
leri ve bunların değişmesini açıklarken, insan her 

şeyin yaratıcısı olarak Tanrıya sığınırsa, açıklaması 
en azından fiziksel bir açıklama olmaz, üstelik bu, 
felsefenin sonunun geldiğinin itirafı olur; çünkü 
gözleri önünde duran bir şeyin olanaklılığının  
bir kavramını kurabilmek için, kavramına başka 
hiçbir yoldan sahip olmadığı bir şeyi kabul etmek 
zorunda kalır. Metafizikle bu dünyanın bilgisinden 
hareket ederek Tanrı kavramına ve emin çıkarım-
larla Tanrının varoluşunun kanıtına ulaşmak ise 
olanaksızdır; çünkü bizim, bu dünyanın olabilecek 
en yetkin bütün olduğunu bilmemiz, dolayısıyla bu 
amaç için (onu karşılaştırabilmek için) olabilecek 
bütün dünyaları tanımamız, kısacası her şeyi bilir 
olmamız gerekir ki dünya ancak bir Tanrı aracılı-
ğıyla olabildi, diyebilelim.”(4) Kant imkansızı tarif 
etmekte; tanrı var diyebilmemiz için bizim tanrı 
olmamız gerekir demektedir.

Hal böyleyken, yeni sınıfın duruşu, işleri sonu-
na kadar götürmekten onu alıkoymaya, ürkütmeye, 
geriletmeye başlamıştır. Devrimin ışığında yıkanan 
yoksul halkların ne kadar tehlikeli olabileceği fark 
edilmiştir. Kilisenin, dinin gölgesinin halkı disip-
line etmek için şart olduğu anlaşılmıştır. Ricatlar, 
büyük geri dönüşler, gelgitler çağıdır bu. Devrimi 
yapan üçüncü sınıfın içinde burjuvazinin rolünü 
üstlenecek ve işleri mantıki sonuçlarına ulaştı-
rabilecek bir sınıfın varlığının keşfi devrim için 
ölüm çanını çalmıştır. Fransız devrimi ancak üç 
yıl ayakta kalabilmiş, ardından gericilik olanca 
gücüyle hortlamıştır. Ya da Almanya bu devrim-
den geri kalmış ve kaçmıştır; onun çağının eği-
limlerinin tersine, Yunanistan’ın tanrı kozmosuna 
geri dönüşünün ardında Fransız kültürünün altında 
ezilmişliğinin etkisi vardır. Tanrıya sığınması ise 
Avrupa’nın yeni yönelimini haber vermektedir. 
Hegel artık gerçekliği, antropomorfize edilmiş, 
insana türdeş kılınmış bir tanrının(dünya tini, akıl) 
kendini açınlaması ve bir tarihsel gelişim süreci 
olarak tarif ederken(5) gerçekliğin kendisine karşı 
çıkamadığı için gölgesiyle savaşan Almanya’nın da 
sözcülüğünü yapmaktadır.

Avrupa’da devrimin ardından filozoflar, felse-
feler, inançlar, dünya görüşleri, sanat anlayışları bu 
çalkantının damgasıyla damgalanmıştır. Gökteki 
tanrı katındaki her şey, yeryüzünden düşen gölge-
ler gibidir. Birbiriyle çatışan, acı çeken, devrimin-
den pişman olan ruhların gölgeleridir bunlar. Ama 
bu ruhların çaresizlik duygusu o kadar güçlüdür ki 
hiçbiri dönüp yeryüzüne bakmaya teşebbüs edeme-
mektedir. Filozoflar, felsefeler, inançlar, hepsinin 
ayakları yerden kesilmiştir; gölgelerin kendilerini 
gerçek sanmaları işte o dönemin geleneğidir. 

Batı’nın Filozofları ve Felsefeleri
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Avrupa’nın özneleri
Isaiah Berlin
“Bu temel üstünde, romantikliğin gerçek kökü 

olan sofuluk hareketi Almanya’ya iyice yerleşti. Bu 
sofuluk Lutherciliğin bir dalı olup, Kutsal Kitap’ın 
dikkatle okunmasından ve insanın Tanrı’yla kişisel 
ilişkisine büyük bir saygı gösterilmesinden oluş-
maktaydı. Onun içindir ki  ruhsal yaşam üstünde 
ısrarlı bir vurgusu vardı; öğrenmeyi hor görüyor-
du, dinsel törenleri ve biçimleri hor görüyordu, 
bireysel olarak acı çeken insan ruhunun yaratı-
cısıyla bireysel ilişkisi üstünde müthiş duruyordu. 
Spener, Francke, Zinzendorf, Arnold-sofuluk 
hareketinin bütün bu kurucuları, toplumsal açıdan 
ezilmiş ve siyasal bakımdan perişan durumdaki 
büyük bir insan topluluğuna huzur ve kurtuluş sağ-
lamayı başarmışlardı. Olan, derinden bir tür geri 
çekilmeydi. Koşutluklara bakmak tehlikeli olmakla 
birlikte, bazen insanlık tarihinde böyle olur-insanın 
kendisini gerçekleştirmesinin doğal yolu tıkanınca, 
insanlar kendi içlerine çekilirler, kendileriyle ilgi-
lenirler, kötü bir kaderin kendilerine dışsal olarak 
kapattığı o dünyayı içsel olarak yaratmaya çalışır-
lar. Eski Yunan’da Büyük İskender şehir-devlet-
lerini yıkmaya başlayınca olan, kesinlikle budur: 
Stoacılar ve Epikuroscular yeni bir kişisel kurtuluş 
ahlakı öğütlemeye başladılar; bu, siyasetin önem-
siz olduğunu, toplum yaşamının önemsiz olduğu-
nu, Perikles’in ve Demosthenes’in, Platon’un ve 
Aristotales’in savundukları büyük ideallerin eften 
püften şeyler ve buyurucu kişisel kurtuluş gerek-
siniminin yanında hiçbir şey sayılacağını söylemek 
biçimini aldı.

Bu, uzanamadığımız ciğere murdar demenin 
çok büyük bir biçimiydi. Dünyadan gerçekten 
istediklerinizi elde edemeyecekseniz, kendinize 
onları istemediğinizi öğretmelisiniz. İstediğinizi 
alamayacaksanız, kendinize alabileceğiniz neyse 
onu istemeyi öğretmelisiniz. Bu, iç derinliklere, 
bir çeşit içkaleye ruhsal olarak çekilmenin çok 
sık görülen bir biçimidir-orada dünyanın bütün 
korkutucu kötülüklerine karşı kendinizi kapılar 
ardına kilitlemeye çalışırsınız. Ülkemin kralı benim 
toprağıma el koymuştur: öyleyse, ben de kendi 
toprağımı istemem. Hükümdar bana rütbe vermek 
istemiyordur: rütbe eften püftendir, önemsizdir. 
Kral malımı mülkümü elimden almıştır: mal mülk 
hiçbir şey değildir. Çocuklarım kötü beslenmeden 
ve hastalıktan ölmüştür: Tanrı sevgisi karşısında, 
dünyevi bağlılıklar, hatta çocuk sevgisi bile hiç-
tir. Ve daha böyle uzayıp gider. Kendi çevrenize, 
incinebilecek yüzeyinizi azaltmaya çalışarak sıkı 

bir duvar örersiniz-alabildiğince az yaralanmak 
istersiniz. Üstünüze her türlü yaralar yığılmıştır; 
onun için, kendinizi olabilecek en küçük alana bağ-
larsınız ki yeni yaralar için olabilecek en az yeriniz 
açıkta kalsın.

Alman sofulukçularının içinde bulunduğu ruh 
hali buydu. Sonuç, yoğun bir iç yaşam, büyük mik-
tarda çok etkili ve çok ilginç, ama son derece kişisel 
ve şiddetle duygusal edebiyat, zeka/zihinden nefret 
ve elbette, her şeyin başında Fransa’dan, peruklar-
dan, ipek çoraplardan, salonlardan, yiyicilikten, 
generallerden, imparatorlardan, servetin, kötülü-
ğün ve şeytanın cisimleşmiş hali olan bu dünyanın 
bütün büyük ve görkemli figürlerinden nefret. Bu, 
sofu ve aşağılanmış bir halk açısından doğal bir 
tepkidir ve başka yerlerde de öyle olmuştur. Bu, 
özellikle Almanların o belirli dönemde yatkın bulun-
dukları gibi, kültür-karşıtlığının, aydın-karşıtlığının 
ve yabancı düşmanlığının belirli bir biçimidir. Bu, 
bazı Alman düşünürlerinin önsekizinci yüzyılda 
tuttukları ve kutsadıkları, Goethe ile Schiller’in ise 
bütün ömürleri boyunca savaştıkları taşralılıktır.

Hernhuter örgütünün önderi olan 
Zinzendorf’tan tipik bir alıntı yapmak istiyorum. 
Bu örgüt, sofular topluluğunun geniş bir kesi-
mini oluşturan Moravya Kardeşliği’nin bir çeşit 
şubesiydi. O demişti ki ‘Her kim Tanrı’yı zihniyle 
kavramak isterse, ateist olur.’ Bu, aklın bir fahişe 
olduğunu ve ondan uzak durmamız gerektiğini 
söyleyen Luther’in bir yankısından ibaretti. İşte 
size, bu Almanlar hakkında büsbütün ilgisiz olma-
yan bir toplumsal olgu. Onsekizinci yüzyılın bu 
Almanlarına, Almanya’yı en çok etkilemiş bulunan 
ve bizim varlıklarından haberimiz olan düşünürle-
rin kimler olduğunu sorsaydınız, onlar hakkında 
benim önermek istediğim savı-bütün bu şeyin 
yaralanmış olan ulusal duyarlığın, korkunç bir 
ulusal aşağılanmanın bir ürünü olduğu ve bunun, 
Almanlar açısından romantik hareketin kökünü 
oluşturduğu savını- destekleyen oldukça garip bir 
toplumsal gerçek vardır. O düşünürlerin kimler 
olduğunu sorarsanız, Fransızların durumuna 
karşıt olarak, onların büsbütün farklı bir toplumsal 
ortamdan geldiklerini görürsünüz.

Lessing, Kant, Herder, Fichte hep çok aşağı 
düzeyden ailelerde doğmuşlardı. Hegel, Schelling, 
Schiller, Hölderlin aşağı orta sınıftandılar. Goethe 
zengin bir burjuvaydı, ama uygun bir ünvana 
ancak daha sonraları erişmişti. Ancak Kleist ile 
Novalis, o günlerde taşra beyleri denebilecek kim-
selerdi. Alman edebiyatında, Alman yaşamında, 
Alman resminde, Alman uygarlığının herhangi bir 
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türünde aristokratik ilişkisi olduğu söylenebilecek, 
benim bildiğim kadarıyla, sadece iki Kont kardeş, 
Christian ve Friedrich Leopold Stolberg ile mistik 
Baron Carl von Eckerthausen vardı- bunlar da pek 
öyle birinci sınıf figürler, pek öyle öne çıkan isimler 
değildi.

Öte yandan, bu dönemin Fransızlarını, bütün 
köktencilerini, sol kanadını, ortodoksluğun, 
Kilisenin, krallığın, statükonun en aşırı karşıtlık-
larını düşünecek olursanız, bütün o insanlar çok, 
çok farklı bir dünyadandılar. Montesquieu bir 
barondu, Condorcet bir marki; Mably bir keşişti-
(abbe), Condillac da öyle; Buffon sonradan kont 
oldu, Volney ise iyi bir ailedendi. D’Alembert bir 
asilin evlilik dışı oğluydu. Helvetius soylu değildi, 
ama babası Mademe’ın hekimiydi ve milyonerdi, 
mültezimdi ve saray çevrelerine girip çıkıyordu. 
Baron Girimm ile Baron d’Holbach, biri yakın 
Bohemya’dan, öteki Ren bölgesinden Paris’te yaşa-
maya gelmiş iki Almandılar... Voltaire bile küçük 
soyluluktan geliyordu. Yalnızca Diderot sahiden 
yoksulluktan gelmişti. Rousseau İsviçreliydi, onun 
için bu kategoride sayılmazdı. Dolayısıyla, bu 
insanlar farklı bir dil konuşuyorlardı. Hiç kuşkusuz, 
muhaliftiler; ama kendileriyle aynı sınıftan insanla-
ra muhaliftiler. Salonlara gittiler, ışıltılar saçtılar; 
bunlar cilalanmış, iyi eğitim görmüş insanlardı; 
harika bir nesir biçemleri, yaşama cömert ve 
sevimli bir bakışları vardı.

Onların salt varoluşu, Almanları tedirgin 
etmekte, aşağılamakta ve kızdırmaktaydı. Herder 
1770’lerin başında Paris’e geldiğinde, bu adam-
lardan hiçbiriyle görüşmemişti. Ona hepsi yapay, 
özentili, son derece benlik-bilinçli, kuru, salonlarda 
dans eden, insanın iç yaşamını anlamayan ruhsuz 
küçük insanlar gibi görünmüşlerdi. Ya bağlandık-
ları kötü öğretiler ya da yanlış kökenleri yüzünden, 
insanın yeryüzündeki gerçek amaçlarını, Tanrı’nın 
insana verdiği gerçek, zengin, cömert gizillikle-
ri anlamaktan yoksundular. Bu da, Almanlarla 
Fransızlar arasında bir uçurum doğmasına 
katkıda bulunmuştu-salt bu frondeur’leri düşün-
mek, salt bu karşıtlık düşüncesi, kendileri Roma 
Kilisesi’nden nefret edenler, kendileri Fransa 
Kralından nefret edenlere bile, bulantı veriyor, 
onları iğrendiriyor, aşağılama ve aşağılıkla dol-
duruyordu ve bu durum, Almanlarla Fransızların 
arasına, bilginlerin izleyebildikleri bütün karşılıklı 
kültürel alışverişlerin bile üstesinden gelemediği 
müthiş bir çukur yarattı. Bu belki romantikliği baş-
latan, Fransızlara Alman karşıtlığının köklerinden 
biridir.”

Modern felsefenin bir gölge felsefesi olmasının 
sırrı budur; onda gerçek değil ancak gerçeğin göl-
gesi vardır. Mızmız, geveze ve özneldir. Çok basit 
gerçeği bile sonu gelmez laf cambazlıklarının arka-
sına saklayarak söyleyebilir ancak. Somut, gerçek, 
canlı insanlara değil, ruhlar aleminin gölgelerine 
yazdığının bilincindedir; sırlı, şifrelenmiş bir dil ile 
konuşur. Gerçek, onun için en büyük sapkınlıktır. 

Hiçbiri, ama hiçbiri, öznellik, gerçekten 
kaçış, boş laf ebeliği filozofların özgür iradesinin 
tezahürü değildir. Özneldir çünkü ayaklarının 
altındaki toprak kayıp gitmektedir. Tekbencidir, 
çünkü kendisinden yola çıkmaktan başka bir yol 
bilmez. Ürkektir, çünkü, sırlarının çözüleceğinden 
derin korkular duymaktadır. Duygusaldır, çünkü 
bağlı bulunduğu sınıfın kederini taşımaktadır. 
Goethe’nin genellemesi yerindedir; Dönemler 
çökerken bütün eğilimler özneldir; öte yandan yeni 
bir çağın koşulları olgunlaşırken, bütün eğilimler 
nesneldir.  Bu felsefe, bu bakış açısı çöken bir 
dönemin ürünüdür.

Saf Adamın Kuruntusu
Demek ki felsefe, hemen her zaman kendisini 

dik tutacak bir toplumsal-tarihsel omurgaya gerek 
duyuyor. Omurgası yoksa saçmalıyor. Saçmalık 
omurgasızlığın işaretidir ve saçma bizim felsefe 
maceramız içinde her zaman var. Çoğu zaman 
filozofu, daldığı düşler aleminden çıkarmak ve 
uyandırmak gerekir ki bunun beyhude bir çaba 
olduğunu da biliyoruz. Sorunumuz, hala esaslı 
olanı boş laftan ayıracak bir ölçümüzün olmaması-
dır ve tartışmamızın bir kısmı bununla ilgili.

Bunlar olmuştur: “Bir zamanlar, saf adamın 
biri, insanların suda boğulmalarının, yalnızca 
ağırlık fikrine sahip olmalarından ileri geldiğini 
sanıyordu. Ona göre, insanlar, örneğin, bunun 
dinsel, boş inanlara dayanan bir tasarım olduğu-
nu açıklayarak, bu tasarımı kafalarından çıkarıp 
atsalardı, ondan sonra artık her türlü boğulma 
tehlikesinden korunmuş olurlardı. Ömrü boyunca, 
bütün istatistiklerin, sayısız ve boyuna yinelenen 
tanıtlarla zararlı sonuçlarını kendisine gösterdik-
leri bu ağırlık kuruntusuna karşı savaştı durdu. 
Bu saf yürekli adam devrimci Alman filozofları 
tipinin aynısıydı.”(6) Bu nesnellikte yazmaktadır 
ve Marx’ın, ilerlemek için idealizmin ormanına 
çoğu zaman baltalarla daldığını biliyoruz. O da 
bir Alman olmasına karşın kendisini öznellikten, 
içi boş gevezelikten ayırabilmiştir ve “bütün eği-
limlerin nesnel olduğu” başka bir çağa ait olduğu 
açıktır. Başka bir çağ, filozofun egosundan değil, 
“canlı, yaşayan, gerçek insanlardan” başlıyor ve 
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Marksizmin ilk dersi budur. Felsefe ile tartışarak 
kendini kurduğuna göre, evet bu da bir “felsefedir” 
diyebiliriz ama ayrımı, ortaklıklarından daha kes-
kin olan bir felsefedir bu. Kuşkusuz  “saf adam”-
ınki de bir felsefedir ve dolaştığımız bu alanı çoğu 
zaman tekinsiz kılan da “felsefe”nin meşrebinin bu 
kadar geniş olmasıdır. Biz de bu bahçede dolaşıyo-
ruz ama aylak filozofunki ile aynı amaçla değil. 
Gerçeği görebilecek bir göze ihtiyacımız var ve 
aradığımız budur. Bu torbanın içinde gerçeğe değin 
ne varsa bulup çıkarmak istiyoruz. Bilebildiğimiz 
şudur; Boş laf ormanından baltalarla geçmek ve 
her esaslı olan önünde eğilmekten başka yolumuz 
yoktur.

Şimdi “idealizm” diyoruz ve kuşkusuz bu da 
bir akıl durumudur. Peki nasıl oluyor da akıl, akılsız 
hezeyanlar üretebiliyor? İçinde akıl olmakla birlik-
te  sorun aklın her zaman akılcı olmamasındadır; 
aklı tutmak için hep sormak, hep yanıtlar aramak 
gerekmektedir ve idealizm bir atalet durumuna 
işaret ediyor. Bu felsefe açısından bir imkansızlık 
var; akla sığınmanın her zaman mümkün olmadığı 
anlamındadır. İmkansızdır.

Ne yazık ki dönemlerin ve eğilimlerin esiriyiz 
biz. Dolayısıyla felsefenin özgürce uçtuğunu san-
dığı yerde onu sürünürken yakalamamız şaşırtıcı 
olmamalıdır. Ağırlık fikrini atıp boğulma tehlike-
sini bertaraf etmeye çalışan saf adamımızın kurun-
tusu nasıl oluyor da felsefe sayılabiliyor? Çünkü 
felsefeyi var eden şey “saf akıl”dan daha karma-
şıktır da ondan. Örneğin 19. yüzyılda felsefe yapı-
yorsanız, bu sizin kendisini gelmiş geçmiş bütün 
dönemlerden üstün gören o sarsılmaz ilerleme 
inancının üzerinde durduğunuz anlamına geliyor. 
Dolayısıyla bir 19. yüzyıl filozofu olarak İsa’nın 
doğumu gibi sarsılmaz bir tarih dikilitaşı olmayan 
halkları ilkel ve geri saymaktan kaçınmanız felsefi 
olarak mümkün değildir. Bu durumda tarihteki 
“öznel öğe” yokluğu, yani tarihlerinin “anlatılma-
mış” oluşu Hintliler veya Mısırlılar için “ağırlık 
fikri” olarak iş görüyor ve onları medeniyet deni-
zinin ta diplerine itiyor. Hegel “Tarihte Akıl”ında 
tamı tamına böyle söylüyor: “İster yüzyılları ister 
bin yılları içine alsın, ister devrimlerle, göçlerle, en 
beklenmedik değişikliklerle geçmiş olsun, tarih 
yazımından önce geçmiş olan zamanlar, halkla-
rın nesnel anlamda tarihini oluşturmazlar çünkü 
öznel öğe, tarihin anlatılması öğesi eksiktir.” (7) 
Oysa Hegel’in de söylediği gibi Çinlilerin çok eski 
dönemlere giden ayrıntılı tarih anlatımları vardı. 
Üstelik demiri işlemeyi ve barutu da biliyorlardı. 
Bütün bunlar onları “uygar” yapmamış, “Asyatik 

toplum” olmaktan kurtarmamıştır. Çinliler demiri 
oyuncak ve barutu renkli havai fişekler yapmak 
için kullanıyorlardı. Yeni sömürgeler arayan Batı 
emperyalizmi Çinlilerden öğrendikleri demiri ve 
barutu büyük ve etkili toplar yapmak için kullan-
dılar. Afyon savaşlarında Çin donanması İngiliz 
toplarının önünde paramparça olurken onların da 
geri uluslardan olduğu tescil edilmiş oluyordu; hem 
de öznel öğenin varolmasına rağmen!

Saf Aklın Saflığı
Demek ki boş lafların da, harcıalem felsefi 

spekülasyonların da bir tarihselliği var. Yani, 
tarihin dışında, her türlü toplumsal kirlenmenin 
ötesinde içi bilgi dolu torbasıyla duran bir saf akıl 
yok. İlerleme inancının felsefesi, bütün tarihi ken-
dine doğru ilerleyen bir süreç olarak kurgularken, 
aynı zamanda, tarihin amacının kendisi olduğunu 
da söylemiş oluyor. Saf aklıyla, dünün tarihinin 
amacının onun bugününü oluşturmak olduğunu 
sanıyor. Dünün insanını, kendi çağının insanından 
yola çıkarak tarif ediyor, soyutluyor ve kendisini 
genel olarak insanın somut hali sayıyor.

Dolayısıyla akıl, tarihte ancak kendi görmek 
istediklerini görüyor. 19. yüzyılın Avrupa’sı kendi 
ırk köklerini Yunan’da ve Roma’da gördüğü için, 
19. yüzyılın Avrupalı filozofu da kendi felsefi 
öncüllerini orada arıyor. Aydınlanmanın Mısır’la 
sorunu yoktu, çünkü hem Aydınlanmışlar Mısır’la 
bağlarını koruyorlardı hem de ırkçılık henüz 
bu topraklarda boy göstermemişti. Dolayısıyla 
Copernicus’un Trismegistos’a yaptığı gönderme 
onun aklına uygundur. Copernicus, Mısır’dan 
öğrenmeye açıktı; çünkü o dönemin Avrupa’sı 
Mısır açıktı. Oysa Hegel ve çağdaşları Mısır’dan 
kalan izlerin üzerinden geçip gittiler, çünkü artık 
Mısır kapanmıştı. Hegel’in Yunan aşkıyla ken-
dinden geçtiği ve Marx’ın kariyerine Demokritos 
ve Epiküros’un doğa felsefeleri arasındaki farkı 
tartışarak başladığı zamanlarda, İ.S. üçüncü yüz-
yılda yazılmış ve 19. yüzyıl filozoflarının temel 
kaynağı olmuş bir kaynaktaki şu felsefe hiç dikkat 
çekememiştir: “...onlara göre evrenin başlangıcında 
madde varmış, sonra bundan dört öğe ayrılmış ve 
kimi canlılar oluşmuş. Güneş ve ay birer tanrıymış, 
birinin adı Osiris, öbürü İsis’miş; Manethon’un 
Physika özetinde, Hekataios’un da Mısırlıların 
Felsefesi Üzerine adlı eserinin birinci kitabında söy-
lediği gibi, bunları hamam böceği, ejderha, atmaca 
ve başka hayvanlar aracılığıyla anlamlandırmışlar. 
Tanrının biçimini bilmedikleri için, onlara heykel-
ler ve tapınaklar yaparlarmış. Onlara göre evren 
oluşmuş bir şeymiş, bir gün yok olacakmış ve küre 
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biçimindeymiş; yıldızlar ateşmiş ve yer yüzündeki 
her şey bunların ısısıyla oluşmuş; ay tutulması, ayın 
dünyanın gölgesi üzerine düşmesiyle oluşuyormuş; 
ruh ölümden sonra da yaşar ve başka bedene 
geçermiş; yağmur havanın değişmesiyle oluşur-
muş; Hekataios ile Aristogoras’ın anlattığı gibi, 
başka şeyleri de doğaya dayanarak açıklıyorlarmış; 
adalete dayalı ve Hermes’e yakıştırdıkları yasalar 
çıkarmışlar; yararlı hayvanları tanrı sayıyorlarmış, 
Geometriyi, astrolojiyi ve aritmetiği onların buldu-
ğunu söylerler.”(8)

Demek ki en spekülatif felsefe bile belli seçim-
lere dayanıyor ve seçimimizi yaparken özgür ve 
nesnel özneler değiliz. Ve yine Marx’a sığınıyoruz: 
“Bilinç hiçbir zaman bilinçli varlıktan başka bir 
şey olamaz ve insanların varlığı, onların gerçek 
yaşam süreçleridir. Ve her ideolojide insanlar ve 
onların ilişkileri, bize, camera obscura’daymış gibi 
baş aşağı görünüyorsa, bu görüngü de, tıpkı, nesne-
lerin, gözün ağ tabakası üzerinde ters durmasının 
doğrudan fiziksel yaşam sürecinden ileri gelmesi 
gibi, onların tarihsel yaşam süreçlerinden ileri 
gelir.”(9) Yani her filozof kendi çağının çocuğudur 
ve bundan kaçıp kurtulması mümkün değildir.

Ne yazık ki bizim modern felsefemiz bir 
yandan “kaybolmuş bilgelik”e ve diğer yan-
dan sonradan uydurulmuş bir dehaya dayanır. 
Aydınlanmışlar Mısır rahipleri gibi sırlıdır, roman-
tikler Yunan filozofları gibi geveze. Hatta Alman 
idealizminin Yunan zihniyetine dönüşü de felsefi 
bir tercih değildir. Irk ve kök telakkisi daha öndedir 
ve “ari”lik dehayı hep gölgelemiştir.

Evet insan düşünür, felsefe yapar, evreni ve 
kendisini yorumlar. Ama bunu verili bir kültür 
içinde yapar. Hiçbir düşünür anasının karnından 
yepyeni düşüncülerle düşmez. O bir yandan içinde 
geliştiği kültürün, dünya görüşünün taşıyıcısıdır. 
Diğer yandan bu kültürün, bu dünya görüşünün 
üretimine katıldığı sürece yaratıcılığın ve katkının 
olanaklarını taşır. Kendisini ayırmaya başladığı, 
bu dünya görüşüne muhalefete giriştiğinde bile 
sorularının kaynağı hala odur. Burada elbette 
alttan bakıyoruz; çünkü yapmaya çalıştığımız 
şey felsefe katına yerden çıkmaktır: “... etten ve 
kemikten insanlara varmak üzere, ne insanların 
söylediklerinden, imgelerinden, kavradıklarından 
ve ne de anlatıldığı, düşünüldüğü, imgelendiği ve 
kavrandığı biçimiyle insandan hareket edilir; hayır, 
gerçek faaliyetleri içindeki insanlardan hareket 
edilir; bu dirimsel sürecin ideolojik yansı ve yan-
kılarının gelişmesi de, insanların bu gerçek yaşam 
süreçlerinden hareketle ortaya konulabilir. Ve hatta 
insan beyninin olağanüstü hayalleri bile deneysel 

olarak saptanabilen ve maddi temellere dayanan, 
insanların maddi yaşamlarının sürecinden zorunlu 
olarak doğan yüceltmelerdir. Bu bakımdan ahlak, 
din, metafizik ve ideolojinin tüm geri kalanı, aynı 
şekilde bunlara tekabül eden bilinç biçimleri, derhal 
bütün özerk görünüşünü yitirirler. Bunların tarihi 
yoktur, gelişmeleri yoktur; tersine maddi üretim-
lerini ve maddi ilişkilerini geliştirerek, kendilerine 
özgü olan bu gerçek ile birlikte hem düşüncelerini, 
hem de düşüncelerinin ürünlerini değişikliğe uğra-
tan insanların kendileridir.”(10) Yani, bilinç canlı, 
gerçek bireylerden yola çıkarak açıklanabilir, bu 
soyut insanın değil, onların bilincidir.

Dolayısıyla Kant’ta bir 18. yüzyıl ve Hegel’de 
bir 19. yüzyıl insanı aramamız yersiz değildir.  Her 
ikisi de çağlarının yanılsamasından kaçıp kurtu-
lamamıştır. Gothe’nin dediği gibi filozoflar bize 
kendi yaşama biçimlerinden çıkmamış hiçbir şey 
sunamamışlardır.

Felsefenin Sınırları
Dünya bir akıl düzeni olmalıdır; Modern fel-

sefenin kozmik önermesini böyle özetleyebiliriz. 
Aydınlanmayı, Büyük Fransız Devrimini ve bir 
anlamda onun düşünsel karşılığı olan Alman fel-
sefesini de bunun içine koyabiliriz; ana ülküleri 
tanrısal düzenden akli düzene geçiştir. 

Bunu, Avrupa’nın insan ve doğa ilişkisinde 
yeni bir açıklama ihtiyacının tezahürü sayabiliriz; 
öyledir. Dünyevi iktidar kilise babalarının elindey-
ken hiçbir seküler felsefe teolojinin karanlığına ışık 
tutamamıştır. Ancak burjuva sınıfının ortaya çık-
tığı hemen her yerde kilise babalarının iktidarını 
kemirmeye başlamasıyladır ki bu düşünüş için yol 
açılmaya başlamıştır.

Bu sınıf doğanın ve toplumun tek hakimi 
olarak ortaya çıktığı içindir ki, felsefe, insanı ara-
cısız doğanın karşısına koyabilmiş ve onu bir özne 
olarak, doğaya hükmeden soyut bir varlık olarak 
kurgulayabilmiştir. Soyuttur, çünkü tanrı nasıl 
bütün sınırlarından kurtulmuş bir temsili doğaysa, 
burjuva da insanın bütün yeteneklerini üzerinde 
toplamış, temsili insan olmuştur. Dolayısıyla özne, 
doğaya hükmeden burjuvadan başkası değildir. Her 
ikisi de doğadan ayrılmış insana hükmeder, ezilen-
lerin üzerinden konuşur ve sınıflı toplumların lane-
tiyle damgalanmıştır.

Fransız devrimcileri ve Alman filozofları dün-
yada akli bir düzen kurma işine büyük bir coşku 
ile giriştiklerinde, dünyanın aklileşmesi ile aklın 
dünyevileşmesinin insanlara mutluluk getirece-
ğinden emindiler. Aklın dünyevileşmesinin en uç 
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noktasında duran ve bu yüzden de bir ayağı ruhlar 
aleminde olan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
kendi us kavramını Fransız Devrimi’ne bağlarken, 
yazdıklarının, Fransa’dan gelen meydan okumaya 
bir karşılık olduğunu biliyordu. Ancak, devrimin 
attığı ileri adımlardan ve devrimci terörden ürkerek 
geri çekildiğinde, dünyanın aklileşmesinin ve aklın 
dünyevileşmesinin insanların bütününe mutluluk 
getirmediğini gördü. Üzerinde durdukları devrimin 
ateşi artık sönmüştü, yeni sınıf geriye doğru kaçı-
yordu. 19. yüzyılın ortalarında artık aklileşmiş dün-
yanın mutsuzları burjuva sınıfına karşı barikatların 
arkasına koşarken gerçeği itiraf ediyordu: Ussal 
ilerleme mutlulukta bir ilerleme değildir. Marcuse 
gerisini şöyle tamamlıyor: “Hegel’in öğrencilerin-
den biri olan Karl Marx, onun düş kırıklığının bir 
ürünü olan bu itirafı tercüme ederek yeni bir döne-
min kapılarını açtı: ‘Sınıflı toplumların ilerlemesi, 
proletaryaya mutluluk getirmez.’ Hegel’in dizgesi 
çağdaş felsefede Descartes ile başlamış ve çağdaş 
toplumun temel düşüncelerini tinselleştirmiş olan 
bütün bir evreyi kapanışa getirmiştir.”(11) Burada 
us yerine sınıflı toplumların, insanın mutluluğu 
yerine proletaryanın mutluluğunun geçirilmesi asla 
bir rastlantı değildir ve asla felsefi bir ilerlemeyi 
göstermiyordu.

Marx, Büyük Fransız Devriminin devrimci 
sloganlarının, “eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin” 
gerçekleşmek için bir başka ortak paydaya, 
Bentham’ın faydacılığına gerek duyduğunu yaz-
madan önce, burjuva sınıfı dünyanın aklileşme-
sinin herkese, aynı anlama gelmek üzere insana 
mutluluk getireceğine, aslında bu akli dünya içinde 
sadece bir soyutlama olarak, bir insan soyutlaması 
olarak duran proletaryayı da inandırmıştı. Halbuki 
proletaryayı insan kılığında bu topluma dahil 
etmek için onun bir insan haline gelişini mümkün 
kılacak maddi ve entelektüel araçlardan arındırmak 
gerekiyordu. “İnsan” doğanın hakimi olurken, pro-
letarya, doğal zorunlulukların kölesi olmuştu; bağlı 
ve bağımlıydı. O insan derken, “ben” demek isti-
yordu ve gerçekte de doğanın zorunluluklarından 
azade olmuş olan oydu. 

Demek ki felsefenin insanı, tıpkı teolojinin 
tanrısı gibi karşılıksızdır. Tanrının egemenliği nasıl 
kilise babalarının egemenliğini içinde saklıyorsa, 
insanın egemenliği de sermaye sınıfının egemenli-
ğini içinde saklar. Bazı kullar öteki kulların ve bazı 
insanlar öteki insanların üzerinden konuşur. Tanrı 
hep kilise babalarını gözetir ve doğaya egemen olan 
hep sermayedarlardır.

Herkesin İnsanı Kendine
Collingwood, felsefenin bu maddi ve bayağı 

hokus fokusu nasıl yaptığını şöyle anlatıyor: “Tıpkı 
Eskiçağ tarihçilerinin Romalı karakterini, örneğin, 
hiçbir zaman meydana gelmemiş, hep varolmuş 
ve hep aynı kalmış bir şey olarak tasarımlamaları 
gibi, bütün gerçek tarihin insanlık tarihi olduğunu 
kabul eden onsekizinci yüzyılın tarihçileri de insan 
doğasını dünyanın yaratılışından beri tam olarak 
kendilerinde olduğu gibi varolmuş sayıyorlardı. 
İnsan doğası tözsel bir biçimde, durağan ve kalıcı 
bir şey diye, tarihsel değişmelerin ve bütün insan 
etkinliklerinin akışının altında yatan değişmez 
bir öz diye tasarımlanıyordu. Tarih hiçbir zaman 
kendini yinelemiyordu ve insan doğası sonsuza dek 
değişmeden kalıyordu. Bu sayıltı, gördüğümüz gibi 
Montesquieu’da bulunur, ama aynı zamanda, daha 
önceki dönemlerden söz etmezsek, onsekizinci 
yüzyılın bütün felsefi yapıtının temelinde yatar. 
Descartes’in doğuştan tasarımları, insan zihni için 
her yerde ve her zaman doğal olan düşünme biçim-
leridir. Locke’daki insan anlığı, çocuklarda, geri 
zekalılarda ve yabanlarda az gelişmiş olsa da, her 
yerde aynı olduğu varsayılan bir şeydir. Görü ola-
rak uzay ve zamanın, anlık olarak Tanrı, özgürlük 
ve ölümsüzlük tasarımlarının kaynağı olan Kant’ın 
aklı salt bir insan aklıdır, ama Kant onun varolan 
ya da varolmuş olan tek insan aklı türü olduğunu 
tartışmasız varsayar.”(12) Felsefe, bu kavram ara-
cılığıyla, bugünün insanını dünün bütün insanla-
rın mantıki sonucu haline getiriyor, onu tarihten 
soyutluyor ve kendi çağının Batı Avrupalısı olarak 
yeniden var ediyordu.

Yani Kant’ın insanı, gerçekte bir Avrupalı 
hatta bir Almandı. Tıpkı Hume’un çözümlediği 
“insan doğası”nın onsekizinci yüzyıldaki bir Batı 
Avrupalının doğası olması gibi. Bunun bir yanılsa-
ma olup olmaması önemli değildir. Aydınlanmanın 
tasarladığı soyut ussal insanın hiçbir gerçek yanı 
olmadığına inanan Hegel de kendi insan tasarımı-
nın üzerinden konuşuyordu.

Evet, “O, ‘gerçek tarihsel insanlar’ diyeceğine 
‘insan’ der. ‘İnsan’ dediği, gerçekte ‘Alman’dır.”(13) 
Devam edelim: “Feuerbach, dinsel özü, insan 
özünde çözümlüyor. Ama insan özü, tek tek her 
bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. 
Gerçekliği içinde o, toplumsal ilişkilerin bütünü-
dür.”(6.Tez.) Demek ki felsefenin “nasıl bilebiliyo-
rum?” sorusu yanlıştır, doğrusu “nasıl bilebiliyo-
ruz?” dur. Çünkü bilgi, onu var eden toplumsal 
ilişkilerden soyutlanamaz. “İşte bu nedenledir ki 
Feuerbach, ‘dinsel düşünüş’ün kendisinin bir top-
lumsal ürün olduğunu ve incelediği soyut bireyin 
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belirli bir toplum biçimine ait olduğunu görmü-
yor.”(7.Tez.) Demek ki toplumsal ilişkilerinden 
soyutlanmış bir birey olamayacağı gibi, tarihselli-
ğinden soyutlanmış bir birey de olamaz. 

Bunlar “Feurbach Üzerine Tezler”dendir ve 
tezler, felsefi imkansızlığa dikkat çekmektedir. 
Tezler, gerçekte bütün “burjuva filozofları”na 
çıkarılmış bir faturadır; fakat, her nasılsa felsefeyle 
ancak dolaylı bir ilişkisi olan 11. Tez diğerlerinin 
önüne geçmiş, meselenin “dünyayı değiştirecek 
filozoflarda” olduğu sanılmıştır. Oysa, şöyle okun-
malıdır: filozoflar sadece yorumlamışlardır, oysa 
mesele onu değiştirmektedir. Ne yazık, yorumlar 
ile değiştirmek eylemi arasında kurulmuş bir iliş-
ki görünmemektedir. Sorunun nerede kurulduğu 
açıktır, Marx kendini ayırmaktadır.

Dönelim yine “insan”a: “Soyut birey, insan, 
insanın özü, bütün çağların bir soyutlaması ve özü 
olarak insan: Burada, Feuerbach’ın yerine herhangi 
bir filozofu koymak tezlerden hiçbirinin sonucunu 
değiştirmeyecektir. Soyut birey, soyut insan: işte 
felsefenin gerçek anahtarı. İnsan, felsefenin hem 
devrimci hem de tutucu yanıdır.

Orta çağın sonuna doğru belirmeye başlayan 
yeni düşünce, giderek belirginleşen bir şekilde 
insanı merkeze alır. Bu, dinin sınırlarına gerçek bir 
saldırıdır ama çatışmadan yeni dengeler doğar, yeni 
sınırlar belirlenir. Teoloji kendi doğrusunun dışında 
ve yanında bir ‘akıl doğrusu’nun (insan) varlığını 
kabul etmek zorunda kalır. Felsefe de ‘iman doğru-
su’nu (tanrı) teolojinin egemenlik alanına bırakır ve 
meşruiyetini kabul eder. Yeni çağın sonlarına doğru 
ise felsefenin insanı artık misyonunu tamamlamış-
tır; Alman idealizmi, insana türdeş kılınmış tanrıyı 
(dünya tini-akıl) geri çağırır ve yeniden kutsar.”(14) 
Demek ki soyut insan kavramı, dinin egemenlik 
alanına saldırırken yararlı bir iş görür ama bir kez 
mevzileri ele geçirdikten sonra tutuculaşır; devrim-
ci karakterini yitirir ve bir boş laf haline dönüşür.

Filozof ve Piyasa
Filozofun bu soyut insanı, gerçekte filozofun 

imalatı da değildir; o hiç umulmadık bir yerde, 
piyasa ve mübadele aracılığıyla ete kemiğe bürün-
dürülmüştür. Ama, ne filozoflar ve ne de iktisatçılar, 
burjuva felsefenin bu derin soyutlamasının sonsuz 
sayıdaki dolaşım odaklarından birinin yansıması 
olduğunun farkına varamamıştır. Çünkü o, filo-
zofun karşısına bir alıcı-satıcı kimliğinde, bir para 
sahibi olarak, ne alacağına ve ne satacağına ancak 
kendi karar veren özgür bir birey olarak ve nihayet 
bir para sahibi olarak, almaya ve satmaya ehil bir 
‘homo ekonomicus’ olarak her bireyle eşitlenmiş, 

eşit olmuş bir biçimde çıkar. Onların bir bölüğünün 
işçi olması, diğerlerinden farklı bir “mal”ı satarak 
para sahibi haline gelmiş olması filozof için önemli 
değildir. O, karşısında, her türlü işçi belirlemesini 
yitirmiş ve kendi insan soyutlamasına tamı tamına 
uyan bir birey görür.

Piyasa ve mübadele, doğuştan gelen bütün 
ayrıcalıkları ortadan kaldırarak kendini kurar; 
piyasada ne aristokratların ayrıcalığı vardır, ne 
de din adamlarının. Piyasa bir tek ayrıcalık tanır: 
paranın ayrıcalığı. Para, eski toplumu yerle bir ede-
rek kendi yolunu açar ve ilerler. Daha önce hiçbir 
şekilde alışveriş konusu yapılmamış şeyler derhal 
kutsiyetini yitirir ve piyasaya düşer. “İnsan”ın, 
“emek”ini satmaya razı olması piyasanın en şanlı 
zaferidir. Sistem öyle işlemektedir ki insanın en uç 
soyutlaması olan emek, yani insanın “yapabilme 
yeteneği”, bir mal haline gelir; piyasaya çıkar ve 
bir değişim nesnesi olur. Piyasada emek sahibi ile 
para sahibi arasında yapılan “sözleşme”, insanların 
bir bölümünün kendi emek güçlerini devrettiğini, 
kendi yetenekleri üzerindeki denetimden vazgeç-
tiğini gösterir. Emek(çi), üretim sürecine, kendi 
insanı niteliklerinden vazgeçmiş olarak girer; 
daha işin başında yeteneğini ücret karşılığında 
sattığından, kendi yeteneklerinin gerçekleşmiş, 
ete kemiğe bürünmüş ürünlerinden de vazgeçmiş 
olur. Kapitalist toplumda kölelik, piyasa tarafın-
dan dönüştürülmüş ve özgür sözleşmenin nesnesi 
yapılmıştır.

Devam edelim; emek gücünü sermayedara 
kiralamış işçi, üretim sürecinin dışına çıktığında, 
malını satmış ve karşılığını para olarak almış bir 
dolaşım odağı olmuştur. Artık o da herkes gibi, 
bir para sahibi olarak istediğini almakta ve iste-
diğini satmakta özgürdür. Bir para sahibi olarak, 
diğer para sahipleriyle eşitlenmiştir; özgür ve eşit 
olmuştur.

İşçi, ne kendisi bizzat alınıp satılan bir mal olan 
köle, ne de toprağa bağlı bir köylüdür. Onu bir işçi 
olarak belirleyen şey, ne kölelik yasaları, ne feodal 
bağlılıklardır. O çalışmaktadır, çünkü emek gücün-
den başka satacak bir şeyi bulunmamaktadır. İlke 
olarak çalışıp, biriktirip, kazanıp bir işçi olmaktan 
çıkması mümkündür. Çünkü artık sınıfsal ayrıca-
lıklar doğuştan gelmemektedir, geçişleri imkansız 
kılan katı yasalar yoktur. Evet burjuva, bir sınıf 
olarak ayrıcalıklıdır ama onun ayrıcalığı tek bir 
şeyden, paradan kaynaklanmaktadır. Para ise, 
elini kolunu sallayarak piyasada, dolaşım alanında 
dolaşmakta, kimin cebine gireceği konusunda hiç-
bir işaret taşımamaktadır.
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Böylece, piyasa, sınıfları, kastları, tabakaları 
ortadan kaldırmış, insanı bütün özelliklerinden 
soyutlamış ve onu felsefe için sorunsuz iş görecek 
bir soyut insan haline getirmiştir. Felsefe, insan der-
ken, gerçekte onun kast ettiği piyasadaki dolaşım 
alanındaki alıcı-satıcı kostümünü giymiş insandır. 
Her türlü toplumsal bağımlılık biçimlerinden azade 
olan bu insan, yalnızca kendi çıkarları peşinde olan 
bu homo ekonomicus, bir irade sahibi, bir özne, 
herkes gibi bir akla sahip tarih üstü bir yaratık ola-
rak ortaya çıkar. Ancak bu şart altında, filozofun 
“nasıl bilebiliyorum?” sorusu, herkes için sorulmuş 
bir soru haline gelebilir. Yalnız bu şart altında filo-
zof, bağımsız bir “düşünür” olur.

Bugüne kadar hiçbir filozof ve hiçbir felsefe, 
insanın bu toplumsal bağımlılıklarından söz etme-
miştir. Çünkü bu filozoflar, kavrayamadıkları o 
iş bölümü içinde “düşünmektedir.” Düşünmeyi 
bir iş haline getirenin, aynı düşünme yeteneğine 
sahip başkalarının kazmalarla çalışmak zorunda 
bırakılması olduğunun farkında değildir. Kendi 
bağımlılıklarının farkında olmayan bu felsefenin, 
bağımsızlık bildirisi kaleme almaya kalkışması 
gülünçtür. Bu felsefenin ve bu filozofun özgürlüğü 
kavrama şansı yoktur.

Burada, felsefenin o büyük günahını işlediği-
min farkındayım; iktisadı yardıma çağırıyorum 
çünkü insanı ve özgürlüğü tartışacak bir “felsefe-
miz” yoktur. Daha kötüsü, bunlara varmak üzere 
piyasaya başvurmamızdır ki - birileri felsefeyi 
piyasaya düşürmüş olduğumuz için kınayacaktır – 
bugüne kadar başvurulmamış olması onun da tıpkı 
diğerleri gibi bir piyasa malı olmadığını göstermez. 
Piyasa, kendinden önceki bütün tabuları yakmış ve 
dokunulmaz tabu olarak sadece parayı tanımıştır. 
Dolayısıyla, filozofların da paraya dokunması 
esastır. Paranın ise, işe yarar bir malı olmayanın 
dokunmasına izin verdiğine şahit olunmamıştır. 
Felsefe, parayı cezbedecek nasıl bir işe yarıyor?

Marx’ın işe yarar bir malı yoktu, şimdilerde 
denildiği gibi hayatı boyunca bir dilenci olmuştur. 
Hangi Alman idealisti ve hangi Avrupalı filozof 
dilenmiştir ki? Kant, Hegel, onlar kadar derin 
olmayan bütün diğerleri Marx’ta olmayan hangi 
değerli malı yaratmışlardı ki dilenci olmadılar? 
Hangi utanç verici iş bölümüdür bu?...

Filozoflar ve Uzaylılar
Filozoflar, tanrısal bir göze sahip olan uzaylılar 

değildir. Ve toplum, normal insanlar kadar, onlar 
için de kırıcı bir mercek işlevi görür. İdeoloji hep 
vardır ve kaçıp kurtulmamız mümkün değildir. Ve 
göz dediğiniz, ideolojidir.

İktisada başvurmamız ve piyasanın karanlık 
dehlizlerinde insan aramamız demek ki ideolojik-
tir. Bakmamız gereken yere bakıyoruz ve oradan 
felsefe için yeni kavramlar devşirmeye çalışıyoruz. 
İnsanı anlamak üzere şöyle başlayabiliriz: “Burjuva 
‘eşitlik’ toplumunun temeli de bir sınıfın öbürün-
den artık-değer emme mücadelesidir. Ama bu sınıf 
mücadelesinin aktörleri olan insanlar, içinde yaşa-
dıkları, eylemde bulundukları, katıldıkları mücade-
leyi bir mücadele olarak kavrayamazlar. Mücadele, 
hep bu mücadeleyi saklayan bir kurumsal yapının 
gerisinde cereyan eder. İnsanlar, toplumda giriş-
tikleri bilinçli ilişkilerde hep bu kurumsal yapı 
çerçevesinde eylemde bulunurlar. Bu kurumsal 
yapının kendi kendini kavrayış şekli olan ideoloji 
ile düşünürler. Mücadeleyi hep ideoloji gözlükleri 
ardından görürler. Oysa işlevi sınıf mücadelesini 
gizlemek olan kurumsal yapı ve bu yapıyı ifade 
eden ideoloji, tanımı gereği mücadelenin varlığını 
inkar etmek zorundadır.”(15) Demek ki felsefe ve 
onu var eden filozoflar, açığa çıkardığı için değil, 
sakladığı için işe yarardır. Felsefenin görmediği 
kurumsal yapılar var ve saklamak, demek ki hiçbir 
şey yapılmasa bile “işe yarar” bir maldır.

Nedir bu kurumsal yapılar? İdeolojiyle bakı-
yoruz ve ideolojiye bakıyoruz. “Örneğin eşitlik 
kavramı kendiliğinden var olan sınıfsal çelişkiyi 
gizlemektedir; çünkü sınıfları değil, ‘insanı’ önvar-
saymaktadır. Oysa ‘insan’ın en temel ilişkisi, bir 
parçası olduğu doğayla ilişkisi insani olarak değil, 
sınıfsal olarak kurulmuştur. ‘Eşitlik ve özgürlük’ 
bu sınıfsal ilişkiyi gizlemekte ya da yoksaymakta-
dır. Böylece bir burjuva ‘benim özgürlüğün ve eşit-
liğim’ demese de, bu, sahip olma ilişkisini değiştir-
mez. ‘Eşitlik ve özgürlük’ yalnızca onun için geçer-
lidir. Aynı ilkelerden bir proleter de söz eder ve ina-
nır. Bu inanmışlığı da onun yoksunluğunu ortadan 
kaldırmaz. İlkelerin genel kabulünü sağlayan ise 
bu ilkelerin her sınıf için-proletarya için- taşıdığı 
somut değer değil, bu ilkelerin önvarsayımıdır. Bu 
önvarsayım sayesinde proleter kendisini proleter 
olarak değil, insan olarak görür ve öyle düşünür. 
Öyle düşündüğü için burjuva sınıfının değerleri 
proletaryanın gözünde meşrulaşır. Proleter kendi-
ni insan olarak tanımladığı ölçüde proleter olarak 
tanımlamaktan uzaklaşır. Bu süreç bütün diğer 
kurumlar için de geçerlidir. Parlamento, sendikalar, 
milliyetçilik, siyasi partiler hepsi bu işleyişe uygun 
olarak çalışır. Demek ki ‘üstyapı’daki bu ilişkinin 
üretim tarzına, üretim ilişkilerine uygun olduğunu 
söylemekte hiçbir sakınca yoktur. ‘Eşitlik ve özgür-
lük’ün fabrika ve üretim yerine, pazara ve müba-
deleye dayanması, yani dolaşım alanında mümkün 
olması bunu doğrulamaktadır. Burjuvazi fabrika ve 
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üretimdeki egemenliğini mübadele ve pazar aracı-
lığıyla kurar. Proleterin üretim alanındaki köleliği 
pazar ve mübadele aracılığıyla gerçekleşir. Yani 
‘özgür emekçi’ pazarda emek gücünü hangi ser-
mayedara satacağı konusunda son derece özgürdür 
ama bir kez satış işlemi gerçekleştikten sonra, üre-
tim alanında hiçbir özgürlüğü yoktur. Fabrikanın 
kapısı proleter için özgürlüğün bittiği ve köleliğin 
başladığı yerdi.”(16) Demek ki pazara, mübadeleye 
ve paraya geliyoruz.

Demek ki birinin özgürlüğünün ve diğerinin 
köleliğinin oluş nedeni bir ve aynıdır. Onların ne 
oldukları öyleyse, onların üretimiyle, ne ürettikle-
rine bağlıdır. Onların, karşımıza, köleler, köylüler, 
toprak ve köle sahipleri olarak çıkmaması, tam 
tersine bütün bu bağlılıklardan özgürleşmiş genel 
soyut insan olarak çıkması, öyleyse, piyasa toplu-
munun aktörleri olmasındandır.

Onların ne oldukları bir kez bu biçimde belir-
lendikten sonra, üretim içindeki kimlikleri belirlen-
dikten sonra, toplumsal, siyasal, kültürel vb. ilişki-
lere bu kimliklerden arınarak giremezler. İşçinin 
bütün bunlar karşısındaki konumu, sermayedarın 
konumundan bütünüyle farklıdır. Fark, onların, 
yalnızca piyasanın, mübadelenin insanı olarak iliş-
kiye geçiyor görünmesi nedeniyle ortadan kalkar. 
İnsanların içinde düşündüğü-düşünebildiği kurum-
sal yapılar bu gerçekliği başkalaştırır, tersyüz eder, 
sınıfsal özünü saklar. Üretim biçimi ve buna bağlı 
olarak gelişen toplumsal ilişkiler bu kurumsal 
yapılar tarafından meşrulaştırılır, doğallaştırılır. 
Toplumsal, siyasal, kültürel vb. ilişkiler, insanla-
rın üretiş biçimlerinden bağımsızdır artık. Ahlak, 
din, fikirler, tasarımlar, felsefeler, her şey toplu-
mun üzerinde zamandan ve mekandan bağımsız 
olarak asılı durmaktadır. İnsanlar, şundan veya 
bundan etkilenebilir, şöyle veya böyle düşünebilir. 
Üstyapı bağımsızdır, yalnızca kendi bildiğini okur. 
Gerçekliğe karşı bu direniş, bütün sınıflı toplumla-
rın değişmez karakteridir.

Oysa Marx, böyle bir bağımsızlığın asla müm-
kün olmadığını anlamıştır. Spekülatif ve bağımsız 
felsefe en bağımsız göründüğü anda bile bu bağım-
lılıktan kaçıp kurtulamamıştır. Aristo’nun düşün-
cesi şu maddi ilişkilere uygundur, Kant’ınki ise bir 
başkasıyla; Hegel’inki de öyle, Spinoza’nınki de. 
Onların bu bağımlılıklarını bilmemesi, görmemesi 
sonucu değiştirmemiştir. Felsefenin bağımsızlaş-
ması ancak onun, bu gerçekliği, kendi bağımlı-
lıklarını görebilmesiyle mümkün olabilir. Marx’la 
devam edelim: “Artık işbölümüne bağımlı olma-
yan bireyleri filozoflar, düşünsel olarak ‘insan’ adı 
altında tasarımlamışlar, ve geliştirmiş bulunduğu-

muz bütün bu süreci ‘insan’ın gelişimi olarak anla-
mışlardır; o kadar ki geçmiş tarihin her evresinde 
‘insan’, mevcut olan bireylerin yerine konmuş ve 
tarihin itici gücü olarak gösterilmiştir. Bunun için, 
bütün süreç ‘insan’ın kendi kendine yabancılaşma-
sı süreci olarak anlaşılmıştır ve bu da, esas olarak, 
daha sonraki dönemin sıradan bireyinin, daha 
önceki dönemin sıradan bireyinin yerine konmuş 
olması, daha sonraki bilincin daha önceki bireylere 
yüklenmiş olması olgusundan ileri gelmektedir. 
Bir çırpıda gerçek koşullardan soyutlanan bu altüst 
oluş sayesinde, o, bilincin gelişmesinin bir süreci 
olarak tüm tarihi dönüştürmenin olanağını sağla-
dı.”(17) Yani, filozofun bu gündüz düşünü, onun 
basit kişisel yanılgısı olarak anlayamayız; insan, 
filozofun dayandığı sınıfın bakış açısıdır.  

Özgürlük Emekçiye Dokunur mu?
Demek ki hak, hukuk, özgürlük, eşitlik; bütün 

bunlar aylak filozofun keşfettiği ihtiyaçlar değildir. 
Demek ki “insan hakları”nın devlet tarafından 
tanınması, insanı özgürleştirmeye yetmiyor. 
Demek ki bizim özgürlüğümüz, ancak onların 
özgürlüğünün sınırlandırıldığı yerde ortaya çıka-
biliyor. Demek ki “insan”ın emek gücünün alınıp 
satılabilen bir mal olduğu yerde özgürlük, insanın 
özgürlüğü değildir.

Felsefenin bizi getirip bırakabileceği sınırda-
yız artık: İlerlemek için felsefeden daha fazlasına 
ihtiyaç duyulduğu yerde. Bir hayata sahibiz ve 
onun bir anlamı olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu anlam hakkında sorular soruyoruz ve yanıtlar 
arıyoruz. Sorularımız ortaktır; ancak yanıtlarımı-
zın farklı olması da kaçınılmazdır. Ne hepimizi 
kucaklayan bir “tin” vardır, ne hepimizin aynı 
biçimde gerçekleştirdiği bir düşünce. Mısırlıların 
yanıtları, Modern Avrupalınınkiyle asla kesişmez; 
Çinlilerinki Yunanlılarınkiyle taban tabana zıttır. 
Bunlar, insani yaşamın kıyısında, bu yaşamın 
yansımaları olarak ortaya çıkan fenomenlerdir. 
Çünkü Hegel’in evrensel aklı, o akıl için Nazilerce 
Çingeneler, Yahudiler, Komünistler katledilirken 
intihar etmiştir.

Ancak bir tek işçi sınıfı, düşünceyi evrenselleş-
tirme yeteneğine sahiptir. Felsefenin kaderi, hiçbir 
zaman olmadığı kadar onunkine bağlıdır. İnsanı, 
insan haline getirmeyi gereksiniyoruz, “Doğanın 
insanlaşması” için arayıştayız. Evet, felsefeye yüklü 
borçlarımız var. Ama bu borçlardan kurtulmadan, 
felsefeyle ilişkimizi normalleştirmemiz de müm-
kün olmayacaktır.

Felsefe, kendi gerçeğini, gerçek bir gerçek 
haline gelmesi için tarihin kapısına bırakmıştır ve 

Batı’nın Filozofları ve Felsefeleri
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tarih, sınıflı toplumların ilerlemesinin proletaryaya 
bir mutluluk getirmeyeceğinin bilinciyle bu gerçe-
ği devralmıştır. Evet, bu anlamda, ama yalnızca 
bu anlamda tarih felsefenin gerçeğine borçludur. 
Tarih, soyut insan inanışının yerine gerçek insanla-
rı ve onların tarihsel gelişmelerini koyar: “Varlıklı 
sınıf ile proleter sınıf, aynı insanal yabancılaşmayı 
temsil eder. Ama birincisi kendisini bu yabancılaş-
ma içinde kendi yerinde duyar; bu yabancılaşmada 
bir doğrulama bulur, bu kendinin yabancılaşma-
sında kendi öz erkliğini görür ve onda insanal bir 
varoluş görünüşüne kavuşur; ikincisi, kendini bu 
yabancılaşma içinde yıkıma uğramış duyar, bu 
yabancılaşmada kendi erksizliğini ve insandışı 
bir varoluş gerçekliğini görür.”(18) Artık, bu iki 
sınıfı ‘insan’ ana başlığı altında toplamak müm-
kün değildir. Felsefenin en soyut kavramlarından 
biri olan yabancılaşmanın bile bundan böyle ortak 
bir anlamı yoktur; böylece yabancılaşma üzerine 
konuşmak felsefi laf cambazlığı olmaktan çıkar, 
yaşayan gerçek insanların pratiği üzerine nesnel bir 
bilgi haline gelir. Bundan böyle yabancılaşmadan 
söz eden, mülkiyetin modern biçimlerinden, şey-
leşmeden söz eden, üretim biçiminden, piyasadan, 
dolaşımdan, fabrikadan, emek gücünden, sermaye-
den söz etmek zorundadır ve bunlar bizi “nesnesi 
kavramlar olan” felsefenin alanından, siyasal ikti-
sadın, sosyolojinin ve en nihayet tarihin alanına 
davet eder. Bu davete uyup uymamak artık sınıfsal 
bir tercihtir. Öyle olduğu için yeniden felsefe olma-
ya çalışan her felsefe yüzünü geçmişe döner, teolo-
jiden yardım dilenir. Feurbach’ın, Kierkegaard’ın ya 
da Husserl’in trajedisi budur; tamamlanmak isteyen 
her felsefe, maddecilik, varoluşçuluk, fenomenolo-
ji, hatta Gramsci’nin “tam felsefesi”nin, eski mistik 
kabuğun güvenli ortamına dönmesi kaçınılmazdır.

Bilginin ve bilincin tarihselliğidir bu; büyüden 
çıkıp dine, felsefeye evrilen bilinç bilimle buluşa-
caktır. “Ancak bu süreç henüz yolun başındadır ve 
felsefenin dinden kopuşunun sancılı ve yaratıcı bir 
mücadeleyi gerektirmesi gibi, bilimin felsefeden 
kopuşu da acımasız bir savaşın sonucunda olacak-
tır. Tarihin, rasyonelleşmiş mitoloji olmaktan çıkıp 
bilim haline gelişinin ip uçları felsefeyle mücade-
lesinde aranmalıdır. Ve en nihayet sınıfsal bir iştir 
bu; proletarya kendini ortadan kaldırmadan tarihin 
kendini tamamlaması mümkün değildir. Tarihin 
kurtuluşu, zihinsel değil tarihsel bir iştir.”(19)

Kant, doğanın kavranışında bir öznellik arar-
ken doğru bir yöntem izliyordu ama onun öznesi-

nin toplumsal karşılığı yoktu. Kant’ın öznesi, doğa 
karşısında,bütün maddi ilişkilerinden soyutlanarak 
konumlandırılmış insandı. Son adımı atmak tarihe 
kaldı: Evet özne sınıftır. Tarihsel bilginin öznesi 
kavga eden, ezilen sınıfın kendisidir.

Bu devrimci sınıf, felsefenin de kaderini değiş-
tirdiğinde, kendini ortadan kaldırıp insani bir doğa 
ve doğal bir insan için kapıyı aralayacaktır. 
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KPG’den komünistlere mektup

28 Kanunisani’yi Unutma!
Yoldaşlar!

Ne çok ölümüz, ne çok kaybımız var! 100 yılı aşkın komünist mücadele tarihinde, 
yoldaşlarımızın bir çoğu düştü. Düşmanımız haindir ve gözü karadır, artık biliyoruz. 
Ölülerimizi, kayıplarımızı unutmamak, öfkemizi biriktirmek, mücadeleyi yüksek tutmak 
ise ödevimizdir. Tartışmıyoruz.

Ancak, yüz yılı aşkını bir mücadele geleneğinden gelen komünist hareketi “ölü komü-
nistler derneği”ne çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bizim yegane işimiz, ölülerimize 
ağlamak değildir. 84 yıl önce katledilen yoldaşlarımızın bayrağı yere düşürülmüştür; par-
tisi kapatılmış, ölü sevicilerin insafına terkedilmiştir. “Anma”yı, bu gerçeklerden bağımsız 
anlayamayız. Mustafa Suphi ve yoldaşlarını, yoldaşlarımızı her yıl bugünlerde hatırlayıp 
sonra bir yıl daha unutmak bize yakışmıyor; söylediğimiz budur.

Ne çok ölümüz var ve ne az kin biriktiriyoruz. Kini diri tutmayanların geleceği olmu-
yor. Bizler, artık ölülerimizi hatırlama günlerini geride bırakmayı öneriyoruz. Ölülerimizi 
anmanın en anlamlı yolunun onların partisini ayağa kaldırmak ve ileri götürmek olduğunu 
yeniden hatırlatıyoruz. Tasfiyecilerini tasfiye etmemiş, partisini ayağa kaldırmamış, ölü 
sevicileri tecrit etmemiş “bağımsız” komünistlerin “anmaları”nın ölülerimizi rahatsız etti-
ğini biliyoruz.

Biliyoruz, çünkü o yoldaşlarımız partili oldukları için öldürüldüler.

Onbeşleri ve bütün yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz, yoldaşlarımızı sevgiyle ananların 
hepsinin yoldaşlarımız olduğunu biliyoruz. Düşmana duyduğumuz kin, kayıplarımızın acısı 
bizi birleştiriyor. Bunları, partiyi ayağa kaldırmak ve ileri götürmek için, yoldaşlarımızın 
mirasını ve vasiyetini yerine getirmek için kullanma marifetini göstermeye başladığımızda, 
anmalarımız da gerçek bir anma olacaktır. 

Bütün yoldaşlarımızı selamlıyoruz.

                                                         

                           

                                        Komünist Partisi Girişimi Meclisi
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TÜSTAV Sempozyumu Üzerine Notlar

Mustafa Suphi’nin Tarihteki Yeri Ve Anlamı

Sinan Dervişoğlu

Geçtiğimiz ay, TÜSTAV, vakıf kongresi arife-
sinde “Mustafa Suphi ve 15’ler: Dönüş Belgeleri” 
konulu bir sempozyum düzenledi. Konu, Mustafa 
Suphi’lerin 1920’deki dönüş olayı ve bunu aktaran 
“Dönüş Belgeleri” etrafında, o yılların Türkiye’sinin 
siyasi, kültürel atmosferini irdelemek ve tartışmak-
tı. Bu satırların yazarının da bir atölye çalışmasına 
katıldığı sempozyumda, konuşmacıların ağırlığını, 
konuyla ilgili araştırmalara imza atmış akademis-
yenler oluşturuyordu. Genel olarak başarılı geçen 
sempozyumda, sıradan bir tarihsel şahsiyet değil, 
komünist hareketin bir şehidi ve kahramanı olan 
Mustafa Suphi’nin kişiliği ve siyasi kimliği, efsane-
nin ötesine geçerek tüm gerçekliği ve ayrıntılarıyla 
vurgulanmak istendi. Özellikle akademisyenlerden 
gelen bu vurgu, komünizme inanan ve M. Suphi 
olgusuyla doğal olarak duygusal bir bağı olan bir 
kısım dinleyicide başta rahatsızlık yarattı; ancak 
bütün bu vurguların tarihsel bir sembole saygı-
sızlık olarak değil, o tarihsel kişiliğin sosyalizm 
öncesi kişisel hikayesi ve macerası olarak algılan-
ması gerektiği ortaya kondu ve bu temelde sağlanan 
mutabakat, sempozyumu verimsiz kılabilecek bir 
zıtlaşmayı büyük ölçüde önledi. Ancak bu nüansın 
kavranmasına rağmen, M.Suphi’nin tarihimizdeki 
yeri ve önemi , sempozyumda doğru ve yeterince 
net bir şekilde vurgulandı mı ?  Benim şahsi ceva-
bım “Hayır”dır. Bir sempozyum katılımcısı olarak, 
belli zaman sınırı arzeden ve uzadığı takdirde 
başkalarının konuşma süresinden çalacak  sözlü bir 

müdahalede bulunmak  yerine, görüşlerimi sem-
pozyum sonrasında derli toplu, ayrıntılı bir içerikle 
ve yazılı olarak aktarmayı daha uygun buldum. Bu 
da, sempozyumdan hareketle, ama onunla sınırlı 
kalmaksızın , M.Suphi’nin ülkenin ve sol hareketin 
tarihindeki yerini tartışmayı amaçlayan bu yazının 
konusunu oluşturuyor.

Tabuları Yıkmaya Evet, 
Ama Hepsini !....
Önce yukarda değindiğimiz  “akademik bakış 

– siyasi bakış” karşıtlığı üzerinde biraz daha dura-
lım. Sempozyuma katılan akademisyenler, yani 
Mete Tunçay, Yavuz Arslan, Emel Akal,  Selami 
Kılıç, Engin Berber 1920’ler Türkiye’si konusunda 
önemli eserler vermiş değerli araştırmacılardır; ve 
siyasi görüşleri ne olursa olsun (bırakalım marksist 
olmayı, sol eğilimli, hatta siyasi tavır sahibi olma-
ları dahi bu açıdan şart değildir) ürettikleri eserler 
ve bunların yarattığı fikir aydınlığı dolayısıyla her 
sosyalist onlara şükran borçlu olmalıdır. Belgelere 
dayanarak ortaya çıkarılan her gerçek, tarihi ve 
kendimizi kavramada yeni bir kilometre taşıdır; ve 
bu gerçeğin kafamızdaki imaj veya kalıplara ters 
düşmesi ise bir sorun olarak değil; bir yanılgıdan 
kurtulma ve daha sağlıklı bir siyasi çerçeve kurma 
olanağı olarak değerlendirilmelidir.

Ancak bu gerçek, sempozyumda bazı dinle-
yicilerin yaptığı “siyasi bakış açısı” vurgusunun 
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önemini ortadan kaldırmamaktadır. Özellikle Sn. 
Naciye Babalı’nın yaptığı  “M.Suphi’lerin tarihini 
bir komünist gibi inceleme zorunluluğu” vurgusu, 
ve Sn.Haluk Yurtsever’in “tek tek olguların öte-
sinde M.Suphi deneyinin siyasi anlamını ortaya 
koymak ihtiyacı”nı işaret etmesi, konuya daha aka-
demik çerçevede bakan dinleyicilerde bir irkilme 
yarattıysa da, önemli ve haklı uyarılardır. Başka 
bir deyişle, siyasi yaklaşım, akademik yaklaşımın 
yerine geçecek, veya onun tarafından gereksiz 
kılınan bir olgu değil, somut bir ihtiyaç ve akade-
mik üretimi tamamlayan bir olgudur. O zaman şu 
soruyu soralım: Marksist-siyasi bir bakış açısı, bir 
akademik  yaklaşımın veremediği neyi verebilir ? 

Farklılık, öncelikle ele alınan olgulardaki 
öncelik, tercih ve vurgularda yatmaktadır, ve 
kanımızca sempozyumda da bunun somut bir 
örneği yaşanmıştır. “Tabu yıkma”yı ele alalım. 
Tarihte özellikle “kahraman” olarak telakki edi-
len şahsiyetlerin bilinegeldiği kadar “mükemmel” 
olmadıklarının ilanı, genellikle ilan eden için de, 
mesajı alanlar için de ızdıraplı bir konudur. Ancak 
sosyalistlerin, hele yaşanılan çöküşün ardından 
bu tür “karizma zayiatları”na takılmalarının ne 
imkanı, ne de anlamı kalmamıştır. Başta Marks 
ve Lenin olmak üzere, herkese ilişkin her türlü 
gerçek ortaya konulmalı, tartışılmalı, ve mantıksal 
sonuçları kabullenilmelidir. Bu çerçevede, sempoz-
yumda da M.Suphi’nin geçmişi, masonlukla bağı, 
milliyetçi yaklaşımı, bolşeviklikten önce SR’lerin 
safını tutması, marksist kültürünün seviyesi tek 
tek ortaya konup tartışılmış, ve doğal olarak ne 
onun ,ne de 15’leri oluşturan diğer fertlerin “kariz-
malarına dokunmama” gibi bir hassasiyet söz 
konusu olmamıştır. Aynı tavır Kazım Karabekir, 
Vali Deli Hamit, Enver Paşa..vs için de geçerli 
olmuştur. Ancak sempozyumda, adı geçen tarihsel 
süreçteki rolü Mustafa Suphi’den daha büyük ve 
belirleyici olan bir politikacının tarihsel karizması, 
her nasılsa (?), bir çizik dahi almamıştır: Mustafa 
Kemal ! Kendi tarihsel önderlerimize gösterilme-
sine (doğru olarak) göz yumduğumuz eleştirelliğin 
onda biri dahi Mustafa Kemal’e yönetilmemiş; 
o sarı saçları ve pırıl pırıl mareşal üniformasıyla 
sempozyumda da “aramızda” varlığını koru-
muştur. Resmi ideolojinin sosyalistlerle olan iliş-
kisindeki bu en kırılgan halka, Atatürk imajının 
darbeye en açık olduğu bu konuda, yani Mustafa 
Suphi cinayetinde, bu imaj bir fiske bile yemeden 
sempozyumdan kendini “sıyırmayı” başarmıştır. 
M.Kemal’in Yahya Kahya’ya yolladığı tebrik 
telgrafı, “Dönüş Belgeleri”nde çok net olan anti-
TKP tavrı, TBMM Gizli Celse zabıtlarında yaptığı 
anti-komünist konuşma, Ali Şükrü cinayeti, Topal 

Osman’ın öldürülmesi, Çerkes Ethem’e  Eskişehir 
istasyonunda M.Kemal’in kurduğu tuzak, Ethem 
kuvvetlerinin tenkili, Halk İştirakiyyun önderleri-
nin yargılanması ve hapsedilmesi, Bolşevik Taburu 
adıyla bilinen Karakeçili aşiretinin komutanı İsmail 
Hakkı’nın asılması, Atatürk’ün muhafızı İsmail 
Hakkı Tekçe’nin anılarında “kendisine verilen 
emirle Yahya Kahya’yı vurduğunu” yazması..vs 
gibi M.Kemal’i işaret eden onlarca olgu ve belge 
havada uçuşurken, “Mustafa Suphi ve 1920’ler” 
konulu bir sempozyumda Atatürk’e yönelik değil 
suçlama, eleştirel bir eğilimin dahi sosyalistler nez-
dinde netleşmemesi hayret vericidir. İ.H.Tekçe’nin 
anıları hakkında görüş bildiren bir hocamız “bu 
anıların da önemli olduğunu, ancak Atatürk’ün 
“adam vurdurma” gibi bir stili olmadığı için bu 
itirafın kendisine ilginç geldiğini” belirtmiştir. 
Bizce asıl ilginç olan bu ifadenin bizzat kendisidir. 
Ali Şükrü’yü vurdurtup, arkasından da cinayetin 
işlettirildiği Topal Osman’ı astırmanın hangi “sti-
lin” göstergesi olduğunu, ve bu “stil”in kime ait 
olduğunu  anlamak için tarihçi olmaya gerek olma-
dığı açıktır. M.Kemal eski bir Teşkilat-ı Mahsusa 
üyesidir; ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir hayır kuru-
mu ya da eğlence şirketi olmayıp, suikast  da dahil 
her türlü terör biçimini uygulayan bir “özel savaş” 
örgütü olduğu herkesin malumudur. Olgular orta-
dayken, adam vurdurmanın “M.Kemal’e yabancı 
bir stil” olduğunu hala söyleyebilmek düşündürü-
cüdür. Bütün bu muhtemel argümanların okları 
ya da mermileri, konuşmacıların kollektif, açıkça 
da  kendini belli etmeyen, ama varlığı gene de son 
derece net olan hassasiyeti ve özeniyle bir şekilde 
M.Kemal’e dokunmadan geçip gidebilmiştir. 

Siyasi bakış açısının önemi burada karşımıza 
çıkmaktadır. Bir tabuyu yıkma cesaretini gös-
termek, ya da o tabuya aldırmamak, akademik 
çalışmanın gereği olabilir. Ancak yıkacağın tabuyu 
seçmek, siyasi bir tercihin konusudur. M.Kemal 
tabusuna dokunmamak da, pasif anlamda da olsa, 
siyasi bir tavırdır. 

Atatürk imajının ve efsanesinin her ne pahası-
na korunmasına devletin, özellikle derin  devletin 
ne kadar önem verdiği bilinmektedir. Bu imaj ve 
onun etrafındaki efsane, hala 70 milyon insanı 
mevcut devlet yapısına bağlayan en önemli, belki 
de yegane ideolojik bağdır; ve bu bağın yığınsal 
çapta çözülmesinin rejim üzerindeki etkilerini 
öngörebilmek güçtür. Böylesine hassas bir konuda 
M.Kemal tabusunun üzerine açıkça yürüyebilme 
kararlılığını, devlet memurları kanununa bağlı 
üniversite hocalarından beklemek doğru olmaya-
bilir. Ama kendi geçmişleri ve liderleri konusunda 
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“cesur” ve “eleştirel” davranmaya çalışan sosya-
listlerin, M.Kemal tabusu karşısında 3 maymunu 
oynamaları anlaşılabilir, ya da kabul edilebilir bir 
tavır değildir. 21. yüzyıl Türkiye’sinde en başta bu 
tabunun üzerine cesurca yürümeden ne tarihçilik 
yapılabilir, ne de siyaset !...

Yıl 1920 ..
Dünyadaki İlk KP Kadrolarının Ne         
Kadarı “KOMÜNİST” ?..
Sempozyumda tartışılan bir diğer konu, 

Mustafa Suphi’nin marksizmi kavrayış derinliği ve 
marksist kimliğidir. Onun savaş öncesi marksist bir 
geçmişi olmadığı, Rusya’da bulunması dolayısıyla 
sosyalizme katıldığı, bolşevizmi ise daha sonra 
(muhtemelen bu ekibin zaferine doğru) seçtiği 
belirtilmektedir. Bütün bu olgulara dayanarak 
yapılan ve değişik ifadelerde belirginleşen  bir eği-
lim ise, yaptığı komünizm tercihinin biraz “kaderin 
cilvesi” olduğu, olayların itişi ile şekillendiği,  ve 
her halükârda bir halk hareketine  önderlik yapma 
beklentisini haklı çıkarak kadar temelli ve oturmuş 
olmadığı şeklindedir. Bu çerçevede Mustafa Suphi, 
sosyalizmin iktidara geçmediği bir ülkede, ve 
kendi bağımsız teorik tercihiyle marksizmi seçen 
bir Şefik Hüsnü ile karşılaştırılmakta ve bu sonun-
cunun marksist konumu daha oturmuş ve güven 
verici bulunmaktadır.

Şefik Hüsnü konusunu biraz ilerde ele alacağız. 
Mustafa Suphi’nin politik kimliğinin ham olduğu 
iddialarına geçmeden önce, 1920’de Komintern’le 
temasa geçip Komünist Partisi kurucusu olan, ya 
da yeni, kurulmuş KP’lerin yönetici kadrosunda 
yer alanların siyasi kimliklerine de global planda 
aynı titizlikle  bakmakta yarar vardır. Bu açıdan 
bakıldığında bu kadroların pek azının bugünün 
(ya da 70’lerin) marksist olgunluk kriterlerine 
sahip olduğunu, dolayısıyla da pek azının gene 
bu kriterler açısından “komünist” sayılabileceğini 
görmemek için kör olmak gerekir. Bu kadroların 
(yani 1920’de komünizme soyunan kadroların) 
Marks’ı okusalar bile Lenin’i (en azından leninizmi 
kavramalarını sağlayacak temel eserleri) okuma 
şansları hemen hemen yoktur; zira bunların bir 
kısmının Rusça dışındaki dillere  çevirisi, hatta bir 
kısmının Rusya içi baskısı dahi o tarihte mevcut 
değildir (1).  Muhtemelen yegane ideolojik gıdaları, 
Lenin’in ve Sovyet hükümetinin yayınladığı politik 
bildiriler ve okudukları / şahit  oldukları hadiseler-
dir.  Esas olarak bu kadrolar, Ekim Devrimi dep-
reminden sarsılan, ister politik içgüdü, ister heves, 
ister güçlü bir siyasi sezgi ile gözlerini Rusya’ya 
ve bolşevizme çeviren, orada insanlık için bir 

ışık gören ve bu uğurda mücadele etme isteğini 
beyan eden kadrolardır, ve herşey bu kadrolarla 
başlamıştır. Komintern’de, Rus Komünist Partisi 
dışında elle tutulur bir gücü temsil eden tek parti 
Alman KP’sidir; onun da sosyalizmi “bolşevik” 
ya da “leninist” ölçülerle algılamaktan ne denli 
uzak olduğunu gösteren sayısız örnek mevcut-
tur. Geri kalanlardan Avrupalılar, ülkelerindeki 
işçi hareketine şu ya da bu ölçüde bağlı gruplar, 
Avrupa dışındakiler ise doğal olarak hiçbir sos-
yalist veya proleter geçmişi olmayan unsurlardır. 
Hindistan delegesi Roy Meksika’ya iltica etmiş bir 
Bengal milliyetçisidir. 1980’lerde adı efsaneleşen 
El Salvador KP kurucusu Farabundo Marti, Orta 
Amerika birliğini savunan bir yurtseverdir. Tito, 
Rusya’da savaş esiri düşmüş, geçmişte de çok faal 
olmamış bir Avusturya Sosyaldemokrat Partisi 
üyesi; Ho Şi Minh ise Fransız sosyalistleriyle ilişkisi 
olan, ve  gemici/pastacı/fotoğrafçı,,,vs türü meslek-
lerle iştigal eden bir yurtseverdir. 1920’nin fotoğrafı 
budur; ve bu fotoğrafta sadece Mustafa Suphi değil, 
hiç kimse pek “renkli ve parlak” gözükmemekte-
dir. Başka bir deyişle, bu resimdekilerin bir çoğu 
M.Suphi’den daha “proleter, marksist, ya da komü-
nist” değildir. Daha sonra, bu kadrolar tahmin 
edilmesi hiç de kolay olmayan gelişme çizgileri 
izlemiştir. Bu çizgide belirleyici olan ise bu kadro-
ların “geçmişte marksizmi ne kadar iyi öğrendikle-
ri” değil, tamamen içinde yer aldıkları hareketlerin 
o somut şartlarda kazandığı politik ivme olmuştur. 
Büyük ve köklü bir işçi hareketinin mirasçısı olan 
Fransız delegeleri FKP’yi kurmuş, ancak partinin 
ilk genel sekreteri Frossard, daha sonra ikinci genel 
sekreter Auguste Treint arka arkaya partiden istifa 
ederek koptukları yuvaya, yani sosyal demokra-
siye geri dönmüşlerdir. Buna karşılık F.Marti 
Orta Amerika’da komünist düşünceyi yayarak(ve  
“Kara Marti” lakabını alarak) 1980’lerdeki büyük 
devrimci fırtınanın tarihsel temellerini atmıştır. 
Roy, görüşleri Komintern’de rağbet görmediği için 
giderek izole olmuş ve hareketten kopmuştur. Ho Şi 
Minh ve daha sonraları Tito’nun yazdığı destan ise 
herkesçe bilinmektedir.

Mustafa Suphi yaşasaydı ne olurdu ?  Bu soruya 
verilecek cevap, kısmen bir politik kurgu olacaktır 
ve aşağıda da bu konuda bir deneme yer almaktadır. 
Ancak en azından komünizmi kavrayışı “yeni” ya 
da “ham” olduğu gerekçesiyle sosyalizm adına olu-
şabilecek gelişmeleri yok saymanın, ya da baştan 
küçümsemenin, tarihsel gerçeklerle ilgisi olama-
yacağı açıktır. Hareketin gelişme perspektiflerini 
değerlendirirken, aslolan lider profili kadar, hatta 
ondan da önce, Anadolu hareketi içinde  o dönem 
(Sovyet devleti dolayısıyla da olsa) sosyalizm ve 
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komünizm fikirlerine duyulan sempati ve saygıdır; 
ve bu konuda gerek “Dönüş Belgeleri”nde, gerekse 
başka belgelerde yeterince kanıt mevcuttur. Tek 
dost ve müttefik Sovyetler Birliği’nde somutlaşan 
sosyalizm fikri ile Anadolu’daki faal gücünü yok-
sul köylülüğün oluşturduğu anti-emperyalist halk 
isyanının bir araya gelmesinden doğacak ivmenin, 
M.Suphi’nin şu ya da bu “eksikliği”nin yaratacağı 
handikapı fazlasıyla telafi edeceği aşikardır; bu 
perspektif ve sunduğu olanakların, en azından 
katillerinin kafasında, günümüzün birçok araş-
tırmacısından daha net olduğu ortadadır. Onların 
ölüm emrini imzalatan da bu olmuştur.

Şefik Hüsnü Mustafa Suphi’ye Karşı:
Hangsi Daha Marksist ?
Bu bölümün başlığı, kimsede Türkiye 

Komünist Hareketinin bu iki değerli liderine bir 
“horoz döğüşü” yaptıracağımız kanısını uyandır-
mamalıdır. Hareketimizin kurucusu Mustafa Suphi 
ile ona hatasıyla sevabıyla yıllarca önderlik eden, 
ve çilesini çeken Şefik Hüsnü’yü birer değer olarak 
görüyoruz; ve bu ikiliden hiç birini silme, ya da yok 
sayma taraftarı değiliz. Ancak, 1970’lerde Şefik 
Hüsnü aleyhine esen rüzgarın aksine, bugün de (o 
kadar güçlü olmada da) Alman Sosyalist ekolünde 
yetişmiş Ş.Hüsnü’nün marksistliğini, M.Suphi’den 
daha sağlam ve güvenilir bulma eğilimi mevcuttur; 
ve bu eğilim, gene tabulara aldırmadan eleştiri kır-
bacını elimize almamızı gerekli kılmaktadır.

Bir siyasi kimliğin ne kadar “marksist”, 
“komünist” olduğunu belirleyen nedir ?  Bu soru-
nun cevabı, söylem ve açıklamalarda kendini belli 
eden “teoriye vakıf olma” seviyesi değil, politik 
tavır ve  eylemlerde, sınıf mücadelesinin önünü 
açan adımları atabilme yeteneği olmalıdır, ve 
bunun sayısız örneği mevcuttur. Küba’yı ele alalım. 
1959’da, Batista devrildiğinde kim daha marksist, 
daha “komünist”ti ?  Marksizmi genel olarak bilen, 
ancak soğuk savaşın anti-sovyetik şartlanmala-
rından dahi tam kurtulamamış, yarı liberal, yarı 
anarşist romantik bir devrimci olan Castro  mu,  
yoksa klasik ve kitlesel bir KP’nin (o zamanki 
adıyla Küba Sosyalist Halk Partisi - PSP’nin)  
uzun süreden beri sekreterliğini yapan, ve muhte-
melen Parti Okulları’nda eğitim görmüş Annibal 
Escalante mi? Birincisi bir avuç insanla yüksek bir 
insiyatif gösterip halkın mücadele azmini tutuştu-
rur ve KP dahil herkesin desteğini almayı başarır-
ken, ikincisi sahip olduğu kitleselliği devrimci bir 
perspektifle kullanamayıp, “bir başkasının” (bu 
başkasının Castro olması da bir şanstır)  devrimci 
çıkışı başlatmasını “beklemiş” ve politikası ona 

destek sunmakla sınırlı kalmıştır. Castro ve arka-
dalarının çıkışı olmasa Küba’da uzun yıllar sos-
yalizmin iktidara gelmesinin (en azından PSP’nin 
süregelen politikasıyla) hayal dahi edilemeyeceği 
aşikardır. Bugün “az eğitimli, romantik devrimci” 
Fidel Castro dünyada komünizmmin yaşayan bir 
efsanesi iken, KP ekolünde yetişmiş “ortodoks”  
A.Escalante’nin adını komünistler arasında bile 
kimse neredeyse hatırlamamaktadır. Diğer örnek 
Nicaragua’dandır. Çoğu klasik komünist geleneğin 
dışından, genellikle üniversite mücadelelerinden 
gelen, ancak Somoza diktatörlüğüne karşı doğru 
mücadele çizgisini bulan, Cesar Sandino’nun yurt-
sever çizgisiyle sosyalizmi birleştiren Sandinistalar 
kan ve ateş içinde mücadele ederken, Somoza’ya 
karşı tek bir kurşun bile atmamış, Sandinistaları da 
sürekli “maceracılıkla” suçlamış olan Nikaragua 
KP’si (resmi adıyla Nikaragua Sosyalist Partisi) 
devrimden sonra Sandinista’lara karşı muhalefete 
geçmiş,  genel sekreterleri tutuklanmış, ABD’nin 
Sandinistaları bunaltıp seçime zorladığı noktada 
da tüm sağın (ve dolayısıyla ABD’nin ) adayı olan 
Chamarro’yu desteklemiştir. Soru aynıdır: Kim 
daha marksist ? Çoğu talebe liderliğinden yetişme 
Sandinistalar mı, Sovyet ekolünde eğitim görmüş 
NSP yöneticileri mi ?

Türkiye’ye gelelim. Söylem düzeyinde Şefik 
Hüsnü’nün daha bilgili ve Suphi’ye nazaran mark-
sizme daha vakıf olduğunu gösteren bir kanıta biz 
rastlayamadık. Ancak öyle olduğunu varsaysak 
bile, sağlıklı bir mukayese ancak 1919’daki Anadolu 
mücadelesine karşı alınan politik tavırların analizi 
ile mümklün olacaktır. Suphi’nin tavrı açıktır: 
Türkiye komünistlerinin yeri Anadolu isyanıdır; ve 
sosyalizmin geleceği de, esas kol gücünü yoksulla-
rın, “Anadolu’nun mazlum amele ve rençberleri”-
nin oluşturduğu bu kavgaya tüm yürekleriyle katıl-
maktan geçmektedir. Suphi, Anadolu isyanının 
dışında bir “sosyalizm mücadelesi” tanımlamak 
şöyle dursun, hayal dahi etmemiş; siyasi mesaisi-
nin nerdeyse tümünü kendi kadrolarını bu harekete 
dahil edebilme kaygısı  işgal etmiştir. Bu noktada 
“Suphi’nin de perspektifi aslında Atatürk’e yardım 
etmekten öte değildi” tarzı yaklaşımlar için de bir 
parantez açmakta yarar var. Suphi’nin, ne Atatürk, 
ne de bir başkası için “uysal bir muavin” rolüyle 
yetinmeyeceğini gösteren yeterince kanıt vardır 
ve gerekirse bunlara tek tek girebiliriz; ancak bu 
rolü benimsese dahi, Kurtuluş savaşı’na katılmış ve 
onun için kanını dökmüş bir KP (Atatürk’ün lider-
liği altında ya da değil) gerçek olabilseydi; aşağıda 
göstereceğimiz gibi, bambaşka bir tarihsel manza-
ra ile karşı karşıya olabilirdik. Suphi’nin Anadolu 
hareketine karşı tavrınınözü budur ve bu öz tama-
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miyle doğru olup, o dönemde Türkiye’de sosyalist 
düşüncenin ve sınıf mücadelesinin önünün açabile-
cek tek anlamlı yolu tarif etmektedir.

Şefik Hüsnü’nün tavrı da bilinmektedir: Yıllar 
sonra yaptığı gerek yazılı , gerekse sözlü açık-
lamalarda bu tavır şöyle formüle edilmektedir: 
“İstanbul’daki hareket (kendisinin önderliğindeki 
“Aydınlık” çevresi) işçi merkezleri işgal altında 
olduğu, ve işçi hareketi içindeki mevzileri bıra-
kamadığı için aktif katılamamıştır” Bu gerekçe  
kadar anlamsız, gülünç, ve marksizmle uzaktan 
yakından alakası olmayan bir argümana dünya sol 
hareketi tarihinde rastlamak mümkün değildir; bu 
anlamda bizim için pek de gurur verici olmayan 
bir “ilk”tir. Bu argümanların analizi, marksizmden 
çok mizahın konusu olabilir. “İşçi sınıfını bırakıp 
gelemedik” gerekçesi, “çocukları bırakıp geleme-
dim” bahanesi kadar zavallıcadır. “İşgal altında 
olduğu için gelemedik” gerekçesi ise işgal ve 
Anadolu’ya geçme arasında bir bağlantı kurmaya 
çalışan bizlerde “nasıl yani ?” sorusunu gündeme 
getirmektedir: Şehir hatları vapurları mı çalışmadı-
ğı için , yoksa otobüs terminalleri mi kapalı olduğu 
için İstanbullu marksistler Anadolu’ya geçememiş-
tir ? (!)  Argümanlar tamamiyle çocukçadır.

Dünyada ülkesi işgal altında olup da işgale karşı 
mücadeleye lakayıt kalmış tek ekip; Hintli, Çinli, 
Latin Amerikalı, Endonezyalı, Arap marksistler 
işgale karşı mücadelede (tıpkı Suphi’nin yapmayı 
hayal ettiği gibi) en ön saflarda yer alırken buna 
katılmayan, katılmadığı gibi de bu tavrı “mark-
sist” argümanlarla haklı çıkarmaya çalışan tek 
ekip 1923 sonrasında TKP’ye damgasını vuracak 
olan Şefik Hüsnü ve “Aydınlık” ekibidir. Bu tavır 
yalnızca ağır bir politik hata olmakla kalmamış; bir 
anlamda TKP’nin tarihsel “laneti” olmuş; parti ulu-
sal kurtuluşun tüm şan ve şöhretini tekeline almış 
acımasız bir burjuva diktatörlük altında yıllar boyu 
onurlu, başı dik, ama kaybetmeye baştan mahkum 
olduğu bir mücadeleyi sürdürmek zorunda kal-
mıştır. “TKP’nin güneşi görmesi” , yani uğruna 
savaştığı görüşlerin yığınlara ulaşması ve onları 
etkilemesi ise 1960’lardaki TİP’le (2) ve sonrası 
gelişmelerle mümkün olabilmiştir.

Şefik Hüsnü, bu hatanın daha sonra özeleş-
tirisini yapmayı, yani “ulusal harekette yer alma-
makla hata ettik; ona tüm enerjimizle katılmalı  ve 
burjuva önderliğe daha o noktadan bir alternatif 
yaratmalıydık” demeyi başarsaydı; kaçırılmış olan 
tarihsel moment tabii ki bir daha geri gelmeyecekti; 
ancak hiç değilse komünist hareket kendisi ve gele-
cek kuşaklar için bir netlik ve bir duruş kazanmış 
olacaktı. Ş.Hüsnü’nün bu özeleştiriyi dahi yapma-

mış olması müstakbel sapmalara zemin hazırlamış; 
bu kafa karışıklığı 1960 sonrasında komünist hare-
ketin emektar militanlarını MDD gibi bir garabetin 
ve bir provokasyonun içine sürükleyebilmiştir.

Mustafa Suphi 
İsmail Bilen’in Bir Fabrikasyonu mu?
Sempozyumda, “Mustafa Suphi’nin bir idol 

olarak özellikle İsmail Bilen döneminde öne 
çıkarıldığı; Bilen’in Şefik Hüsnü’ye karşı olan 
düşmanca tavrının sonucu olarak TKP tarihinde 
sahip çıkılabilecek bir imaja ihtiyaç duyduğunu, 
bu ihtiyacı da (Bilen için)  Mustafa Suphi imajının 
karşıladığı” ifade edilmiştir.  Bu görüş karşısında 
aklımıza ilk gelen en kısa ve yalın tepki maalesef 
İngilizce olmaktadır: “SO WHAT ?”. Türkçeye 
“Peki ne yapalım yani ?” diye çevirmek gerekir. 
Yani, İ.Bilen tarafından sahiplenilmiş olmak, 
M.Suphi’yi daha mı az “gerçek” yapmaktadır ? 
M.Suphi “imajı”, varlığını Bilen’in politik hesap-
larına mı borçludur ? Yoksa M.Suphi’nin tarihsel 
değeri, Bilen’in hesapları sonucu biraz “şişirilmiş” 
midir ? Nedir ?

İsmail Bilen, Türk Solu’nda hala kimilerinin 
çok sevdiği, kimilerinin saygı duyduğu, kimilerinin 
dudak büktüğü, kimilerinin de nefret ettiği tartış-
malı bir kişiliktir; Mustafa Suphi’nin bir idol olarak 
ortaya çıkışını, İsmail Bilen ile ilintilendirmek de, 
muhtemelen yukarda değindiğimiz “tabu yıkma” 
yaklaşımının uzantısı olarak değerlendirilmelidir. 
Daha önce de söyledik: Tabuların yıkılmasına 
hiçbir itirazımız yok. Ancak bizce İsmail Bilen’in 
Mustafa Suphi’ye sahip çıkması, Mustafa Suphi’yi 
soldurmaz, İ.Bilen’i yüceltir. Burada yaptığımız da 
bir kelime oyunundan öte bir şeydir.

İ.Bilen, 1973’te Türkiye’den gelen genç ve 
enerjik kadroların önünü açıp onlara bir perspektif 
verirken, TKP’nin geçmişindeki zayıflığı da nor-
mal bir durum değil, birilerinin  hatalarının sonucu 
olarak göstermeye çalışmış; burada suç Şefik 
Hüsnü’nün omuzuna yıkılmıştır. Yukarda anlattık-
larımızın ışığında, açıktır ki Bilen bu konuda %100 
haksız da değildir ! Ancak ne olursa olsun, Şefik 
Hüsnü’süz bir TKP tarihi, Stalin’siz bir SBKP tarihi 
gibidir. Stalin’i de eleştirmek şarttır; ancak Stalin’in 
yok sayıldığı bir SBKP tarihi yazılamaz. Bilen, bu 
konuda (maalesef başka bazı konularda da olduğu 
gibi) aşırı köşeli ve sekter davranmış, belki de için-
de yetiştiği “ekolün” etkisiyle Ş.Hüsnü’yü tarihten 
“silmiş”tir.

Mustafa Suphi’ye sahip çıkmak, sadece 
Ş.Hüsnü’nün yokluğunu dengeleme çabasından 
mı ibarettir ?  Bu sorunun cevabının incelenmesi, 
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bizi İsmail Bilen’in şimdiye kadar direkt olarak 
ifade edilmemiş bir politik değerini keşfetmeye 
götürmektedir. Bilindiği gibi, M.Suphi sonrasında 
tüm sol hareketin tarihinde, ya Kurtuluş Savaşı’na 
sahip çıkılırken Atatürk’e de övgü düzülmüş, veya 
(son 20 yılda) biraz “kürtsever” bir bakış açısıyla 
M.Kemal’i eleştirme adına Kurtuluş Savaşı da 
inkâr edilmiştir. Bir Nazım dahi, “Kuvayi Milliye 
Destanı”nda halkın çabalarını yüceltirken Atatürk’ü 
de destanlaştırmaktan geri durmamıştır:

“Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar 
İnce,  uzun bacakları üstünde yaylanarak 
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak 
Kocatepe’den afyon ovasına atlıyacaktı.”
Resmi kayıtlarda boyu 1,67 m olarak geçen bir 

komutanın nasıl” uzun bacakları üzerinde” yaylan-
dığını anlamakta zorlanıyoruz, ve bunu,  manası 
ancak Nazım’a malum olabilecek bir şiir sanatı 
inceliği olarak yorumluyoruz. Ancak yoruma yer 
bırakmayan tek şey varsa o da, Y.Küçük’ün de 
belirttiği gibi, Nazım’ın bu şiirle M.Kemal’e bir tür 
“güzelleme” yaptığıdır.

İ.Bilen, gerek yazılarında, gerekse ona atfedi-
len sözlü anılarda, Kurtuluş Savaşı’nı kemalistlerin 
eseri olarak gören yerleşik kabulun dışında bir 
yaklaşım içindedir. Paşaların Kurtuluş Savaşı’nın 
dışında, halkın da bir kurtuluş savaşı vardır. 
Varlığını paşalara borçlu olmayan, ancak onlar 
tarafından sahiplenilen ve kendilerine maledilen 
bir mücadelenin varlığı, gerek kendi biyografisin-
de, gerekse Nihat Akseymen’in anı kitabında (3), 
Bilen tarafından sık sık dile getirilmektedir. Bu 
resimde kendine biçtiği roller (Geyve Boğazı’ndaki 
çatışmaya katılması, İstanbul’da İngiliz askerlerine 
tuzaklar kurması) biraz hamasi olabilir ve ger-
çekliği şüphe götürebilir; ancak gerçekliği şüphe 
götürmeyen temel olgu, paşaların ve  resmi tarihin 
anlattığının dışında “başka” bir Kurtuluş savaşı 
tarihinin; yoksul köylülerin, onların kurduğu çete 
ve müfrezelerin, Kürtlerin, Lazların ve Çerkeslerin, 
ilerici ve idealist aydınların, 1.Meclis’te sadece 
Sovyet yardımıyla açıklanamayacak kadar diri olan 
halkçı ve emekçi yanlısı söylemlerin, memleketin 
dört bir yanında mantar gibi biten yerel kongre ikti-
darlarının 1923 sonrasında unutturulan bir “gölge” 
tarihinin varlığıdır. Bu tarih bugün komünistlerce 
açığa çıkarılmayı beklemektedir; çünkü onlardan 
başka kimsede bu olguları açığa çıkaracak siyasi 

bir duyarlılık mevcut değildir. İsmail Bilen bir 
ucundan da olsa bu tarihe işaret etmiş, ve buna 
politik söylem seviyesinde sahip çıkmıştır. Bu 
açıdan İsmail Bilen, kemalizme ve Atatürk’e övgü 
düzmeden Kurtuluş Savaşı’na sahip çıkabilmiş, 
Kurtuluş Savaşı’nda sahip çıkılması gereken ve 
varlığını kemalizme borçlu olmayan değerler 
bulunduğunu görmüş ve ajitasyon seviyesinde ifade 
etmiş tek komünist liderdir, ve kendisine yöneltilen 
(bir kısmı da haklı olan) eleştirilerin ötesinde, sırf 
bu yönüyle dahi saygıyla anılmayı haketmektedir. 
Haketmektedir; çünkü bugün dahi komünistlerimi-
zin bir kısmının bu yaklaşıma kafası basmamakta, 
bu arkadaşlarımız “Kurtuluş Savaşı = Atatürk” 
dayatmasının (ve tabusunun !) ötesinde düşünmeyi 
hala becerememektedir.

Mustafa Suphi, bu resime birebir oturmaktadır; 
zira sadece İ.Bilen’in “imaj ihtiyacı”na değil, aynı 
zamanda Kurtuluş Savaşı karşısındaki yaklaşımına 
da tamamiyle denk düşmektedir. Emekçiler açısın-
dan yorumlanmış ve keşfedilmiş, “gayrıresmi” 
bir Kurtuluş Savaşı tarihi, ve bu tarihin komünist 
bir şehiti olarak Mustafa Suphi, bir söylem ya da 
“imaj” değil, somut bir tarihi gerçekliktir; ve bunu 
İsmail Bilen’in öne çıkarmış olması, onu hiç de 
daha az gerçek yapmamaktadır.

Elimizden Çalınan Gelecek ve Geçmiş
Sempozyumda Mete Tunçay, “Mustafa Suphi 

Ankara’ya varabilseydi ne olurdu ?” sorusundan 
hareketle, daha önce bir dergide yayınlanmış 
olan, ilginç bir tarihsel kurgu denemesi sunmuş-
tur. Kanımızca (benzerleri de yapılmış olan) bu 
tür denemeler oldukça yararlıdır; zira “olabile-
cek olanı” düşünmek, “olmuş olanı” da daha iyi 
yorumlamayı ve anlamayı sağlamaktadır. Sunulan 
senaryoda, Ankara’ya varan Mustafa Suphi ve eki-
bine M.Kemal kendi hükümetinde görev vermekte; 
M.Suphi İktisat bakanı, Ethem Nejat Milli Eğitim 
Bakanı, Topçu Binbaşı İsmail Hakkı da Milli 
Savunma Bakanı olarak görev almaktadır.

Bu senaryo, bir kurgu denemesi olarak dahi, 
kanımızca fazlasıyla iyimserdir; ve M.Kemal’in 
özellikle cinayetten  önceki ifade ve eğilimleriyle 
uyum içinde değildir. Meclis’teki Gizli Celse zabıt-
larında da “komünistlere açıkça saldırmak yerine, 
Rusya’yı küstürmemek için, halkın bunları iste-
mediğini gösterecek hareketler tertip edilmeli ve 
Anadolu’da bu görüşe yer olmadığı hissettirilmeli-
dir” mealinde sözler söylediği bilinmektedir. Soru 
şudur: Aleyhinde açıkça halkın kışkırtılmasını 
istediği, ve milli harekete bulaştırmaktan özellikle 
kaçındığı bir partiyi, M.Kemal ne diye hükümete 
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alsın ? Diyelim ki M.Kemal, bu cinayetin faillerin-
den değildir (zira ona bu cinayet her nedense bir 
türlü yakıştırılmamaktadır); ancak en azından bu 
ekibin onun açısından bir tür “istenmeyen şahıs”lar 
müteşekkil olduğu ve en hafifinden Anadolu dışına 
geri yollamaya niyetli olduğunu nasıl inkar edebi-
liriz ? Bu senaryo, kanımızca mevcut olgularla 
çelişki içindedir.

Daha genel olarak şunu hayal edelim:  M.Suphi 
önderliğindeki ekip, bir şekilde, M.Kemal’in arzusu 
hilafına Ankara’ya varmayı başarsa ve  kendi poli-
tik kimlikleriyle Meclis’te ve Kurtuluş Savaşı’ndan 
görev alsalardı ne olurdu ? Cevap çok nettir: Özel 
olarak komünist hareket, genel olarak da Türkiye 
bambaşka ve her halükârda çok daha güzel bir 
tarih yaşardı ! Komünist Partisi, mecliste harcadığı 
mesai, cephede döktüğü kan ve tüm Anadolu halkı-
nın önünde ispat edeceği vatansever duruşla, ulusal 
kurtuluş sürecinin tartışılmaz bir bileşeni olmanın 
prestijine ve onuruna erişecek; ilerde yasaklansa, 
kapatılsa, zulmedilse bile kimse bu onuru ve bunu 
kitleler nezdinde yarattığı saygınlığı onun elinden 
alamayacaktı.  Türkiye’li komünistler, tıpkı Çin, 
Bulgaristan, Yunanistan, ve Hindistan solu gibi, 
kendi halklarının özgürleşme, yani uluslaşma ve 
devletleşme sürecinin bir paydaşı, ülkedeki siyasal 
yaşamın varlığı herkesçe bilinen aktörlerinden biri 
haline gelecek; iktidara ortak da olsalar, yeraltına 
da geçseler tanınan, bilinen ve söyledikleri dik-
kate alınan bir güç halini alacaklardı. İktidara 
kemalistler egemen dahi olsa, emekçi yığınların 
kafasında bir alternatif olarak TKP hep var olacak; 
burjuvazinin tökezlediği noktalarda muhalefet 
potansiyeli hilafetçi, ümmetçi, İttihatçı, ya da sözde 
liberal sahtekarların tekelinden çıkacak; komünist 
partisi gerçek anlamda kitleler nezdinde politika 
yapılabilecek bir zemine daha bu yüzyılın başında 
kavuşmuş olacaktı.

KP’nin güçlü olduğu bir Türkiye’nin sadece 
komünistlere değil, bizzat Türkiye’ye ne büyük 
bir değer katacağını, solun 1980 sonrasımndaki 
tasfiyesinden sonra ülkede yaşanan çürümeye şahit 
olan bizler çok daha iyi anlama durumundayız. 
Hiçbir lider, halka “kurtarıcı bir yarı tanrı” gibi 
empoze edilemeyecek, M.Kemal olsa olsa bir De 
Gaulle’dan daha fazla ağırlığa sahip olamayacak; 
böylece bu yarı-tanrısal idolleri kullanarak kitleleri 
aptal yerine koymanın ve devletin faşizan poli-
tikalar için onların manipüle etmenin zemini de 
ortadan kalkacaktı. Kürt meselesi, ulusal kültür ve 
kimlik, dine karşı tavır, Ortadoğu’daki yerimiz gibi 
konulardaki genel tavırı, tek bir lider “beyaz kağı-

da yazı yazar gibi” dikte edemeyecek; bu konular 
KP’nin de parçası olduğu bir fikirsel çatışma süreci 
içinde olgunlaşacak; bu konulardaki doğrular her 
halükarda çok daha erkenden kitlelerin gündemi-
ne gelebilecekti. Sosyal haklara ve temel insan 
haklarına ilşikin bilinç ve beklentiler emekçilerde 
çok daha erkenden oluşacak ve güçlenecek, buna 
yönelik örgütlenmeler çok daha evvelden dal budak 
sarabilecekti.

“1923’ten itibaren KP’nin güçlü olduğu bir 
Türkiye” temasının mantıksal sonuçları çeşitlen-
dirilebilir ve ayrıntılandırılabilir; ama temel nitelik 
değişmeyecektir: Bu, gerek emekçiler, gerekse ülke 
için çok daha aydınlık, toplumsal gelişmenin belirli 
merhalelerine çok daha erkenden erişilmiş ve şu 
anda daha ileri hedeflerin beklentisi içine girmemi-
zi mümkün kılacak bir tarihtir. Bu tarih, 1920’deki 
Anadolu halkının çalınan geleceği, bizlerin de çalı-
nan geçmişimizdir. 1920’de KP yöneticilerini katle-
derek onların ulusal kurtuluş sürecine katılmasına 
engel olanlar, bu alçakça cinayetle bizlerden bu 
geleceği ve bu geçmişi çaldılar. 

Başlığa geri dönelim ve yazımızı bitirelim. 
Mustafa Suphi’nin tarihteki yeri ve anlamı tamı 
tamına işte budur. O, Anadolu’daki özgürlük 
mücadelesinin filizlerine  sosyalizmin aşısını yap-
mak, inşa edilen bağımsızlık binasının harcına, 
komünizmin aydınlık cevherini katmak  için yola 
çıktı ve öldürüldü. O, bunun başarılması halinde, 
komünistlerin ve bu ülkenin kazanmış olacağı 
herşeyin sembolüdür. Bugün bizlere düşen, artık 
bu yitirilmiş geçmişe ağıt yakmak değil, onun 
yokedildiği tarihsel çerçeveyi, Kurtuluş Savaşı’nın 
“öteki” tarihini, onları yokeden karanlık emellerin, 
bu emellere eşlik eden emperyalizmle uzlaşma 
hesaplarının, öte yandan mücadeleye canla başla 
katıldığı halde kavgasının sonuçları yönetici ekip 
tarafından  gaspedilen ve unutturulan herkesin, işçi-
lerin yoksul köylülerin, yurtsever müslümanların, 
Alevilerin, Kürtlerin, onların gerçek katkılarının ve 
tersyüz edilmiş beklentilerinin tarihini yazmaktır. 
Bu yapıldığı takdirde, yalnızca tarihin bir dönemi 
aydınlatılmış olmakla kalmayacak; aynı zamanda 
iktidarı ele geçiren kemalist burjuvazinin 80 yıldır 
“cumhuriyet ve çağdaşlık” adına bu halka empoze 
ettiği ve daha şimdiden cilası dökülen önkabuller 
yerle bir edilerek yeni bir Türkiye ve Ortadoğu 
projesinin anahatları şekillenmeye başlayabilecek-
tir. Soylu bir amaç uğruna 84 yıl önce yitirdiği-
miz Mustafa Suphi ve 15’lere, bu yiğit insanlara, 
Türkiye komünistleri olarak hiç değilse bu kadarını 
borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız..
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Bir İktisatçı Ne Zaman Aforoz Edilir?
 

Ayşe TAHİNCİOĞLU

a. Kur, faiz gibi öngörüleri tutmazsa
b. Ekonomik durum gayet iyi dedikten birkaç gün sonra kriz patlarsa
c. Yönetim Kurulunda oturduğu bankanın yönetimi Fon’a geçerse
d. Solcuysa

a .b. ve c. Şıklarına uyan Doç. Dr. Deniz Gökçe, d. şıkkına uyan Prof. Dr. Erinç Yeldan’ı 17 Aralık önce-
sinde ülkeyi sabote etmekle suçladı. Yazısını da “çocuklarımız ne tür insanların elinde eğiliyor?” sorusuyla 
bitirdi.

Günümüzün yaygın iktisat öğretisi, iktisadı doğal bilimler gibi görür. İktisadi gelişmeleri, nesnel kural-
lara bağlı olarak açıklamaya çalışır. Ancak tüm beşeri bilimlerde olduğu gibi, iktisatta da dengeler insan 
davranışlarına bağlı olarak şekillenir. Tüm dengelerin yerinde olduğu, mevcut yönelimleri tersine döndüre-
cek hiçbir baskının olmadığı bir ortamda dahi, yanlış bir öngörü sonucunda piyasada belli bir doğrultuda 
yüklü bir para hareketine yol açılması, dengeleri gerçekten değiştirir. Bu nedenle “beklenti”ler güncel iktisat 
yazınında önemli bir yer tutar. Ancak, liberal iktisadın temsilcileri, halka yönelik söylemlerinde bu durumu, 
tam tersine, gözlerden uzak tutmaya çalışırlar. Kamuoyunun rahatlıkla şekillendirilebildiği  günümüzde, 
iktisadi değerlendirmeleri tam da her şeyin sürtünmesiz çalışan bir mekanizma uyarınca gerçekleştiği var-
sayımı üzerine oturturlar. Böylece, ekonomik yasaların var olduğu ve işlediği inancının yerleşmesiyle, halk 
önüne konulan tahminlere inanır ve “piyasanın görünmez eli”, ekonomik büyüklüklerin yapılan tahminler 
doğrultusunda gerçekleşmesini sağlar. Yani yapılan tahminlere ne kadar çok sayıda insan inanır ve o doğ-
rultuda karar alırsa, tahminlerin başarı şansı o kadar artmış olur. Tahminleri yapanların aldıkları paralar da 
hiç şüphesiz, tahminlerin başarı şansıyla doğru orantılıdır.

Prof. Yeldan’ın yaptığı çalışmalar liberal iktisat alnında değerlendirilemez. Farklı perspektife oturur. 
Türkiye’deki sol söylemle örtüşür. Üstelik bu böyle çeyrek asırdır böyledir. Beklentileri şekillendirerek para 
kazanmayı hedeflemeyen solcu bir iktisatçının öngörülerinin de, iş dünyasının göbeğinde yer tutmuş bir 
iktisatçınınkilere oranla, doğal olarak, gerçekleşmesi daha zordur. Ama iktisatçıların yaptıkları/yapmaları 
gereken tek şeyde öngörüde bulunmakta değildir. Daha geniş bir kitlenin refahını artırabilecek bir başka eko-
nomik dengeyi düşünmek, böylesi bir dengeye ulaştıracak politikaları kurgulamak, diyelim aynı istihdam 
düzeyinde daha fazla üretim anlamına gelen verimlilik artışıyla sağlanacak büyümeye alternatif olarak istih-
dam artışıyla sağlanacak büyüme üzerinde düşünmek de, solcu iktisatçıların iştigal alanlarındandır. Dahası, 
sadece olan-biteni anlamaya ve olanı tahmin eden teknisyenler yetiştirmek üzere ütopya kurma becerisi olan 
düşünürler yetiştirmek herkese nasip değildir.
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Bu yazının başlığı 70’li yılların ünlü bir şarkı-
sına gönderme yapıyor. Ayten Alpman, Kıbrıs’ta 
işlerin oldukça karışık olduğu zamanlarda bu şar-
kıyla patlamış ve hiç umulmadık bir biçimde “Bir 
başkadır benim memleketim” adlı şarkı milli marş 
düzeyine yükselmişti. Bir “Alp” yazısı için bundan 
iyi giriş düşünemiyorum. Şarkıcımız “Alp”man’dır 
ve şarkımızın içinde anlaşılacağı gibi bol bol mem-
leket sevgisi vardır.

Ancak, artık biliyorsunuz, bizim bir teorimiz 
var; Türkçüler Türk değildir! Alp’lerimiz ise, ünlü 
veya zengin ise istisnasız Türkçü çıkmaktadır. 
Teoremimiz şöyledir; Türkçüler Türk değildir. 
Türkçülerin çoğu Alp ismini taşımaktadır; öyleyse 
Alp’lerimizin çoğu da Türk değildir.

Hayır bu meseleyi çok önemsemiyoruz; bu 
ülkede doğmuş doğmamış, Türk olmuş veya olma-
mış bütün insanlığın kocaman bir aile olduğunu 
varsayan biz kara Türkler için hiç önemli değildir. 
Ama bu kardeşlerimizin bir üstünlük iddiası var ve 
görünüşe göre bu üstünlük onların Türklüklerinden 
kaynaklanmaktadır. Şaşırtıcı şey, buna karşın hiç-
biri Türk çıkmamaktadır! Önemsemesek de, hiç 
kimsenin bize kim olduğumuzu böyle gözümüzün 
içine soka soka anlatma hakkı yoktur! Dayatmayı 
ise asla kabul etmeyiz. Bu faşist tonlar taşıyan 
ırk vurgusunun altında bir çapanoğlu olduğunu 

iddia ediyoruz ve ispata çalıştığımız şey de budur. 
Varsayalım Türklük gerçekten bir üstünlük veriyor, 
olmaz a! O zaman da bu üstünlükten Türkçü kar-
deşlerimize bir pay düşmüyor. Gel çık işin içinden 
çıkabilirsen.

Biz ne Türk olmayı seçebiliriz, ne de hangi 
memlekette yaşayacağımızı. İnsan şu veya bu 
anneden doğduğu için insan olmaz. Biz doğduktan 
sonra üstüne ne koyabilmişsek oyuz. Ama biliyo-
ruz ki, birileri daha anasının karnından düşmeden 
“üstün ırk” olarak kutsandığına inanmaktadır ve bu 
faşizan irk telakkisi de oralardan beslenmektedir. 

Yani elbette bir başkadır benim memleketim, 
çünkü o memleket benim. Ama bunun olur olmaz 
yerde bağırmaların, Türklüğüyle salak şişinmelerin 
benim dilimde yeri yoktur. “Ya sev ya terk et” ger-
zekliğini de hatırlatalım. Bunların fıştıklamasıyla, 
memleketteki bütün çapulcular milliyetçi oldu ve 
güya sevgisinden şüphe ettiklerine kapıyı göster-
meye kalktılar. Çapulcuya sormuşlar burnun neden 
kokainli diye, neremi neremi demiş! Başbuğu 
Arusi tarikatından olanın burnu oktan kurtulmaz-
mış! İşte öyle bir şey... 

Artık Ali Arslan beyi biliyorsunuz. Ta başın-
dan beri Küçük Hüseyin Efendi’nin, yani Arusi 
tarikatının bir müridi olduğu Yeni Şafak gazetesi-
nin bir yazı dizisiyle açıklanmıştır. Hatırlayan hatır-

Bir başkadır benim memleketim!

Arif Sacit ŞAİR
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lar, bu tarikatın müridleri arasında Üzeyir Garih, 
Mardinzadeler, Koçlar vs. gibi  ünlü isimliler de 
vardır ve görüldüğü gibi tarikatımız bir miktar 
gariplik barındırmaktadır. İşi gücü olmayanlar 
bir arama motoruna başvursun; “Arusi” yazıp 
aramaya başladığınızda bilgisayarınız İbranice dil 
desteği isteyip istemediğinizi soruyor. Aralarında 
Müslümanlığına düşkün olanların sayısını düşün-
düğümüzde buradaki Sami etkisini kesinlikle 
“Araplığa” mal edemeyeceğimizi görüyoruz.  
Bilgisayarların doğrusal mantığı yalan söylemez, 
İbrani dil desteği elzemdir.

Ama biz yine de kıvırma payı bırakıyoruz ve 
kesinlikle rastlantıdır diyoruz; hatta tarikatın mer-
kezinin İlinois Eyaletinde olması da rastlantıdır. 
Ama ilginç olan, Amerika’dan yayın yapan tari-
katın web sitesinde Arusulik ile birlikte Kadirilik 
ve Rufailik’inde aynı tarikat içinde gösterilmesi. 
Demek, bizim bilmediğimiz ince işler var. İşin 
içine Rufailik falan karıştı mı orada şifreler konu-
şuyor demektir. Biz ise ne yazık ki şifrelerden pek 
anlamıyoruz. Hem bu işlerde şifre arayana şifre 
çok! Aptallar için başka, orta zekalılar için başka 
şifre. İşin şeriatı var, tarikatı var. Hatta bir de haki-
kat mertebesi var ki, herhalde bizim o mertebenin 
şifrelerini edinmemiz için daha çok çalışmamız 
gerek. Çalışıyoruz; bizim hakikati veren bir Küçük 
Hüseyin’imiz yok ama inadımız var. Kafamızı 
karıştırmak da öyle kolay değildir. Bir yarım akıllı 
oğlan Kuran’da şifre buldum diye ortaya çıkınca 
televizyon programların aranan adamı oldu. Bu 
televizyonlar, bu gazeteler Türkçülük düşkünü 
kardeşlerimizin ellerindedir. Bizim aradığımız 
şifre o şifre değil. Matematikten sınıfta çakanların 
Rufailiğinden ne olur ki? Yemeyiz.

Şudur; ömrünü “Türkçülük davası”na atamış 
mümtaz bir vatan evladının iki de bir gidip bir 
Arusi tarikatı şeyhinin kucağında ağlaması normal 
değildir. Bu bir şifredir ve çözmek istediğimiz şifre 
de budur. Yeni Şafak gazetesinin yazı dizisinde 
tamı tamına böyle olduğu yazılıyor. Diziden, 
“Türkçülük davası”nın, kanı ve kafatası ölçüleri 
“standart”ların dışında bir Arusi şeyhinin yönlen-
dirmesinde olduğu anlaşılıyor. 

Şüphelerimizin kaynağı da tam da bu nokta-
da ortaya çıkıyor. Bu Türkçüler Türk dedikçe biz 
gariban Türkler de bunu üzerimize alınıyorduk. 
Ancak bütün bunlar, Türk sözüyle kastedilenin biz 
garibanlar olmadığını ortaya çıkarıyor. 

Bu sonuca varmamız sadece Ali Arslan Bey 
nedeniyle değil; başka örneklerimiz de var. Mesela 
şu Asya depremi sırasında da bu tür şifreli laflar 

ortalıkta dolaştı. Depremin gerçekleştiği günün 
akşamı atv kanalı Asyalıları es geçmiş, kendini 
turizm aşkına ta Asya uçlarına atmış sosyetemize 
ağlıyordu. Sonra o turizm aşkının bir miktar seks 
turizmi aşkı olduğu anlaşılınca, o akşam adı geçen 
sosyetinin önemli bir kısmı ortadan kayboldu. 
Tabii, atv’nin ve aynı gruba bağlı Sabah gazetesinin 
tavrı ertesi gün değişti. Bir felaket olduğunu ve fela-
ketin bizim seksotris sosyeteden çok yoksul Asya 
halklarını vurduğunu keşfetti. Fakat bu yayınların 
felaket haberlerinde yine bazı şifreli durumlar 
vardı. Örneğin Sabah gazetesinin muhabiri birçok 
Türkiyeli gazeteciyle birlikte bölgeye gitmişti fakat 
gazete, Ali isimli muhabirinin bölgedeki tek Türk 
gazeteci olduğunu iddia ediyordu. Bunun üzerine 
diğer gazeteciler “Yahu biz Afganistanlı mıyız?” 
diye serzenişte bulundu. Orasını ben bilemem, 
vardır belki arasında Afganistanlılar. Ama ara-
larında Sabah gazetesinin kastettiği anlamda bir 
Türk olmadığı açıktır. Türk var, Türk var! Belli ki 
Türkten Türke fark var. Ali adlı gazetecinin soyadı-
na da bakın bir, sizinkine hiç benziyor mu? 

Onu diyorum; bunlar Türk derken bizi kas-
tetmediği gibi, Türkçülük yapanlar da aslında 
Türkçülük yapmıyor. Türk burada bir şifredir, ve 
gerçek anlamı görünüştekinden farklıdır. Mesela 
bu kardeşlerimiz Türkçülük adı altında  “Beyaz 
Türkçülük” yapıyor olabilirler: Mümkündür. Yakup 
Kadri, Yaban’ında Türk ile Türk milliyetçisi arasın-
daki gerilimi anlatmıyor muydu? Bu, onun gibi bir 
şey. Türkçülerin Türkçülüğünün içinde ne yazık ki 
Türk bulunmuyor. Dolayısıyla Türkçülük, Türk 
halkını zorla Türkleştirme mücadelesi oluyor.

Ne diyordu “Onuncu yıl” marşı; on yılda on 
beş milyon genç yarattık her yaştan! Aha, bir şifreli 
laf daha. Bu yaratılanlar Türk müdür, Türk’se hangi 
tür Türk’tür bilen var mıdır? Şifreler var bu kesin.  
“Türk” ve “Alp” da bu şifrelerin en karmaşıkları. 
Örneğin, “Alp” ve “Türk” aynı kişinin adında top-
lansa bile bu o kişinin hangi anlamda Türk olduğu-
nu anlamaya yetmiyorsa, bu şifredir.

Yani gerçekten “bir başkadır benim memleke-
tim”.  “Nasıl ve hangi bağlamda başka” dediğinizi 
duyar gibi oluyorum. Yanıtımıza bu yazıya başlığı-
nı vermiş şarkıdan başlayalım; Kim söylüyor şar-
kıyı? Ayten Alp-man. Görüyorsunuz, şarkıcımızda 
tartışmasız bir “Alp” var. Öte yandan “ovasına, 
dağına” tartışmasız bir memleket-millet sevgisi de 
var görüyorsunuz. Peki, bu şarkının Türkler veya 
Türkiye için bestelenmiş-güftelenmiş olduğunu 
söyleyebiliyor musunuz? Hayır! Söyleyen varsa 
yanılıyor, çünkü biz bu şarkının aslında bir İbrani 
halk şarkısı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bir Başkadır Benim Memleketim



fabrika Şubat 2005 45

İsteyen zahmet eder Fabrika dergisinin kapısını 
çalar ve kayıtlarını dinler. Çaylar da şirkettendir, 
bizden duyurması.

Lay lay lay lom! Bir başkadır benim memleke-
tim! Demek ki neymiş, Alp’a ve Türk’e bakılmaz. 
Kasta bakılır! Yani o şarkıda kastedilen memleket 
de bizim memleket değildir. Yahu bunlar bize “ya 
sev ya terk et” derken kendi memleketlerini kaste-
diyor olmasınlar? Düşüncesi bile ürkütücü, it-ici. 
“Oy çıkasın dağlara da kurtlar yesin seni” türküsü 
vardı, bu satırları yazarken nedense o türkü geldi 
aklıma. İçime bir kurt düştü, pirelendim. Bu kurt 
murt hikayeleri de Türkçülükle birlikte nev zuhur 
değil mi? Oysa, Orta Asya’daki araştırmalar bizim 
dedelerin kurttan ziyade keçiye düşkün olduğunu 
ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla Türklere öncülük 
eden o hayvan kurt değil tekeydi. O hain kurt, 
tevekkeli değil hain hain bakıyor. Ağzı neden o 
kadar kocaman? Bizi daha iyi yiyebilmesi için! 
Anneciğimmm...

Tanrı Türkü Alplerin gazabından korusun; 
Amin! “Vatandaş Türkçe konuş!” kampanyasının 
mucidi Munis Tekinalp kardeşimizde olduğu gibi 
bu “Alp”de de bir bit yeniği, ya da daha teknik 
bir deyişle bir “hurifilik” olduğu kesin. Bu pop-
cazcı hanımefendi kardeşimiz bir zamanlar İlhan 
Gencer’le evliydi. Dünyayı gezip dolaşmış, dolayı-
sıyla o semtin standartlarına göre yeterince “kültür-
sanat” bilgisi görgüsü olan bu çiftin bir İbrani halk 
şarkısını Türklerin başına geçirmeye kalkmasını 
manidar buluyorum. Öyledir. İnsan hiç olmazsa, 
plağına, sidisine, kasedine bu bilgiyi yazar. Öte 
yandan İbrani halkına da aşk olsun! İnsan çıkıp 
söyler, “yahu bu bizim şarkımız, yedirtmeyiz” 
der. Bakın biz Yunanlılara karagözümüzü bile 
oynatmıyoruz. Siz bizim “karakaşımız” için nelere 
katlanıyorsunuz: Pes!

Ne diyorduk? Türkçüler Türk değildir! “Alp”ler 
ise kuramızın uzantısı olarak şaşmaz bir kurallılık 
arz ediyor. Alplerin durumu bu, şimdi Türklerin 
durumuna bakıyoruz.

Teorimizi ispat için gerilere gidelim; Turano-
aryanizm teorisini kim geliştirdi: Mustafa 
Celaleddin Paşa. Bu ad ona Osmanlı’ya iltica 
ettikten sonra verilmişti. Paşa, 1848’de Türkiye’ye 
iltica etmiş bir “Frankist”ti. Bu, oraların Avdetisi 
demek oluyor. Asıl adının Konstantin Polzokic-
Borzecki olduğunu öğreniyoruz. Polonyalı Paşa, 
Osmanlı Ordusunda görev almakla kalmamış bir 
de “Les Turcs, ancients et modernes” adını taşı-
yan bir kitap yazmıştı. Mustafa Celaleddin Paşa 
kitabında Gobineau’nun izinden giderek Türkler 

için bir ırk kuramı geliştiriyor, Turanilerin aslında 
Aryan olduğunu ileri sürüyordu. Bak, bak, bak; 
biz Aryan! Bu kuramı ilerletmek ise Paşanın oğlu 
Enver Celaleddin Paşa’ya nasip olmuş, Edebiyat-ı 
Umumiye mecmuasında yayımlanan “Türklerin 
Aslı” adlı makalesiyle Türklerin Aryan olduğunu 
ispat etmişti! Bizim bu Avrupalılık tutkumuz o 
günlerden kalmalıdır; anadan üryan, bir bardak 
ayran, bal gibi aryan.

Biz onların yalancısıyız; Öyle diyorlarsa öyle-
dir. Ayrıca, bu Türk olmayan Türkçülerimize kem 
gözle bakmamız için bir neden de yok. Konstantin 
Paşa, Nazım Hikmet’in annesinin dedesidir. Paşayı 
severiz torunundan ötürü!

Ahmet Vefik Paşa hakkında daha önceki 
yazılarda bilgi vermiştik. Osmanlı Türkçesinin 
ilk üstatlarından biridir. Bir diğeri ise Arnavut 
asıllı Şemsettin Sami Fraşeri’dir; Ali Sami 
Yen’in babası olduğunu öğreniyoruz. Kamus-ı 
Türki’si ile biliniyor, onunla “Türkçeyi” keş-
fetmiş olduğumuz not ediliyor. Şemsettin 
Sami “öztürkçecilik” akımının da öncüsü.  

Gördüğünüz gibi, Türkçülük var ve fakat içle-
rinde Türk bulunmuyor. Gelelim yakın zamanlara; 
Ali Arslan Bey’in kütüğünü daha önce çıkarmıştık. 
Kim kalıyor geriye “Ünlü Türkçü”lerden? Nihal 
Atsız ve elbette Reha Oğuz Türkkan. İsme bak 
hizaya gel, bu kardeşimiz hakkında kim ne söyle-
yebilir ki? Türk oğlu Türk diyeceksiniz, belki, ama 
siz yine de bir kıvırma payı bırakın.

Kanlı Türkümüzün son eseri elimde; kapa-
ğında iki Kızılderili at koşturuyor. Ama içeride 
aslında kızılderililerin Türk olduğu ileri sürülüyor. 
Gülmeyin, ben bu kitaptan çok şey öğrendim. Niye 
olmasın, Türkler aryan olduktan sonra, kızılderili 
mi olamayacak; şaşarım!

Türkkan, 1944 ırkçılık-turancılık davasının 
ünlü simalarından biri. Babası Tapu Kadastro 
Genel Müdürlerinden Halit Ziya Bey. Türkkan 
Büyükada’daki köşkte büyümüş. Reşat Nuri 
Güntekin’in baldızıyla evli. Avdeti oldukları 
yönünde güçlü işaretler var. Bu Türkçülük mesaile-
ri sırasında Türkkan’ın askerlik sırası gelmiş,”Tanrı 
Dağı kadar Türk” olmakla övünen kardeşimiz 
askerlik yapmamak için sıvışıp kapağı ABD’ye 
atmış. ABD yurttaşı olup, adından da anlaşılacağı 
gibi asla Türk olamayacak Konstantinidis isimli bir 
şahısla Türkkan-Konstantinidis denizcilik şirketini 
kurmuş. Zengin olmuş. Askerliğini yapmadığı 
için vatandaşlıktan atılan bu Türkçü kardeşimiz, 
Amerika’da ikamet ettiği ve Türklükle bir ilişkisi 

Bir Başkadır Benim Memleketim
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kalmadığı için kızılderililerle idare etmek zorunda 
bırakılmış. Demek ki Türkçüler, ta dünyanın öteki 
ucunda olsalar bile kendilerine mutlaka bir Türk 
bulmak zorunda kalıyorlar.

Bu arada son bilgiler eski Türkçü Kürt Ziya’nın 
Cahit Uçuk’la akraba olduğunu gösteriyor. Haydaa, 
Cahit Uçuk Kürt mü ki akraba olsunlar diyebiliri-
siniz. İyi soru ama yanlış sorulmuştur. Doğrusu 
şöyle: Ziya Gökalp avdetimi ki Cahit Uçuk’la akra-
ba olsun? Ben bilemem!

Ha, bir de Nihal Atsız var: unutmuş değiliz. 
Yazarız ama şu Arusi işine geri dönmekte yarar 
var. Arusi tarikatının eski şeyhlerinden birinin 
Ömer Mardin ismini taşıdığını öğreniyoruz. Evet, 
isim tanıdık, Amerika’da ne kadar Mardin varsa 
Ömer Bey’in ailesinden.  Evet evet, tarikatların 
ne kadar bulunmaz nimet olduğunu bize öğreten 
Şerif Mardin de öyle. Sonra Arif Mardin var, Betül 
Mardin var. Ömer Fevzi Mardin, bu sonunculardan 
farklı olarak Trablusgarp savaşına katılmış, silah 
ve cephane sevkıyatıyla meşgul olmuş. Hatta bir 
ara Teşkilat-ı Mahsusa’da çalışmış. Sitelerinde 

fotoğrafları var, tarikat sahibi olmalarına rağmen 
oldukça modern giyiniyorlar. Yani Ali Alparslan 
Bey’in Küçük Hüseyin Efendi’nin eteğini öpmesini 
bunları öğrenince daha makul karşılayabiliyoruz. 
Ha Teşkilat-ı Mahsusa ha kontr-gerilla. Force 
Sepsyale, Özel Kuvvet, Teşkilat-ı Mahsusa; hepsi 
aynı kapıya çıkar.  

Ne demişler hacı hacıyı Mekke’de, it iti 
Dakka’da. Türklerin neden bu Türkçülüğe rağbet 
etmediği ortada. Halkımız akıllılık edip üstüne 
alınmamıştır. “Türk mü dediniz beyim, o dediğiniz 
Haymana’da” sözündeki bilgeliği henüz çözeme-
mişiz demek.

Yalnız ortada hala cevaplanmamış bir soru var: 
Yakup Kadri o Allahın unuttuğu köyde ne arıyordu 
ki? Yanlış köye mi gitti yoksa, ortada büyük bir 
roman değil de büyük bir salaklık mı var? Okuruz 
bakarız, şaşarız. 

Haydi hep beraber; Bir başkadır benim memle-
ketim: Lay lay lom!

Bir Başkadır Benim Memleketim
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Bilimde “Kıtalar” Savaşı

Martin Bernal’den Mary Lefkowitz’e Cevap

Martin Bernal

Cornell Üniversitesi

Türkçesi: Fabrika Çeviri Gurubu

Fabrika’nın notu: Martin Bernal’in aşağıdaki 
makalesi “Bryn Mawr Classical Review” adlı yayın-
da yayımlandı. Makalede, Bernal, Mary Lefkowitz 
tarafından kendi tezlerine yönelttiği eleştirilere 
cevap veriyor. Lefkowitz, Avrupa markezciliğin 
büyük ölçüde tarih tahrif edilerek kurulduğunu ve 
bu amaçla uygarlık tarihi içinde Mısır’ın, Samilerin 
ve bir bütün olarak Afrika mirasının silindiğini ileri 
süren Martin Bernal’i ve diğer Avrupa merkezci 
olmayan tezleri Afrikamerkezci olmakla suçluyor.

Bernal’in çalışmasının ilk cildi Kaynak yayın-
ları arasında “Kara Atena” adıyla yayınlandı. 
Bernal’in temel tezlerini bu çalışmadan izlemek 
mümkündür. Lefkowitz’in Bernal’ili eleştiren 
çalışması ise “Afrikadan Değil: Afrikamerkezcilik, 
tarihi mit olarak öğretmenin nasıl mazareti oldu?” 
başlığını taşıyor.

Bizim “bilimde kıtalar savaşı” olarak adlandır-
dığımız bu tartışma, Fabrika dergisinde de uzun 
bir süreden bu yana devam ediyor. Orhan arkada-
şımızın “Aydınlanma Tarikatı” adlı çalışması da bu 
tartışmaya bizden bir katkı sayılmalıdır. Tartışma 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, 
Kara Atena yanında bu çalışmaya da bakabilir.  

Bernal bu tartışmayı “önümüzdeki yüz yılın 
tartışması” olarak adlandırıyor ki bu tez bizim için 
de geçerlidir. Burada, Avrupamerkezciliğin dışın-

da duranlar, aslında “Batı” için de olumlu bir “iş” 
yapıyor; onların köksüzlüğüne ve elbette kibrine 
bir son veriyor. Bu, belki bizim “komplekslerimi-
ze” de son vermek açısından yararlı bir tartışma. 
Doğu olmadan Batının olamayacağı fikri, devrimci 
bir fikirdir. Eğer bu tartışma Avrupa ırkçılığını ve 
ondan kaynaklanan her türlü şovenizmi ortadan 
kaldırabilirse, tarihi yeniden bir “insanlık tarihi” 
haline getirmek de mümkün olacaktır.

Mary Lefkowitz 1991’de Afrikamerkezcikle 
ilk karşılaşmasında hayal kırıklığına uğramıştı. 
Çünkü Yunan uygarlığının Mısır’dan türediğini 
hatta Mısır’dan çalındığını öğreten veya böyle 
kitaplar yazan kişilerin varlığını keşfetmişti. 
Bunlar eski dünya’nın Sokrat, Kleopatra ve diğer 
önemli kültürel figürlerinin Eski Mısırlılar gibi 
siyah olduğunu iddia ediyorlardı.  MÖ II. binyılda 
Yunanistan’ın Afrika’nın hükmü altında olduğunu, 
Yunan din ve gizem sistemlerinin Mısır model 
alınarak kurulduğunu ve Yunan felsefesi denen 
şeyin aslında Masonik tipteki Mısır localarının 
gizli öğretisi olduğunu öne sürüyorlardı. Ayrıca bu 
iddialarına destek olan fikirler büyük tarihi hata-
larla doluydu, örneğin Aristoteles’in İskenderiye 
kütüphanesini kendi geniş çaplı felsefi ve bilimsel 
çalışmaları için talan etmesi gibi. Aslında, tabii ki 
İskenderiye kütüphanesi, Makedonyalı Yunanlar 
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tarafından, Aristoteles’in ölümünden en az otuz yıl 
sonra kurulmuştu.

Eğer Mary Lefkowitz tüm bunların fantazi 
olduğunu ve modern klasisistler ile eski tarih 
uzmanlarının onca özenle toparladıkları gerçeklere 
uymadığını biliyorduysa buna cevap vermek için 
neden bu kadar zahmete girmişti? Kendi açıklama-
sına göre, “çünkü Afrikamerkezci literatür sadece 
belli birkaç bölgedeki okulda değil üniversitelerde 
bile yaygın olarak okunmakta ve öğretilmekte”y-
di. Ayrıca kendi kampüsünde de Afrikamerkezci 
görüştekilere sorular yönelttiğinde kabaca terslen-
mişti. Daha da kötüsü meslektaşları yardımlarını 
rica ettiğinde ona destek vermemişlerdi. Bu gönül-
süzlüklerinin görünürdeki nedeni “tüm tarih zaten 
bir kurgu iken, farklı bakışlardaki öyküler için 
yeterince yer olduğu” şeklindeki izafi görüşleriy-
di. Bu nedenle de Afrikamerkezci tarih yaklaşımı 
Yunan uygarlığının kökeni hakkındaki klasist yak-
laşımıdan daha az doğru sayılamazdı. Ancak Mary 
Lefkowitz’e göre meslektaşlarının yardımcı olma-
yışlarının ardında daha başka önemli bir neden 
yatıyor. Irkçı olarak yaftalanmak korkusu.

Lefkowitz Afrikamerkezcileri dış bilgiden 
yalıtılmış entellektüel bir gettoda yaşayan ve 
öne sürdükleri görüşlerin doğruluğundan çok 
sadece “iyi hissetmek” faktörü ve Afrika kökenli 
Amerikalıların cılız özgüvenlerini güçlendirmek-
le ilgilenen kişiler olarak görüyor. Bu saik için 
bir miktar saygı duysa da, daima nesnel olması 
gereken tarihi yazarken veya öğretirken bu tip 
yaklaşımların yeri olmadığını savunuyor. Bu yüz-
den Afrikamerkezcilerin eğitimin temel ilkelerine, 
hakikate, mantıksal tartışmaya ve açık münazaraya 
verdikleri hasarın karşısında kendisini siper ederek 
mücadele etmek zorunda olduğunu hissediyor.

Bu nedenle bu mitler üzerinde biribirini yine-
leyen bir çok makaleler yazmıştır. Bu yazıda ince-
lenen kitap, bu makalelerin bazı madde ve tartış-
malar ilave edilmiş bir derlemesidir. Kitabın amacı 
Afrikamerkezci saçmalıkları bir seferde herkes için 
ortaya çıkarmaksa da bu saçma görüşlerin çürütül-
mesi başta sandığından çok daha komplike bir hal 
almış olmalı ki kitap oldukça uzun tutulmuş. 
        Daha fazla ilerlemeden önce “Afrikamerkezcilik” 
ile ne kastedildiğine bakmak istiyorum. Mary 
Lefkowitz’in de işaret ettiği gibi terim, dünyaya 
bir Afrikalı gözüyle bakmanın Avrupa merkezci 
görüşten ve onun uzantılarından kaçış için bir yol 
sağlayacağını düşünen Molefi Asente tarafından 
bulunmuş. O zamandan beri “Afrikamerkezci” 
etiketi entellektüel bir yelpaze içinde “tüm iyi şey-

ler Afrika’dan çıkmadır” veya Leonard Jeffries’in 
deyimiyle “Afrika yaratır, Avrupa taklit eder” 
gibi görüşlerden, aralarında kendimi de saydığım, 
Afrikalıların ve Afrika kökenlilerin dünyanın 
gelişmesine hatırı sayılır bir katkıda bulunduğu ve 
bunun son iki yüzyıldır sistematik olarak Avrupalı 
ve Kuzey Amerikalı tarihçilerce yoksayılmaya 
çalışıldığı görüşüne dek bir çok farklı görüşü içe-
riyor.

Mary Lefkowitz bu yelpazenin tamamın-
dan hazzetmiyor. Frederick Douglass, Edward 
Blyden ve W.E.B. Du Bois’yı Afrika kökenli 
Amerikalıların, Eski Mısırla ortak bir Afrika mira-
sını paylaştığını iddia ettiği için sataşıyor. Ancak 
temeldeki itirazı Nil Vadisi ve Mısır üzerine odak-
lanan ve diğer Afrika bölgelerini ve uygarlıklarını 
göreli olarak ihmal eden ve bazı Afrika kökenli 
Amerikalılarca “Nilocentric (Nil merkezci)” olarak 
adlandırılan 20.yy grubuna yönelik. Karşı çıktıkla-
rı arasında ben de dahil olmak üzere John Henrik 
Clark, Cheikh Anta Diop, Yosef Ben-Yochannan ve 
tüm bunların üstünde George G.M. James’ de yer 
alıyor.(1)  

Lefkowitz daha baştan karar vermiş ki 
Afrikamerkezciler bir çok hata yapmış olmalıdır. 
Çünkü Afrikamerkezciler düşman bir dünyayla 
kuşatılmış oldukları ve mutlak, genel gerçeğe sahip 
oldukları sanısındadırlar. Bu da kişiyi detaylara 
özen göstermemeye iter. Bundan daha da önemlisi 
gerekli dilleri öğrenmek için eğitim imkanı, araştır-
malarını sürdürmek için yer ve zaman, kitap almak 
hatta kütüphanelere erişim sağlamak için para, 
akademik kontrol ve redaksiyon yapacak kişileri 
ayarlayacak yayıncılar bulmak konusunda karşılaş-
tıkları olağanüstü zorluklardır. Bu zorlukların hiç-
biri elbette Latin ve Yunan dillerinde (Eski Mısırca 
hariç!) layıkıyla eğitim almış olan, zengin bir kolej-
de çalışan ve Afrika merkezci görüşe karşı saldırı-
larını yazabilmesi için büyük vakıflardan mali des-
tek alan Mary Lefkowitz için söz konusu değildir. 
Aslında asıl şaşırtıcı olan Mary Lefkowitz’in bir 
çok nazari hatalar yapmış olmasıdır.

Örneğin Pelops, onun yazdığı gibi (s.13) 
Argosun efsanevi kurucusu değildi. Onun 
Yunanistan’daki faaliyetleri Elis ve Pisa’da odak-
lanmıştı; Argolid’de değil. Hiyerogliflerin 1836’da 
çözüldüğünü (s.35) belirtiyor. Halbuki hiyerog-
lafleri çözen kişi, Champollion 1831’de ölmüştür. 
Hiyerogliflerin çözüldüğü yıl olarak genelde 
Champollion’un büyük buluşunu gerçekleştirdiği 
1821-1822 yılları veya Precis du systeme hierogly-
phique… eserini yayınladığı yıl olan 1824 verilir. 
Lefkowitz s.77’de ise Nil’in bolluk veren suyunun 
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Güney rüzgarları ile eriyen karın sonucu olduğu 
teorisinin gerçeğe hiç de uzak olmadığını yazıyor. 
Oysa ki bu yanlıştır ve büyük Yunan bilim adamı 
Eudoxos’un da fakına varmış olduğu gibi Nil’in 
suyu Etyoptaki yağmurlar sonucu oluşmuştur.

Hepimiz bu tipte yanlışlıklar yapabiliriz ve 
bu hatalar göreli olarak önemsiz ve zararsızdır. 
Ancak Lefkowitz’in diğer hataları daha az masum. 
Örneğin Eudoxos’un Mısır’a Pers işgali altında 
iken gittiğinin sanıldığını yazıyor. Lefkowitz onun 
Mısır’a gitmişliğinden şüphe etmekte tek başına 
kalmaktadır. Genel olarak kabul edilen görüş 
Eudoxos’un Mısır bağımsız iken(2) yani M.Ö. 
380 veya 370’lerde Mısır’a gittiğidir. Bu hata da 
Lefkowitz’in savruk yaklaşımından kaynaklanmış 
görünebilir. Ancak bu hata Eudoxos’un Mısır’a 
gitmediğini, gittiyse bile Mısır hakkında edindiği 
bilginin Pers yönetimi nedeniyle dolaylı ve muğlak 
bir bilgi olduğunu veya kendi deyimiyle “bilgi 
edinmekte çok ciddi problemlerle karşılaşmış ola-
bileceğini” öne sürerek onun genel davasına yani 
Eski Yunanlıların Mısır hakkında çok az şey bildi-
ği iddiasına hizmet etmektedir.

Daha asli ve önemli bir hata ise “Bu ülkenin 
(ABD) kuruluşundan beri, Eski Yunan ile demok-
rasinin idealleri yakından  bağlantılı olmuştur” şek-
lindeki ifadesidir. Aslında alıntı yaptığı tek kaynak 
çok farklı şeyler söylemektedir:

..1787 ve 1788’de Antifederalistlerin daya-
nabilecekleri hiçbir klasik dayanak yoktu. 
Faydalanabilcekleri herhangi bir temsilî demok-
rasi geleneği oluşmamıştı ve Atina gibi doğrudan 
demokrasi örnekleri ise istikrarsızlık, şiddet, 
çürümüşlük ve adaletsizliği çağrıştırdığı için 
Amerika’daki bir çok demokrasi yanlısı bile 
demokrasi kelimesini  telaffuz etmekten kaçınıyor-
du. Karma hükümetin savunucuları gibi onlar da 
“cumhuriyet” sözcüğünü kullanıyorlardı…(3)

Mary Lefkowitz’in buradaki hatası önemsiz 
görünebilir ama aslında onun genel iddiasında çok 
önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu da Eski 
Yunan’ı saygı ile öğrenmeyen birinin özgürlük 
veya demokrasiye sahip olamayacağı imasıdır, bu 
sönmeyen hürmet meşalesi bizim korkularımızı 
körüklemektedir. Bu yüzden -ima etmektedir ki- 
Afrikamerkezciler özgürlüğün düşmanıdırlar.

Bu iddia Batı geleneği için bile doğrulanamaz. 
17 yy. İngiliz “devrim”i İncil’in kraliyet karşıtı 
yönleri üzerine ve Sakson özgürlük mitlerine 
dayanırken, 18. Yy. Amerikan ve Fransız devrim-
leri Cumhuriyetçi Roma’yı model olarak almıştır. 
Kuşkusuz ki 1820’lerden beri Eski Yunan’ın özel-

likle de Atina’nın imgeleri olumlu bir işleve hizmet 
etmiştir. Diğer yandan iç savaştan önce Güneyli 
yazarlar Eski Yunan ve Atina’yı köleliğin politik ve 
kültürel faydalarını göstermek için kullanmışlar-
dır(4) ve birazdan Mary Lefkowitz’in de yakınen 
bağlantılı olduğunu göreceğimiz günümüz aşırı 
muhafazakârları Eski Yunan imgelerini kendi poli-
tik gündemleri için kullanmaktadırlar.

“Afrika’dan Değil” kitabında bulunan diğer bir 
hata da yazarın istediğini keşfettikten sonra daha 
fazla kontrol etmeyi ihmal etmesi. Örneğin Mısırlı 
rahiplerin Sicilyalı Diodoros’a I.yy.’da verdikleri 
bilgilere atıfta bulunurken Yunanistan üzerindeki 
Mısır etkilerine dair iddilardan alıntı yapıyor ve 
şunu ekliyor:

…“bunların kanunları bir çok Mısırlı adetlerini 
içermektedir”. Ancak Diodoros bu kanunların tam 
olarak neler olabileceğini söylemiyor, muhtemelen 
de bunu kimse bilmiyordu. Erken dönem Yunan 
kanunlarının Mısır kanunlarından esinlendiği 
tarihsel bir kurmacadır. (s.75)(5)

Lefkowitz bir sonraki sayfada Diodoros’un 
spesifik bilgi vermekteki yetersiz olduğu iddiasını 
tekrarlıyor. Diodoros’tan alıntı yaptığı pasaj I.98.2. 
no.lu bölüm. Eğer Lefkowitz biraz daha geriye(6) 
I.77.5. no.lu bölüme gitseydi, Diodoros’un veya 
onun bilgi kaynaklarının herkesin gelirini beyan 
mecburiyeti ile ilgili Solon kanununun Mısır’dan 
uyarlandığını söylediklerini görecekti. Bölüm 
I.79.3’te Diodoros Mısır’dan uyarlandığı düşünülen 
bir başka Solon kanununu meşhur “seisachteia” 
yani “borçların ödenmesi” kanununu açıklıyor. 
Bu kanuna göre bir kimse borcundan dolayı hapse 
atılamaz veya köleleştirilemez. Diodoros’un iddia-
larının doğru olup olmadığı bir yana bırakırsak –ki 
bu sonuncusu bazı kronolojik sorunlara rağmen 
20. yy.da oldukça ciddiyetle ele alınmıştır -bunlar 
Lefkowitz’in öne sürdüğü gibi belirsiz değildir ve 
spesifik örnekler içermektedir.(7) Açıktır ki yaza-
rın Diodoros’u muğlak ve yeterince sarih olmayan 
bir kaynak olarak gösterme arzusu, kendi iddiasını 
zayıflatabilecek referansları gözden kaçırmasına 
neden olmuş.

Mary Lefkowitz’in bazen iddia ettiğim şey-
ler yerine iddia etmediklerime saldırmayı tercih 
etmesini bir iltifat kabul ediyorum. Örneğin benim 
Yunanca hikesios (duacı) kelimesini -ki sonraları 
Yunanlılar Hyksos olarak  telafuz etmişlerdir, 
Mısırca HK3 h3st “yabancı tepelik ülkenin reis-
leri”nden türettiğime inanmaktadır. Bu insanlar 
M.Ö. 18. Yy.da Mısır’ı Kuzey Doğudan işgal ettiler 
ve bazıları Ege’ye devam etmiş olabilirler. Aslında 
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“hikesios”dan türetilmiş görünen Hiko veya hik-
neomai kelimelerinin etimolojisi hakkında bir 
açıklama yapmıyorum. Sadece Hyksos ve hikesios 
arasında bir ilişkinin varlığını ve Mısırca ismin, 
tanrı Zeus’un yerel adı olarak Hikesiosun temelini 
oluşturmuş olabileceğini söylüyorum.

Yaptığım iddialara saldırdığında ise tam olarak 
Afromerkezcileri suçladığı şeyi kendisi yapıyor: 
İspatını argümanlarını desteklemeyen verileri red-
dederek yapıyor. Örneğin Athena isminin Mısırca 
HtNt’den (Sais şehrinin dini ismi, bakire tanrı Neit 
kültünün merkezi) türetildiği konusundaki tekli-
fimin “ustalığını” kabul etmektedir. Fakat başka 
bir alternatif vermediği gibi benim teklif ettiğim 
etimolojinin fonoteğini de sorgulamıyor. Ancak bu 
iddiamı reddediyor çünkü iki ilahe arasında benzer-
lik olmadığını düşünmektedir (sayfa 65). Etimoloji 
için kanıtın anahatları ki III.ciltte daha detaylı 
olarak vereceğim,  I. Ciltte belirlenmiştir ( sayfa 
51-52). Burada Plato’nun da iki ilahe tanıladığını, 
ikisini bağlayan güçlü ikonsal ve resimli kanıtların 
olduğunu ve HtNt’den türetilmesinin ismin ilahe ve 
onun şehri için çift kullanımını açıkladığını net bir 
şekilde yazmıştım.

Birçok Afromerkezcilerin bahanesi olan eği-
tim ve kaynak yetersizliği kendisi için sözkonusu 
değilken Mary Lefkowitz niçin bu kadar çok hata 
yapsın ve bu kadar  çok kaygan argümanlar kul-
lansın? Nedenlerden biri 1991’den bu yana dört yıl 
geçmesine rağmen kitabın aceleyle yazılmış olma-
sıdır.  Kaynağının, popüler ve yarı-popüler basın 
için fazla akademik gezintiler yapmadan tutkulu 
bir aciliyet içinde yazılmış makalelerin bir araya 
getirilmesinden ibaret olduğunu gösteren işaretler 
bulunmaktadır. Ancak bunun, diğer iki etkenin 
etkisinden daha az önemli olduğuna ki ilginçtir 
aşırı Afromerkezcilerle paylaştığı bir durum, ikna 
oldum. Bunlardan birincisi spesifik kısımları 
önemsememesine izin veren mutlak genel bir doğ-
ruya haiz olduğuna dair olan inancıdır. İkincisi ise 
kendisinin ve ittifakçılarının kuşatılmışlık  hissidir 
ve bu nedenle bazen açık akademik bir tartışmanın 
gereklerini terketmeye mecbur hissetmektedirler. 

Onun genel gerçeği, Yunan medeniyetinin 
herhangi önemli bir kısmının Mısır’dan alınma-
dığıdır. Bunda Yunan ve Roma geleneğini geçtiği 
gibi klasikçi çoğu meslek arkadaşlarından da daha 
iler gider. Örneğin Plato’nun Mısır’a gittiği hakkın-
da aşırı şüphecidir çünkü ziyaretlerin sadece geç 
Helenistik dönemde (M.Ö. I. yy) ortaya çıktığına 
dair olan kaynakları göz önüne alır. Fakat konu 
üzerindeki en son çalışmalara göre yolculuk gelene-
ği Plato’nun yeğeni ve ondan sonra Akademinin(8) 

başı olan Speusippos’a kadar geri gider. Aynı şekil-
de  Mary Lefkowitz 19 ve 20. yüzyıldaki klasik 
akademik çalışmalara da meydan okumaktadır: 

“Bildiğim her ingilizce çeviri ( Heredot II 
43.2’nin)  Heracles’in uzaktan Mısır’dan  geldi-
ğini söylemektedir. Fakat çeviri yanlış. Heredot, 
Aegyptus adındaki adamı kastetmektedir, ülke 
olan Aigyptos’ı (Mısır) değil” (s.25). 

Onun geleneksel sağduyudan bu sapışının 
dayanağı daha önceki çalışanların ön ek “apo” yu 
yanlış tercüme etmelerinden gelmektedir. Ona göre 
apo öneki bu bağlamda sadece “soyundan gelmek” 
anlamında kullanılabilir ve “eğer ülke olan Mısır’ı 
kastemiş olsaydı  ek kullanmış olmalıydı”. (s181). 
Tüm çevirmenlerin Egypt’i Aigyptos’a tercih 
etmelerinin üç nedeni var. Birincisi hiçbir mitog-
rafiker Aigyptos’un yaşayan tek oğlu Lynkeus ile 
Herakles’in ebeveynlerinden(9) biriyle bile arasın-
da bir bağ olduğunu göstermemiştir. İkinci olarak 
herhangi bir ayrım yapmaya gerek yoktu çünkü 
Danaos’un ikiz erkek kardeşi, efsanevi Aigyptosun 
direkt Mısır’dan geldiği varsayılmaktaydı. Üçüncü 
nedense önceki bilimadamları Heredot’un burada 
apo’yu kullanmasıyla ilgilenmiyorlardı. Lefkowitz  
o (cansız şeyler için o) ve ek arasındaki farkı abar-
tıyor. Heredot’un apo’yu bir yerden hareket olan 
orijinal anlamında kullandığı yüzlerce örnek var. 
Ap’Aigyptou tümcesi birkaç bölüm sonraki mısra-
larda iki kez görünüyor, Melampos Mısır’da öğren-
diği şeyler Yunanistan’a getirdi ve “ Neredeyse 
tüm tanrıların isimleri Yunanistan’a Mısır’dan 
geldi.”(10)  

Mary Lefkowitz’in buradaki zorlama iddiası 
Yunan’ı Mısır’dan ayırma konusundaki istekliliği 
ve Afrikamerkezcilerin gözünü korkutmak üzere 
dil bilgisini kullanma arzusu ile kolaylıkla açık-
lanabilir. Lefkowitz’in Yunanca ve Latince bilgisi 
şüphe götürmez. Diğer taraftan, bu dilleri bilmesi-
ne rağmen, dilbilim hakkında fazla bilgisi yoktur 
ve Mısır ve Yunan arasındaki ilişilere bakarken ala-
kalı bir alan olan dil ilişkisinden de hemen hemen 
hiç anlamamaktadır. Örneğin şöyle der: 

“Gerçek Mısırcayı okuyabildiklerinde…. Mısır 
ve Yunan kültürü arasındaki ilginin düşündükle-
rinden daha az yakın olduğunu açıkça gördüler.  
Mısırca Afrika-Asya ailesine aitken Yunanca Hint-
Avrupa dili olup Latince gibi Sanskrit ve Avrupa 
dillerine akrabadır. (s 57-8)”

Dil ailesi ilişkileri süphesiz doğru ancak bil-
diğim kadarıyla hiçbir Afrikamerkezci Mısırlılar 
ile Yunanlılar arasında genetik bir ilişki olduğunu 
iddia etmemiştir. Onların ve benim iddia ettiğimiz 
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şey Eski Mısır kültürünün Yunan Kültürü üzerin-
de yoğun bir etkisi olduğu ve bunun Yunanca’daki 
Mısırca’dan alınan çok sayıda kelimelere yansıdığı-
dır. (11)  Mary Lefkowitz başka bir dilden kelime 
almanın genetik ilişkilerden çok dönemsel ilişki-
leri yansıttığını anlamamış görünüyor. Örneğin 
Çinliler genetik olarak Koreli ve Japonlar’a, Mısır 
ve Samiler’in Yunanlılar’la olduğundan çok daha 
uzak olmakla birlikte, Korece ve Japonca Çince’den 
alınmış kelimelerle doludur.(12)

Bir başka yerde ise şöyle yazıyor:
“Muğlak benzerlikler sözcükler arasında 

herhangi bir bağlantı olduğunu kanıtlamaz. Ses 
kaliteleri biribirine benzeyen ünlü ve ünsüz harfler 
sözcükler bir dilden diğerine geçerken asimile oldu-
ğu için değişir ve hatta başka dilden alınan ödünç 
kelimeler bile değişime uğrar: Mesela Latinleşmiş 
Yunanca kelime episcopus M.S. 9.yy’da Saksonların 
ağzında Bishop’a dönüşmüştür.(s.23-4)” (13)

Son cümle, okuyucularını onun bilgisi hak-
kında etkileyebilir, fakat aslında bu onun temel 
argümanını zayıflatmaktadır. Eğer birbirine ben-
zemediği açıkça görülen episcopus ve bishop gibi 
iki kelime ilişkilendirelebiliyorsa, bu da semantik 
parallelliklerin, muğlak benzerliklerin dikkate 
alınmasını gerektirir. Ayrıca Mısır ve Yunan gibi 
binlerce yıl kültür alışverişinde bulunmuş iki ülke 
söz konusu olduğunda olta atacak alan çok daha 
genişlemektedir ve bir çok  fonetik benzerlik bulu-
nacaktır.

Şunu söyleyerek devam ediyor: “Linguistler 
epeydir göreli olarak çok az Mısırca sözcüğün 
Yunanca’ya girmiş olduğunun farkındadırlar.” 
Temel Yunan lügatinin yarıdan fazlasının Hint-
Avrupa kökenli sözcüklerle açıklanamadığından 
bahsetmiyor veya Kara Athena I kitabımda uzun 
uzun tartıştığım fikirleri göz önüne almıyor. Bunlar 
a) Yunanca sözlük hazırlayanlar Eski Mısırca’yı 
bilmiyorlardı. b) Hiyerogliflerin ilk kez çözüldü-
ğü 1820’lerden beri önemli veya temel Yunanca 
sözcükler için Mısırca kökenlerin bulunmasının 
istenmeyişinin ideolojik sebepleri vardır. Belirtmek 
gerekir ki  çalışmamın geniş kabul görmüş olan 
kısmı da tarihsel ve ideolojik olarak kesinlik taşıyan 
bu kısmıdır.(14) Fakat Mary Lefkowitz, Mısır ve 
Yunan arasında Mısır’ın Büyük İskender tarafından 
fethine kadar kayda değer bir temas olmadığından 
emindir ve genel doğrusuna sadakati onu iddiasının 
tüm kıvrımlarına sıkı sıkıya asılı tutuyor.

Dil bilgisi ile etkileme ve gözdağı vermek 
amacı, daha kitabın en başında çalışma arkadaşı 
Guy MacLean Rogers’a yaptığı Latince ithaftan 

anlaşılıyor. Satırlar çevirilmemiş ve kaynağı 
belirtilmemiştir. Aslında Horace’nin (I vii) Yunan 
Salamis’inden kovulduktan sonra yeni ve daha 
büyük bir Salamis kurmak için Kıbrıs’a yelken 
açan Truvalı efsanevi kahraman Teucer için yazdı-
ğı bir methiyeden alınmıştır.(15) Son beyitte şöyle 
denmektedir:

“Evet cesur kahramanlar, benimle kalıp beter 
talihsizliklere katlananlar, şimdi endişeyi kovun 
şarapla! Yarın yine kadir yelkenimizle yola çıkaca-
ğız.” (Mary Lefkowitz sadece italik kısımları alıntı 
yapmış) (16)

Şimdi, bu hangi kişisel bağlantılara veya içki 
partilerine atıfta bulunuyor bilmiyorum ama siyasi 
mesaj basit. Afrikamerkezcilik açısından bakınca, 
bu “hakkını arama mücadelesi” olarak adlandırı-
labilir. Mary Lefkowitz şuna inanıyor ki kendisi 
ve yoldaşlarına bir çok iftira ve onun deyimiyle 
“çamur” (p.10) atılmıştır ama er ya da geç haklılık-
ları ispatlanacaktır.

Mary Lefkowitz’in mantıksızlığa ve “politik 
doğruluk” denen iblisin güçlerine karşı savaşan 
küçük bir direnişçi gruba ait olduğu hissiyatı 
Afrikamerkezcilikle karşılaşmasından öncedir. 
1991’den önce Klasiklerde feminist saçmalık ola-
rak gördüğü şeye musallat olmuştu [17a]. Her iki 
mücadelesinde de aşırı sağdan kuvvetli yardım-
cıları olmuştur. Afrika’dan Değil’in önsözünde 
Wellesley Kolejine ve Bradley ve Olin Vakıflarına 
bağışları için teşekkürlerini sunmuştur.(17) Son 
ikisi Ulusal Gözden Geçirme, Miras Vakfı ve 
Ulusal Bilimadamları Birliği (NAS) gibi bir çok sağ 
örgüte en cömert katkıları sağlayan kurumlar ara-
sındadır. Mary Lefkowitz,  NAS’ın danışma kuru-
lunda Jeane Kirkpatrick, Peter Diamondopoulos ve 
3 düzine kişiyle daha beraber yer almaktadır ve bu 
birliğin Akademik Sorular isimli dergisinde aktif 
bir rol oynamaktadır. Tüm bu organizasyon ve der-
gilerin başlıca derdi, üyelerinin ve katkı sağlayan-
ların görüşüne göre sadece toplumu değil eğitimi 
ve entellektüel medyayı da içine alıp sürükleyen 
liberalizm ve çokkültürlülük dalgalarından geri 
dönmektir.(18) Bu kendilerini neden kuşatılmış 
sandıkları ve düşmanlarının gerçek ya da gelecek-
teki kurbanları olarak gördüklerini açıklar. 

Bu durum birçok zenci afrikamerkezci tarafın-
dan da tecrübe edilen izole edilme ve eziyet hissine 
benzer. Zira afromerkezcilerin Mary Lefkowitz 
gibi dışardan ve düşmancıl olanlardan gelen müda-
helelere karşı gösterdikleri hoşgörüsüzlük bu şekil-
de açıklanabilir. Ancak temel bir fark bulunmakta-
dır: Afromerkezciler gerçekten sosyal ve akademik 
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bir gettonun içindedirler. Halbuki o ve destekçileri 
büyük ölçüde hayali bir gettodalar. Afromerkezci 
zenci bilginlerin aksine -ya da beyaz liberallerin- 
çok geniş maddi fonlara sahiptirler ve birçok pres-
tijli dergiye erişimleri vardır.(19)  Afrika’dan Değil 
kitabı Lefkowitz’in New Republic, The Wall Street 
Journal, Partisan Review, The Chronicle of Higher 
Education and Academic Questions gibi dergilerde 
çıkan makalelerinden oluşmuştur. Bu nedenle o ve 
onun tutucu yoldaşları araştırma yapmak, bulguları 
yayınlamak ve akademik tartışmalarda özgürce yer 
almak için her türlü fırsata sahiptirler. Tüm bunla-
ra rağmen kendisi aşırı uçtaki Afrikamerkezciler 
kadar hoşgörüsüzdür. 

Kişisel bir örnek vereyim. O ve meslektaşı Guy 
Rogers (yukarda adı geçen)  Kara Atena Revisited 
isimli kitabın yayınlanmasını organize ettiler. 520 
küsür sayfalık bu oldukça kalın kitap Kara Atena 
için yazılmış  kitap eleştirilerinden, özellikle 
kitaba düşman içerikli olduğu için seçilenlerden 
oluşmuştu.(20) Kitabın yazarı olmama rağmen, bu 
projeden haberdar edilmedim ve kitabı durumdan 
rahatsız olan bir katılımcıdan aylar sonra öğrendim. 
Bir cevap yazabilmek için derlenen parçaları bir an 
önce görmek istediğimi belirttiğim bir e-postayı 
derhal Mary Lefkowitz’e gönderdim. Bana, benden 
bir cevap istemediklerine karar verdiklerini açıkla-
yan bir yanıt aldım. Saygın bilimsel çalışmalarda 
sözkonusu yazarın hayatta ve cevap verme arzu-
sunda olduğu durumlarda böyle bir cevap yazısını 
koymamanın çok tuhaf olduğunu yazdım kendisi-
ne. O da çoğu parçanın zaten başka yerlerde çıkmış 
olduğunu ve onları zaten yanıtlamış olduğumu söy-
ledi. “ Peki bunlar kitapta bulunacak mı?” “Hayır, 
onların konulmamasına karar verildi.” Fikirlerin 
serbest piyasası için bile çok fazla!

Lefkowitz’in Afromerkezci iddialara karşı baş-
lıca hücumlarına geçmeden önce, yaklaşım ve yön-
temle iligili olarak iki önemli konuyu göz önüne 
almak gerekiyor. Bunlardan ilki Mary Lefkowitz, 
önyargılarının olabileceğini kabul ettiği ancak 
bunların “belirli bir politik amaca ulaşmak için 
bilinçli olarak koyulan bir önyargı”dan çok farklı 
olduğunu söylediğinde ortaya çıkıyor (s.161). Kendi 
önyargılarının neler olduğunu söylemiyor, ancak 
bunlardan en önemli iki tanesi kitap boyunca gayet 
açık olarak ortaya çıkıyor. İlki, Avrupa Afrika’ya, 
Yunanistan da Mısır’a hiç bir şey borçlu değildir ve 
ikincisi, eğitimsiz yabancılar eğitimli ve salahiyetli 
kişilerin vardığı sonuçları sorgulayamazlar. On 
yıl önce, “belirli bir politik amaca ulaşmak için 
bilinçli olarak koyulan bir önyargı” sahibi olmakla 
suçlanmaktan kaçınabilirdi, çünkü o zaman Mary 

Levkowitz ve onun gibiler eksiksiz bir akademik 
güce sahiptiler. Bu duruma ulaşmaları da 19.yy 
boyunca Avrupalı ve Ari kültürün Afrika’ya 
ve “Sami”lere borçlu oluşunu inkar etmekte 
açık ideolojik ve politik emelleri olan Kuzey 
Avrupalı bilginler sayesinde olmuştur.(21) Fakat 
1991’den beri Mary Lefkowitz’in kendisi, benim 
ve Afrikamerkezcilerin çalışmalarını itibardan 
düşürerek “politik bir amaca ulaşmak için bilinçli 
olarak önyargılar koymak”tadır, muhafazakar gün-
demin maddelerinden biri olan bu politik amaç, çok 
kültürlülük (veya kültür çeşitliliği) görüşünden geri 
dönmektir.

İkinci konu, Mary Lefkowitz’in kendi deyişiyle 
“doğrulanmış gerçekler” ile “kabul edilebilir iddia-
lar” arasında kati bir ayırım yapılmakta olduğuna 
dair ısrarıdır (s.51). Bu benim “kanıt” ve “akla 
uygunluk” tanımlamalarımla paralel görünüyor. 
Mesela altı milyondan fazla Yahudi ve diğer 
kökenden insanın Naziler tarafından öldürüldüğü 
bir soykırıma dair kesin kanıtlar olduğunu kabul 
ediyorum. Halbuki Mary Lefkowitz bu yaygın 
olarak dokümante edilmiş olayın 2500 yıl önceki 
Yunan uygarlığının karanlık kökenlerinin yeni-
den yaratılması ile aynı düzlemde ele alınmasının 
saçma olduğunu düşünüyor. Oysa bu noktada kanıt 
veya “doğrulanmış gerçekler” sathında değil “akla 
uygun görüş” sathında hareket etmekteyiz. Ayrıca, 
kendisi genelde muhafazakar, genelde beyaz okurla-
rının karşısında makullüğe veya kabul edilebilirliğe 
sık sık başvuruyor, en azından Afromerkezcilerin 
başvurduklarından çok daha sıklıkla.

Mary Lefkowitz Yunan kültürününün Mısır’a 
yüklü borcu olduğuna inanmış çok sayıdaki 
Yunanlı ve Romalı yazarı inkar eden modern 
klasik yapıyı takip ettiği için, eski çağa ait bu tanık-
lıkların üstesinden gelmek üzere sık sık “görünüşe 
göre”, “açıkça”, “görünmüyor”, “ya eğer ….?”, 
“…..neden olmasın?” gibi kelimeler ve tümleçler 
kullanma zorunda kalıyor. Bunun uçtaki bir örneği, 
Platon’un “Cumhuriyet” eserini idealize edilmiş bir 
Mısır hayali üzerine kurduğu hakkındaki eski bir 
geleneği ele alış tarzıdır. Şöyle yazıyor: 

“Bernal hikayeyi …. olduğu gibi alıyor.  Ama 
gerçek kaynak büyük olasılıkla bir komedideki 
sonradan ciddiye alınmış bir espriden geliyordur.” 
(s.82)

Bu  “garanti bir gerçek”  mi yoksa “kabul edi-
lebilir bir iddia” mı? Her ikimiz de “rekabetçi bir 
inandırıcılık” zemininde hareket ediyoruz.

Afromerkezci iddiaları yıkmak üzere 
Lefkowitz’nin bazı girişimlerine dönersek;  
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Hannibal’ın oyun yazarları, Terence Afer ve St. 
Augustin’in zenci olmalarına inanmanın çok çok 
güç olduğunu iddia ediyor, eğer “Zenci” kelime-
siyle Batı veya Orta Afrikalı görünümüne sahip 
kişi demek isteniyorsa.  Kartacalı Afrika nüfusu-
nun %20’sinin “zencimsi” lerden oluştuğuna ve 
İtalya’da Hannibal’ın paralı askerlerine “üzerinde 
“zenci” başı ve filler olan madeni paralar ödediğine 
dikkat çekmek gerekiyor.(22) Fakat üst sınıftan bir 
Kartacalı olan Hannibal, büyük ihtimal soyunun 
Levant’taki Tyre metropolisine giden izini sürdü. 
Terence ve Aziz Augustine Kuzey Afrika’da 
doğup büyümüşlerdi ve onların Kuzey Batı 
Afrikalı soyundan geldiklerine inanmak için her 
türlü neden var. 

Sokrat’ın zenci olduğu iddiası ile ilgili olarak 
Mary Lefkowitz daha önceki bir makalesinde, 
herhangi bir şekilde onun Afrika kökenli olma 
olasılığını şu sözlerle çürütür: “komedi şairleri 
Sokrat’la bir Etopyalı olduğu için dalga geçme şan-
sını atlamazlardı”. Buna cevap vermekten kendimi 
alıkoyamadım: Sokrat kendi öğrencileri Platon ve 
Xenophon tarafından bir “silenus” olarak tasvir 
edilmişti ve daha sonraki dönemdeki heykeltraşlar 
bunu, onun çok kısa bir burun, geniş burun delik-
leri, geniş bir ağız ve fırlak gözler olarak portresini 
yaparak yorumlamışlardı. Bu nedenle Sokrat’ın 
Atina vatandaşı olduğu açık ve Yunan kültürüne ait 
olmasına rağmen , bu onun “mükemmel” Avrupalı 
hatları olmasını gerektirmez. (23) Kitabında, bu 
iddianın “ustaca yapılmış” olduğunu kabul ediyor 
fakat yanlış olduğunu söylüyor: “Eğer bir silenu-
sa olan benzerliğini kökeninin nereden olduğunu 
bulmak için kullanacaksak, aynı şekilde onun at 
kulaklı ve kuyruk sakallı insanlardan geldiğini 
çıkarmak da aynı derecede mantıklı olurdu.” (s. 30) 
Bir kez daha o eski çağın insanlarını- bu sefer hey-
keltraşları-yanlış yapmış olarak görüyor.  Bilmeleri 
gerekirdi ki bir Afrikalı yüz siması önermek onu at 
uzuvları ile tasvir etmekle aynı absürdlüktedir.

Madeni paralar üzerinde yer alan gösterimleri 
dışında Kleopatra’nın çağdaş bir portresi yoktur. 
Fakat görünüşünün Akdenizli tipinde olduğuna 
inanmak için her türlü sebep bulunmaktadır. 
Bu nedenle ne Afromerkezcilerin resmettiği 
gibi Batı Afrikalı ne de Elizabeth Taylor gibidir. 
Kleopatra’nın büyükannesinin etnik kökenleri 
hakkında bazı şüpheler vardır. Mısırlı veya Nubyalı 
olmuş olabilir ve böyle bir durum, eğer Viktoria 
İngilteresi’nde ya da 20.yy başlarında İngiltere veya 
Amerikada yaşasaydı Kleopatra’yı beyazlar arasın-
da “evlenilemezler” sınıfına sokardı. Ancak Mary 

Lefkowitz  bu olasılığın uzak olduğunu söylemek 
hakkına sahiptir. 

Şimdi Mary Lefkowitz’in saldırı ve öfkesinin 
özüne geliyoruz: Yunanlılar’ın Mısır dinini, felse-
fesini ve bilimini  çaldıkları suçlamasına. Burada 
birinci yüzleşilecek konu  Hermetik külliyatla 
ilgili sorundur. Çoğu tinsel kabul edilme törenleri 
ile ilgili olan ve gizemli bilgelik figürü veya ilahi 
Hermes Trismegistos üzerinde yoğunlaşan bu 
tasavvufi ve filozofik diyaloglar, Mısır’da M.Ö. 
I. yy’dan itibaren ortalıkta dolaşıyordu. Yunanca 
yazılmasına, Platoncu ve neo-Platoncu yazılarda 
bulunan birçok fikir ve özellikleri taşımasına 
rağmen, tasvir edilen karakterler Mısırlı’dır. Bu 
konuda Lefkowitz 20.yy’ın başlarında geçerli olan 
standard yorumu benimser. Bu yoruma göre 17.yy 
başlarında  bu metinlerin sahte oldukları ortaya 
çıkarılmıştı. Aslında Yunanca yazılmışlardı ancak 
yazarlar ünlerini artırmak için kendilerini edebi bir 
kendini beğenmişlikle Mısırlı olarak bir tanıtmış-
lardı. Yukarı Mısır’daki Nag Hammadi’de aslında 
1945 yılında bulunan Koptik Gnostik metinler 
kitaplığının 1970’lerde yayınlanmasından beri 
bilimsel düşüncenin tam tersine döndüğünü göz 
ardı etmektedir. Bunlarla Hermtik Korpus arasın-
daki gayet açık olan paralelliklerin sonucu çağdaş 
bilimadamı Garth Fowden’ın kulak verirsek şöy-
ledir: 

“Geleneksel Mısır düşüncesine ve gnostizme 
daha yakın bir ilişkiler çerçevesinden bakıldığında 
hızla artan sayıda birçok bilimsel çalışmanın konu-
su Hermetizmin entelektüel bağlamı ve kökenleri 
olmaktadır.”(24) 

Hermes’in Mısırdaki dengi, bilgelik tanrısı 
Tot’dur ve Hermes Trismegistos isminin “Büyük 
Tot Thrice”’ şeklinde güzel bir Mısırca prototipi 
vardır. (25)  Ancak, Mary Lefkowitz gayet sert-
çe: “Mısır dilinin kökeninin nereden türediğine 
dair yazılı herhangi bir kayıt yoktur” demektedir 
(s101).  Kıptîce metinlerdeki yakın paralellik dışın-
da, aslında Tot ile bir havari arasındaki tamamen 
Hermetik tarzda bir diyoloğun büyük bir kısmını 
kapsayan çok sayıda Demotik (geç Mısır dönemi) 
papirus vardır. Ayrıca, Mary Lefkowitz iddiasını 
büyük Mısır bilimcisi Sir William Flinders Petrie 
tarafından ileri sürülen fikirlere bağdaştırmıyor. Bu 
iddiaya göre Hermetik külliyattaki bazı metinler 
M.Ö. 6.yy daki Pers dönemi kadar eskiye gider.(27)  
Bu nedenle gerçekte Hermetik metinlerle Platonik 
ve neo-Platonik felsefe arasındaki en azından bazı 
benzerliklerin  Plato ve onun yandaşlarının Mısırca 
kaynaklardan yararlanmalarının bir sonucu olabilir. 
(28) 
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Bu bizi, ana sorun “Çalınmış Mirasa”’ getirir. 
Mary Lefkowitz, fikirlerini Mason geleneğinden 
aldıkları için ki bu iddia 18.yy romanlarına, özel-
likle Abbe’nin Sethos’una dayanır, George James 
ve diğer Afromerkezci yazarlara çok fazla vurgu 
yapar. Bu da onun ortodoks klasikçiler tarafın-
dan öğretilen “gerçekler” ve Afromerkezcilerce 
ortaya atılan “kurgu” arasında yaptığı ayrımı çok 
güzel bir şekilde destekler. Kuşkusuz “Çalınmış 
Miras”’ta ve diğer Afromerkezci yazılarda ileri 
sürülen Masonluktaki mertebelerin ve kabul edil-
me törenlerinin bir çok detayı bu romanlardan türe-
tilmiştir. Ancak Mary Lefkowtiz’in itiraf ettiği gibi 
bu romanlar bilimsel niteliğe sahipti ve eski Yunan 
ve Latin kaynaklarına dayanıyorlardı, ki Yunan 
gizemlerinin ve bilgeliğinin Mısır orjinini vurgula-
maktaydılar.  Fakat gene de kendisi Herodot’u özel 
bir durum olarak değerlendirip yok sayabilmekte-
dir. Yine Diodoros, Strabo ve Helenistik ve Roman 
dönemlerde yaşayan diğer yazarları “geç” dönem 
olarak nitelendiriyor ki 20.yy’da yazan birisinden 
böyle bir şeyi duymak biraz şaşırtıcı geliyor.  Şöyle 
yazıyor:  

“Mısır Gizem Sistemi diye bir şey hiçbir zaman 
olmamıştır. Gizem kavramı ya da kabul edilme 
ayinleri temel olarak Yunan’a aittir ve Mısır gizem-
leri hakkındaki bilgilerimiz Mısır’ın Yunanlılar ve 
Romalılar tarafından işgal edilip onlardan etkilen-
diği döneme denk düşer.” (s.157)

Gizemler doğaları gereği gizemlidirler ve 
çok nadir  olarak doğrudan tanımlanırlar. Ayrıca 
Mısır kabul törenlerinin iki detaylı tasviri Roma 
döneminden gelmektedir. Biri, Kuzey Afrikalı 
yazar Apuleius tarafından yazılan Latince roman 
“Altın Eşek”’deki bir tasvirden gelmektedir. Diğeri 
ise eski ibadet merkezlerinden Abidos, Busiris ve 
Karnak’ta yer alan Horsiesis adlı bir rahibin kabul 
törenlerini tasvir eden Mısırca metnin bulunduğu 
papirusdur. 29 Her iki ayinde de üç çarpıcı özel-
lik vardır. Birincisi, tamamen Mısır geleneğine 
dayandıkları görünmektedir. İkincisi, pasajların 
birçoğu Ölüler Kitabı ya da orijinal ismiyle Gün 
ile İlerlemek’te bulunan pasajlara benzemektedir. 
Üçüncüsü de, en ünlü Yunan gizemlerinin icra 
edildiği yer olan Atina’nın kuzeydoğusundaki 
Eleusis’te yapılan ayinlerin bir çoğu ile bu ayinler 
arasında bir paralellik görülmektedir. 

Şüpheci bilim adamı, Profesör Gwyn Griffiths, 
bu üç benzerliği bağdaştırmaya çalışmıştır. 
İddiasına göre mevcut hayatta ruhun yeniden 
doğuşu temasının temeli Eski Yunan ve Elevsis’e 
özgüdür. Ancak şunu da eklemek zorunda hissedi-
yor: “Fakat Mısır’da da Helenistik dönem esnasında 

aynı tema çok eski bir cenaze merasimi geleneğinin 
uzantısı olarak geliştirilmiş olabilir”.(30) Yani Eski 
Yunan ve geç dönemlerindeki Eski Mısır, her ikisi 
de  biribirinden bağımsız olarak yaşayanlar için 
ölü ruhların yoluculuğunu temsil eden ayinler icat 
etmişlerdir. Ancak Mısır ritüellerin uygulanmasıyla 
eski Mısır ayinleri yeniden can bulmuş ve Yunan 
ayinleri bunlar üzerinde gelişmiştir şeklindeki 
Mısır delisi fantazyanın yayılması ile bu gerçek 
zaman içinde karıştırılmış. Bu, Yunan ayinlerinin 
Mısır ayinlerinden türemiş olduğunu düşünen eski 
görüşü açıkça kabul etmek varken oldukça kulla-
nışsız bir iddiadır.

En azından yüzeysel bir seviyede bile, Demeter’e 
tapınmak için yapılan tören ve ayinler Abidos’ta 
ve Mısır’ın diğer kutsal merkezlerinde Osiris 
için yapılanlarla benzerlik taşımaktadır. Ayrıca 
Elevsis’te M.Ö. 9. veya 8. Yüzyıla ait bir mezarda 
Mısırlılar’ın kutsal saydığı bokböceği tılsımları ve 
İsis’in -Eski Yunan’daki muadili Demeter- bir sem-
bolü bulunmuştur.(31) Bu nedenlerle, klasisistlerin 
büyük çoğunluğunun inkarına rağmen, 20. yüzyı-
lın önde gelen uzmanları Demeter kültünün Truva 
savaşı öncesinde veya bugün Geç Bronz Çağı diye 
adlandırdığımız dönemde Mısır’dan alındığında 
hemfikirdirler. Bunlar arasında 20.yüzyılın ilk yıl-
larındaki Elevsis çalışmalarını yürüten ve detaylı 
çalışması muhafazakarlar tarafından bile saygı 
gören Paul Focart en çok itibar edilen kişidir.(32) 
Charles Picard Foucart’ı çürütmeye çalışmasıyla 
bilinir, buna rağmen 8.yüzyıl öncesinde Elevsis 
ayinlerinin büyük derecede Mısır etkileri taşıdığını 
kabul etmiştir.(33) 1971 yılında İngiliz bilim adamı 
A.A. Barb da temel benzerliklerin farkına varmış-
tır.(34) Hatta katı bir ayrımcı olan Jean Hani bile 
İsis ve Demeter’den bahsederken “Görünen odur 
ki tarih öncesinden bu yana Eski Mısır ve Yunan 
arasında bir çeşit karşılıklı kavrayış olmuştur” iti-
rafında bulunmuştur.(35)

Mary Lefkowitz ruhun mevcut hayatta yeniden 
doğuşunun sadece Eski Yunan’a özgü bir kavram 
olduğunu ve Ölüler Kitabı’nda ruhun yolucukları 
ile ilgili anlatılan Mısır tasvirlerinin sadece tasvir 
olduğunu ve ayinlerle bir alakası olmadığını iddia 
eden muhafazakar çizgiyi takip ediyor. Halbuki 
Apuleius ve Horsiesis kaynaklarının sağladığı 
delillerden başka I.Seti (M.Ö. 1309-1291) için 
yapılan bir yeraltı anıt mezarı mevcuttur. Bu yapı, 
Ölüler Kitabı’ndan bölümler ve hiyeroglifler işlen-
miş karmaşık geçitleri ve gizemli bir dini oyunun 
metinleri ile süslenmiş bir hol ile tuhaf bir yeraltı 
adası gibidir.(36) Yapının ayinler için kullanıldığını 
düşünmek oldukça mantıklıdır. Bunlar ilaveten, 
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M.Ö. 17.yy’a dek geri gidildiğinde, hayatta olma-
sına rağmen “m3’hrw” veya “Sesin Gerçeği” diye 
adlandırılan -ki bu isim genelde ölümsüz ölüler için 
kullanılır, kişilere yapılan atıflar vardır.(37) Hatta 
Ölüler Kitabı’nda anlatılan ritüellerden birine katıl-
dığını söyleyen bir kişiden sözedilmektedir.(38) 
Bu durumda kanıtların uyumu göstermektedir ki 
Ölüler Kitabı yaşayanların yaptığı ayinler için de 
kullanılmıştır; Yunan gizemleri ve bunlarla iliş-
kili ayinlerin Mısır’dan türediğini savunan antik 
görüşü kabul etmek gerekir. Bu iddianın kesinlik 
içeren kanıtlara dayanmadığını kabul ediyorum 
ancak diğer iddialara göre çok daha akla uygun bir 
görüştür. Fakat Mary Lefkowitz’in Yunan gizem-
leri ve ritüelleri üzerinde Mısır etkisi olmadığını 
iddia etmesi ve bunun da ispatlanmış gerçeklere 
dayandığını söylemesi saçmadır.

Memphis’te ve diğer Mısır şehirlerinde “kole-
j”ler veya “üniversite”ler olup olmadığı konusu 
ise tanımlamanın nasıl yapıldığına bağlıdır. En 
azından Eski Krallık döneminden (M.Ö. 3000 yıl-
ları) beri uzmanlaşmış katipler, hekimler ve büyü-
cülerden meydana gelen ayrıntılı bir bürokratik 
kurumun varlığı ve Orta Krallık döneminde (M.Ö. 
2000 yılları) “pr’nh” yani “Hayat Evi” diye adlan-
dırılan bir kurumun varlığı bilinmektedir. Mısır 
uzmanları “Hayat Evi”nin nasıl değerlendirileceği 
konusunda ikiye bölünmüşlerdir. Alan Gardiner 
gibi bir kısım uzmanlar bunun sadece bir nevi 
“scriptorium” yani papirüslerin saklandığı bir arşiv 
olarak tanımlamaktadır.(39) Diğerleri ise “Hayat 
Evi”nin bir çeşit üniversite olduğu kanaatindedirler. 
Örneğin Mısır uzmanı P.Derchain, Pers işgalinin 
ilk döneminde M.Ö. 525-404 yılları arasında bu 
kurumlarda tıptan, astronomi, matematik, efsa-
neler ve mumyalama yöntemlerinden coğrafyaya 
kadar bir çok alanda yazılmış papirüsler bulundu-
ğunu, yani bu kurumların Mısırlılar’ın tüm felsefi 
ve bilimsel bilgilerinin eksiksiz bir toplamının bir 
arada bulunduğu yerler olduğunu söylüyor.(40) 
Konu elbette tartışmaya açık bir konudur ama aynı 
derecede açıktır ki Mary Lefkowitz antik dönem 
ve 18.yy arşatırmacılarının ve Afrikamerkezcilerin 
tarif ettiği “Mısır Kolejleri”nin tamamen kurmaca-
ya dayandığını iddia ederken hata etmektedir.

Eski Mısırlılar’da bilim var mıydı ve eğer var 
idiyse bunun Yunanlar üzerinde kayda değer bir 
etkisi olmuş muydu? Bir kaç yıldır bu iki görüş 
üzerinde çalışmakta ve muhakeme yapmaktaydım. 
Bu görüşler üzerindeki argümanlarımı Harvard ve 
Cambridge üniversiteleri Bilim Tarihi ve Felsefesi 
bölümlerine sunduğumda bazı dinleyiciler bana 
katıldı, kimileri katılmadı ancak sunduğum görüş-

ler akademik bir tartışma için mantığa uygun bir 
konu olarak kabul gördü. Hatta Rönesans Bilimi 
tarihçisi Robert Palter ile aramızda bu konu üze-
rinde bir polemik doğdu.(41) Kimin üstün geldiğini 
söylemek bana düşmez ancak Yunan Matematiği 
uzmanı Victor Katz bu tartışma hakkında şunları 
yazdı: “Matematik söz konusu olduğu sürece, Palter 
bir çok spesifik noktada Bernal ile tartışmasına ve 
Bernal’in her iki iddiasını da reddetmesine rağmen, 
bu iddialara açık ve kesin bir karşılık vermedi.”(42) 
Bu konuda da Mary Lefkowitz Afrika merkezci 
görüşleri absürd diyerek gözardı etmekte yanlıştır.

Bu Eski Yunan’da gelişen Helenistik bilimin 
tamamen Mısır bilgisinden oluştuğu ve onun üze-
rine hiç bir şey eklemediği anlamına gelmemekte-
dir. Aynısı felsefe için de geçerlidir. “Felsefe” terimi 
olağanüstü nazik ve değişken bir terimdir ancak 
Sokrat’ın “merak, hakikat üzerinde düşünmek 
ve gerçeklik” tanımında yola çıkarsak, felsefenin 
Eski Mısır’da varolduğunu varsaymamız için her 
türlü neden mevcuttur. Aslında, Eski Yunanlar ve 
Romalılar arasında felsefenin Mısır’dan türediği 
geleneksel bilgeliğin bir parçasıydı.(43) Ayrıca, 
Afrikamerkezci bakış açısı Yunan felsefesinin 
bazı detaylarını anlamamız için bir imkan ola-
bilir. Örneğin Mary Lefkowitz, G.G.M James’in 
“Çalınmış Miras” kitabında Democritus’un bul-
duğu “atom” kelimesinin “bölünemezlik” anla-
mındaki kelimeden değil Mısır Tanrısı Atum’dan 
türemiş olduğu iddiasına dudak büküyor (s.149). 
(44)Bu kutsal isim hem “doluluk” ya da “var olma”, 
hem de “var olmamak” anlamlarına geliyor. Mısır 
uzmanı Erik Hornung böyle bir kavramı tercüme 
etmenin zorluklarından söz ettikten sonra şöyle bir 
sonuca varıyor:

“Atum “başlanıçta her şey olan” tanrıdır, 
yekvücut tek bir varlık olarak bütündür ve aynı 
zamanda mevcut olmayandır, çünkü mevcudiyet 
onun yaratma işinden önce mümkün değildir.”(45) 

Felsefeci Anthony Preus şunu savunuyor:
“Eğer bu ifadeyi ünlü DK156--”MH\

MA=LLON TO\DE\NH)\TO\MHDE\N 
EI)=NAI”-- ifadesinin yanına koyarsak, şu sonuca 
varabiliriz ki Demokritus Mısırlı “Atom”un belir-
sizliğinin farkındaydı ve bu kavramı Yunanca’ya 
ithal etti.”(46)

James’in, Klasisist Geoffre Kirk’e göre 
Mısırlılar ve Mezopotamyalılar’dan önemli dere-
cede etkilenmiş olan Sokrat öncesi filozoflar 
yerine, düşüncesi ayırt edici şekilde Yunan sayılan 
Aristoteles üzerinde yoğunlaşması gariptir.(47) 
Benzer şekilde Mısır’dan çok fazla etkilenmiş olan 
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ve 2000 yıldan beridir Platoncuların onun düşün-
cesini Mısır’a doğru geri giden zincirde şanlı bir 
halka olarak gördükleri Plato üzerinde odaklana-
bilirdi.(48) 

Mary Lefkowitz’in rasyonel bir Yunan ve irras-
yonel bir Mısır olarak kategorik bir ayrım olduğu 
kanaati, nedenselliğin ancak Aristo’nun formal 
ikili mantığı ve Öklid’in aksiyomatik geometrisi 
ile başladığına -ki bildiğimiz kadarıyla her ikisi 
de Eski Mısır’da yoktu- inanılırsa geçerli olabilir. 
Fakat bu iddia, bu konu hakkında çok daha yetkin 
ve detaylı çalışan bazı araştırmacıların çalışma-
larına göre yeniden işlenmelidir. Bunlardan ilki 
E.R.Dodds, “Yunanlar ve İrrasyonellik” adlı parlak 
çalışmasında çılgınlık ve şamanizmin Yunan yaşa-
mında ve düşüncesinde nasıl bir merkez olduğunu 
göstermektedir.(49) İkincisi, klasisist bilim tarihçisi 
Heinrich von Staden geçenlerde şöyle yazmıştır:

“…modern tarihçilerin seçimlerini ve dikkate 
almadıkları konuları şekillendiren kültürel şartlar 
hakkında yürütülen fikirler eksik ve kifayetsizdir. 
Bu kültürel şartlar temelde, karşılıklı birbirini 
takviye eden iki kollektif deneyimi içermektedir: 
Birincisi, antik Yunan’ın kültürümüzün kaynağı 
olarak görüldüğü modern algılayıştır, ikincisi ise 
modern Batı biliminin yol gösterici ilke oluşudur. 
Bu kaynak ve yolgöstericinin esas olduğu, zamanla 
oluşmuş kollektif yapılar, modern bilim tarihinde 
kalıplaşmış ve kolay kolay değişmez sabit fikirlere 
yol açmıştır. Bu nedenle Kutsal Hastalık Üzerine 
Hipokratın yazdığı tezlerde büyüyü eleştirmesi 
ve hastalığın nedenlerini öğrenmek için kutsal 
tanrılara başvurulmasını sorgulaması antik bilimi 
inceleyen tüm tarihçiler tarafından bilinmekte ve 
bu eser Yunan biliminin “başkalığı”nı anlatan 
görüşlerle dolu olarak sık sık tercüme edilmekte ve 
hatta daha da sık derlenmektedir. Bu da Hipokrat 
üzerine yazılmış külliyatın büyük bir kısmını teşkil 
etmektedir, halbuki Hipokrat’ın jinekolojik hasta-
lıklar üzerine tezlerinin hiç bir İngilizce tercümesi 
yoktur.”(50)

Mısır’da da rasyonelite alanları vardı -sofistike 
ve kuvvetli bir matematik, süper bir geometri, tıbbi 
semptomlar hakkında harika gözlemler, kusursuz 
bir cerrahi vs. mevcuttu- ancak bunların tamamını 
şimdi büyü ve hurafe olarak değerlendirmeliyiz. 
Böylelikle, Mary Lefkowitz’in bu iki kültür arasın-
da kategorik ayırımını onun sandığında çok daha 
kolay ve hızlı yapabiliriz.

Şimdi Mary Lefkowitz’in nihai korkusuna, 
Afrikamerkezcilerin “Çalınmış Miras” iddia-
larına gelelim. Yukarıda da bahsedildiği gibi, 

kitapta Afrikamerkezcilerin bir çok konuda 
yanılmış olduklarından şüphe edilmemektedir. 
Ayrıca, Mısırlıların sahip olmadığı bir bilgiyi, 
mesela Aristo mantığını veya Öklid Geometrisini 
Yunanlıların çalmış olması zaten mümkün değil-
dir. Fakat Afrikamerkezciler büyük bir antikite 
geleneğinde gedikler açmaktadırlar ve en azından 
din ve bilim alanlarında görüşlerinde bir miktar 
doğruluk payı da vardır.

M.S. I.yy’da Yeni Pisagorcu Tyana’lı Apollonios 
Hindistanı ziyaret etmişti. Onun biyografi yazıcısı 
Philastros’a göre Hintliler Apolloniosun bilgeli-
ğini görünce çok şaşırmışlardı. Çünkü Mısırlılar 
onlara “Yunanlılar arasında revaçta olan kurban 
törenlerinin ve ritüellerin” Mısırlılar tarafından 
kurulduğunu ve Yunanlıların haydut olduklarını 
söylemişlerdi.(51) Yunanlıların Mısır dinini örnek 
aldıkları fikri Hermes külliyatının bir pasajında 
da geçmektedir.(52) M.S. 100 yılları civarında 
Byblos’lu Philo Yunanlılar’ın Finike ve Mısır’ın 
eski efsanelerini alıp kendi versiyonlarını geliş-
tirerek diğer insanlara benimsettiklerini iddia 
etmiştir.(53) M.S. 2.yy’da Asurlu Christian Tatian, 
Yunanlılar’ın Finike alfabesi, Mısır Geometrisi ve 
tarih yazımı dahil tüm kültürlerini “barbar”lardan 
aldığını söylemiştir.(54) Kilise pederi İskenderiyeli 
Clement daha da ileri gitmiş ve Yunanlıları “hırsız-
lar” olarak nitelemiştir.(55)

Hıristiyanların ve Yunanlı olmayan diğer 
yazarların aleni taraflılığına ve diğer yandan 
Heredot, Plato, Aristoteles ve diğerlerinin Mısır’ın 
kendi kültürleri üzerindeki merkezi önemini kabul 
etmekteki samimiyetlerine rağmen yukarıdaki 
iddialar tümden mantık dışı da değildir. Mesela, 
Pisagor üçgenlerinin Yakın Doğu’da Pisagor’dan 
bin yıl öncesinden beri kullanılmakta olduğunu 
biliyoruz.(56) Arşimed’e göre piramitlerin hacmini 
hesaplayan ilk kişi olan Eudoxos’tan çok zaman 
önce piramitlerin hacmi hemen hemen eşit şekilde 
hesaplanmaktaydı.(57) Arşimed’in “terazi”si ve 
“vida”sı daha Yunanlı bilginler doğmadan asırlar 
önce Mısır’da kullanılmaktaydı. Akademisyenler 
daha zarif olan “kendine mal etme” sözcüğünü 
tercih edebilirler ancak bu gibi vakalarda “çalmak” 
kelimesi de tamamen uygunsuzdur denemez.

Bu noktada daha geniş bir tarihi kapsam için-
de her iki tarafın da pozisyonlarını netleştirmek 
istiyorum. Bazı deformasyonlara rağmen Afrika 
merkezciler “Kara Atena”da yer alan ve Yunan 
uygarlığının kökenini benim “Eski Çağ Modeli” 
olarak adlandırdığım modelle açıklayan görüşü 
savunmaktadırlar. En azından, M.Ö.5.yy’dan 
sonra Yunalılar ve diğer halklar şuna inanıyorlardı: 
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Mısır, Finike ve diğer Asya ülkelerinden insanlar 
Yunaistan’a gelip şehirler inşa etmişler, hanedanlar 
oluşturmuşlar, din ve gizem öğretilerini aktarmış-
lardı. Sonraları Yunanlılar Mısır ve daha az oranda 
Doğu üzerinde çalışmaya başladılar ve felsefeyi, 
matematiği ve bilimi ithal ettiler.(58) “Eski Çağ 
Modeli”nin Afrikamerkezciler tarafından özellikle 
üzerinde durulan kısmı 19.yy bitiminde oldukça ses 
getirmiştir. Bu görüş Masonik gelenek ve roman-
ları kısmen esas almakla beraber temelde Charles 
François Dupuis, Constantin de Volney ve A.H.L. 
Heeren gibi bilginlerin çalışmalarına dayanmak-
taydı. Bu üç kişi Eski Mısırlılar’ın zenci olduğunu 
ve Avrupalılar’ın uygarlıklarını Afrika’dan geliştir-
diklerini iddia ediyorlardı ve bu görüş o dönemde 
köleliğin kaldırılmasını savunanlar tarafından ırk 
kökenli köleliğe karşı çıkmakta kullanılıyordu.(59)

Eski Çağ Modelinin yorumlanışındaki bu deği-
şiklik Klasikler için modern bir disiplinin yaratıl-
dığı 1820’den sonraki çeyrek yüzyıllık dönemde 
yaşanan değişiklikten daha keskin değildir. Bu 
dönemde genç bilim adamları “Eski Çağ Modeli”ni 
bir kenara attılar ve Eski Yunan’ın Mısır’dan büyük 
bir kültürel miras aldığını inkâr ettiler. Bu inkâr, 
hiyerogliflerin çözülmesinin bir sonucu değildi, 
çünkü klasisistler Chompallion’un çalışmalarını 
ancak 1850’lerde kabul etmişlerdi. 1870’lerden 
önce başlamamış olan Bronz Çağı Yunanistanı için 
yapılan kazılardan da bu sonuca varamazlardı.

Eski Çağ Modeli ideolojik nedenlerden dolayı 
reddedilmişti. Avrupa uygarlığının beşiği olarak 
görülen Yunanistan’ın, artık yeni “ırk temelli bili-
m”in daha aşağı olarak kategorize ettiği Afrikalılar 
ve Asyalılar tarafından uygarlaştırılması mümkün 
görünmüyordu. 1840’larda yeni bir model “Ari 
Modeli” ortaya çıktı. Buna göre Yunan uygarlığı 
kuzeyden gelen “Hint-Avrupa” ya da “Aryan” dili 
konuşan Helen’lerin fetihleri sonucu gelişmişti. 
Bunlar Ege’nin artık isimleri kaybolmuş olan ve 
bu nedenle basitçe “Pre-Helen” (Helen-öncesi) 
olarak adlandırılan eski yerlilerini hükümleri altına 
almışlardı. Bu “Ari Modeli”nin bilimsel dayanağı 
o dönemde Hint-Avrupa dillerinin incelenmesi ve 
Yunan dilinin de bu ailenin bir üyesi olduğunun 
anlaşılmasına istinaden, erken bir dönemde Hint-
Avrupa topraklarından Kuzey Ege’ye önemli 
göçler veya kültürel etkilerin gelmiş olması gerek-
tiğiydi. Ancak Yunan dilinin Hint-Avrupa dilleri ile 
açıklanamayan % 50’lik kısmını izah edebilmek 
için “Pre-Helen”lere ihtiyaç vardı.

Yunanistan’ın temelde “Hint-Avrupa”lı olduğu 
gerçeğinin Mısırlı ve Sami etkilere dair onca belge 
içeren “Eski Çağ Modeli” ile uzlaştırılamamasının 

hiç bir mantıki nedeni yoktur. Fakat  Ari Modelini 
kuran ve günümüzde de Mary Lefkowitz gibi 
Yunan üzerindeki önemli bir Mısır etkisi olmadı-
ğında ısrar eden romantik ırkçılar için böyle bir kül-
türel ve linguistik karışım tahammül edilemezdir.

Bu komik bir ironi ortaya çıkarmakta-
dır. Mary Lefkowitz Arthur J. Schlesinger’in 
Afrikamerkezciliğin sadece grup özgüvenini geliş-
tirmek üzere bir çaba olduğunu, halbuki tarihin 
“tarafsız analiz, yargı ve perspektif”(60) içermesi 
gerektiği görüşünü tekrar ediyor. Fakat aslında, 
böyle bir tarih, okullarda öğretilen milliyetin ve 
vatanın her zaman vurgulandığı ve diğerlerinin-
kine göre daha üstün görüldüğü tarih anlayışından 
çok uzaktır. Mesela 17 yaşımda Fransaya gönderil-
diğimde Fransız arkadaşımla ben İngiltere-Fransa 
arasında yapılan savaşların tamamen farklı iki liste-
sini biliyorduk. Her birimiz kendi ülkemizin zafer-
lerini öğrenmişti, yenilgilerini değil. Bu nedenle 
Afro-amerikan çocukların Afrika’nın ve dünyaya 
yayılmış Afrika kökenlilerin zaferlerini öğrenmesi, 
ırkçı bir toplumda sürekli psikolojik tacize maruz 
kaldıkları düşünülürse özellikle faydalı olacaktır.

Diğer yandan Schlesinger ve Lefkowitz’e tarih 
araştırmacılarının mümkün olduğunca bulunduk-
ları çevreyi aşıp nesnelliğe ulaşmaya çalışmaları 
gerektiği konusunda katılıyorum. Ancak “Ari 
Model”in antik geleneği reddi ve saf beyaz, saf 
Avrupalı bir Yunan fikrinde ısrarı beyazların “iyi 
hissetme”sine yarayan bir ilim ve eğitimin aşırı 
uçta bir örneğidir.

Mary Lefkowitz kitabının son bölümünü 
George Orwell’in 1984’üne, eski kültürün sistema-
tik yıkımının ve bu kültürün 2050 yılında tamamen 
ortadan kalkacağının anlatılışına dokunaklı bir 
gönderme yaparak bitiriyor. Şöyle devam ediyor:

“Orwell’in 2050 yılı için tahmin ettiği şey 
1954’te “Çalınmış Miras”ın basılması ile aslında 
bir asır önce gerçekleşmiş oluyor. Çünkü George 
G.M. James bu kitapta tarihi öylesine baştan aşağı 
yeniden yazmıştır ki artık bilinen tarihten tama-
men farklı ve onunla çelişen bir tarih yaratmıştır.” 
(s. 154)

Aslında hesabında bir asırlık bir hata vardır. 
Tüm yanlışlarına rağmen, James eski tarihi gelene-
ği takip ediyordu. Eski Yunan’ın oluşumu ile ilgili 
bilinen tüm eski tarihi apaçık bir kopuklukla yeni-
den yazanlar Mary Lefkowitz’in sıkı sıkıya bağlı 
kaldığı Ari Model’in kurucularıdır.
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Notlar
[1] For a good survey of Black and Afrocentrist his-
torical scholarship see the “Bibiliographic Essay”, 
pp. 309-332 in Black Folk Here and There, vol. I 
by St. Clair Drake. Los Angeles: Center for Afro-
American Sudies (1987). Mary Lefkowitz does not 
deal with the younger scholars who have combined 
their Afrocentric approach with conventional scho-
larship, obtaining extremely interesting results. See 
for instance, Thomas M. Scott, Egyptian Elements 
in Hermetic Literature, Th.D. Harvard 4/18/1987 
(U.M.I., 1991. 3058) and Mauluna N. Karenga, 
Maat, The Moral Ideal in Ancient Egypt: A Study 
in Classical African Ethics, Ph.D. U.S.C. 1994. 
(U.M.I.1994.9601000). 
[2] For the date and the consensus that Eudoxos 
did visit Egypt see Christian Froidefond, Le mirage 
egyptien dans la litterature Grecque d’Homere a 
Aristote Aix en Provence. Publications universitai-
res des lettres et sciences humaines. 1971. p. 270. 
[3] Carl J. Richard, The Founders and the Classics: 
Greece Rome and the American Elightenment. 
Cambridge, MA: Harvard U.P. (1994) p. 234. 
Radicals continued using the Roman term until 
the late 1820s, when in the fervor of philhellenism, 
the words “democracy” and “democrat” became 
respectable. 
[4] Richard, p. 241. 
[5] For the ancient belief that Egyptian laws formed 
the foundation of Greek laws, see Aristotle, The 
Politics VII.10. 
[6] It may be that Diodoros was mistaken here 
and that the law was introduced to Athens under 
Peisistratos, but given that ruler’s close contacts 
with Egypt this does not rule out the strong possibi-
lity of an Egyptian model. 
[7] See Aristide Theodorides, “The Concept of 
Law in Ancient Egypt”, pp. 291-322 in John Harris 
(ed.), The Legacy of Egypt. Oxford: Oxford U.P. p. 
319. For the problems and a possible solution, see 
Bernal, “Phoenician Politics and Egyptian Justice 
in Ancient Greece,” pp. 241-261 in Kurt Raaflaub 
(ed.), Anfänge politischen Denkens in der Antike, 
München: Schriften des Historischen Kollegs 
Kolloquien 24. p. 259. 
[8] See Heinrich Doerrie, Der Platonismus in der 
Antike: II, der hellenistische rahmen des kaiser-
zeitlichen Platonismus. Stuttgart, (1990). p.429. 
n.13. and Jonathan Barnes,”The Hellenistic Platos”, 
Apeiron 24 (1991) p.118. 

[9] Apollodoros, II.1. and Pausanias, II.16.2. 
[10] Herodotos, II.49.2 and 50.1. 
[11] I estimate that about a quarter of the basic 
Greek vocabulary comes from Egyptian and a 
further 15-20% from West Semitic. 
[12] Incidentally neither Korean nor Japanese has 
been significantly influenced by Chinese in their 
morphology and phonetics. It is normal for speakers 
of any language to give up their vocabulary long 
before abandoning more fundamental linguistic 
structures. In this light, the linguistic scheme of the 
Aryan model is quite extraordinary. It holds that 
the Prehellenes abandoned their morphology and 
phonetics to their alleged Indo-European speaking 
conquerors, while retaining a significant proportion 
of their vocabulary. Mid or late 20th century lingu-
ists could not have proposed such a peculiar form of 
linguistic contact. 
[13] To be pedantic, the Anglo-Saxon word was 
spelled bisceop not bishop. 
[14] See Perry Anderson, “The Myth of Hellenism,” 
The Guardian, 3/13/87; Sir Edmund Leach, “Aryan 
Warlords in their Chariots,” The London Review of 
Books, 2/4/87, p. 11; Michael Vickers, Antiquity 61: 
480-81 (Nov. 1987); Martha Malamud, Criticism 
vol.1 (1989) 317-22; and many others. 
[15] Incidentally, the place name Salamis, used for 
two sheltered ports, has a clearly Semitic origin in 
the word salaam/shalom “peace” or “safety” as in 
the modern Dar es Salaam “House of Peace” in 
Tanzania. 
[16] This archaic translation is that of C.E. Bennet 
in the standard Loeb series, Horace: Odes and 
Epodes p. 25. 
[17] See Ellen Messer-Davidow, “Manufacturing 
the Attack on Liberalized Higher Education,” Social 
Text Fall (1993) 40-80. Christina Hoff Summers was 
funded by the same two foundations for her attacks 
on academic feminism. John K. Wilson, The Myth 
of Political Correctness: The Conservative Attack 
on Higher Education, Durham: Duke University 
Press (1995) pp. 26-27. 
[18] See Wilson, pp. 1-30. 
[19] For the lavish funding of NAS see Messer-
Davidow, p. 63 and Wilson p. 27. 
[20] As an illustration of this, although the book 
contains reviews by many distinguished Hellenists 
and Egyptologists it does not contain any by speci-
alists in Egyptian-Aegean relations. Two such scho-
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lars, John Ray and Stanley Burstein, have reviewed 
Black Athena, Times Literary Supplement 18/10/91 
pp. 3-4, and Classical Philology 88.2 (4/93) p. 157-
162, respectively, and both, while they disagreed 
with me on a number of issues, took my work seri-
ously. Neither appears in Black Athena Revisited. 
On the other hand, Eric Cline who now must be 
considered the leading US expert on Egyptian 
Aegean relations in the Bronze Age, was invited to 
contribute. However, he took the same position as 
Ray and Burstein, and the editors decided that there 
was “not enough room” for his piece of five or six 
pages in their volume of some 520 pp. 
[21] See Black Athena I pp. 281-399. 
[22] See M-C. Chamla, “Les hommes des 
Sepultures proto-historiques et puniques d’Afrique 
du Nord I (Algerie et Tunisie) L’Anthropologie 79 
(1975); p. 659-692 and II 80 (1976): 75-116, p.97. 
For the coins, see F. Snowden, Blacks in Antiquity: 
Ethiopians in the Greco-Roman Experience. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. (1970) 
pp. 70-71. 
[23] Academic Questions (Summer 1994) p. 7. 
[24] The Egyptian Hermes. Cambridge: Cambridge 
University Press (1986) p. xv. Brian Copenhaver 
describes the same scholarly shift in more detail, in 
his Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and 
the Latin Asclepius in a New English Translation, 
with notes and introduction. Cambridge University 
Press (1992) pp. lvi-lviii. 
[25] For references to this see Black Athena, I p.465 
n.53. 
[26] See R. Jasnow and Karl-Th. Zausich, “A Book 
of Thoth?” (paper given at the 7th International 
Congress of Egyptologists: Cambridge, 3-9 
September 1995). 
[27] “Historical References in the Hermetic wri-
tings,” Transactions of the Third International 
Congress of the History of Religions. Oxford I 
(1908) pp. 196-225 and Personal Religion in Egypt 
before Christianity. New York: Harpers (1909) pp. 
85-91. 
[28] See my assessment of this in Black Athena I 
p. 465. n. 48. 
[29] B.H. Stricker Die egyptische Mysterien Pap. 
Leyden T. 32 Oudheidkundige Mededelingen uit 
het Ryksmuseum van Oudheden te Leiden, vols. 31 
& 34 and Max Guilmot Les inities et les rites ini-
tiatiques en Egypte ancienne. Paris: Lafont (1977) 
pp. 95-175. 

[30] J. Gwyn Griffiths, The Isis Book 
(Metamorphoses, Book xi). Leiden: Brill (1975) 
p. 31. 
[31] See Anthony Snodgrass, The Dark Age of 
Greece: An Archaeological Survey of the Eleventh 
to the eighth centuries BC. Edinburgh: Edinburgh 
University Press (1971) pp. 116-117. 
[32] See Foucart Les mysteres d’Eleusis. Paris: A. 
Picard (1914). For the respect, pers. comm. Kevin 
Clinton Autumn 1988. 
[33] “Sur la patrie et les peregrinations de Demeter,” 
Revue des Etudes Grecques, XL, 1927, pp. 330-69, 
p.324. 
[34] “Mystery, Myth and Magic,” in The Legacy of 
Egypt, 2nd ed., pp.138-169, p. 152. 
[35] La Religion egyptienne dans la pensee de 
Plutarque. Paris: Belles Lettres (1976) p. 9. 
[36] See H. Frankfort, The Cenotaph of Seti I at 
Abydos, London (1933), Egypt Exploration Society 
no. 39; and Guilmot pp. 100-103. 
[37] Pierre Montet, La vie quotidien au temps des 
Ramses, Paris 1946 pp. 298-300; and Guilmot 
pp.124-5. 
[38] “Stele de Baki”, Turin no 156, pub. A. Varille, 
Bulletin de l’institut français d’archeologie orientale 
54 (1954) p. 131-132. 
[39S A.H. Gardiner, “The House of Life,” Journal 
of Egyptian Archaeology 24 (1938): p. 157-179. 
[40] P. Derchain, Le Papyrus Salt 825 (B.M. 
10051): rituel pour la conservation de la vie en 
Egypte. Academie Royale de Belgique, Classe des 
Lettres Memoires 58 (1965) p.57. For a judicious 
assessment of these claims see Marshall Clagett, 
Egyptian Science: I, Knowledge and Order. 
Philadelphia: American Philosophical Society 
(1989) pp.1-46. 
[41] Bernal, “Animadversions on the Origin of 
Western Science,” Isis 83 (1992): 596-607; Palter, 
“Black Athena, Afrocentrism and the History of 
Science,” History of Science 31 (1993): 227-287; 
Bernal, “Response to Robert Palter,” History of 
Science 32 (1994): 445-464; and “Palter Answers 
Bernal,” History of Science 32 (1994): 464-468. 
[42] Newsletter of the International Study Group 
on the Relations Between the History and the 
Pedagogy of Mathematics 35 (1995): 10. 
[43] See Isocrates, Bousiris 28 and Cicero Tusculanae 
Disputationes V. 3.9. See also Black Athena I, p. 
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104, Anthony Preus, Greek Philosophy: Egyptian 
Origins, Research Papers on the Humanities and 
Social Sciences, III (Binghamton, 1992-1993); and 
Christos Evangeliou, When Greece Met Africa: 
The Genesis of Hellenic Philosophy, Binghamton: 
Institute of Global Studies 1994. Evangeliou brings 
out the sharp contrast on this issue between the 
Ancients, notably Plato and Aristotle, and modern 
Classical scholars and concludes firmly on the side 
of the former, pp. 26-29. 
[44] George G. M. James, Stolen Legacy: The 
Greeks were not the authors of Greek Philosophy, 
but the people of North Africa commonly called 
the Egyptians. San Francisco: Richardson (1976), 
75. Preus, p. 8. 
[45] Erik Hornung, Conceptions of God in Ancient 
Egypt: The One and the Many, trans. John Baines 
(Ithaca, 1982), 66-67. 
[46] Preus p. 8. 
[47] “Popper on Science and the Presocratics,” 
Mind 69 (1960) pp. 326-327. 
[48] See Black Athena I, pp. 16-172. 
[49] University of California Press (1951). 
[50] Heinrich von Staden, “Affinities and Elisions: 
Helen and Hellenocentrism,” Isis 83 (1992) p. 584.
[51] Life of Apollonius of Tyana 3.32. 
[52] Hermetica 16, 1-2. Copenhaver, p. 58. This in 
itself suggests that the authors were Egyptian not 
Greek. 

S See Philo “Phoenician History” in Felix Jacoby, 
Die Fragmente der griechischen Historiker 3.C 
813.10. See Albert I. Baumgarten, The Phoenician 
History of Philo of Byblos: A Commentary, Leiden: 
Brill (1981) p. 19.
[54] Tatian I.1, and 40, ed. Miroslav Marcovitch, 
Tatiani Oratio ad Graecos, in Patristische Texte und 
Studien. Berlin: De Gruyter, (1995) pp. 7 and 72. 
[55] Stromateis, I.87.2 and elsewhere. See also 
Daniel Ridings: The Attic Moses: The Dependency 
Theme in Some Early Christian Writers, 
Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 
1995. p.223. 
[56] For a discussion of this see Bernal, “Response 
to Robert Palter,” History of Science 32 (1994) p. 
11. 
[57] See Richard Gillings, Mathematics in the Time 
of the Pharaohs. New York: Dover (1972).185-193. 
[58] See James Williams, Fundamentals of Applied 
Dynamics. New York: Wiley (1996) p.30. See Black 
Athena I, pp. 75-169. 
[59] Black Athena I, pp. 173-188 and 294-307. 
See for an example of abolitionist rhetoric, Victor 
Schoelcher “L’Abolition de l’esclavage, examen 
critique du prejuge contre la couleur des Africains 
et des sang-meles,” Paris, Pagnerre 1840, reprinted 
in Auguste Joyau Panorama de la litterature a la 
Martinique. Martinique, Morne Rouge 1977: pp. 
74-85. 
[60] Quoted by Mary Lefkowitz, p. 4.
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Belki BMCR okurlarına kitabım ‘Afrikadan 
Değil’in [NOA] özetini yapmam yararlı olur, 
çünkü Bernal [buradan sonra B. olarak geçecektir] 
eleştirisinde böyle bir şey yapmamış. (BMRCR 
96.04.05)

Kitabımda açıklamaya çalıştığım şey niye 
geçmiş dünya ile ilgili bazı popüler modern mito-
lojilerin yaratıldığı ve bunların niye tarih olmaktan 
çok mitoloji oldukları idi. Ayrıca (i)Hanibal, Sokrat 
veya Klepatra gibi bazı tarihi kişilerin Afrika 
kökenli oldukları iddiasında kullanılan kanıtları 
inceledim ve (ii)Heredot ve Didorus gibi bazı tarihi 
yazarların niye Yunan Kültürünün bir kısmının 
Eski Mısır’dan alındığını iddia ettiklerini incele-
dim ki Mısırdan alındığını iddia ettikleri adetler 
ya beynelmileldi ya da başka kaynaklardan elde 
edilmişlerdi ve (iii) milattan sonra 2. binyıl civarın-
da ve hatta öncesinde Mısır’da üniversiteleriyle ve 
tören ayinleriyle mükellef bir Mısır Gizem Sistemi 
olduğuna ve Yunan Filozofyası olarak bildiğimiz 
şeyin bundan doğduğuna dair olan inanışın nasıl 
ortaya çıktığını inceledim

Ayrıca ‘Mısır Gizem Sistemi’ düşüncesinin 
nasıl şu anda unutulmuş ama bir zamanlar etkili 
olmuş 1731 basımı Abbe Jean Terrasson eseri 
kurgu ‘Sethos’dan kaynaklarını aldığını gösterdim. 

Bu romanda anlatılan ‘Mısır’ ritüelleri temellerini 
Greko-Roman kaynaklardan almışlardı ki Rahip 
Terrasson bunları Fransız eğitimini düzenleyecek 
fikirlerini açmak için kullandı. Bu anachronist 
ve temelde Avrupa kökenli fikirler daha sonra 
masonlar (serbest masonlar) tarafından benimsendi 
ve onların ritüellerine katıldı. Daha sonra modern 
yazarlar bu fikirleri doğru kabul ettiler ve Yunan 
Medeniyetinin temellerini bunlar üzerine kurduğu-
nu söylediler. Çalınmış Miras’da G.G.M. James’in 
yaptığı gibi bazı ‘Afrikamerkezci’ yazarların 
Gizem Sistemi miti üzerindeki ayrıntılı inceleme-
lerindeki iddialarının nasıl gerçeğe dayanmadığını 
ve sadece bazı ipuçlarının saklanması veya çarpı-
tılması ile korunabildiğini gösterdim. Vardığım 
sonuç Yunanlıların felsefelerini ‘Mısır’dan çaldık-
larına dair hiçbir ipucu olmamasıydı. Ayrıca B.nin 
kelimelerini kullanmam gerekirse ‘büyük miktarda 
Mısırdan ödünç alındığına’ dair de hemen hiç kanıt 
yoktu. Tabi ki Yunan düşüncesinde Mısırın bazı 
etkileri olmuştu (tıp, temel bilimler, matematik) 
ama yakın doğu kaynaklar da düşünülmeliydi.

Ayrıca kitabımda niye çok uzak geçmişten 
de bahseden ve hiçbirimizin doğrudan bir bağ-
lantısının olmadığı kurguların gerçekmiş gibi 
anlatılmasını zararlı bulduğumu açıkladım. Böyle 
bir öğretiye karşılığın kanıtların incelenmesi oldu-
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ğunu; sansür, kısıtlama veya akademik özgürlüğü 
bozacak diğer başka şeyler olmadığını tartıştım. 
Aslında, savunduğum, Jeffries kararlarının tekrar 
yargılanmasının bütün akademi camiası için çok 
kötü sonuçlar doğuracağı, çünkü bunun üniversite 
yönetimi tarafından sakıncalı bulunan hareketler 
nedeniyle bir çalışanın cezalandırılabileceği anla-
mına geldiği idi.

Mısırlı kökenler büyük duygusal yatırımın 
yapıldığı bir başlık olduğu için, sadece bu konu-
yu tartışmaya yönelik çabalar düşmanlığın bir 
formu olarak kolayca görülebilir ve övgü için bile 
söylense suç olarak çevrilebilir. Mesela B. benim 
aslında çalışmalarına saygı ile atıfta bulunduğum 
Douglass, Blyden ve Du Bois’e saldırdığımı düşü-
nüyor. Ayrıca önemsiz ithafların altında politik 
nedenler buluyor: bahsettiği içki partilerinde alınan 
içecek aslında çay. Aynı şekilde, B, meslektaşım 
Guy Rogersla beraber yazdığımız ‘Siyah Atina 
Tekrar-Ziyaret’te derlenen makalelerin B’ye karşı 
‘husumet için seçildiğini’ sanıyor. Aslında yapma-
ya çalıştığımız, gerçek bilgiye ve tarihsel gerçeklere 
dayalı karşılıkları toparlamaktı. Aynı şekilde ırkçı 
karşılıkları ayıkladık. B’nin her ne kadar bizimle 
aynı fikirde olmadığı anlaşılsa da yazarların iddia-
larının kalitesine göre değerlendirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz, varsayılan niyetlerine veya beyan etmiş 
oldukları niyetlerine göre değil. Avrupalıların ‘kül-
türel kibirlerini’ azaltmaya çalışan zihniyetle bir 
mücadele halinde değiliz. Ama inanıyoruz ki bilim 
adamları politik bir niyete göre davranmadıkları 
zaman gerçeğe daha çok yaklaşırlar. 

Bizim için önemli konu kanıtın varlığıdır. Bizce 
Yunan kültürel mirasının Yakın Doğu ve Mısır’a 
borcu hakkında “akla uygun” görüşler önermekten 
daha fazlasını sağlayacak arkeolojik, antropolojik 
ve dil bilimsel kanıtlar mevcuttur. O halde baka-
cağımız şey Mısır‘ın Yunanistan’la teması ile ilgili 
tüm verilerde B’nin yoğun bir kültür alışverişi oldu-
ğuna dair fikrini destekleyecek bir bilgi olup olma-
dığıdır. İnanıyoruz ki, böyle bir verinin olmadığını 
gösterdik. Ve yakın doğu Mısırdan daha büyük 
bir etki kaynağı olmuştur. Ayrıca ‘kültürel alış’ ve 
‘etkilenme’ gibi kavramları inceledik. Eski dünya 
gerçekten çok kültürlü olduğuna göre etkiler çok 
değişik ve ayrı kaynaklardan gelebilirler. Bu kita-
bı B.ye yanıt olarak yazmadık, çünkü kendimizi 
sadece B. ile dialogda görmüyoruz, daha çok, eski 
dünyada kültürler arasındaki etkileşimler hakkında 
birçok araştırmacının da katıldığı bir münazaranın 
katılımcıları olarak  görüyoruz. B. şimdiye kadar 
kendi görüşlerini ifade etmek için yeterli yer buldu, 

başkalarının bakış açıları hakkındaki görüşleri de 
şüphesiz ifade edilmeye devam edecektir. 

Kitabımız, tabi ki, BA’ya kritik olarak yazılma-
mıştır ama daha çok Yunanlıların medeniyetlerini 
Mısırlılardan çaldıklarını ve klasistlerin bu bağ-
lantıların gerçek boyutlarının üstünü kapattığını 
iddia eden bir grup yazara karşı yazılmıştır. Kitap 
bu görüşlerin niye doğrulanamadığını ama niye 
yapılmaya devam edildiğini açıklıyor. Ama B., 
bu tezin benim sunduğum kanıtlarla desteklenip 
desteklenmediği hakkında ne düşündüğünü açık-
lamıyor. Onun yerine, belki de okurların dikkatini 
dağıtmak için, bazı fikir ayrılık noktalarına odakla-
nıyor. Bunların bazıları önemsiz. Mesela haklı ola-
rak Champollion’ın hiyeroglifi 1820lerin başında 
çözdüğünü söylüyor. (B.nin s. 35 olarak belirttiği 
halbuki s.57’de yer alan) Tartışmalarımda sadece 
Mısır gramerinin yayınlanma tarihini yazmış 
idim (1836), ki bunu terminus post quem noktası, 
yani hiyeroglifin artık gizli bir semboller sistemi 
olmadığı nokta olarak vermiştim. Gerçekten de , 
Peos’un Argos’un kurucusu değil de Argos’taki 
hükümranlığın kurucusu olduğunu söylemeliydim. 
77. sayfada Nil’de sel baskınının karların erimesi 
sonucu olduğunun gerçek’ten uzak olmadığını söy-
lemem yanıltıcı, gerçek’ten çok uzak değil demem 
daha doğru olurdu. Ama bu tip hatalar, Aristo’nun 
felsefesini İskenderiye Kütüphanesinden çaldığını 
söylemek ile aynı kategoriye girmiyor, bu ya bil-
gisizlikten ya da kasti yanlış yorumdan kaynak-
lanıyor. 

Bu tip önemsiz hataları “özensiz yaklaşım” 
veya “baştansavma” gibi nitelemelere kanıt olarak 
sunan B. diğer hataları “daha az masum” olarak 
tanımlayarak devam ediyor. Bunlar arasında 
Eudoxos’un Mısır’a gidip gitmediği sorusu yer alı-
yor. B. Eudoxos’un Mısır’a gitmiş olduğunu düşü-
nüyor, ancak orada neyi, kimden öğrenmiş olduğu 
ve bu bilginin, her ne ise, Eudoxus’un Mısır’daki 
bilgili insanlardan birşeyler öğrenmek arzusundan 
çok “bilgi çalmak” (bir nevi yoğun kültürel bağım-
lılık) için bir kanıt içerip içermediği gibi dikkat 
çeken soruları tartışmıyor  B. ayrıca beni bir cümle 
ile bu ülkenin kurucu atalarının cumhuriyetçiliği 
demokrasiye tercih ettiklerini ifade edemediğim 
için eleştiriyor. Ancak bir sonraki cümlemde 
demokratik gelenekte Romalıların önemli etkisin-
den bahsettiğimi es geçiyor (NOA p.6). B. bu tar-
tışmam ile Afrikamerkezcilerin demokrasinin düş-
manı olduğunu ima ettiğimi öne sürüyor. Elbette bu 
tarzda bir şey söylemedim ancak B.nin görüşlerine 
dayanan birisi bunu asla bilemeyecektir.
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B. son olarak Diodorus’la ilgili tavrımı ele 
alarak iddiasının merkezindeki konulara değinmiş 
görünüyor. Solon’un Mısır’dan hangi kanunları 
almış olduğunu kimsenin bilmediğini söylediği-
me dikkat çekiyor ve bana Diodorus’un iki tane 
kanunu belirtmiş olduğunu -ki bu doğrudur- hatır-
latıyor. Fakat bu iki kanun hakkında Diodorus’un 
verdiği bilgi ne kadar doğrudur? Bölüm 1.77.5’te 
Diodorus’un  bu kanunlardan ilki yani meslek kay-
dının yapılması ile ilgili olan kanun hakkındaki bil-
giyi Heredot’tan aldığını öğreniyoruz (2.177.2). Bu 
kanun Mısır mali sisteminin temel özelliklerinden 
birisiydi fakat buna karşılık gelen bir Atena kanunu 
yoktur. Belki de Heredotus’un aklındaki Solon’a 
veya Peisistratus’a atfedilen arazinin istihdam 
edilmemesi (argias) ile ilgili kanundu (Plu., Solon, 
3.1.2 = Theophrastus, fr. 608 Fortenbaugh = fr.99 
Wimmer). Fakat bu kanunun ithal edildiğini var-
saymak için hiçbir neden yoktur; Solon Hesiod’u 
okumuştu ve çalışmanın gerekliliği fikri hakkında 
bilgi sahibiydi. Ayrıca kronolojik açıdan da B.nin 
dikkate almadığı bir problem vardır. Heredot 
Solon’un Mısır’a kanunlarını çıkardıktan sonra 
gittiğini (1.30.1) söyler. 

Diodorus’un ödünç alındığını düşündü-
ğü diğer Solon kanunu seisachtheia (1.79.4) ise 
Bocchoris’in borçlar kanununa kabaca benze-
mektedir (Bakenrenef, MÖ. 727-15). Burada, bir 
önceki örneğimde olduğu gibi bağlantının sadece 
Diodorus ve onun bilgi kaynaklarının hevesle yap-
tıkları spekülasyonlara dayandığı görülmektedir. 
İki kanun arasındaki net olmayan bu benzerliklerin 
önemli bir kültür borcunun kanıtı olarak kulllanıl-
ması oldukça zordur; bu benzerlikler en fazla (ki bu 
bile şüphelidir) bazı belirli uyarlama durumlarına  
işaret edebilir. B. Yunanlıların özellikle Helenistik 
dönemde kendilerini Mısırla olabilecek her şekilde 
ilişkilendirmek arzusunda oldukları şeklindeki 
iddiamın değerlendirilmesinde bu yorum nüansla-
rının bir etkisi olduğunu hiçbir şekilde gösteremi-
yor. Mısır hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları 
ise ayrı bir meseledir.

B. klasik bilginlerin fikirlerini sık sık aşağı 
görmesine rağmen, beni gegonotes to anekathen 
ap’Aigyptou’ (Hdt. 2.43.2) ifadesini, “tüm” eski 
bilginlerin geleneksel bilgisine meydan okuyarak 
(“Mısır’dan gelen” yerine) “soyu her iki taraftan da 
Aegyptus’tan gelen”  şeklinde tercüme etmemden 
dolayı eleştiriyor.  Fakat gerçekte Karl Hude Oxford 
Klasik Metinlerinde ifadeyi bu şekilde anlamıştır. 
Heredotus yer belirtmek için ginesthai ile beraber 
ek kullanırken kişi belirtmek içinse apo’yu kullan-

mıştır. (Yakın bir benzer durum için bkz. 6.35.1 ta 
men anekathen ap’Aiakou te kai Aigines gegonos)

B. benim etimolojiler hakkındaki şüpheciliğim-
den de yakınıyor. Yunanca kelime hikesios/hiketi-
des’in etimolojik olarak Hyksos’la bağlantılı oldu-
ğunu iddia etmediğine bunun eski bir cinas oldu-
ğuna dikkat çekiyor. Siyah Athena kitabında öne 
sürdüğü “3.yy’da Yunanca’ya Hyksos olarak geçen 
Hikesios kelimesi dikkat çeker ölçüde Mısırca Hk3 
h3st ile benzerlik göstermektedir” ifadesi şüphesiz 
kafamı karıştırdı. B. Athena ile Ht Neit’ten arasında 
bulduğu etimolojik ilişkinin neden ikna edici olma-
dığına dair fikir sunmadığımdan şikayet ediyor. 
Sunmam gerektiğini düşünmemiştim, çünkü kita-
bımın notlarında (NOA, s. 181 not.22) bu sorunla 
ilgili iki tartışmayı tamamen alıntılamış idim. Belki 
de (B.nin ifade ettiği gibi) “linguistik hakkında çok 
şey bilmiyorum ve dillerin biribiriyle ilişkisinden 
görünürde pek bir şey anlamıyorum”. Ancak B. bu 
tip linguistik konularında ehil bir bilirkişi midir? 
Eğitimli dilbilimciler onun etimolojilerinin sistem-
siz ve safça olduğunu söylüyorlar. Democritus’un 
atoma’sının muhtemelen (veya akla uygun olarak?) 
Mısır tanrısı Atum’dan geldiği onun yaklaşımını 
göstermek açısından faydalı olabilir. 

Tartışmamın temel noktalarından birisi de 
(yukarda değindiğim gibi) Yunanlıların felsefe-
lerini ve bilimsel öğrenimlerini “Mısır Gizem 
Sistemi”nden türettikleri iddiasının aslında 18.yy 
Avrupasının bir kurgusu olduğudur. B. bu iddi-
amı önce bir argumentum ex silentio kullanarak 
geçersiz kılmaya çalışıyor: Gizemler hakkındaki 
bilgimizin büyük kısmı eksiktir çünkü “onlar tabi-
atları gereği gizemlidirler.” Aslında, elbette, myste-
rion “ayin” demektir. Ayin ritüelleri dünyanın her 
yerinde olduğuna göre bunlar arasındaki genel 
benzerlikler doğrudan bir bağlantı olduğunu kanıt-
lamak için kullanılamaz. B.  Yunan ayinlerinin bir 
şekilde (nasıl veya ne zaman olduğuna dair net bir 
şey söylemiyor) “Ölüler Kitabı”nda ölü ruhların 
yolculuğu ritüellerini anlatan metinlerden etkilen-
diğinin “akla uygun” bir iddia olduğunu kabul edi-
yor. Bazı istisna durumlarda  bu ritüeller yaşayanlar 
tarafından uygulanmış olsa bile, tarif edilen ayinler 
Elevsis ayinleri ile bir benzerlik göstermemektedir. 
B. Elevsis’te 8. veya 9.yy’dan kalan bir mezarda 
İsis’in sembolleri ve uğurlarının bulunmasının İsis 
ve Demeter arasında kurulmuş bir bağlantıyı gös-
terdiğini iddia ediyor, fakat tüm bu nesnelerin var-
lığı mezarlığının sahibinin veya onun yakınlarının 
Mısır’ı ziyaret etmiş olduklarını veya Mısır’lılarla 
ticaret yaptıklarını gösterir. Apuleius’un Altın 
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Eşek’te tarif ettiği ritüeller ise elbette Mısır cenaze 
törenleri ile Greko-Romen ritüellerin bir karışımını 
içermektedir ancak bunun olduğu dönem Mısırlılar, 
Yunanlılar ve Romalıların yakın ilişkide olduğunu 
bildiğimiz bir döneme denk gelmektedir.

B. “Mısır Gizem Sisteminin” eğitimle ilgili 
bir bileşeni olduğunu varsaymanın mantıksız 
olmadığını iddia ederek benim “Mısır Gizem 
Sistemi” mitinin kökenleri ile ilgili açıklamaları-
mı zayıflatmaya çalışıyor. Onun fikrine göre, bu 
soru “tanımlamanın nasıl yapıldığına bağlıdır” 
yani diğer bir deyişle B. felsefeyi bilgelik literatürü 
olarak tanımlamayı tercih etmektedir. B. Mısırlı 
rahiplerin oldukça geniş bir konu yelpazesinde 
öğrenim aldıklarını gözlemlemiş (ayrıca bkz. NOA 
sf.98-101) fakat bu kendi içine kapalı mistik ve 
pratik öğrenimin Plato veya Aristoteles tarafından 
tanımlanmış bir üniversite müfredatı veya felsefe 
sistemine denk olup olmadığı sorusunu es geçmiş. 
Kelimenin popüler anlamında buna felsefe demek 
mümkünse de Mısır bilgisinin metinleri olduk-
ça sınırlıdır. Böylece B. Mısır Kolejleri ile ilgili 
modern mit’in esas olarak Avrupa romanlarından 
türetilmediğine dair iddiasını destekleyecek bir 
kanıt sunamamaktadır. B. nin kendisinin de işaret 
ettiği gibi büyük araştırma kütüphanelerine erişi-
mi olmayan G.G.M. James gibi yazarların Mısırlı 
rahiplerce yazılmış ve kullanılmış papirüsler hak-
kındaki eski ve modern akademik kaynaklardan 
istifade etmeleri pek mümkün değildir.

B. uzun incelemesini beni George Orwell’in 
1984 romanında Winston Smith’in tarihi nasıl 
yeniden yazdığına dair anlatımına duygusal olarak 
gönderme yapmış olmamla eleştirerek bitiriyor. 
Onun tezine göre tarihi yeniden yazan G.G.M 
James değil fakat ben ve benim gibi  “Aryan 
Model”e sıkı sıkıya bağlı olan ve “ Eski Yunan’ın 
oluşumu ile ilgili bilinen tüm eski tarihte kategorik 
bir kopuş yaratan” akademisyenlerdir.  Elbette oku-
yucularının hislerini günümüzde Nazi ideolojisini 
akla getiren “Aryan” terimini kullanarak harekete 
geçirmenin yollarını arıyor.  Çalışmalarını değersiz 
göstermek istediği akademisyenleri tanımlamak 
için bundan daha faydalı bir yol olabilir miydi? 
Ve yeniden diriltmeye çok hevesli olduğu “Antik 
Model”i geçersiz kılan Klasisistlerin bunu ırkçı 
ve anti-Semitik ideolojileri yüzünden yaptıklarını 
iddia etmek için başka bir neden bulabilir miydi?  
19.yy akademik çalışmalarına açık fikirlilikle 
yaklaşmaya hazır herhangi bir kişi de 19.yy aka-
demisyenlerinin Yunan kültürü üzerindeki Mısır 
etkileri hakkında fikirlerinin değişmesinde çok 
daha önemli başka bir nedenin olduğunu görebi-

lir. Değişim hiyerogliflerin çözülmesi neticesinde  
gerçek bir Mısır ( Helen merkezli görüşün aksine) 
bilgisi edinilmesi ve Yunanca’nın bir Hint-Avrupa 
dili olduğunun anlaşılması ile gerçekleşti. Aslında, 
Yunan’ın Mısır’a olan kültürel borcu hakkındaki 
fikirlerimi etkileyen “Aryan” ve anti-Semitik(!) 
araştırmalar değildir. Ne de “spesifik noktalarda 
baştan savmalığa” neden olacak “mutlak bir doğ-
ruya” haiz olduğum sanısı fikirlerimi etkilemiştir. 
Görüşlerimi etkileyen şey Yunan felsefesinin 
Mısırlı kaynaklardan aldığı veya çaldığını ya da 
temelde bu kaynaklara bağımlı olduğunu gösteren 
her hangi bir kanıtın mevcut olmayışıdır.

Notes
[1] See E. Iversen, The Myth of Egypt and 
its Hieroglyphs in European Tradition [1961] 
(Princeton: Princeton Univ. Press, 1993), p. 146. 
Hegel, for example, during the 1820s was unable to 
learn enough about Champollion’s work to alter his 
views about the “Western identity” of Egypt; see 
S. Harten, Egypt and the Fabrication of European 
Identity (Los Angeles: UCLA Center for Near 
Eastern Studies, 1995), pp. 3-4. 
[2] A.B. Lloyd, Herodotus Book II (Leiden: E. J. 
Brill, 1975-88), I pp. 55-56, III pp. 220-1. 
[3] Ibid., I p. 56. 
[4] See his index s.v. Aigyptos heros. 
[5] Other examples: ek, of place, 1.146.1, 1. 173.1, 
2.91.5, 2.154.2, 5.57.1, 7.92 (an exception, 4.95.3); 
apo, of person, 1.147.1, 3.55.2, 3.83.2, 3.84.1, 4.6.1, 
4.10.3, 4.149.2, 5.7, 5.22.1, 6.35.1, 6.51, 6.52.8, 7.150.2, 
8.22.2, 8.46.3, 8.139 (an exception, 7.93). See also 
R. Kühner-B. Gerth, Ausführliche Grammatik der 
Griechischen Sprache [1898] (Hannover, Hahnsche 
Buchhandlung, 1983), p.457. 
[6] See the detailed discussion by J.H. Jasanoff and 
A. Nussbaum, “Word Games,” in BAR, pp.177-
205), who conclude that Egyptian borrowings are 
comparatively few in number and late in date; most 
have already been identified. A convenient list (not 
cited in the bibliographies of BA I and II) has been 
available for more than a century: A. Wiedemann, 
Sammlung altägyptischer Wörter welche von klas-
sischen Autoren umschrieben oder übersetzt wor-
den sind (Leipzig: Verlag J.A. Barth 1883). 
[7] E. Vermeule, Aspects of Death in Early Greek 
Art and Poetry (Berkeley: Univ. of California Press, 
1979), pp. 69-78: “Egyptian ceremony focused on 
the intact survival of both body and mind ... Greek 
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hopes are more concentrated on intelligence and 
fame than on nourishment for flesh which they 
knew was not immortal” (p.72). 
[8] G. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian 
Mysteries (Princeton, Princeton Univ. Press, 1961), 
p.61. 
[9] Cf. J. Assman, “Death and Initiation in the 
Funerary Religion of Ancient Egypt,” Religion and 
Philosophy in Ancient Egypt (Yale Egyptological 
Studies 3; New Haven; 1989), p. 154; K. Clinton, 

Myth and Cult: the Iconography of the Eleusinian 
Mysteries (Stockholm, Swedish Institute in Athens, 
1992), p.131, “Isis Mysteries were formed in the 
Hellenistic period after Greek Models.” 
[10] J. Baines, “Restricted Knowledge, Hierarchy, 
and Decorum: Modern Perceptions and Ancient 
Institutions,” Journal of the American Research 
Center in Egypt 27 (1990) 22-23. 
[11] Cf. also J. Coleman, in BAR, p. 290.
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Değişen Dünya Üzerine...

Şahin  ARTAN

... Değişen Dünya’nın Anlamları- 4
1999 Bombardımanı: Uluslararası huku-
kun “Balkanizasyonu”

Yugoslavya’ya yönelik 1999 NATO bombar-
dımanından sonra biliyoruz ki, artık dünyanın her 
yerinde geçerli bir “uluslararası hukuk standardı” 
yoktur. Askeri ve politik güce sahip blok için, kendi 
toprakları dışındaki gaddarlıklar artık tamamen 
meşrudur; politik, hukuki ve ahlaki olarak.

Bu yıl Brighton’da düzenlenen İngiliz İşçi 
Partisi Konferansı’nın son gününde parti delegele-
rinden Pat Healey’nin önergesi oylandı Önergesinde 
Irak’ın işgalini “haklı gösterilemez biçimde tahrip-
kâr” olarak nitelendiren Healey, başbakan Blair’e 
“Irak’taki İngiliz güçlerinin bu ülkeden çekilmesi 
için yakın bir tarih verme” çağrısı yapıyordu. 
Önergenin kabul edilmesi halinde Blair hükümeti, 
kendi partisi ve seçmenine rağmen Irak’ta “belirsiz 
bir süre kalma”yı savunamaz duruma düşecek, 
hükümetin Irak politikası ve ABD ile kurduğu 
stratejik ortaklık darbe yiyecekti.

Önerge, delegelerin yüzde 80’i tarafından, 
ezici bir çoğunlukla red edildi. İngiltere’de emeğini 
satarak yaşayanların kurduğu ve oylarıyla iktidar 
yaptığı partinin delegeleri, “İngiliz ordusunun 
Irak’tan çekilmesi için baskı yapmayalım, orada 
istediği kadar kalsın” diyordu. Oylama sonucunda, 
delegelerin yüzde 40’ını etkileyebilen dört büyük 

sendikanın yönetimi destekleme kararı belirleyici 
olmuştu. Emeğini satarak yaşayanların hakları için 
mücadele eden dört büyük sendikanın yöneticileri, 
“İngiliz ordusunun Irak’tan çekilmesi için baskı 
yapmayalım, kalsınlar” diyordu.

Önerge yerine kabul edilen parti yönetimi 
bildirisinde ise, “Irak’ta sivil toplumun gelişmesi 
çabalarının desteklenmesi” teşvik ediliyordu.

Muhalif Healey’in önergesi oylanmadan önce 
dışişleri bakanı Straw bir konuşma yapmıştı. Straw, 
sanki anaokulunda rengârenk yastıklarla kaplı sını-
fı doldurmuş yumurcaklara, hergün yaşanan pra-
tiklerin arkasındaki saklı bir gerçekliği, yumurcak-
ların henüz kendi kendilerine idrak edemeyecekleri 
bir sırrı açıklar gibi tane tane açıklıyordu: “Irak’ta 
bulunma nedenimiz..”

Irak’ta bulunma nedenleri, “işgal” değildi. 
Orada, “Birleşmiş Milletler’in onayıyla ve ara 
dönem hükümetinin isteği üzerine” bulunuyor-
lardı.Bunları söylediğinde sanki sınıftaki yumur-
caklar kocaman gözlerle birbirlerine bakıyorlar, 
gözlerini kırpıştırıyorlar, tekrar babalarını andıran 
amcaya dönüyorlar ve ansızın hep bir ağızdan, 
“Yaa.. Biz orada işgal için bulunmuyoruz. Biz 
orada, Birleşmiş Milletler’in onayıyla ve ara 
dönem hükümetinin isteği üzerine bulunuyoruz” 
diyorlardı.

Çok da haksızlık etmeyelim. Straw’dan önce 
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bir konuşma yapan delege Şâhit Mâlik, “ortak 
zemini genişletmeyi amaçlayan” yönetim bildirisi-
ni destekleme çağrısı yaparken şunu da söylüyordu: 
“Savaşa girmemizin hata olduğuna inanıyorum.. 
ama Irak halkını, bize en fazla ihtiyacı olduğu 
zaman bırakmak da eşit derecede hata olur.”

Mâlik sihirli kelimleri böyle söylemiş, denkle-
mi güzel özetlemişti: “Irak halkını bırakmak ya da 
bırakmamak!”
“Rambouillet barış anlaşması”nın gizli eki

Mâlik’in konuşmasından beş yıl önce, İngiliz 
ordusu o zaman da Balkan halklarını “bırakmama” 
kararı almış, bir başka “ihtiyaç” anında onların 
“yardımına koşmuştu.” Ocak 1999’da İngiliz hükü-
meti, Fransa ile birlikte, Kosova’ya askeri müdahe-
leye direnen Avrupa ülkeleri arasından çekilip 
Clinton yönetimin “bombardıman” politikası”nı 
desteklemeye başlıyordu. Bundan birkaç ay sonra, 
Mart ayının son haftasında NATO bombardımanı 
başlayacak ve Balkanlar, son 10 yılda tanık olduğu 
cehennemlerin bir yenisine tanık olacaktı.

Bombardımanı tetikleyen son büyük gelişme, 
Yugoslav hükümetinin “Rambouillet barış anlaş-
ması”nı imzalamayı red etmiş olmasıydı.

İngiliz dışişleri yetkilisi Lord Gilbert, 
Rambouillet anlaşmasındaki “B Bölümü”nün 
Belgrad yönetiminin masadan kalkması ve görüş-
melerin tıkanması için anlaşmaya özellikle eklendi-
ğini sonradan itiraf edecekti Bir süre gizlendikten 
sonra sızan ve Fransız basınında yayınlanan “Ek 
B” şunları içeriyordu “NATO personeli, araçları, 
uçakları ve ekipmanları ile birlikte, hava sahası 
ve kara suları dahil olmak üzere, Yugoslav Federal 
Cumhuriyeti’ndeki herhangi bir yere özgürce ve 
sınırsız olarak girme hakkına sahip olacaktır. 
Açıkta kamp yapma, manevra yapma, kışla kurma, 
destek, eğitim ve operasyonlar için gerekli alan ve 
tesislerin kullanımı buna dahildir..” Yugoslav 
yetkilileri, “NATO’nun ihtiyaç duyduğu kamu 
tesislerini, bir bedel talep etmeksizin sağlamakla 
yükümlüdür..” Yugoslav yetkilileri, “istendiği 
takdirde, NATO’nun belirleyeceği çerçevede, ope-
rasyon için ihtiyaç duyulan tüm telekomünikasyon 
hizmetlerini, yayın olanakları dahil, sağlamakla 
yükümlüdür..”

Ek B’de şu da vardı: “NATO, sivil, idari 
ya da cezai, tük hukuki işlemlerden muaf ola-
caktır.. NATO personeli, Yugoslav Federal 
Cumhuriyeti’nde kendileri tarafından gerçekleştiri-
lecek sivil, idari, cezai ihlaller ya da disiplin ihlal-

leri açısından Taraflar’ın yargı otoriteleri nezdinde 
muaf olacaktır..”

Bir de şu: “Kosova ekonomisi, serbest piyasa 
ilkelerine uygun işleyecektir.. İnsan, mal, hizmet 
ve sermayenin Kosova’dan dışarı ve Kosova’ya 
serbestçe girip çıkmasına hiçbir engel olamaz..”

“Kosova halkının yardımına koşma” reflek-
siyle harekete geçtiğini iddia eden ABD ve mütte-
fikleri tarafından masaya konan ve Yugoslavya’nın 
askeri-politik olarak denetim altına alınması koşu-
lunu dayatan anlaşma Belgrad yönetimi tarafından 
red edilince, Clinton açıklıyordu: “Askeri harekât 
başlıyor. Bombalayacağız!”

Ama Clinton bunu 19 Mart 1999 günü açık-
ladığında, bombardıman ne o gece, ne ertesi gün, 
ne de bir sonraki gün başlıyordu. NATO uçakları 
24 Mart’ta, açıklamadan beş gün sonra havalana-
cak, ilk bir hafta boyunca da bombardıman büyük 
ölçüde Kosova dışındaki hedeflere yöneltilecekti. 
Kosova’da Sırp milliyetçiler ile Kosova Kurtuluş 
Ordusu (KLA) arasındaki çatışmaların tam bir kat-
liama dönüşmesi ve olayların daha öncekilerden de 
büyük bir göç dalgası yaratması için “eli silahlılar”a 
yaklaşık iki hafta süre tanınıyordu. İstenen olacak, 
bombardımanın gerekçesi bu günlerde yaşananlar-
la daha da güçlenecekti. 
Kosova krizine NATO çözümü: “Herkesi 
öldürün, ekonomiyi yok edin!”

Kosova halkının “yardımına koşan” NATO 
uçaklarının bombardımanında bombalar kimleri, 
nereleri vurmuştu?

İki aydan fazla süren bombardımanlarda, 2000 
sivil hayatını kaybedecek, 7500 sivil yaralanacaktı. 
Ölenlerin 200’ü çocuktu Agence France Press, 
Reuters, Associated Press ve Yugoslavya Dışişleri 
Bakanlığı kayıtlarına göre bombardımanlarda 
şunlar oldu:

- 6 Nisan’da, bir madenci kasabası olan ve her-
hangi bir askeri gücün bulunmadığı Aleksinaç’ı 5 
füze vurdu. 17 sivil hayatını kaybetti, 400 ev tahrip 
oldu.

- 10 Nisan’da Kraguyevaç’taki Zastava otomo-
bil fabrikası bombalandı. Fabrikadaki işçilerden 
120’si yaralandı. Fabrika, bölgedeki nüfusun yarı-
sına geçim olanağı sağlıyordu.

- 11 Nisan’da, 6000 kişinin çalıştığı “14 Ekim 
fabrikası” bombalanarak imha edildi.

- 14 Nisan’da Prizren-Diyakoviça yolunda 
Arnavut göçmen kafilesi bombalandı. Çoğu yaya 
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veya traktör römorklarında seyahat eden göçmen-
lerden en az 75 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Dört 
kez tekrarlanan hava saldırılarında ölenlerin çoğu, 
çocuk, yaşlı ve kadındı.

- 19 Nisan’da Buyurişka’da füzelerle vurulan 
10 evde 19 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

- 21 Nisan’da Krayina’dan (1995’de 
Hırvatistan’daki  Krayina bölgesinde yaşayan 
Sırplara karşı Tucman’ın liderliğindeki Hırvatistan 
hükümeti tarafından “etnik temizlik” uygulanmış-
tı) tahliye edilen 500 kişinin yaşadığı bir göçmen 
kampı (Diyakoviça) bombalandı, 70 kişi öldü. 
Barınakların tümüyle tahrip edildiği kampta bom-
baların düştüğü yerlerde 53 krater oluştu.

- 23 Nisan’da Sırp Ulusal Televizyonu bomba-
landı. Belgrad’ın merkezinde bulunan binaın çevre-
sinde bir çocuk tiyatrosu, San Marko Kilisesi, Şehir 
Çocuk Merkezi ve bir çarşı vardı. TV istasyonunun 
20’den fazla çalışanı saldırıda hayatını kaybetti.

- 23 Nisan’da Avrupa’daki en büyük kas dist-
ropi tedavi merkezini barındıran Novi Pazar sağlık 
merkezi füzelerle vuruldu. Bir kişi öldü, iki kişi 
yaralandı.

- 26 Nisan’da Lipliyan’da, evlerinin bahçesinde 
oynayan iki çocuktan Arla Luyiç (6) misket bom-
bası atılması sonucu hayatını kaybetti. Arla’nın 
abisi ve ablası ağır yaralandı.

- 27 Nisan’da öğle saatlerinde Surduliça’nın 
merkezindeki binalara atılan iki füze 16 kişinin 
ölümüne neden oldu. Ölenlerin 11’i, 5-12 yaşların-
da çocuklardı.

- 1 Mayıs’ta Priştina’dan yaklaşık 20km uzak-
taki Lüzan’da, Niş’le Priştina arasında normal 
seferini yapan yolcu otobüsü vuruldu, 47 yolcu 
hayatını kaybetti. 25 dakika sonra olay yerine gelen 
ambülans vuruldu. Ambülanstaki doktor başından 
ağır yaralandı.

- 1 Mayıs’ta küçük Karadağ köyü Murino 10 
füzeyle vuruldu. İki genç kız, bir kadın ve bir erkek 
hayatını kaybetti. Sekiz kişi yaralandı.

- 1 Mayıs’tas Pançevo’da önce suni gübre fab-
rikası, sonra da Pançevo petrol rafineri tesisindeki 
elektrik santrali defalarca vuruldu. Rafinerinin 
vurulması sonucu, Almanya’dan başlayıp 
Karadeniz’e ulaşan Tuna Nehri’ne büyük miktar-
larda zehirli madde karıştı.

- 3 Mayıs’ta Diyakoviça-Podgoviça arasında 
sefer yapan yolcu otobüsü vuruldu. En az 20 kişi 
öldü, 43 kişi yaralandı.

- 5 Mayıs’ta 5000 kişinin çalıştığı Sloboda fab-
rikası imha edildi. Biri 74 yaşında bir kadın iki kişi 
hayatını kaybetti.

- 7 Mayıs’ta Niş’teki pazar yerine atılan misket 
bombası 15 kişinin ölmesine, 70 kişinin yaralanma-
sına neden oldu.

- Mayıs başlarında Kursumliya’ya yapılan iki 
hava saldırısında 13 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

- 8 Mayıs’ta Çin Büyükelçiliği vuruldu. 
Binanın yarısı tahrip oldu. 4 Çin vatandaşı öldü, 20 
kişi yaralandı.

- 13 Mayıs gecesi Kosova’nın Korisa köyünde-
ki bir çiftliğe altı füze atıldı. Saldırıda 87 Kosovalı 
Arnavut hayatını kaybetti.

- 20 Mayıs’ta misket bombaları Belgrad’daki 
Dragisa Misoviç Hastanesi’ni vurdu. Nöroloji, 
Doğum, Jinekoloji ve Çocuk Akciğer Hastalıkları 
bölümleri tahrip oldu. NATO’dan daha sonra bir 
açıklama yapıldı ve lazer güdümlü bombalardan 
birinin hedefi yaklaşık 460 metre şaştığı bildirildi. 
Hastahane vurulduğunda dört kadın doğum yapı-
yordu. Saldırıda dört kişi öldü ve doğum bölümün-
de yatan kadınlardan bazıları yaralandı.

- 21 Mayıs’la 1 Haziran arasında İstok’taki 
cezaevine yapılan saldırılarda 100 sivil hayatını 
kaybetti.

Mayıs ayı boyunca Kralyevo’ya yapılan sal-
dırılarda şehrin okulu ve hastanesi tahrip edildi. 
Bulunan kovanlardan birinin üzerinde bir yazı 
olduğu saptandı: “Hâlâ bir Sırp olmak istiyor 
musun?”

- 30 Mayıs’ta Surduliça’daki bir senatoryum ile 
bir huzurevinin beş füze ile vurulması sonucu 20 
kişi öldü.

- 31 Mayıs’ta Novi Pazar’da, şehir merkezin-
deki dört katlı bir apartman misket bombasıyla 
vuruldu. 23 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

- 1 Haziran geceyarısı Belgrad’ın banliyösünde 
bir siteyi 14 füze vurdu. 5 kişi öldü, 20 kişi yara-
landı.

Ekonomi, elbette sıfırdan kurulmak 
üzere yok edilir

NATO bombardımanında 14 tank imha 
edilirken, 372 endüstri tesisi yerle bir edilmişti. 
Vurulanlar arasında, yabancı sermaye tarafından 
işletilen ya da özel mülkiyet altında bulunan tek bir 
tesis yoktu. 
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NATO bombardımanına hedef olan 
Yugoslavya’nın petrol, maden, otomotiv ve tütün 
endüstrileri kamu mülkiyetindeydi. 1997 tarih-
li özelleştirme yasası ise, özelleştirmelerde bir 
kurumun hisselerinin en az yüzde 60’ının kurum 
çalışanlarına satılması şartını getirmişti. 1999 
başlarında düzenlenen Davos zirvesinde İngiltere 
Başbakanı Tony Blair, Yugoslav hükümetini 
Kosova’daki olaylardaki tutumundan dolayı değil, 
“ekonomik reform” programını hayata geçireme-
mesinden dolayı eleştiriyordu.

Slobodan Miloseviç liderliğindeki Yugoslav 
hükümetinin devrilmesinin ardından, “politik 
yeniden yapılanma” ile birlikte “ekonomik yeniden 
yapılanma” da başlayacak, bombaların yerle bir 
ettiği ekonominin hızla ve sıfırdan inşa edilmesi 
için art arda adımlar atılacaktı. İlk adımlardan 
biri, 1997 özelleştirme yasasının iptal edilmesi ve 
kurumların yüzde 70’inin yabancı şirketlere satıl-
ması hakkının tanınması olacaktı. Çalışanlara ayrı-
lan pay ise yüzde 60’dan yüzde 15’e indiriliyordu. 
Ardından yeni Belgrad hükümeti Dünya Bankası 
programlarına katılacaktı.

Küçük Kosova’nın Avrupa’daki ikinci büyük 
kömür rezervi ile beraber büyük linyit, kurşun, 
çinko, altın, gümüş ve petrol rezervlerine sahip 
olması, bombardıman sonrasında New York Times 
tarafından “bir savaşın parıldayan ödülü” ifadesiyle 
yorumlanıyordu. Sadece Trepka madenlerinin 1997 
değeri, 5 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu. 
Bombardımanların sonrasında maden, 900 NATO 
askeri tarafından işçilere ve yöneticilere karşı göz 
yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılarak “zap-
tediliyordu”.

Bu arada, Rambouillet barış anlaşmasının “B 
Bölümü” ile birlikte imzalanmamış olması herhan-
gi bir şey değiştirmiyor, sivillere, bir yabancı ülke 
büyükelçiliğine ve basın mensuplarına yöneltilen 
saldırılar, binlerce insanın hedef gözetmeden öldü-
rülmüş olması, NATO’yu herhangi bir mahkeme-
nin kapısına getirmiyordu.

Sırp Ulusal Televizyonu’nun bombalanma-
sında hayatını kaybedenler için yapılan başvuru 
da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
“Avrupa insan hakları sözleşmesinin ihlali olma-
dığı” gerekçesiyle red edilecekti. Televizyon çalı-
şanlarının ölümüne yol açan saldırı mahkemeye 
göre ihlal değildi, çünkü “yaşama hakkını garanti 
altına alan Avrupa insan hakları sözleşmesi, sadece 
sözleşmeyi kabul etmiş ülkelerin topraklarında 
yaşanan olayları kapsıyordu.”

1999 bombardımanıyla “Balkan halklarının 
yardımına koşan” İngiltere ve 16 ülkenin yetkilileri 
ise, yayınlarıyla propaganda yaparak savaşta Sırp 
tarafını desteklediği için TV istasyonun “meşru bir 
hedef” olduğunu söylediler.

2004 eylülünün ortalarında BM Kosova 
Gücü’nün denetiminde çalışan “Kosovo Trust 
Agency” tarafından bir açıklama yapıldı ve “top-
lumsal mülkiyet” (SOE) altında bulunan ilk 500 
kuruluşun özelleştirilmesi programının başladığı” 
bildirildi. Fiyat teklifleri alınmış, satışlar başlamıştı. 
Yıllık nikel üretimi 12 bin ton olan bir ferronikel ve 
metal işleme tesisi ise, 17 Kasım’a kadar alınacak 
tekliflerin ardından ayrıca satılacaktı.
Orta Doğu operasyonu öncesi Batı 
Balkanlar operasyonu

ABD ve müttefiklerinin “barış götürmek” 
için gittiği Batı Balkan cumhuriyetciklerinin 
bugün, artık NATO’nun güvencesi altında olduk-
larına göre silaha yatırım yapmaları beklenir mi? 
İşsizlikte yarışan Sırbistan (işsizlik oranı yüzde 35), 
Hırvatistan (yüzde 20) ve Bosna Hersek (yüzde 
40), Slovenya ile birlikte toplam dış borçları 53 mil-
yar dolara ulaşmışken, silaha öncelik verebilir mi?

Ama bugün dört minik cumhuriyet, birer 
“gremlin” gibi bir anda birilerini paramparça edebi-
lecek kadar, tepeden tırnağa silahlanmış durumda-
dır ve tetiktedir. Askeri bütçelerinin toplamı, yıllık 
2 milyar dolara yaklaşmaktadır. 4 milyon nüfuslu 
minik Hırvatistan, 2002 yılında silaha tek başına 
yarım milyar dolardan fazla para koymuştur.

Ve Batı Balkanlar’ın yeniden yapılanmasının 
tüm hızıyla sürdüğü günlerde, artık şu iki noktayı 
biliyoruz:

1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre 
insan hakları, başta yaşama hakkı olmak üzere, 
sadece o hakları garanti altına alan anlaşmayı 
imzalamış devletlerin topraklarında geçerlidir. 
O devletler tarafından başka topraklarda işlenen 
insanlık suçları, insanlık suçu sayılamaz, cezalan-
dırılamaz. Başka topraklarda sivillerin öldürülme-
si, büyükelçiliklerin ya da hastanelerin bombalan-
ması meşrudur.

2. NATO üyesi devletlere göre, savaş yapılan 
bir ülkedeki basın çalışanları, askeri hedef olma-
salar bile tamamen meşru hedeflerdir ve “infaz 
edilmeleri” normaldir. 

1999’da yaşananlar, bugün Irak’ta yaşanan-
ların tam anlamıyla bir “sonraki” adım olduğunu 
ve bununla ilgili politik, askeri, hukuki ve ahlaki 
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normların ilk kez Yugoslavya operasyonunda geliş-
tirildiğini gösteriyor.

... Değişen Dünyanın Anlamları- 5
Ya istikbal ya ölüm!
Balkanlar’da 1999’da olduğu gibi Irak’taki 

“kurtarma” operasyonunda da halkın yaralarının 
sarılması için bir çırpınma falan görülmemiş, 
bunun yerine kısa sürede ve sistematik bir biçimde 
halkın iki alternatif “istikbal” ile yüz yüze kalması 
sağlanmıştır: Ya harekâtçıların bütün “doğrular”ı 
kabul edilecek ve vaad edilen yolda yürünecek ya 
da yok olma seçilecektir.

Agence France Press’in 4 Ekim 2004’de geç-
tiği habere göre, ABD Savunma Bakanı Donald 
Rumsfeld, “Saddam’la El Kaide arasında bağlantı 
olduğunu gösteren somut bir kanıt yok” demiş.

7 Ekim 2004’de ise Saddam’ın kitle imha 
silahlarını arayan “Irak Araştırma Grubu”nun “son 
söz”ü dünya basınına yansıdı: “Irak’ta kimyasal, 
biyolojik ya da nükleer silah bulunamadı..”

Irak işgalinin iki gerekçesinin aslında gerekçe 
olmadığının, işgalin yalanlar üzerine inşa edildiği-
nin itiraf ve kanıtı olan bu açıklamaların bugün çok 
büyük bir önemi yok. Zaten son üç yıldır Amerikan 
- İngiliz kuvvetleri tarafından yağdırılan bombala-
rın “terörle savaş”la bir ilgisi olsaydı, herhalde o 
bombaların hedefi Irak olmazdı.

Rumsfeld ve Irak Araştırma Grubu’nun açık-
lamalarından bir ay kadar önce, 2 Eylül 2004’de, 
Cantor Fitzgerald şirketi New York federal mahke-
mesinde Suudi Arabistan devletine 7 milyar dolar-
lık bir tazminat davası açtı. Bu şirket ABD’nin en 
büyük menkul kıymetler aracılarından biridir. Bir 
zamanlar operasyonlarını İkiz Kuleler’deki katla-
rından yöneten Cantor Fitzgerald’ın 658 yöneticisi 
ve çalışanı, üst yönetimdeki üç kişiden biri olan 
Doug Gardner * dahil, 11 Eylül saldırılarında haya-
tını kaybetmişti. 

10 Eylül 2004’de ise, İkiz Kuleler’in sahibi olan 
New York ve New Jersey Liman İdaresi, Suudi 
Arabistan devletine dava açacağını resmen bildi-
riyordu.

Cantor Fitzgerald’ın açtığı davada Suudi 
Arabistan hükümeti, El Kaide’ye mali destek 
vermek, bilerek ve isteyerek El Kaide üyelerine 
iş sağlamak, El Kaide parası aklamak ve örgü-
tün ev, sahte belge, silah ve askeri teçhizat temin 
etmesine yardımcı olmakla suçlanıyor. Dava dos-
yasında ayrıca, “Bu sürekli mali ve maddi destek, 
El Kaide’nin 11 Eylül saldırılarını planlamasını, 

koordine etmesini ve gerçekleştirmesini mümkün 
kılmıştır” da deniyor.

Daha önce 11 Eylül Araştırma Komisyonu’nun 
raporunda ise Suudi Arabistan için “İslamcı aşırı 
uçlarla savaşta sorunlu bir müttefik” deniyor, Suudi 
fonlu okulların aşırı uçlar tarafından kullanıldığı 
belirtiliyor ve 11 Eylül olaylarından sonra Suudi 
devletiyle terörizme karşı işbirliğinde gelişme sağ-
lanmasına karşın “önemli sorunların devam ettiği” 
vurgulanıyordu.

Açılan davalar, “algılanan gerçeklik” açısından 
davacılar ile Beyaz Saray yönetimi arasındaki bir 
asimetriyi ortaya koyuyor.

11 Eylül olaylarını izleyen birkaç hafta içinde, 
24’ü Bin Ladin ailesi mensupları olmak üzere top-
lam 142 Suudi Arabistan vatandaşının iki özel uçak 
ve yaklaşık iki düzine yolcu uçağıyla ABD’den 
ayrılmasına izin verilmiş, bu ani göç Beyaz Saray 
tarafından onaylanmıştı. O günlerde ciddi bir 
sorgulamaya tâbi tutulmadan ABD’den ayrılanlar 
arasında, FBI tarafından “terörist bağlantısı” şüp-
hesiyle izlenen iki Suudi Arabistan vatandaşı ve 
“terörle bağlantılı olabileceği” öngörülen örgütler 
listesinde yer alan “Dünya Müslüman Gençlik 
Birliği”nin lideri Abdulah Bin Ladin’le aynı evi 
paylaşan Ömer Avad Bin Ladin (Usame Bin 
Ladin’in yeğeni) de bulunuyordu. 

“İstikbal” harekâtları
Ama denebilir ki, Cantor Fitzgerald ve NY&NJ 

Liman İdaresi’nin yöneticileri Beyaz Saray’da görev 
yapıyor olsalardı, herhalde onlar da Bush ekibinin 
yaptıklarını yaparlardı. Herhalde onlar da Suudi 
Arabistan Krallığı’na değil, Irak’a savaş açarlardı. 
Öte yandan, Beyaz Saray ile müttefiklerinin pers-
pektifinden geçmişe doğru bakıldığında, herhalde 
ne on binlerce Iraklı’nın, ne de 1000’in üzerinde 
Amerikan askerinin “bir hiç uğruna öldüğü” söy-
lenebilir. Onlar hiç kuşku yok, Irak halkının önüne 
yerleştirilen “istikballer”in gerçekçi olabilmesi için 
can vermişlerdir. 

Irak’a koloni valisi olarak atanan Paul Bremer, 
Mayıs 2003’de söylediği sözleri, “Irak’ta dükkân 
açılmıştır” / “Iraq is open for business” sözlerini, 
işgal altına alınmış bir Suudi Arabistan’da söylemiş 
olsa, anlamlı olur muydu? Dükkânın zaten açık 
olduğu bir ülkede?

Bremer’in 2003 mayısındaki sözleri, 1999 
başlarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya 
tarafından Belgrad hükümetinin önüne konan 
“Rambouillet barış anlaşması”nın ekinde yer alan 
maddeyi çağrıştırıyor: “Kosova ekonomisi, ser-
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best piyasa ilkelerine uygun işleyecektir.. İnsan, 
mal, hizmet ve sermayenin Kosova’dan dışarı ve 
Kosova’ya serbestçe girip çıkmasına hiçbir engel 
olamaz..”

Bu maddeyi içeren bir “barış anlaşması”, 
“etnik temizlik”te Sırp milliyetçilerinden hiç 
geri kalmayan.. 2. Dünya Savaşı yıllarının faşist 
“Ustaşa” ruhunu dirilten Franjo Tujman lider-
liğindeki Hırvat milliyetçilerinin önüne neden 
konmamıştır? “Serbest piyasa”ya entegrasyonunda 
bir sorunla karşılaşılmayan, 1999 sonrasında hızla 
AB üyelik sürecine giren, “dükkânın zaten açık” 
olduğu Hırvatistan’ın önüne?

1999’daki NATO harekâtı ve Irak işgali 
arasındaki paralelliklere bakarak, bu tür askeri 
harekâtların “terörle savaş”la ya da “insan hakları 
ve demokrasinin tesisi” gibi “soylu” amaçlarla hiç 
ilişkili olmadığı, bu harekâtların halklara “istik-
baller”in sunulması ile bağlantılı olduğu sonucuna 
varılabilir.

Irak işgalinde Bremer’in ilk icraatlarından 
biri, içlerinde sadece askerler değil, doktorların, 
hemşirelerin ve öğretmenlerin de bulunduğu yüz 
binlerce kamu görevlisininin işlerine son vermek 
olmuştu. Haziran’da ise, ABD’den bir askeri uçakla 
döndüğü Irak’a ayak bastığında şu açıklamayı yap-
mıştı: “Verimsiz devlet işletmelerinin özel sektöre 
devredilmesi, Irak’ın iktisadi kalkınması açısından 
esastır..”

Bremer, 37 No.’lu Talimatname’yle Irak’taki 
kurumlar vergisini yüzde 40’dan yüzde 15’e 
indirmiş, No. 39’la yabancı şirketlere Irak’taki var-
lıkların (doğal kaynaklar dışında) yüzde 100’üne 
sahip olma ve kârlarının yüzde 100’ünü ülke dışına 
transfer etme imkânı tanımış, No. 40’la yabancı 
bankalara da aynı imkânları tanımıştı. Saddam 
Hüseyin’in sendikaları ve toplu sözleşmeyi yasak-
layan politikası ise hiç değiştirilmeden sürdürül-
müştü.
24’lük Jay Hallen, Bağdat Borsası’nı kur-
maya geliyor

Irak işgalinin meşrulaştırılmasında bugün 
“Irak halkının Saddam zorbalığından kurtarılması” 
teması öne çıkıyor. “Kitle imha silahları tehdidi” ve 
“El Kaide bağlantısı”nın elle tutulur bir tarafı olma-
dığını zaten ne zamandır bilen, ama Irak’taki ABD-
İngiliz varlığına sempati ile bakılmasını isteyenler, 
“giderek azan İslamcı teröristler” ve “baş kesme-
”lerin oluşturduğu fonda bu temayı “asıl büyük 
gerekçe” olarak takdim edip duruyorlar.

Oysa çimentodan çamaşır makinasına, sabun-
dan kâğıda, halkın tüm temel ihtiyaçlarını üreten 
200 devlet işletmesinin özel sektöre devri operas-
yonundan önce, 10 yıllık ambargo, Saddam zorba-
lığı ve son olarak büyük bombardımanın altında 
haşat olmuş bir halka, ilk yardım eli nasıl uzatılır? 
Mevcut işletmelerin faaliyetlerine -hiç değilse o 
halk yaralarını sarana kadar- devam etmesi sağ-
lanarak ve insanlar işlerinde tutularak mı? Yoksa 
bu işletmeler çalışmaz hale getirilerek, daha ilk 
günden Iraklı girişimcilere kapalı özelleştirme 
operasyonları başlatılarak ve yüz binlerce insan 
işten atılarak mı?

Ama işte, Batı Balkanlar’da 1999’da olduğu 
gibi Irak’taki “kurtarma” operasyonunda da hal-
kın yaralarının sarılması için bir çırpınma falan 
görülmemiş, bunun yerine çok kısa bir süre içinde 
ve sistematik bir biçimde halkın iki alternatif “istik-
bal” ile yüz yüze kalması sağlanmıştır: Ya harekât-
çıların bütün “doğrular”ı, üstelik “gönüllü” olarak 
kabul edilecek ve vaad edilen yolda yürünecektir 
ya da yok olma seçilecektir. 

Vaad edilen yolda neler vardır neler: Saddam 
gibi zorbaların olmadığı.. verimsiz devlet işletmele-
rinin özel sektöre devredilmesiyle hızla kalkınma-
ya başlamış.. New York’la eşzamanlı olarak vizyo-
na giren filmlerin patlamış mısır eşliğinde özgürce 
seyredildiği.. insanların devlete yakınlıkları değil 
yetenekleri oranında terfi ettiği.. erkeklerle kadın-
ların hiç tadamadıkları zevkleri tattığı.. insan hak-
ları örgütlerinin cirit attığı ve insanların haklarının 
üzerine titrediği.. alışveriş merkezleri, kafeleri, fast 
food’cularıyla pırıl pırıl, modern bir ülke..

Ya da tüm karanlık ve geri kafalı barbarların 
er geç varacağı nokta: Kahredici bir biçimde hor 
görülme, dünyadan dışlanma, hapsedilme, bir ope-
rasyonda yaralanma ve belki ölüm.

Ama başka bir coğrafyada, benzer durumda 
bırakılan insanlar tarafından hızla yapılan bir 
seçimin Irak’ta tekrarlanması sağlanamamıştır. 
Batı Balkanlar’da başarılı olan “travmayla tedavi” 
yönetiminin Irak’ta geri teptiği ne zamandır açıkça 
görülüyor. Belki hayal güçlerine ve hırslarına yenik 
düşen Beyaz Saray şahinleri travmayı abarttıkları 
için sonuç böyle olmuştur. Belki iki istikbalden biri 
(ölüm) fazla önde, diğeri (mutluluk, bolluk, özgür-
lük) fazla geride kalmıştır.

Sonuçta Irak’ta işin uzaması, gözlemlemeye ve 
düşünmeye biraz vakit bulmayı ve “değişen dünya-
”ya özgü bir “harekât modeli”ni tüm çıplaklığıyla 
görebilmeyi sağlıyor. Ve Irak’taki “istikbal” hare-
kâtında hâlâ üstünde hiç durulmayan öyle “ayrın-
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tılar” var ki . Mesela, “Irak halkına acil yardım” 
kapsamında, 24 yaşındaki Jay Hallen’ın Bağdat 
Menkul Kıymetler Borsası’nı kurma göreviyle 
Bağdat’a getirilmiş olması.. Bir de “Irak polisine 
maliye yönetimi ve bütçeleme” danışmanlığı yap-
mak üzere gelen 21 yaşındaki Scott Erwin var. Bu 
genç yeni görevine, tamam devlette yakını olduğu 
için de (ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin 
ofisindeki stajyerlerden), ama kuşkusuz yetene-
ğiyle, “dondurma kamyonu sürücülüğü”nden terfi 
etmiş. 

On binlerini bombalara veren Irak halkı-
nın “hayati öncelikleri”nden biri olarak Bağdat 
Borsa’sının ayağa kaldırılması için 24’lük acar 
çocuklar didinirken, Suudi Arabistan’da ne tür şey-
ler yaşanıyor? Davalık olmanın dışında? Son gelen 
haberlerden biri, Suudi hükümetinin Şubat 2005’de 
görkemli bir “kontr-terör konferansı” düzenlemek 
üzere hazırlıklara başladığı. Artan petrol fiyatla-
rıyla servetleri daha hızlı büyüyen Suudi soyluları, 
konferans için Beyaz Saray’a da bir davetiye gön-
dermişler. Onlar da dünya insanlarına, tabii özel-
likle de “müttefikleri”ne, teröristlere karşı kapı gibi 
Suudi desteği ve dayanışmasının olduğu bir istikbal 
sunuyorlar.

İçerde “darbe”yle
İstikbal meselesini belki bir de “istikbalin 

muhatapları” açısından düşünebiliriz:
Dünyanın herhangi bir yerinde, “mevcut duru-

mun sürdürülmesi” ile “değişim” isteklerinin karşı 
karşıya geldiği bir münazara yapılsa, değişimciler 
herhalde ağır basacaktır. Yani daha iyinin mümkün 
olmadığı, olabilecek en iyinin yaşandığı bir durum 
yoktur ki. İnsanlar sabah kalktıklarında gözlerini 
oğuştururken bu münazarayı hatırlasalar, işe gider-
ken otobüste bu münazara üzerine düşüncelere 
dalsalar, işte çalışırken ve akşam eve dönerken, 
sonra yemek yerken ve uyumaya hazırlanırken ya 
da sevişirken veya çay demlerken bu münazaraya 
bir şeyler ekleseler.. er geç “mevcut”u değiştirmek 
üzere bir şeyler yapmaya, onu en azından bir ucun-
dan tutup çekiştirmeye başlarlardı.

Ama bu zor bir yaşam olurdu. Sabah mah-
murluğunda, otobüste, işte ve diğer yerlerde, bir 
“istikbal”i hayal etmek ise hiç zor değil, üstelik çok 
eğlencelidir. Alabildiğine bolluğun olduğu, alma 
gücünün neredeyse sınırsız olduğu, sevgi ve şev-
katin insanı sarıp sarmaladığı, cinsel tatminin sınır 
boylarında özgürce dolaştığı, hatta belki “ölümsüz-
lük iksiri”nin aspirin gibi eczanelerde satıldığı bir 
istikbal! 

İşte, çeşitli çatışmalar ve çözümsüzlükler nede-
niyle mevcudu dilediği gibi sürdürmede  zorlanan 
bir sınıf insanın, Yugoslavya ve Irak örneklerinde 
olduğu gibi şunu yapması da bu yüzden sadece 
mümkün değil, aynı zamanda gayet akılcı oluyor: 
“Mevcuttan rahatsız “otobüs yolcuları”nın önüne 
“istikballer” koymak: Biri, o hayal etmesi bile 
eğlenceli olan.. Diğeri, hor görülme, dışlanma, 
kanun dışına düşme ve belki yok olma istikbali.

“İstikbal harekâtları”nın sadece yabancı bir 
ülkenin halkını hızla sisteme entegre etmek için 
değil.. ülke içinde kan kaybedip güçten düşmüş 
“istikbal”i canlandırmak için de yapıldığını.. “istik-
bal”i yeniden “münazara”nın ya da “süreç”in önüne 
koymak için de yapıldığını ise, askeri darbeler gös-
teriyor. 1973’de Şili’de ya da 1980’de Türkiye’de 
olduğu gibi. Bu tür iç ve dış harekâtların sloganıysa 
hep aynı: “Ya istikbal ya ölüm!”

* Zaman zaman hayat “istikbal yaratıcılar”a 
eşek şakaları yapıyor. 11 Eylül saldırılarından kısa 
bir süre önce, 2001’in nisan ayında, ABD’de bir grup 
asker ve sivil tarafından hazırlanan “Asya Enerji 
Pazarı” raporu son haline getirilmişti. Rapor için 
yürütülen hummalı çalışmalara katılanlar arasında, 
National Intelligence Council, National Security 
Council ve ABD Enerji Bakanlığı uzmanlarının 
yanı sıra, Cantor Fitzgerald’dan da bir grup vardı. 
Raporda yapılan analizlerin sonunda Çin’e “kötü 
adam” payesi uygun bulunuyor, devlet dışı örgütler 
(NGO) “potansiyel başbelası” ilan ediliyor ve belki 
asıl önemlisi, ABD’nin 21. yüzyılda “Leviathan” 
rolünü üstlenerek dünyanın direksiyonuna geçmeye 
mecbur olduğu vurgulanıyordu. Bu tezlere önemli 
katkıda bulunan Cantor Fitzgerald yöneticisi Doug 
Gardner, raporun yayınlanmasından sadece beş 
ay kadar sonra İkiz Kuleler’de hayatını kaybetti. 
Gardner’ın milyonlarca insan için tasarlanmasına 
katıldığı “istikbal denklemleri” ise 11 Eylül akşamı  
uygulanmaya başlanıyordu.

... Değişen Dünyanın Anlamları - 19
Fikri mülkiyet olarak “ilaç” 
“İlaç” tekeli -ya da izolasyonizmi- konusunda 

mevzuattaki esnekliklere odaklanmak yerine, 
kendileri sadece dünya üzerindeki bir erkek ya da 
kadın değil de bir devlet zat’ıymış gibi, önce eski 
devlet deneyimlerini eleştirip sonra “yeni dünya”-
lık akıl verenler, artık bir mektubu çağrıştıracak.

Fikri mülkiyet savaşlarında cephelerden birini 
de “ilaçlar” cephesi oluşturuyor. Yazılım ve bit-
kiler için olduğu gibi, ilaçlar için de kıran kırana 
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bir patent çıkarma, “veri ayrıcalığı” kapma savaşı 
sürüyor. 

2002’deki satışları $342,289,000,000 olan 118 
ilaç şirketi içindeki 10 dev ulusötesi şirket (1), dün-
yadaki satışların yüzde 53’ünü gerçekleştiriyor. Bu 
10 şirketin ortalama kâr marjı (net kazancın gelire 
oranı) ise 2002’de yüzde 29.

Bugün ulusötesi ilaç devlerinin en büyük 
sorunlarının başında, patent sürelerinin sona ere-
cek olması ile “eşdeğer” (ya da yaygın terimle 
“jenerik”) ilaçlardan kaynaklanan rekabet geliyor. 
2008’de dünyada en çok kullanılan ilaçlardan yirmi 
üçünün patent süreleri sona eriyor ve ilaç devleri 
için bunun faturası 46 milyar doları bulabilir. 

Devler için bir başka sıkıntı olan jenerik ilaç 
rekabeti ise gücünü, patent korumasında fiyatları 
daha da yükselen markalı ilaçlara ucuz alternatif 
oluşturmasından alıyor. Bu ucuz alternatife doğal 
olarak en fazla, bir yandan kaynaktan yoksunluk-
la, diğer yandan bulaşıcı hastalıklarla boğuşan (2) 
geri kalmış ülke insanları ihtiyaç duyuyor. Jenerik 
ilaç rekabeti fiyatları düşürüyor. “Sınır Tanımayan 
Doktorlar” (3) örgütünün (MSF) verilerine göre, 
Brezilya hükümeti jenerik AIDS ilaçları üretmeye 
başladığında fiyatlar yüzde 82 oranında düşmüş. 
AIDS tedavisinde kritik önem taşıyan antiretro-
viral’ların (ARV) üçlü kombinasyonu (4) jenerik 
olarak üretildiğinde, fiyat bir yıl içinde 10 bin 
dolardan 300 dolara düşmüş. Ardından markalı 
ilaçların fiyatları da gerilemeye başlamış ve 700-
1000 dolara kadar düşmüş. MSF yetkilileri fiyatla-
rın 200 dolara kadar düşebileceğine inanıyor. 

Hindistan, Meksika, Tayland, Brezilya, 
Kanada, Güney Kore, Arjantin, İspanya ve ABD’de 
büyük çapta kaliteli jenerik ilaç üretimi yapılıyor ve 
bu üreticilerin bazıları, Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Japonya merkezli ilaç şirketleriyle sözleşmeli olarak 
ilaç üretiyor ve ihraç ediyorlar. Birçok jenerik ilaç 
üreticisinin geri kalmış ülkelerde, hem o ülkenin 
kurumlarından hem de yabancı ülkelerin kurum-
larından onaylı tesisleri bulunuyor. 

Belirli bir ülkede ilaç maliyetlerini düşürmenin 
bir yolu da “paralel ithalat”tan geçiyor. Bir markalı 
ilacın o ülkedekinden daha ucuza satıldığı bir ülke 
bulma ve oradan ithal etme imkânı hep olabiliyor. 
Örneğin 100 birimlik Bayer ciprofloxacin (500mg) 
Mozambik’te 740dolara satılırken, aynı ilaç (Bayer) 
Hindistan’da 15 dolara satılıyor (jenerik rekabeti 
nedeniyle). İngiltere de dahil pek çok ülke paralel 
ithalat yaparak markalı ilaçları ucuza getirmenin 

yolunu buluyor. Ama işte ne zamandır ilaç devleri 
jenerik rekabetinin gücünü kırmanın yolunu arı-
yorlar. Bu süreçte 1995 yılı ve “TRIPS Anlaşması” 
en keskin dönemeci temsil ediyor. 

Dünya Ticaret Örgütü TRIPS Anlaşması’nın 
(“Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights”) üye ülkeler için yürürlüğe girdiği 1995’den 
bu yana, üye devletlerin markalı ilaçlar için belirli 
patentle koruma standartları oluşturması gerekiyor. 
Bu sürecin mühleti, ülkenin gelişmişlik düzeyine 
göre, bazı ülkeler için 2005 yılında, bazı daha az 
gelişmiş ülkeler için ise 2016’da doluyor. Yani en 
geç 2016 yılına kadar bütün ülkelerin patentle 
koruma standartlarını oluşturmuş olması gerek. 
Standartları verilen mühlet içinde oluşturmayan 
ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulanması söz konu-
su. 

İki gram esnekliğe karşı yüz milyonlar-
ca dolarla lobi 

TRIPS, patentli ilaçlar için 20 yıllık koruma 
öngörüyor. Ancak ilaca erişimin bu korumalar 
nedeniyle olanaksız hale geldiği durumlar için bazı 
esneklikler söz konusu. “Zorunlu lisans” uygula-
masını da içine alan bu esnekliklerin azaltılması 
için ilaç devlerinin hükümetler üzerinde büyük bir 
baskısı, yoğun lobi faaliyetleri var. Tek bir örnek 
vermek gerekirse, İngiltere merkezli Oxfam’ın 
raporuna göre, ilaç şirketleri 1997-99 arasında 
ABD Kongresi ve Amerikan hükümetine yönelik 
lobi çalışmalarında 236 milyon dolar harcamış 
bulunuyor. 

Ulusötesi ilaç devlerine jenerik ilaç rekabeti 
karşısında en az 20 yıllık koruma sağlayacak, reka-
bet yüzünden yerlere düşen fiyatları tekrar ayağa 
kaldıracak ve bu rekabet ortamında bile rekor sevi-
yelerde kâr elde eden şirketlerin kâr marjını daha da 
yükseltecek TRIPS Anlaşması’nın mümkün oldu-
ğunca az esneklikle uygulatılması için lobi yapılan 
yerler arasında Türkiye de var. 

“İlaç” meselesi yeni yılın ilk günlerinde önce 
Radikal gazetesi, hemen ardından da Hürriyet 
gazetesindeki bazı köşe yazıları ve “haberler”le 
bizde de sıcak gündem haline getiriliyordu. Bu 
yazı ve haberlerdeki yaklaşımlara bakılırsa, konu 
tüm dünyanın gündemindeki en hayati konular-
dan biri olmaktan çok, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyelik sürecindeki kritik konulardan biriydi. 3 
Ocak 2005 tarihli Radikal gazetesinde “AB’den 
ilaç notası” başlıklı makalede şu cümleler kulla-
nılıyordu: “Yerli şirketlerin, yabancı firmaların ilaç 
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içeriklerini ‘çalması’ baş ağrıtıyor. ABD, Ankara’yı 
uyardı, AB 17 Aralık sonrası ilk notasını bu konuda 
verdi.” 

Gazetenin manşeti ise şöyleydi: “Korsan ilaç 
üretimi Ankara’yı sıkıntıya soktu.” 

Bir gün sonra da manşetle ilgili bir düzeltme 
yayınlanıyordu: “Radikal’in dünkü manşetinde 
yer alan ‘korsan ilaç üretimi’ ifadesi maksadı 
aşıyor. Tartışma konusu jenerik ilaçlar korsan 
değil, Türkiye’deki yasal uygulamanın bir sonucu. 
Düzeltir, özür dileriz.” 

Önce Radikal yazarı Murat Yetkin ve sonrasın-
da İsmet Berkan, ardından da Hürriyet’te Cüneyt 
Ülsever tarafından hep aynı kaynak(5) kullanılarak 
(“Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği”nden Engin 
Güner ve onun referans gösterdiği McKinsey ve 
Monitor Group araştırmaları) altı çizilen şuydu:
AB komisyonu, Türkiye’nin Mayıs 1997’de, 1996 
Gümrük Birliği anlaşması uyarınca imzaladığı Ek 
Protokol’e dayanarak, ilaçlarla ilgili veri imtiyazla-
rının 1 Ocak 2001’den itibaren (bugünden geriye 
doğru dört yılı kapsayacak biçimde) geçerli olma-
sını istiyor, haklı olarak bastırıyordu. 

İlaç devlerinin silmek istediği madde 
Cüneyt Ülsever 6 Ocak 2005 tarih-

li makalesinde konuya “araştırma yapma-
dan kopya çekenler”e çatarak giriyordu:
“Araştırma yapmadan kopya çekerek ilaç üretimi-
ne (jenerik ilaç) engel olan ‘ilaçta veri koruma’nın 
ancak 01.01.2005 itibarıyla ve verilen sözlerin aksi-
ne geçmişi kapsamadan kabul edilmesini ‘Yerli 
sermaye elden gidiyor!’ diyerek neredeyse ihanet 
belgesi olarak ilan edenler; Veri koruması hakkı-
nın; altında bizim de imzamız olan Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) TRIPS Anlaşması’nın 39/3 madde-
si ve AB-Gümrük Birliği (2001/83 sayılı Avrupa 
Topluluğu Direktifi) gereği kabul ettiğimiz bir hak 
olduğunu bilmezler mi? WTO-TRIPS’e göre Ocak 
2000’den, AB Gümrük Anlaşması’na göre de Ocak 
2001’den itibaren biz de veri koruma hakkını tanı-
mayacak mıydık?” 

39/3 maddesine atıfta bulunduğu anlaşmanın 
31. maddesi, TRIPS’in sağını solunu incelerken 
Ülsever’in gözünden kaçmış olmalıydı. “Hak 
sahibinin onayı olmadan kullanma”yla ilgili bu 
madde, ilaç devlerinin etkisizleştirmeye çalıştığı 
esneklikleri içeriyordu. 31. madde, “kullanıcının 
hak sahibinden mâkul ticari şartlarda onay alma 
konusunda mâkul bir süre içinde başarılı olamadığı 

durumlar”da, “acil durumlar”da ya da “ticari olma-
yan kamusal kullanım durumları”nda, hükümet ya 
da hükümetin yetkili kıldığı üçüncü şahıslar tara-
fından “hak sahibinden onay almadan kullanma”ya 
yeşil ışık yakıyordu. 

Tabii bu tür esneklikler sadece TRIPS 
Anlaşması’nda değil, Arjantin, Avusturya, 
Danimarka, Fransa, Mozambik ve daha pekçok 
ülkenin kanunlarında olduğu gibi bizdeki “Patent 
Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname”de de var. (6) 

“Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans”ı 
konu alan 103. madde, “patent başvurusu veya 
patent konusu buluşun kamuya yararlı olduğu 
gerekçesi ile kullanımının zorunlu lisans konusu 
yapılması”nın şartlarını içeriyor. 

17 Eylül 2002 tarihinde WHO tem-
silcilerinin TRIPS Konseyi’ne yap-
tıları açıklamada ise şunlar var:
“İhtiyaç duyulan bir ürünü içeride üretme kapa-
sitesinden yoksun bir ülke halkı, üretme kapasite-
sine sahip ülkelerde yaşayan insanlara kıyasla, ne 
zorunlu lisans şartlarının korumasından (veya diğer 
TRIPS önlemleri) daha az yararlanabilmeli, ne de 
daha büyük prosedür engelleriyle karşılaşmalıdır.” 

Obesite ilacı için AR-GE daha “verimli” 
Murat Yetkin’in ve İsmet Berkan’ın makale-

lerinde bir de “880 milyon dolar AR-GE” konusu 
geçiyordu. İkisi de, kutsal bir rakamdan söz eder 
gibi bu “880”i tekrarlıyor, büyük ilaç şirketlerinin 
ilaç başına ortalama 880 milyon dolar AR-GE 
harcaması yaptıklarını yazıyorlardı. Bu rakam da 
Ergün Güner kaynaklıydı. 

Oysa, örneğin Sınır Tanımayan Doktorlar 
örgütü, ilaç şirketlerinin AR-GE harcamalarını 
açıklamadığını, rakamların fazlasıyla tartışmaya 
açık olduğunu belirtiyordu. Sektör içi tahminlere 
göre yeni bir ilaç için yapılan AR-GE harcaması 
350-500 milyon dolar arasında değişirken, bağım-
sız tahminlere göre harcama 30-160 milyon dolar 
arasındaydı. 

Yetkin, Berkan ve Ülsever’in rakamı ödünç 
aldığı Engin Güner’in kaynağı McKinsey, 
örneğin, fazlasıyla “sektör içi” bir kuruluştu. 
İlaç şirketlerine pazarlama taktikleri veren bu 
kuruluş, ilaç şirketi reprezantanlarının dok-
torlar üzerindeki etkisi üzerine şöyle diyor:
“İlaç şirketleri, doktorlar üzerindeki odaklarını 
kaybettiler. Daha fazla satışın anahtarı bunun tek-
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rar kazanılmasıdır.. Bu makale, ilaç şirketlerinin 
satış çabalarında nasıl daha hassas davranabile-
cekleri üzerine iki yol önermektedir. Birinci yol, 
doktorlar ve reçete yazma alışkanlıkları üzerine 
yeniden odaklanmaktır; ikinci yol ise, satış ekiple-
rinin yönetim yapısının netleştirilmesidir. Böylece 
şirketler doktorlarla uzun vadeli ilişkiler kuracak 
ve tüm sektör açısından daha olumlu sonuçlar elde 
edeceklerdir.” 

İlaç şirketi reprezantanlarından ve “doktorlar 
ile reçete yazma alışkanlıkları üzerine odaklan-
ma”dan söz etmişken, aynı MSF belgesine göre 
şirketlerin pazarlama ve idari işlere AR-GE’den 
daha fazla kaynak ayırdığını da ekleyelim. 

Bir de şu: Dünya Bankası’na göre, şu anda dün-
yadaki tüm AR-GE kaynağının yarısı tutarındaki 
70-90 milyar dolar, kamu kaynakları tarafından 
sağlanıyor. Bugün şirketler tarafından pazarlanan 
ilaçların pek çoğu -AIDS ilaçları stavudine (d4T), 
zidovudine (AZT), didanosine (ddI), zalcitabine 
(ddC), abacavir ve ritonavir dahil- kamu destekli 
araştırmalarda elde edilmiş ilaçlar. 

Ve Oxfam raporuna göre bir de şu: Bugün 
dünya çapındaki hastalıkların yüzde 90’ıyla ilişkili 
AR-GE çalışmaları, toplam AR-GE çalışmalarının 
sadece yüzde 10’u. Burada sorun, hastalıkların 
büyük ölçüde kaynağını oluşturan geri kalmış 
ülkelerin iyi ilaç pazarları olmamasından kaynak-
lanıyor. Zengin ülke pazarlarına yönelik obesite ya 
da yüksek kolestrol ilaçları çok daha büyük kârlar 
getiriyor. 

Aslında bu son nokta, “jenerik ilaçların reka-
beti karşısında kârları düşen ilaç devlerinin daha 
az AR-GE yapabileceği” iddiası açısından da 
önemli. 2002 yılında 406 milyar dolarlık dünya 
pazarının yüzde 77’si, Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Japonya’yı kapsıyor. Tüm Afrika’nın bu pazardaki 
payı   yüzde 1.
Clinton, Chirac, Mandela ve diğer
 “korsanlar” 

Radikal yazarlarının terimleriyle “korsan”, 
“merdiven altı” çalışan (Berkan’ın 5 Ocak 2005 
tarihli makalesi) ve “çalan” jenerik üreticileri kim-
ler ve onları kimler destekliyor? Yazarların açısına 
sıkışıp “bizim yerli üreticiler” deyip işin içinde çık-
mazsak, dünyanın tamamına bakacak olursak? 

CNN’in 16 Temmuz 2004 tarihinde verdiği 
habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques 

Chirac ve İngiltere Uluslararası Gelişme Bakanı 
Gareth Thomas, ABD’ye “markalı ve yüksek 
fiyatlı ilaçlar yerine jenerik ilaçlara destek verme” 
çağrısı yapmış, “merdiven altıcı”ların safında yer 
almışlar. 

Guardian’ın 7 Nisan 2004 tarihli haberi ise 
şöyle başlıyor:“Eski ABD başkanı Bill Clinton dün 
Bush yönetiminin Amerikan ilaç devleriyle yakın 
ilişkisine çattı ve fakir ülkelerin Amerikan şirketle-
rinin pahalı ürünleri yerine AIDS tedavisi için ucuz 
jenerik ilaç ve test gereçleri almasını sağlayacak bir 
anlaşmayı duyurdu.” 

Güney Afrika hükümetinin uluslararası patent 
kurallarına karşın üreticilerin pahalı ilaçları kopya-
lamasına izin verme kararını destekleyen Güney 
Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, zaten 
“merdiven altıcılar”ın, “korsanlar”ın, “çalanlar”ın 
önde gideni. 

Bugün dünyanın ister fakir, ister zengin bir 
ülkesinde, “sivil toplum” terimini Norquist devle-
tinin en gaddar müesseselerinden biri için maske 
olarak kuşanmayanlar, uluslararası anlaşmaların 
esnekliklerinden gözlerini kaçıracaklarına gözle-
rini her zamankinden daha da fazla o esnekliklere 
çeviriyorlar. Hatta Norquist devleti ülküsüne gönül 
verenler arasında bile böyle “sapkınlar” var. 

“İlaç” tekeli -ya da izolasyonizmi- konusunda 
mevzuattaki esnekliklere odaklanmak yerine, 
kendileri sadece dünya üzerindeki bir erkek ya da 
kadın değil de bir devlet zat’ıymış gibi, önce eski 
devlet deneyimlerini eleştirip sonra “yeni dünya”-
lık akıl verenler, artık Matthew Rothschild’in 2004 
yılının son günü Progressive’de söz ettiği bir mek-
tubu çağrıştıracak. 

Mektup piyasa köktencilerinin en azgını, 
“Norquist devleti”nin en candan destekçisi Ayn 
Rand Enstitüsü’nden geliyor: “ABD Tsunami kur-
banlarına yardım etmemelidir.” 

Gerekçe şu: “Tsunami kurbanlarına devlet para 
yardımı yapmamalıdır, çünkü dış yardım olarak 
verilecek her dolar, bir Amerikalı’dan vergi olarak 
alınmış olacaktır.” 

Vergilerden oluşan fonlarla desteklenen araş-
tırmaların ürünü ilaçlar özel şirketlerin mülkiye-
tine girebilir, ama o ilaçlar kopyalanalıp -üstelik 
de tamamen ve gerçek anlamda piyasa köktenci 
bir rekabet ortamında- ucuza satıldığında kurallar 
çiğnenmiş olacaktır. Bir bakıma hayatın bütün 
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özeti de elbette bunlarda: Gücü gücüne yetene.. 
Elbette sivil toplumun gözünü önce “esneklikler”e, 
sonra da başka şeylere, “ilaç”a nominal bir değişim 
değeri atayan bütün bir hukuki ve politik sisteme 
çevirmesi gerek. 

(1) İlaç sektöründeki 10 ulusötesi şirketin 2002 yılı 
gelirleri, pazar payları ve kâr marjları
.................................Gelir (milyon dolar)....Pazar payı....Kâr 
marjı
1. Pfizer/Pharmacia *...... $42,281.................12%............46% 
(sadece Pfizer)
2. GlaxoSmithKline.......... $26,979....................8%............29%
3. Merck & Co................. $21,631....................6%.............47%
4. AstraZeneca................ $17,841....................5%.............22%
5. Johnson & Johnson...... $17,151....................5%.............34%
6. Aventis.......................                    $15,705....................5%.............19%
7. Bristol-Myers Squibb..... $14,705....................4%.............16%
8. Novartis...................... $13,497....................4%.............29%
9. F Hoffman-La Roche..... $12,630...................4%.............19%
10. Wyeth.......................                   $12,387....................4%.............28% 

* Pfizer ve Pharmacia resmen Nisan 2003’de birleşti.
(Kaynak: Action Group on Erosion, Technology and 
Concentration) 

(2) Dünya Sağlık Örgütü Raporu’na göre (WHO World 
Health Report 2000), 2000 yılında dünyada tüberkülozdan 
1.7 milyon, HIV/AIDS’den 2.6 milyon, sıtmadan 1.1 milyon, 
ishalden (diare) 2.2 milyon, zatürreeden 3.9 milyon insan öldü. 
Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün verilerine göre 2003’de 
tüberkülozdan ölenlerin sayısı 2 milyon, HIV/AIDS’den 
ölenlerin sayısı 3 milyon, sıtmadan ölenler 2 milyon. WHO 
2001 raporuna göre ise dünyada bulaşıcı hastalıklardan top-
lam 14 milyon kişi öldü ve bunların yüzde 90’ı geri kalmış 
ülkelerden. 

(3) 1971’den beri dünyanın çeşitli yerlerinde etkinlik 
gösteren “Sınır Tanımayan Doktorlar” (“Medecins Sans 
Frontieres”) halen 80’in üzerinde ülkede çalışmalar yürütüyor 
ve hastalıklar karşısında tehlike altında bulunan insanlara acil 
tıbbi yardım sağlıyor. Sağlık hizmetlerinin olmadığı ya da 
yetersiz olduğu birçok ülkede sağlık bakanlıklarıyla işbirliği 
de yapan örgüt, hastane ve dispanserlerin etkinleştirilmesi, aşı 
programları, su projeleri, koruyucu hekimlik ve personel eği-
timi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyor, sağlıkla ilgili 
hayati konularda araştırmalar yapıyor, raporlar yayınlıyor. 

(4) Son altı yılda ARV tedavisi Avrupa ve ABD’de 
AIDS’den ölümleri yüzde 70 azaltmış durumda. Brezilya’da 
ARV tedavisi ise 1996-99 arasında AIDS’den ölümleri yüzde 
51 azaltmış. Eylül 2000’den beri ARV piyasasında jenerik 
ilaç rekabeti ilaç fiyatlarında büyük bir düşüşe neden olmuş. 
(Kaynak: MSF) 

(5) Makale ve haberlerin peş peşe çıkmasından beş ay 
kadar önce Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel 
Sekreteri Engin Güner, McKinsey ve Monitor Group araştır-
malarına dayanarak şunları söylüyordu: “Uygulamaya geçe-
ceğimizi uluslararası anlaşmalarla belirlemişiz. Yerli sanayi 
biter, kamu sektörüne maliyeti yüksek olacak deniyor ama 
bilimsel araştırmalar öyle demiyor. McKinsey’in araştırması-
na göre veri korumanın sosyal güvenlik kurumlarına 6 yıllık 
süre zarfında getireceği ek maliyet 14 milyon dolar olacak. 
Bilimsel Kurul’a göre bu rakam 20 milyon, Monitör Group’un 
araştırmasına göre de 27 milyon dolardır. Kopya üreticilerin 
kaybı McKinsey’e göre 115 milyon dolar, Bilimsel Kurul’a 
göre 117 milyon dolar, Monitör Group’u göre ise 104 milyon 
dolar. Araştırmacı ilaç üreticilerinin muhtemel satış kazancı 
ise McKinsey’e göre 135 milyon dolar, Bilimsel Kurul’a 
göre 135 milyon dolar, Monitör Group’u göre ise 128 milyon 
dolardır. Yani iddia edildiği gibi yüzmilyonlarca kayıp veya 
kazanç söz konusu değildir.” Bu kaynaklara Yetkin, Berkan 
ve Ülsever’in Ocak 2005 makalelerinde tekrar tekrar atıfta 
bulunulacak, aynı rakamlar tekrar tekrar kullanılacak, başka 
kaynaklardan yararlanmaya gerek görülmeyecekti. 

(6) “Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans Madde 
103 - Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kamuya 
yararlı olduğu gerekçesi ile kullanımının zorunlu lisans 
konusu yapılmasına Bakanlar Kurulu karar verebilir. 
Kamu sağlığı veya milli savunma nedenleriyle buluşun 
kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması veya genel 
olarak yaygınlaştırılması veya yararlı bir kullanım için ıslah 
edilmesi büyük önem taşıyorsa, kamu yararının bulunduğu 
kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmamasının veya 
nitelik veya miktar bakımından yetersiz kullanılmasının 
ülkenin ekonomik veya teknik gelişmesi bakımından 
ciddi zararlara sebep olacağı hallerde de kamu yararının 
bulunduğu kabul edilir. Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu 
lisansın verilmesine ilişkin kararnamenin çıkarılmasını ilgili 
Bakanlık teklif eder. Patent konusu buluşun kullanımının 
milli savunma veya halk sağlığı bakımından önemli olması 
halinde teklif, ilgili Bakanlık ile Milli Savunma veya Sağlık 
Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanır.”

...Değişen dünyanın anlamları - 20

Biyoteknoloji: Yeni pazar stratejileri ya da
“10 bin yıllık hesaplaşma” 

Biyoteknoloji çalışmalarının tarıma ve gıda 
endüstrisine yansıyan yüzü, kapitalist pazara dahil 
edilmeye yüzlerce yıldır direnen ‘canlı organiz-
ma’nın nasıl sermayenin bir parçası haline getiril-
meye çalışıldığını gösteriyor.

2003 yazı ortalarında dünyanın en büyük biyo-
teknoloji şirketlerinden Monsanto, bir süt ürünleri 
şirketi olan “Oakhurst Dairy”i mahkemeye verdi. 
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2002 gelirleri 4.7 milyar dolar olan, 50’nin üzerinde 
ülkede faaliyet gösteren ve 13 bin çalışanı bulunan 
Monsanto’nun 185 milyon dolar gelirli Amerikan 
şirketini mahkemeye vermesinin nedeni, Oakhurst 
Dairy tarafından süt şişelerinin etiketlerine basılan, 
“bu sütün üretiminde suni büyüme hormonu kulla-
nılmamıştır” ibaresiydi. 

ABD’de 90’larda başlayan “etiket davaları”nın 
son örneklerinden biri olan davada Monsanto, 
Oakhurst Dairy’nin tüketicileri yanılttığını öne 
sürüyor, etiketlerde “tüketicinin bilinçli seçim 
yapmasına olanak verecek adil ve doğru” ifadeler 
kullanılmasını talep ediyordu. 

Neydi Oakhurst Dairy’nin sözünü ettiği “suni 
büyüme hormonu”? Şirketin yöneticileri neden 
sütlerinin üretiminde bu hormonun kullanılmamış 
olmasını böylesine önemsiyor, bunu bir tür reklam 
malzemesi olarak görüyordu? Monsanto’nun bir süt 
şişesinin üzerindeki yazıları bu kadar önemsemesi-
nin ve o yazılardan (“suni büyüme hormunu”nun 
sağlığa zararlı bir madde olabileceği iması) alınıp 
dava açmasının nedeni neydi? 

Konu, “rBST” denilen kimyasal maddeyle 
ilgiliydi. (1) İneğin verdiği sütün miktarını düzen-
leyen büyüme hormonu ile “hemen hemen” özdeş 
bu madde (“recombinant bovine somatotropin”), 
genetik olarak değiştirilmiş bakterilerden elde 
ediliyordu. 

rBST elde etmek üzere bakterilerin genetik ola-
rak değiştirilmesi işini çeşitli üniversite birimleriyle 
işbirliği içinde sonuçlandıran Monsanto, 80’lerde 
rBST’ye ticari lisans verilmesi için başvuru yap-
mıştı. Maddenin ticari değeri büyüktü, çünkü rBST 
enjekte edilen ineklerde süt verimi % 15 oranında 
artırılabiliyordu. 

Mandıracılığa rBST’nin girmesi, ABD’de 
gıda ve ilaç alanında bir numaralı federal otorite 
olan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) 1993 yılında 
rBST’nin ticari olarak kullanılmasına izin verme-
siyle başlıyor. İzinden 10 yıl sonra, 2003 itibarı ile 
süt alınan ineklerin üçte birinin artık rBST enjeksi-
yonu ile “verimlileştirildiği” ABD’de bu pazarın en 
büyük şirketlerinin başında ise Monsanto geliyor. 
Monsanto, rBST ürününü “Posilac” markası altında 
pazarlıyor. 

rBST’nin genetik olarak değiştirilmiş bakteri-
lerden elde edilmesi de dahil olmak üzere, gene-
tik mühendisliği çalışmalarının temel uygulama 
alanlarından biri tarım ve tarımla bağlantılı gıda 

sektörü. Bir diğer temel alan ise sağlık. Bu üç 
alanda yürütülen çalışmalar üzerine medyada yer 
alan haber ve yorumlarda genellikle olumlu şeyler 
anlatılıyor. Daha seyrek olmakla birlikte, bazen de 
insan sağlığı ve çevre açısından endişeler, uyarılar, 
eleştiriler dile getiriliyor. Oakhurst Dairy’nin eti-
ketlere bastığı not da, insan sağlığıyla ilgili tipik 
endişelere tipik bir cevap niteliğinde. 

Amerikalı müsteşar: “Bizim farkımız, devlete 
güvenmemiz” 

Tarım, gıda, sağlık ve giderek artan ölçülerde 
kozmetik sektörlerinde etkisini hissettiren biyotek-
noloji uygulamalarının insan sağlığı ve çevreyle 
ilgili münazaralara konu olması doğal. Öte yandan, 
tüm uygulamalar açısından ortak birkaç sonuç 
olduğu da söylenebilir: Mevcut pazar yapılarının 
değişmesi ve yeni pazarların oluşması. 

Tarımda yaşananlarla ilgili birkaç veri:
1990’da “transgenik bitkiler alan deneme sayısı” 
147’yken, 1995’de sayı 15 bine, 1999’da 36 bine 
çıkıyor. Transgenik bitkilerin ekim alanı 1996’da 
1.7 milyon hektarken, 2002’de 58.7 milyon hek-
tara (Hemen hemen Türkiye büyüklüğünde bir 
alan) çıkmış durumda. (2) 2002 yılında, dünyada 
yetiştirilen soyanın %51’i, pamuğun %20’si, kano-
lanın %12’si ve mısırın %9’u transgenik çeşitlerden 
oluşuyor. 

Biyoteknolojinin ekonomik, toplumsal ve 
politik sonuçlarına daha sonra geleceğiz. Önce 
“sağlık”.. 

Monsanto’nun Oakhurst Dairy’i mahkemeye 
verdiği 3 Temmuz 2003 tarihinden birkaç hafta 
kadar önce Türkiye’de Gıda Mühendisleri Odası 7. 
Yıl Etkinlikleri çerçevesinde bir panel düzenliyor-
du. “Genetik Modifiye Organizmalar ve Gıdalarda 
Kullanımı” konulu panelin konuklarından biri de 
ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı 
James Higgiston’du. 

Higgiston panelde yaptığı sunumda, “İnsanlar 
‘Doğaya hiçbir şekilde müdahale etmemeliyiz’ 
gibi açıklamalarda bulunabiliyorlar.. Aynı zaman-
da bunun gerekli olmadığı da söyleniyor. Aslında 
bütün bunlar, 1903’te söylenmiş, sütün pastörize 
edilmesiyle ilgili olan açıklamalardı. ABD’de 
bizim bilim ve biyoteknoloji alanındaki deneyim-
lerimiz daha farklı” diyordu. “Bunun temel nedeni 
de, belki de Amerikalı tüketicilerin, düzenlemeden 
sorumlu olan kuruluşların söylediklerine gerçek 
anlamda güvenmeleridir. Tabii ki bu kuruluşlar 
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da tüketicilerin bu güvenini kaybetmemek için 
büyük çaba göstermekteler. Ben bugün, hiçbir şey 
olmasa da iki mesaj vermek istiyorum: Öncelikle 
şunu söylemek istiyorum ki, ABD’de biyoteknoloji 
kullanılarak üretilen ürünler, çok ciddi bir şekilde 
test edilmektedir. Ve ikinci olarak da, ABD’nin 
ihraç ettiği gıda ürünleri, Amerikalıların her gün 
tükettiği gıda ürünlerinin aynısıdır.” 

Higgiston “ABD’de biyoteknoloji ürünü gıda-
ların 1994’den beri süpermarketlerde bulunduğu”-
nu, “bugün Amerika’da süpermarketlerde satılan 
gıdaların %60-70’inin biyoteknolojik içeriğe sahip 
olduğu”nu da söylüyordu. 

Müsteşarın sözünü ettiği, “ciddi bir şekilde test 
edilme” ve “düzenlemeden sorumlu kuruluşlara 
güven”i rBST olayında test edebiliriz. 

Amerikalı bilimadamı: “İlaç endüstrisinin 
uzantısı haline geldiler” 

1988’de FDA uzmanlarından Dr. Richard 
Lehmann, Monsanto’ya rBST ile ilgili araştır-
malarının yetersiz olduğunu bildirdi. Daha sonra 
Lehmann’ın yardımcısı Dr. Richard Burroughs, 
rBST üzerinde uzun ve çok boyutlu testler yap-
tıktan sonra kurumdan uzaklaştırıldı, başlattığı 
testlere son verildi. Burroughs, “Onay sürecini 
yavaşlattığım söylendi. FDA’da eskiden inceleme 
süreçlerimiz vardı. Şimdi onay sürecimiz var. 
FDA’nın artık iyi, dürüst incelemeler yaptığını 
düşünmüyorum. İlaç endüstrisinin bir uzantısı 
haline geldiler” diyordu. (3) 

Daha önce onaylama kriteri “tüketici için hiç-
bir risk içermeme” olan FDA, 1993’de rBST’nin 
onaylanabilmesi için yeni kriterler formüle ediyor 
ve “denetlenebilir risk” (“manageable risk”) kavra-
mı da bu dönemde ortaya çıkıyordu. 

90’larda rBST’nin olumsuz etkileriyle ilgili 
bulgular üniversite ve ilgili devlet kuruluşlarında 
iyice birikmeye başlamıştı. Raporlarda üstün-
de durulan konuların belki de en kritiği, rBST 
enjeksiyonu ile bağlantılı bir maddenin miktarı ve 
yoğunluğuydu. rBST, inekleri “Insulin-like Growth 
Factor One” (IGF-1) olarak bilinen bu maddeden 
daha çok salgılamaya zorluyor, salgılanan IGF-1 
de süt vermeyi tetikliyordu. Süt insan tarafından 
içildiğinde, bu kimyasal maddenin yaklaşık % 
67’si kana karışıyordu. Çeşitli laboratuar bulguları, 
rBST verilmiş ineklerin sütünde IGF-1 yoğunluğu-
nun diğer ineklerdekinden daha yüksek olduğunu 
ortaya koyuyordu. 

1996’da Illinois Üniversitesi’nden Prof. Samuel 
Epstein, International Journal of Health Services’de 
yüksek yoğunlukta IGF-1’in insanlarda göğüs ve 
kolon kanserine yol açtığını ortaya koyan kanıtlar 
yayınladı. 

Ocak 1998’de Science dergisinde yayınlanan 
ve Harvard’dan bir grup araştırmacının imzasını 
taşıyan makalede, kanlarında yüksek düzeyde IGF-
1 bulunan erkeklerin prostat kanserine yakalanma 
riskinin diğer erkeklerden dört kat daha fazla oldu-
ğu belirtildi. 

Mayıs 1998’de The Lancet’da yayınlanan bir 
makalede, kanlarında yüksek düzeyde IGF-1 bulu-
nan menopoz öncesi kadınların göğüs kanserine 
yakalanma riskinin diğer kadınlara göre sekiz kat 
fazla olduğu bildirildi. 

1999’da ABD Sağlık Bakanı Donna Shalala 
ise, rBST’nin “bilimsel kaygılara yol açmadığı”nı 
duyuruyordu. (4) 

Clinton’dan Blair’e son dakika uyarısı 

Devlet ve üniversiteler ile şirketler arasındaki 
ilişkileri ele alan kitabı Captive State’de İngiliz gaze-
teci George Monbiot, Monsanto - devlet bağlantıları-
nın bir dökümünü veriyor. Bunlardan bazıları şöyle:
- rBST verilmiş ineklerden alınan sütlerin eti-
ketlerinde bu konuda bilgi olması gerekmedi-
ğine ilişkin FDA kararını imzalayan Michael 
Taylor, 1991’e kadar King and Spaulding adlı 
bir hukuk şirketinde çalışmış, besinlerin etiket-
lenmesi konusunda uzmanlaşmış ve bu dönem 
boyunca Monsanto’yu temsil etmiş. Taylor 
FDA’daki işinde ayrıldıktan sonra Monsanto’ya 
geçerek Washington bölge yöneticisi oluyor.
- 1992’de rBST’nin insan sağlığına uygunlu-
ğu konusunda FDA’nın onay belgesini imza-
layan Margaret Miller, FDA’ya geçmeden 
önce Monsanto’da rBST üzerine çalışmış.
- FDA’da rBST testlerini yapan Suzanne Sechen 
daha önce Cornell Üniversitesi’nde, Monsanto’nun 
danışmanlarından Dr. Dale Bauman’la birlikte ve 
Monsanto’nun sağladığı fonla rBST üzerine araş-
tırmalar yapmış. 

1994’de Beyaz Saray tarafından yayınlanan 
bir raporda ise, “rBST’nin güvenli olduğu, çünkü 
normal sütten farklı olmadığı” belirtiliyordu. 
Aynı dönemde, rBST verilmiş ineklerden alınan 
sütlerin etiketlenmesine ilişkin bir kanun tasa-
rısı ABD Kongresi’nin ilgili komitesinde red 
edildi. Komitenin 12 üyesi arasında seçimlerde 

Değişen Dünya Üzerine...



80 Şubat 2005 fabrika

Monsanto’dan mali destek almış dört Kongre üyesi 
vardı. 

1999’da ABD başkanı Bill Clinton, 
Monsanto’nun Beslenme ve Tüketim sektörü yöne-
ticisi Arnold Donald’ı Başkanlık İhracat Konseyi’ne 
atıyordu. ABD Çevre Koruma Örgütü’nün pesti-
sitlerden sorumlu yöneticisi Linda Fisher, Beyaz 
Saray tanıtım faaliyetleri yöneticilerinden Josh 
King, Clinton’ın kurmaylarından Mickey Kantor 
ve Marcia Hale, daha sonra Monsanto yönetimine 
giren politik kadrolardan.. 

Ama Monsanto ve diğer biyoteknoloji devle-
rinin Amerikan devletiyle ilişkilerine belki de en 
çarpıcı örnek, Clinton ile İngiltere Başbakanı Tony 
Blair’in 18 Mayıs 1998’deki buluşması. Bu tarihte, 
Avrupa Birliği’ndeki tartışmalı bityoteknoloji konu-
larını (başta transgenik ürünlerin etiketlenmesi) ele 
alacak kritik bir toplantıdan birkaç saat önce Bill 
Clinton Tony Blair ile Londra’da buluşuyordu. Aynı 
yılın kasım ayında, milletvekili Norman Baker, 
Blair’e 18 Mayıs toplantısının içeriğini soracak, 
Blair, “Bu tür toplantıların içeriğini kamuoyuyla 
paylaşmak devlet geleneğinde yok” diyerek bu 
konuda bilgi vermeyi red edecekti. 

Şubat 2000’de The Observer gazetesi ABD’deki 
Bilgi Edinme Özgürlüğü kanununa dayanarak 18 
Mayıs 1998 toplantısından önce Clinton’a verilen 
brifingin içeriğini talep etti. Gazeteye gönderi-
len açıklamada, Clinton’ın, Avrupa Birliği’nin 
genetik olarak değiştirilmiş organizmalara ilişkin 
ağır ve şeffaf olmayan onay sürecinin Amerikalı 
ihracatçılara yüz milyonlarca dolar kaybettirmesi 
konusunda Blair’i uyarmak üzere bilgilendirildiği 
belirtiliyordu. 

18 Mayıs 1998’deki kritik toplantıda, o zaman 
Avrupa Birliği’nin başkanlığını yürüten İngiltere, 
Avrupa Birliği’nin genetik olarak değiştirilmiş 
ürünlerin etiketlenmesine ilişkin kurallarını gev-
şetmesi gerektiğinde ısrar ediyordu. (5) 

Organizmanın “canlı üretim bandı”na dönüş-
türülmesi 

rBST olayında yaşanan, sağlıkla ilgili bulgula-
rın (6) medyanın da büyük desteği ile görünmez 
kılınması, bu bulgulara rağmen başta ABD olmak 
üzere birçok devletin memurlarının “biyoteknoloji 
şirketlerinin pazarlamacısı ya da avukatı” gibi 
çalışması neden? 

Bunun arkasında, “döner kapı” sisteminden 
nasiplenme, yani önce kamuda, sonra özel sektör-
de, sonra gene kamuda, sonra gene özel sektörde 
makam kapmaya ve her seferinde -bir önceki 
ya da mevcut makamı- istismara dayalı tipik bir 
oportünizm olduğu söylenebilir. Ama bu, kosko-
ca bir FDA’nın transformasyonunu, köklü bilim 
ve araştırma kurumlarının transformasyonunu 
açıklamaya yeter mi? Gün geçtikçe dünyadaki 
etkinliğini artıran biyoteknoloji sektörü, bütün bu 
transformasyonların itici gücünün kendisi nasıl bir 
itmenin sonucudur? 

Bir dizi ülkede devletlerin büyük desteğiyle 
yürütülen biyoteknoloji çalışmalarının özellikle 
tarıma ve gıda endüstrisine yansıyan yüzü, kapi-
talist pazara dahil edilmeye yüzlerce yıldır “en 
ilkel yöntemlerle” direnen bir üretim alanının, 
canlı organizmanın bizzat kendisinin (son ürün 
anlamında değil, tüm aşamalarıyla gelişme süre-
cindeki organizma) nasıl sermayenin ve kapitalist 
pazarın bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını 
gösteriyor. 

Organizmayı endüstriyel imalat sürecine ben-
zer bir sürecin içine kıstırarak kâra tahvil edilmiş 
bir “yaşayan üretim bantı”na dönüştürmeyi hedef-
leyen Monsanto gibi şirketler, kendi açılarından 
elbette akılcı olanı yapıyorlar. Girdi, üretim süreci 
ve çıktının çeşitli endüstrilerle entegre olduğu, 
geniş alanlarda tek ya da sadece birkaç tür ürüne 
dayalı ekimin yapıldığı ve üreticilerin büyük bir 
bölümünün büyük şirketlerle sözleşmeli olarak 
çalıştığı Amerikan tarım modelinde bile, henüz 
“sermayeleştirilememiş”, hâlâ “başına buyruk” 
ve zaman zaman “kaprisli” olabilen tek şey, canlı 
organizmanın kendisi çünkü. 

Öte yandan, iki dünya savaşı arasında süb-
vansiyon ve yüksek gümrük vergileriyle koruma 
sonucu güçlenen ve elindeki ürün fazlasını 2. 
Dünya Savaşı’nda yıkılmış Avrupa ülkeleri ile 
fakir ülkelere -Amerikan dış yardımı çerçevesin-
de ya da normal yollardan düşük fiyatlarla- ihraç 
ederek hem paraya çeviren, hem de muazzam bir 
uluslararası etkinliğe kavuşan Amerikan tarım sek-
töründe nasıl bir sermaye yoğunlaşması ve merke-
zileşmeyle karşı karşıya olduğumuzu görmeden, bu 
sektörün transgenik tarıma geçişindeki dinamikleri 
anlayamayabiliriz. 

Tarımdaki kapitalistleşmenin endüstriyel ima-
latta olduğu kadar hızlı bir yoğunlaşma ve merkezi-
leşme süreci izlemediğini, bu sürecin tamamlanmış 
olmadığını biliyoruz. ABD’de 1930’da 6.7 milyon 
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olan bağımsız çiftlik sayısı 1998’de 1.8 milyona 
düşmüş (% 72’lik bir düşüş) durumda. Bunların 
% 6’sı, toplam çiftlik üretim değerinin % 60’ını 
sağlıyor. Ama böylesine bir yoğunlaşma ve mer-
kezileşmeye karşın, bu % 6’lık bölüm bile, 100 bin 
çiftlik demek. Bu, üretimin % 40’ının sadece dört 
şirket tarafından yapıldığı bazı imalat sektörleriyle 
(ABD) karşılaştırıldığında, gene de son derece 
dağıtık bir yapı anlamına geliyor. (7) 

Ama asıl mesele şu ki, çiftliklerin çıktılarının 
alıcısı konumundaki (pek çok kez de, aynı zamanda 
girdi sağlayıcısı) şirketler açısından, tam tersine müt-
hiş bir pazar hakimiyeti söz konusu. ABD’de farklı 
kesitlerde en büyük dört şirketin pazar payları şöyle:
Tavukta (et için yetiştirilen) %55, sığırda (kesim) 
%87, koyunda (kesim) %73, hindide %35, buğ-
day işlemede %62, soya fasulyesinde %76, yaş 
mısır işlemede %57, kuru mısır işlemede %74. (8) 
Toprak hariç üretim araçlarının (araç, makina ve 
aletler), tohumun, ilaçların, suni gübrenin, hatta 
enerji kaynaklarının belirli şirketler tarafından sağ-
landığı, üretim süreçlerinin çiftçinin iradesinden 
bağımsız olarak belirli şirketler tarafından tasarlan-
dığı, uygulatıldığı ve denetlendiği, ürünün belirli 
şartlarda belirli şirketler tarafından satın alındığı 
Amerikan tarım modelinde, üretim üzerinde söz 
hakkını tamamen yitiren, ürününe neredeyse bir 
fabrika işçisi gibi yabancılaşan çiftçinin, tarlası, evi 
ve üretimde kullandığı yapılar üzerindeki mülkiye-
tini devam ettirmesi, bu yüzden pek bir şey ifade 
etmiyor. 

Girdi, üretim ve çıktılarda büyük şirketlere 
tamamen bağımlı olan bu “proleter çiftçi”nin, aynı 
şirketlerin kârın maksimizasyonu için dayattığı 
transgenik tarım uygulamalarını dünyanın başka 
yerlerindeki çiftçilerden çok daha kolay kabullen-
mesinde, kuşkusuz bu bağımlılığın ve çaresizli-
ğin önemli rolü bulunuyor. Gıda sektörüne ürün 
sağlayan ya da ürünleri işleyip süpermarket ve 
restoran zincirlerine dağıtan dev şirketler ise, Bilim 
ve Teknik dergisinin Mayıs 2002 sayısında sözü 
edilen “Flavr Savr” domatesi gibi “denetlenebilir” 
ürünler istiyor. (9) 

Canlı organizmanın “mülkiyeti” ve patent 

Tarım ürünlerinin denetlenebilir olması, sade-
ce mahsulün hasattan sonra daha dayanıklı, uzun 
ömürlü, daha çekici görünüşlü ya da daha sert, 
sulu, kokulu, vs. olması anlamına gelmiyor. En az 
bu özellikler kadar önemli olan, mesela organiz-
manın zararlı böceklere ya da bu böcekleri veya 

zararlı bitkileri öldürmek için kullanılan pestisitlere 
ve herbisitlere dirençli olması. 

Birçok durumda, gen modifikasyonuyla bitki-
yi dirençli kılan biyoteknoloji şirketi iki kanaldan 
birden gelir elde ediyor, mevcut gelirlerini artırıyor. 
Monsanto ile “Roundup” - “Roundup Ready” 
ürünleri örneğinde olduğu gibi.. 

Dünyada en çok satılan herbisitlerden biri, 
Monsanto’nun Roundup adlı ürünü. 1998’de şirke-
tin yıllık satışlarının % 17’sini oluşturan Roundup 
(10), herbisit dirençli Monsanto ürünleri “Roundup 
Ready Soya Fasulyesi” (1997’de ABD’deki toplam 
soya fasulyesi ekim alanının % 15’inde), “Roundup 
Ready Pamuk” ve “Roundup Ready Kolza”da, 
normalin kat kat üstünde yoğunlukta kullanılabili-
yor. Böylece Roundup kullanan çiftçilere Roundup 
Ready ürünlerinin dayatılması, Roundup Ready 
ekenlere de daha fazla Roundup herbisiti kullandır-
mak mümkün oluyor. (11) 

Ama biyoteknoloji şirketlerinin tarımdaki 
güçlerini asıl artıracak, güç dengelerini radikal 
biçimde yeniden oluşturacak faktör, bu şirketlere 
organizmalar üzerinde her türlü tasarruf ve ayrıca-
lığı tanıyan teknolojiler ve “patent” sistemi. 

Bir şirket, genetik olarak değiştirdiği ve paten-
tini aldığı ürünün sadece bir defalık kullanım 
hakkını çiftçilere satıyor. Bu ürünü bir sonraki 
yıl da ekmek isteyen çiftçiler, ellerindeki tohumu 
kullanmaya kalkarlarsa hem şirketle yaptıkları 
sözleşmeyi ihlal etmiş, hem de kanunları çiğnemiş 
oluyorlar. Ürünü ikinci kez ekmek için, ilgili şirket-
ten yeni tohum almak durumunda olan çiftçilerin 
“korsan” ekim (hasattan sonra elde kalan tohum-
larla) yapmasını engellemek üzere biyoteknolojik 
yöntemler de geliştirilmiş durumda. Bu yöntem-
lerin en etkilisi, “terminatör gen” denilen (“katır 
tohum” da denebilir) yöntemi. Terminatör gen 
uygulamalarında, ekilen tohum ürün veriyor, ama 
o ürünün hasatından sonra elde kalan ikinci kuşak 
tohumlar kısır oluyor. Yani çiftçi bunları ekse bile, 
artık ürün alamıyor. 

Ya ekoloji? Transgenik tarımın çevre üzerin-
deki etkileri? 

(1) “Bovine somatotropin” ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
http://www.nalusda.gov/bic/BST/other.html 

(2) 1997-2002 yılları arasında,dünyada en fazla ekim 
alanına sahip dört transgenik bitki, ekim alanlarının büyük-
lüğü sırasıyla, soya, mısır, pamuk ve kanola (kolza). Patates, 
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bal kabağı ve papaya, kısıtlı da olsa ekimi yapılan transge-
nik tarım bitkileri arasında. 2002 yılında dünyada toplam 
transgenik ekim alanının %62’sini transgenik soya, %21’ini 
transgenik mısır, %12’sini transgenik pamuk ve %5’ini trans-
genik kolza/kanola oluşturuyor. (Kaynak: Gıda Mühendisleri 
Odası’nın 24 Mayıs 2003’de düzenlediği “Genetik Modifiye 
Organizmalar ve Gıdalarda Kullanımı” Paneli) 

(3) George Monbiot, Captive State, Pan Books (2001) , 
s. 238 

(4) Aynı kaynak, s.235-6 

(5) Aynı kaynak, s.235-6 

(6) Genetik tarım ürünlerinin insan sağlığına etkileri 
konusunda üstünde durulan pekçok konu var. rBST ile ilgili 
olanlar bunlardan sadece biri. Farklı bir örnek vermek gere-
kirse, Monsanto tarafından geliştirilen soya fasulyelerinin 
dirençli olduğu glifosatın kanserojen olduğu bundan dört yıl 
önce “Journal of the American Cancer Society” tarafından 
açıklanmıştı. Genetik olarak değitirilmiş soya fasulyeleri 
dirençli olduğu için, tarım zaralılarının yok edilmesinde 
glifosat bugün geçmişe oranla çok daha yüksek dozlarda 
kullanılabiliyor. 

(7) R.C. Lewontin, “The Maturing of Capitalist 
Agriculture: Farmer as Proletarian”, Monthly Review 
Temmuz - Ağustos 1998 sayısı 

(8) William D. Heffernan, “Agriculture and Monopoly 
Capital”, Monthly Review Temmuz - Ağustos 1998 sayısı 

(9) TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik’in 
Mayıs 2002 sayısında, domateslerle ilgili genetik mühendis-
lik çalışmalarını ele alan bir makalede şöyle deniyor: “Taş 
gibi ya da içi geçmiş olmasına aldırmazsanız, mevsimine 
bakmaksızın istediğiniz her meyveyi süpermarketinizde 
bulabiliyorsunuz. Ama kendi kendine olgunlaşmış bir meyve 
ötekilerden çok farklı. Olgunlaşma, meyveleri yenebilir ve 
lezzetli kılan bir süreç olmakla kalmıyor, aynı zamanda türün 
yayılabilmesi için de gerekli. Nakilleri, depolanmaları ve raf 
ömürleri açısından yenebilir meyvelerin olgunlaşma süreci-
nin denetlenebilir olması büyük önem taşıyor. Bu denetim 
ayrıca, ekonominin globalleştiği dünyada büyük bir stratejik 
avantaj anlamına geliyor. ABD Tarım Bakanlığı’yla bazı 
Amerikan ve İngiliz üniversitelerinden uzmanlar, meyvenin 
gelişmesini hormonal etkinlikten bağımsız olarak denetleyen 
geni bulduklarını açıkladılar.” Makalede daha sonra da raf 
ömrü uzun, biyoteknoloji ürünü “Flavr Savr” domatesinden 
söz ediliyor. 

(10) Gerad Middendorf, Mike Skladany, Elizabeth 
Ransom, Lawrence Busch, “The Struggle for Democratic 
Choice”, Monthly Review Temmuz - Ağustos 1998 sayısı 

(11) Monsanto, Roundup Ready Soya Fasulyesi sattığı 
çiftliklerle yaptığı sözleşmelerde, herbisit olarak Roundup 
kullanılması şartına da imza attırıyor. Bu sözleşmelerde, 
sözleşmedeki maddeleri ihlal eden çiftçilere ağır para cezaları 
verilmesi öngörülüyor

.
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Transgenik tarım: Doğaya son bir darbe 
daha 

1999 yılında İngiltere Tarım Bakanı Lord 
Donoughue, soya fasulyesinde izin verilen glifosat 
düzeyini hangi AB komitesinin 200 kat artırdığını 
ve komitede İngiltere’yi kimin temsil ettiğini soran 
Lord Bruce’a şöyle cevap veriyordu: “Soylu efendi-
ler, görüşmeler bizden önceki hükümet tarafından 
yürütüldüğünden ve bilgiler gizli tutulduğundan 
ismi açıklayamam.”

Gıda Mühendisleri Odası’nın 24 Mayıs 2003’de 
düzenlediği “Genetik Modifiye Organizmalar 
ve Gıdalarda Kullanımı” Paneli’nde Sabancı 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selim Çetiner de bir 
sunum yapmıştı. Çetiner sunumunda, “Türkiye’de 
en yoğun kanser vakası Çukurova’da görülür. 
Neden biliyor musunuz? O pamuk yetiştirilirken, 
mısır yetiştirilirken, çiftçilerin kullanmış olduğu 
pestisitler yüzünden” diyordu. “Ürün toplandıktan 
sonra, otlanan hayvanlardan sağdığımız sütten, 
peynir, yoğurt yaparsınız, tüketirsiniz, bir güzel o 
pestisitleri vücudunuza alırsınız. Dolayısıyla kan-
ser olursunuz. Bt geni içeren pamuğu ya da mısırı 
yetiştirirsek, bu pestisitlerden daha iyi bir korunma 
yöntemi olmayacak mı?” 

Prof. Çetiner yoğun pestisit kullanımının tehli-
kelerine işaret ederken baştan aşağı haklıydı. Ama 
hemen sonrasında önerdiği “transgenik tarım alter-
natifi”nin (“Bt geni içeren” ekinler) daha az pestisit 
kullanımına olanak verdiği iddiası tartışmaya faz-
lasıyla açıktı. 

Panelden sadece üç hafta sonra “Bağımsız 
Bilim Paneli” (“Independent Science Panel”) 
tarafından 200 bilimsel araştırmaya dayanılarak 
bir rapor yayınlandı. Raporu hazırlayan ekibin 
yöneticisi, İngiltere merkezli “Institute of Science 
in Society”den Dr. Mae-Wan Ho, “Resmi süreçlere 
güvenimizi kaybettiğimiz için Bağımsız Bilim 
Paneli’ni oluşturduk” diyordu. Raporu hazırlayan 
ekipte yer alan ve ABD merkezli “Institute for 
Food and Development Policy”nin yöneticisi olan 
Dr. Peter Rosset ise, raporun, genetik olarak değiş-
tirilmiş besin ve ekinlerin sağlık ve çevreye hiçbir 

Değişen Dünya Üzerine...



fabrika Şubat 2005 83

zararı olmadığı inancını ortadan kaldıracağını 
söylüyordu. 

“Transgenik Ekinlerden Arınmış, 
Sürdürülebilir bir Dünya” (“A GM-Free Sustainable 
World”) başlıklı raporda şunların altı çizilmişti:
- Bt ekinler (1) ile öldürülmesi hedeflenen 
tarım zararlılarının Bt zehirlerine hızla direnç 
geliştirme olasılığı çok yüksek ve bazı türler 
şimdiden birçok zehirli maddeye karşı direnç 
kazanmış durumda. Araştırmalar, pek çok 
dirençli türün söz konusu zehirlerden “bes-
lenmeye” bile başladığını ortaya koyuyor.
- Bt biyopestisit özellikleri, böcekler gibi zararlı otların 
da direnç kazanması sonucu “süper yabani otlar”ın 
(öldürülmesi için daha fazla ve farklı ilaç kullanımı 
gereken türlerin) ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
- Dünyada tüm transgenik ekinlerin yüzde 25’inde 
bulunan Bt proteinlerinin, ekin açısından zararlı 
olmayan bir dizi böceği yok ettiği gözlemlenmiş. 
Bu proteinlerin bir bölümü güçlü imünojenler 
(antikor üretme gibi bağışıklık tepkisi gösteren 
antijenler) ve allerjenler (allerji yaratan maddeler). 
Birçok bilimadamı, Bt’li ekinlerin insanlar tara-
fından kullanılmasına karşı uyarıda bulunuyor.
- ABD Tarım Bakanlığı’nın dört yıllık verileri 
[2003’den geriye doğru], Bt pamuğun böcek ilacı 
kullanımını bazı eyaletlerde azalttığını, Bt mısırın 
ise böcek ilacı kullanımını hemen hemen hiç etki-
lemediğini gösteriyor. 

Raporda, pestisit kullanımı açısından mısırda 
azalma sağlayamayan, pamukta ise bazı yerlerde 
azalma sağlayan transgenik tarım uygulamala-
rının herbisit kullanımında tam tersi artışa yol 
açtığı durumlardan söz ediliyor: Monsanto’nun 
“Roundup Ready” marka soyası, diğer zararlı otla 
mücadele sistemlerine göre 2 ilâ 5 kat fazla herbisit 
kullanımı gerektiriyor. ABD tarım Bakanlığı veri-
leri, 2000 yılında Roundup Ready mısırın transge-
nik olmayan mısıra göre yüzde 30 fazla herbisit 
kullanımı gerektirdiğini ortaya koyuyor. 

Bugün dünyada üretilen soyanın yarıdan faz-
lasını oluşturan transgenik soya, herbisitin geçmişe 
oranla olağanüstü yüksek düzeylerde kullanıldığı 
ekinlerin başında geliyor. 90’ların ikinci yarısında 
Monsanto’nun glifosata (herbisit olarak kullanılan 
madde) dirençli Roundup Ready soyası için kapalı 
kapılar ardında kararlar alınıyor, “soyada izin veri-
len glisfosat tortusu” düzeyi İngiltere’de 200 kat 
yükseltildikten ancak çok sonra konu üzerinde bir 
tartışma başlatılabiliyordu. 

Mar Kontesi ve Bakan Donoughue 
İngiltere’deki tartışma, 21 Temmuz 1999 günü 

Lordlar Kamarası’ndaki bir çalışma grubunun otu-
rumunda zirveye çıkacaktı. O temmuz günü, Mar 
Kontesi (2) karşısındaki bakana şu soruyu yöneltmişti:
“Ne zaman ve hangi dayanakla gıda ürünlerindeki 
azami glifosat tortusu miktarının 200 katına çıka-
rılması kararı alınmıştır? Bu karar glifosanit amon-
yumu da kapsamakta mıdır ve böyle değişiklikler 
yapıldığında bu konuda gıda üreticileri ve satıcıları-
na bilgi verme uygulaması bulunuyor mu?” 

Sorunun muhatabı olan İngiltere 
Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı 
Lord Donoughue’nun cevabı şöyleydi:
“Soylu efendiler [My lords], halen muhtelif gıda-
lardaki glifosat tortusu düzeyleriyle ilgili 152 
adet azami miktar düzenlemesi bulunmaktadır. 
Bunların arasında yükseltilen, sadece soya ile 
ilgili olandır. Karar, Avrupa Birliği tarafından, yeni 
düzeyin tüketiciler açısından kabul edilemez bir 
risk [unacceptable risk] içermediğini ortaya koyan 
araştırmaların sonrasında alınmıştır. Yeni düzey 
olan 20mg/kg, alışıldık konsültasyonlar sonrasında, 
30 Nisan 1997’de İngiltere’de yasalaştırılmıştır.” 

Mar Kontesi, “soylu Efendi’ye [noble 
Lord] eksiksiz cevabı için” teşekkür 
ettikten sonra bir kez daha soruyordu:
“Acaba kendisi, İtalya’da yapılan, glifosatın geno-
toksik olduğunu ve özellikle karaciğer ile böbrekle-
ri etkilediğini ortaya koyan çalışmalardan haberdar 
mıdır? Soyanın yemeklerimizde çok yaygın kulla-
nıldığını ve genetik olarak değiştirilmiş soyayla bir 
sorunumuz olduğunu göz önünde bulunduracak 
olursak, genetik olarak değiştirilmemiş soyadan 
kolay kolay da ayırdedilemediğine göre, bu ürünle 
ilgili özellikle dikkatli olmamız gerekmez mi?” 

Lord Donoughue: “Soylu efendiler, soylu 
Kontes’in bu konuda beni aşan bilgisinin önünde 
eğiliyorum. İtiraf etmeliyim ki daha 24 saat önce-
sinde konu hakkında pek derin bilgim yoktu.” 

Bakan bu itirafına karşın durul-
muyor ve şöyle devam ediyordu:
“Avrupa’da onaylar verilmeden önce konu esaslı 
bir bilimsel incelemeye tâbi tutulmuş ve bizden 
önceki hükümet tarafından yasalaştırılmıştı. 
Düzeydeki artış güvenlik sınırları dahilindedir ve 
hatta, herhangi bir risk olmadan bir 10 kat daha 
da yükseltilebilirdi aslında. Soylu Kontes’in teknik 
konularla ilgili başka endişeleri varsa, kesinlikle 
ona yazacağım.” 
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Bakan daha sonra, bu kez Lord Mackie’nin, 
“O halde bakan, düzeyin daha önce neden o kadar 
düşük belirlendiğini söyleyebilir mi?” sorusuna, 
önce “ampirik” bir cevap verecek, sonra konuyu 
kritik bir noktadan yakalayacaktı: “Daha önceki 
düzey -sanırım 0.01 idi- etki açısından sıfır düze-
yindeydi. Konu gündeme alınmadan ve pratik bir 
mesele haline gelmeden önce öyle uygulanıyordu. 
Sonra konu bir ticaret meselesi haline geldi. Düşük 
düzey, soyanın, mesela ABD tarafından ithal 
edilmesine engel teşkil etti. Konu gündeme alın-
dığında, düzey 200 kat artırılarak daha tutarlı bir 
miktara getirildi.” 

İsimsiz komiteden 1100 onay 
Bu kez Lord Bruce bakana soruyordu: “Avrupa 

düzeyindeki komitenin ismini verebilir mi? Bu, 
düzenleyici bir komite midir, yoksa bir danışma 
ya da idare komitesi mi? Ve o komitede İngiltere’yi 
kim temsil etmiştir? Ayrıca, komitenin kararların-
dan, Hükümet’e ek olarak Parlamento da haberdar 
edilmiş midir?” 

Donoughue: “Soylu efendiler, görüşmeler biz-
den önceki hükümet tarafından yürütüldüğünden 
ve bilgiler gizli tutulduğundan ismi açıklayamam. 
Konu, ilgili ve uygun Avrupa komitesi tarafından 
incelenmiştir. Söz konusu komite bugüne kadar 
1100 farklı azami miktar düzenlemesi onaylamıştır 
ve onaylamaya devam etmektedir. Ve gene, soylu 
arkadaşımın sorduğu şeyde üstünde durulacak bir 
şey varsa, ona yazacağım.” 

Viskont Addison: “Bakan acaba ülkenin her-
yerinde büyük baş hayvanların yüksek miktarlar-
da soya ile beslendiğinin farkında mıdır? Bunun 
insanlar üzerinde bir etkisi var mıdır?” 

Donoughue: “Soylu efendiler, büyük baş hay-
vanların beslenmesi hakkında bilgim yok. Şu anda 
ilgili çalışma ekibi soyayı, pestisit tortu düzeyleri 
açısından izliyor. Bu yıl üç soya türü üzerinde ince-
lemeler yapılıyor. Hayvan yeminin izlenip izlenme-
diğinden haberdar değilim.” 

Lord Stallard: “Ayrılmadan önce, bakan acaba 
bana glifosatın ne olduğunu söyleyebilir mi?” 

Donoughue: “Soylu arkadaşımı anlıyorum. 
Ben de bu sabah 10:15’de aynı soruyu sordum. 
Glifosat, bir dizi şirket tarafından kullanılan bir 
zararlı ot öldürücü. Burada tartışılan durumda, 
belirli bir şirket tarafından pazarlanıyor. Bu mad-
deye dirençli tohumlar geliştirildiği için de, genetik 
olarak değiştirilmiş ekinler meselesiyle ilgili.” 

Barones Byford: “Anladığım kadarıyla düze-
yin yükseltilmesi, transgenik ekinlerin kullanılma-
sından ve bu tür ekinlerin tohum aşamasında değil 
de daha sonra ilaçlanabiliyor olmasından kaynak-
lanıyor. Bakan bu konuda ve soylu Kontes’in insan 
sağlığı üzerindeki olası etkiler hakkında sorduğu 
soruya cevap verebilir mi?” 

Donoughue: “Soylu efendiler, katılmıyorum. 
Düzey, genetik olarak değiştirilmiş soya için değil, 
genetik olarak değiştirilmemiş soya için yükseltil-
mişti. Genetik olarak değiştirilmiş gıda ürünlerine 
daha sonra uygulanmıştır. Dediğim gibi, bunlar 
bizden önceki hükümet zamanında olan şeyler.” 

Oysa Donoughue, daha birkaç dakika önce, 
glisfosata “dirençli tohumlar geliştirildiği için” 
konunun “genetik olarak değiştirilmiş ekinler 
meselesiyle ilgili” olduğunu söylemişti. Ama 
bunu orada yüzüne vuran olmayacak, ardından 
Lord Clement-Jones son kritik soruyu soracaktı:
“Bakan, kendisine verilen brifingde, İngiltere 
Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nin pestisit vakalarını 
değerlendirme panelinde glifosatın başta gelen 
yakınma nedenlerinden biri olduğundan haberdar 
olmuş mudur? Bu şartlarda, soya ya da başka bir 
ekinle ilgili olarak, glifosat düzeylerinin -- ya da 
Roundup’ın, sanırım Bakan’ın daha önce kullanma-
ya çalıştığı kelime buydu -- uygun [correct] olması, 
üzerinde önemle durulması gereken bir mesele 
değil midir? Bu, üzerinde durduğumuz şirket, 
Monsanto tarafından üretilmektedir. Hükümetin, 
düzeyin uygun olup olmadığını yeniden değerlen-
dirmesi gerekmez mi?” 

Donoughue: “Soylu efendiler, Hükümet, sağ-
lık ve güvenliğe ilişkin tüm tehditlere hassasiyetle 
bakmaktadır; çalışma grubunun meseleyi ele 
almasının nedeni de bu. Evet, Roundup; bu marka-
yı pazarlayan şirkete değinmek [give a plug to] iste-
medim. Meseleye soyayla ilişkili olarak bakıyoruz. 
Danışma komitesi glifosat ve diğer organofosfatlar-
la ilgili güvenlik üzerinde duruyor. Bu bir PO ve 
konunun bir bütün olarak üzerinden geçmemizin 
nedeni de bu.” 
“Transgen bulaşması” ve geleneksel ekinin 
asimilasyonu 

Monsanto gibi biyoteknoloji devlerinin 
“demokrasinin beşiği” İngiltere’deki lobi ve yap-
tırım gücü üzerine aydınlatıcı bir belge olan bu 
oturum tutanağından tekrar “Bağımsız Bilim 
Paneli” raporuna dönüyoruz. Ama önce küçük bir 
özet yapalım. 
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Prof. Çetiner’in “saptaması”nın aksine trans-
genik tarımda geçmişe oranla daha da fazla tarım 
ilacı kullanılmasının iki temel nedeni var: 

1. Bazı ekinlere genetik modifikasyonla tarım 
ilacına direnç kazandırılması, daha fazla tarım ilacı 
kullanılmasına olanak tanıyor(Roundup Ready 
soya örneği). Bu, aynı zamanda hem söz konusu 
ekinin geliştiricisi hem de tarım ilacının üreticisi 
olan şirketlerin de (Monsanto gibi) doğal hedefi. 
Dünya tohum pazarı ve dünya kimyasal tarım 
ürünleri pazarındaki en güçlü şirketlere baktığı-
mızda, beş şirketin (Syngenta, Monsanto, DuPont, 
Bayer, Dow) iki pazarda da ilk sıraları paylaştığını 
görüyoruz. (3) 

2. Transgenik ekinlerden yabani türlere gen 
bulaşması, tarım ilaçlarına dirençli “süper yabani 
otlar”ın ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu belalı 
otların temizlenebilmesi, daha fazla ve farklı ilaç 
kullanımı gerektiriyor. 

Öte yandan, daha fazla ilaç kullanımının sonu-
cu sadece “insan sağlığı üzerindeki olası etkiler”le 
sınırlı değil. Herbisit ve pestisitler, çeşitli bitki, 
böcek ve hayvan türlerinin tahribatına yol açarak 
“biyolojik çeşitliliği” de geriletiyor. Ama bu zaten 
100 yıllık öykünün devamı. 

Biyoteknolojinin doğa üzerindeki yeni etkisi, 
“tarımdaki çeşitlilik” üzerindeki etkisi ne? 

Kasım 2001’de Berkeley’den bitki genetik 
bilimcileri Ignacio Chapela ve David Quist’in bir 
raporu Nature dergisinde yayınlandı. Raporda, 
Meksika’da mısıra transgen (4) bulaştığını ortaya 
koyan kanıtlar sunuluyordu. Derginin yöneticileri 
Şubat 2002’de, yayıncılık tarihinde bir ilke imza 
atarak -ne hatalar içerdiği iddia edilen, ne de temel 
sonuçlarına karşı çıkılan- rapora desteklerini çek-
tiklerini açıkladılar. 

Meksikalı bilimadamlarının daha sonra yap-
tığı araştırmalar, transgen bulaşmasının tahmin 
edilenin çok üstünde olduğunu ortaya koyacak ve 
bu bulgular Meksika hükümeti tarafından da teyid 
edilecekti. 

İncelenen arazilerin yüzde 95’inde bulaşma 
görülmüştü. Bulaşma derecesi yüzde 1’le yüzde 
35 arasında değişiyordu; ortalama yüzde 10-15’di. 
Nature dergisi, Kasım 2001 sayısında bastığı rapo-
run sonuçlarını onaylayan yeni bulguları yayınla-
madı. 

Kanada’daki Manitoba Üniversitesi’nden Dr. 
Lyle Friesen’ın Agronomy Journal’da yayınlanan 
Ağustos 2002 tarihli raporu, test edilen 33 tohum 

türünden (27 kanola soyunu temsil ediyor) 32’sinde 
transgen bulaşması olduğunu ortaya koydu. 

Avrupa Komisyonu Mayıs 2000’de, “trans-
genik ve transgenik olmayan ekinlerin bir arada 
var olması” ile ilgili bir araştırma başlatılma-
sına karar vermişti. Araştırmayı yürüten İleri 
Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü (AB Birleşik 
Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan “Institute 
for Prospective Technological Studies”) çalışmala-
rını tamamladıktan sonra raporunu Ocak 2002’de, 
“kamuoyuna açıklanmaması” tavsiyesiyle Avrupa 
Komisyonu’na sundu. Greenpeace’in eline geçen 
raporda, transgenik olan ve olmayan tarımın bir 
arada yaşayabilmesinin pek çok durumda müm-
kün olmadığı belirtiliyordu. Mümkün olabileceği 
durumlarda da bulaşmanın engellenmesi büyük 
harcamalar gerektiriyor ve tüm çiftçilerin, özellikle 
küçük çiftçilerin üretim maliyetlerini artırıyordu. 

“100 yıllık öykü”nün başına ve hatta öncesine 
gidilmediğinde, bugünkü transgenik tarımla ilgili 
münazaraların zaten tahrip edici olan bir tarım 
modeli temel alınarak kurgulanması, böyle bir 
tarım modeline referanslar verilerek (taraftar ya da 
karşıt) tartışılması kaçınılmaz görünüyor. Bu tür 
münazaralarda -Prof. Çetiner’in yaptığı gibi- pesti-
sitlerin yol açtığı kanser vakalarına karşı transgenik 
tarımın olası “nimetleri”nin öne çıkarılması kulağa 
hoş bile gelebilir. Ama dünya tarım pazarlarında 
atılan adımlar, transgenik uygulamaların 100 yıllık, 
hatta daha eski bir öykünün devamından başka bir 
şey olmadığını gösteriyor. 

Transgenik tarım, yüzlerce yıldır ve özellikle 
son 100 yıldır giderek yaygınlaşmış olan “çok 
büyük arazilere tek ya da sadece birkaç tür ekimi” 
uygulamaları ile ağır darbe yemiş “tarım ekinleri 
çeşitliliği”ne ve “toprak verimliliği”ne sadece son 
bir darbe daha indiriyor. Yoğun pestisit ve herbisit 
kullanımı ile 100 yıldır zaten darbe üzerine darbe 
yemiş biyolojik çeşitliliğe son bir darbe indiriyor. 

(1) Bt ekinler, “bacterium Bacillus thuringiensis”in (Bt) 
genlerinden elde edilen böcek öldürücü proteinleri üretmek 
üzere genetik olarak değiştirilmiş ekinler. 

(2) Mar Kontesi Margaret, koyunlara uygulanan ilaçlama 
(kene, bit gibi parazitik artropodların öldürülmesi için koyu-
nun zehirli maddeler içeren bir sıvı karışımına daldırılması) 
sırasında organofosfattan zehirlendikten sonra aşırı pestisit 
kullanımıma karşı yürütülen kampanyalara destek vermeye 
başladı. (Kaynak: Pesticide Action Network) 

(3) Dünya tohum pazarındaki en büyük 10 + 1 şirket ve 
2002 satışları (milyon dolar) 
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1. DuPont (Pioneer) / ABD................................ 2 , 0 0 0
2. Monsanto / ABD............................................ 1 , 6 0 0
3. Syngenta / İsviçre........................................... 9 3 7
4. Seminis / ABD................................................ 4 5 3
5. Advanta / Hollanda......................................... 4 3 5
6. Groupe Limagrain (Vilmorin Clause) / Fransa. 4 3 3
7. KWS AG / Almanya....................................... 3 9 1
8. Sakata / Japonya............................................. 7 6
9. Delta & Pine Land / ABD............................... 2 5 8
10. Bayer Crop Science / Almanya...................... 2 5 0
11. Dow / ABD................................................... 200 

En büyük 10 şirket, 2002 itibarıyla toplam 7 mil-
yar dolarlık satışla dünya ticari tohum satışlarının (23 
milyar dolar) yüzde 31’ini gerçekleştirmiş durumda.
(Kaynak: Action Group on Erosion, Technology and 
Concentration) 

Dünya kimyasal tarım ürünleri pazarındaki en büyük 10 
şirket ve 2002 satışları (milyon dolar) 

1. Syngenta / İsviçre................... 5 , 2 6 0
2. Bayer / Almanya..................... 3 , 7 7 5
3. Monsanto / ABD...................... 3 , 0 8 8
4. BASF / Almanya....................... 2 , 7 8 7
5. Dow / ABD.............................. 2 , 7 1 7
6. DuPont / ABD.......................... 1 , 7 9 3
7. Sumitomo Chemical / Japonya..... 8 0 2
8. Makhteshim-Agan / İsrail............ 7 7 6
9. Arysta LifeScience / Japonya........ 6 6 2
10. FMC / ABD............................... 615 

En büyük 6 şirket, 2002 itibarıyla dünyadaki toplam satış-
ların (27 milyar 800 milyon dolar) yüzde 70’ini gerçekleştir-
miş durumda. En büyük 10 şirketin satışlardaki payı ise % 80.
(Kaynak: Action Group on Erosion, Technology and 
Concentration) 

(4) Transgen bulaşmasının nedenlerinin başında polenle-
rin havaya saçılması geliyor. Uçan polenler üzerinde yapılan 
araştırmalar, buğday polenlerinin asgari bir saat havada kaldı-
ğını ve rüzgârın şiddetine göre olağanüstü mesafelere taşınabil-
diğini gösteriyor. Daha hafif olan kanola polenleri ise 3 ilâ 6 saat 
havada kalabiliyor. (Kaynak: Independent Science Panel’in 15 
Haziran 2003 tarihli “A GM-Free Sustainable World” raporu)
Komşusunun transgenik ekininin tarlasına bulaştığını belir-
ten, ama Nisan 2001’de bir Kanada mahkemesi tarafından 
Monsanto’ya -”şirkete ait genetik malzeme çaldığı” gerek-
çesiyle- “hasar” tazminatı ödemeye mahkûm olmaktan 
kurtulamayan Kanadalı çiftçi Percy Schmeiser, saatte 55km 
hızla esen olağan bir rüzgâr göz önünde bulundurulduğunda 
“transgenik ekinin bulunduğu tarlanın geleneksel ekinin 
bulunduğu tarladan yüzlerce metre uzakta olmasının bile 
gülünç kaldığını” söylüyor.

           “www.beseridurumlar.org” dan derlenmiştir.
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Avrupa Sosyal Forumu

Kahraman YADIRGI

Üçüncü Avrupa sosyal forumu 14-17 ekim 
tarihlerinde Londra’da buluşan küreselleşme kar-
şıtı, anarşistler, insan hakları ve vakıf temsilcileri, 
anti- kapitalistler, feministler, eşcinseller ve her 
renkten sosyalist grupların katıldığı “ANOTHER 
WORLD IS POSSIBLE” şiarı etrafında gerçekleş-
ti. Sosyal forumun nasıl bir işleve sahip olduğunu 
ve forumun geleceği ile ilgili tartışmaların daha iyi 
anlaşılması için sosyal forum tarihine kısaca bir 
göz atmakta yarar var.

Sosyal Forum Süreci

1998 yılında Fransa’da burjuva liberal bir 
çizgiye sahip olan Le Monde Diplomatik Gazetesi 
çevresinin girişimiyle ATTAC (halka yardim olara 
tobin vergisi için eylem) kuruldu. 90’lı yıllarda pat-
lak veren güçlü grev ve gösterilerin ve yine 97’de 
Asya Kaplanları’ndan başlayarak tüm dünyaya 
yayılan ekonomik kriz ve bunun yarattığı sonuçlar 
ATTAC’ın kurulusunda etkili oldu. Bir sivil top-
lum örgütü ya da yurttaş girişimi olduğu kurucu-
ları tarafından belirtilen ATTAC’ın başlıca talebi, 
aynı zamanda onun kuruluş sebebini de oluşturan 
spekülatif sermayenin vergilendirilmesidir.

Fransa ile sinirli kalmayan ATTAC, Avrupa’nın 
diğer ülkelerinde de kurulmaya  başladı. Bir tepki 
hareketi olarak ortaya çıkan ATTAC, sosyal ve 
siyasal acıdan homojen bir karakter taşımamak-

tadır. Sosyal demokratlar, eski solcular, çevreciler 
insan hakları kuruluşları, sosyalistler, aydınlar ve 
çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu var olan 
dünyadan  muzdarip olan gruplar ‘Başka Bir 
Dünya Mümkün’ sloganı etrafında bir araya geldi. 
Bir çok çevrenin bir araya gelerek oluşturduğu bu 
harekette doğal olarak her cevre farklı talepler dile 
getirdi. Hareketin bir çok unsuru fakir ülkelerin batı 
bankalarına olan borcunun silinmesini istiyordu. 
Bazıları borcun bir kısmının silinmesini istiyordu. 
Tobin vergisini savunanlar ise uluslararası finans 
işlemlerinden kesilecek bir verginin fakir ülkelerin 
sorunlarını çözebileceğini düşünüyordu. Bazıları 
IMF ile Dünya Bankası’nın tüzüklerine daha 
demokratik maddelerin konulmasını isterken bazı 
gruplar bu emperyalist kurumların tamamen orta-
dan kaldırılmasını talep ediyordu. Hareketin motor 
gücü olarak örgütlü işçi sınıfını savunanlar da vardı 
her tür örgütten uzak durulmasını savunanlar da 
vardı. Kapitalizmin daha insancıl daha demokratik 
olabileceğine inananlar da vardı, tüm kurumlarıyla 
birlikte yıkılmasını savunanlar da...

İlk Dünya Sosyal Forumu (DSF) 2001 yılın-
da, Brezilya Porto Alegre’de “Dünya Ekonomik 
Forumu”na alternatif olarak düzenlendi. 1998’de 
imzalanan çok taraflı yatırım anlaşması (MAI) her 
yıl İsviçre’nin Davos kentinde sermayedarların, pat-
ronların katılımıyla gerçekleşen, Dünya Ekonomik 
Forumu’na karsı olarak geliştirildi. Davos’la aynı 
tarihte ona alternatif olma iddiasıyla gerçekleşti-
rildi.
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Eşyanın tabiatı gereği DSF ve ASF içerisinde 
bulunduğumuz dönemin sosyal, ekonomik ve poli-
tik koşullarıyla yakından ilgiliydi. Bu anlamıyla 
aslında bu forumları başlatan ve nesnel olarak 
maddi temelini oluşturan, özellikle Seattle ve 
Prag’da kitlesel gösterilerle belirlenen küreselleşme 
karşıtlığı ve dünyanın ekonomik sorunlarına yöne-
lik, özellikle batıda halk arasında IMF, DB gibi 
uluslararası kurumlara ve onların politikalarına 
karşı kendiliğinden gelişen bir tepkiydi. Dünyada 
önemli değişiklikler yaratan 11 eylül olayları 
Afganistan’ın ve Irak’ın  işgali bu forumları doğal 
olarak değiştirdi ve içeriğini bugünkü biçimine 
getirdi. Önce DSF sonrasında ASF bu anlamıyla 
zaten varolan bir çok sivil toplum örgütlerini, aka-
demisyenleri, sendika çevreleri ve genel olarak tüm 
sistem karşıtlarını tartışmak için bir araya getirdi. 
“Neo-liberal küreselleşme karşıtı” hareketin ide-
ologlarından olan “Le monde Diplomatik”genel 
yayın yönetmeni Bernart Cassen DSF’nin ilk temel 
prensip belgesinde, “Kendini kesinlikle bir birlik 
olarak değil, ayni zamanda, hem bir alan ve hem 
de bir süreç olarak tanımladığını” belirtiyordu. 

Sosyal forumların bir bağlayıcılığı bulun-
muyor; bir başka deyişle sosyal forumların karar 
alma bildiri yayınlama ya da açıklama yetkisi 
yok. Katılımda politik yelpazenin oldukça geniş 
olması bu forumlara belirli anlayış ve politikaların 
damgasını vurmadığı anlamına gelmiyor. Yapılan 
sosyal forumların tümünde sosyal demokratların, 
yeni sol çevrelerin ve Troçkist gurupların etkileri 
hissedilmiyor değil.

Şimdiye kadar iki tane DSF  üç tane ASF ger-
çekleşti.

Avrupa Sosyal  Forumu

Avrupa Sosyal Forum’larının üçüncüsü bu 
yıl, 70 ülkeden yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla 
Londra’da düzenlendi. ASF bünyesinde toplam 
500 toplantıda 250 konuşmacı ‘Savaş ve Barış, 
Demokrasi ve Temel Yurttaş Hakları, Şirketlerin 
Küreselleşmesi ve Küresel Adalet, Müslümanlar 
ve Sol, Ortadoğu’da Savaş Karşıtı Hareket, 
Küresel Hareketin Geleceği, Sendikal Hareket ve 
Uluslararası Dayanışma, Genç İşsizler ve Sosyal 
Avrupa, Cevre Krizi, Kamu Hizmeti olarak 
Eğitim’ ana başlıkları altında “Başka bir Avrupa” 

için görüşlerini dile getirdi. İngilizce, Fransızca, 
İspanyolca başta olmak üzere bir çok dilde yaklaşık 
500 gönüllü tercüman çeviri yaptı.

ASF ‘nin Londra’da düzenlenmesi nedeniyle 
İngiliz Muhafazakarları tarafından

yoğun eleştiri alan belediye başkanı Ken 
Livingstone, kendisini eleştirenleri ima ederek,  
“ASF için basın büromuzu arayan bazı sağ eğilimli 
gazeteler bu etkinliğin kaça mal olduğunu soru-
yorlar ‘Vergi Ödemeyenler Birliği’de bana karşı 
bir kampanya başlatmış durumda ve Londra’da 
Komünistleri bir araya getiren bu etkinliğin vergi 
ödeyen halka 4 milyon Sterline mal olduğunu iddia 
ediyorlar. Evet, Londra Belediye Başkanı olarak 
dünya ve Avrupalı muhalifleri bir araya getirmek-
ten mutluluk duyuyorum. Bu kişilere ise dünyayı 
sömüren uluslararası şirketlerin vergilerini daha 
fazla artırması için hükümete neden daha fazla 
baskı yapmadıklarını soruyorum. Irak’ta savaşta 
kullanılan bombaların masrafları bile bu etkinlik 
için kullanılan paradan daha fazlaydı. Neden onun 
hesabini sormuyorlar?” dedi. Livingstine ayrıca, 
“Ortadoğu’da yaşanan savaşa sessiz kalmamalı-
yız. Bush Irak’a sadece petrol için girmedi. Dolar 
hükümdarlığını sağlamlaştırmak için girdi.”dedi. 
Konuşmasında Bush’a sadık müttefiklik yapan 
onun suç ortağı olan kendi partisinin başkanı 
Blair’den bahsetmemesi ise dikkate değerdir...

Katılımcılar ve Oturumlardan Birkaç Alıntı
ASF bünyesinde yapılan toplantılara unlu isim-

ler de katildi. Bunlar arasında gazeteci yazar John 
Pilger, Che;nin kızı Dr.Aleida Guevara, Mısırlı 
iktisatçı Samir Amin, Tarik Ali, savaşa karşı çık-
tığı için partisinden kovulan milletvekili George 
Galloway, Hintli tekstil sendikası lideri Meena 
Menon bunların bazılarıydı. Türkiye’den de bir 
çok katılımcı vardı. Gazeteci Nuray Mert. Küresel 
Barış ve Adalet Komisyonu aktivisti Yıldız Önen, 
Evrensel Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Aydın Çubukçu, Yazı İşleri Müdürü Nuray Sancar, 
TUMTIS Başkanı Sabri Topçu, KESK MYK üyesi 
Güven Gerçek bunlardan bazılarıydı. 

George Galloway ve Dr. Aleida Guevera’nın 
katıldığı “Amerika Emperyalizmine Karşı” isimli 
panelde bir konuşma yapan KESK Genel Başkanı 
Sami Evren, ABD’nin Irak işgalini eleştirerek 
“Dünyadaki tüm emekçiler ve savaş karşıtları bu 
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işgale son verebilmek için bütün güçlerini ortaya 
koymalı ve birlikte çalışmalıdır. Biz Türkiye’deki 
emekçiler olarak Türkiye’nin bu kirli savaşa katıl-
masını engelledik. Bu anlamda tecrübemizi sizinle 
paylaşmak istiyoruz.” Dedi. Daha sonra söz alan 
Dr. Aleida Guevera, “Benden özet    bir konuş-
ma yapmam istendi. Fakat tartışılması gereken o 
kadar çok önemli konu var ki. Ama yine de kısa 
bir konuşma yapacağım. Sizler yeryüzünün bir 
kısmında yaşayan halklar olarak yeryüzünün diğer 
bölümlerinde yasayan Üçüncü Dünya ülkelerinin 
halklarına karşı sorumluluklarımız var. Onların 
onurlu ve daha iyi şartlarda yaşamlarını devam 
ettirebilmeleri için dayanışma gösterecek kapasite 
ve güce sahipsiniz. Ama bunu sadece sözlü olarak 
değil, pratikte de göstermenizin oldukça önemli 
olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Guevera konuşmasında, “Dünyada yaşanan 
sorunlara çözüm olacak tek alternatif sosyalizmdir. 
Bugün dünyada birçok insanin istediği ve ihtiyaç 
duyduğu sistem sosyalizmdir. Buna örnek teşkil 
eden ülke ise Küba’dır.” dedi. Konuşmasında 1979 
yılında Nobel Barış Ödülü’ne hak kazanan Katolik 
rahibe Teresa’dan alıntı yaparak “Hayat bir fırsattır. 
Kullan! Hayat bir rüyadır. Gercekleştir! Hayat bir 
aşktır. Tadını çıkar! Hayat söz vermektir. Yerine 
getir! Hayat zordur. Kabul et! Hayat mutluluktur. 
Yasa! Hayat hayattır. Savun!” diyen Guevera sözle-
rini babasının dünya görüşüne vurgu yapan sözlerle 
bitirdi: “Che Guevera’nın bir zamanlar dünyamızın 
sorunlarına yönelik olarak yaptığı değerlendirmeler 
vardır. Onun yaşamı bize örnek olmalıdır. Che’yi 
anladığınızı söylüyorsunuz. Haydi ispatlayın o 
zaman! Zafere kadar savaşın!”...

Asf’nin Alternatifi!

Kendilerini ‘Autonomous Spaces’ (otonom 
alanlar) olarak tanıtan ve daha çok anarşist-
lerin oluşturduğu gruplar Londra Middlesex 
Üniversitesi’nde ‘resmi’ ASF ile eşzamanlı olarak 
4 gün boyunca alternatif bir forum düzenlediler. 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden anarşistler, anti-oto-
riter ve çevreci gruplar, “Başka bir ASF mümkün” 
sloganı altında birleşerek kendi eselerini duyur-
maya çalıştılar. Londra’da bazı bos binaları sosyal 
merkezlere dönüştüren bu gruplar, forum süresince 
yaklaşık 200 atolye çalışması ve seminer düzenle-
diler. ‘Resmi’ ASF’ye katilim ücretliyken alternatif 
ASF tüm katılımcılar ücretsizdi. Otonom gruplar 

bununla da yetinmeyip 20 bin alternatif gazeteyi 
ücretsiz dağıtarak forum suresince canlı radyo ve 
internet yayını yaptılar. 

‘Resmi’ ASF’yi yeterince “şeffaf olmamak” la 
suçlayan otonom gruplar ayni zamanda ASF’nin 
Troçkist olan Sosyalist İşçi Partisi (SWP) ve 
Sosyalist Hareket (Socialist Action) tarafından 
yönlendirildiğini ve hiyerarşik bir yapıya sahip 
olduğunu öne sürdüler. Forumun Londra Belediye 
Başkanı Ken Livingstone tarafından finanse 
edildiğine dikkat çeken otonom gruplar “Resmo 
forumun karar mekanizmasının yeterince katılımcı 
olmadığını” belirttiler. Otonom grupların tartıştığı 
konular arasında şunlar vardı: Gözetim ve Kontrol, 
Devlet eğitimine Alternatifler, Bağımsız Meday 
ve İletişim Hakları, Tekelci Medya ve Alternatif 
Medya, Savaş Karşıtı Kampanyalar, Küresel 
Halk Hareketi içinde Irkçılık, Toplumsal Cinsiyet, 
Entellektüel Mülkiyet, Dayanışma Koyu, Radikal 
Tavır, Kapitalizme Rağmen Hayat, otonom 
Yaratıcılık ve Telif Hakki. 

Kapanış

Avrupa Sosyal Forumu (ASF) 17 Ekim’de 
yapılan büyük bir mitingle sona erdi. Russel 
Meydanı’nda  toplanan yaklaşık 70 bin kişi 
Trafalgar Meydanı’na kadar yürüdü. Meydanda 
yapılan konuşmalarda Irak işgali ve Blair Hükümeti 
protesto edildi. 

Asf’de Eylem Kararları

Forumun örgütlenmesine katkıda bulunanlar 
Alexandra Palace’ta yapılan toplantıda gelecek 
donem ilişkin kararlar aldılar. Çeşitli Avrupa 
ülkelerinden örgütleri temsil eden dört yüze yakın 
kişi sosyal hareketler toplantısında bir araya geldi. 
Tartışmalar sonucunda kesinleşen kararlar şunlar-
dır:

• 4. Avrupa Sosyal Forumu 2006 Nisan ayında 
Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılacak. 
Atina forumunun başarıyla tamamlanması 
önemli bir gücü  olan Yunanistan Komünist 
Partisi’nin tutumuna bağlı. Parti su ana dek 
yapılan forum çalışmalarına atılmadı ve sos-
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yal forumu reddeden bir tavır sergiliyor. Bazı 
Yunanistanlı gözlemciler Komünist Parti’nin 
alternatif bir forum düzenleyerek ASF’yi 
zayıflatmasından endişe duyduklarını belirti-
yorlar. 

• 9-16 Kasım 2004 İsrail’in Filistin topraklarında 
inşa ettiği ırkçı duvara karşı eylem haftası ilan 
edildi. Bu tarihlerde bütün Avrupa ülkelerinde 
İsrail terörünü lanetleyen eylemler düzenlene-
cek. 

• 10 Aralık 2004 Filistin halkıyla dayanışma 
günü ilan edildi. 

• Şubat 2005’te Fransa’nın Nice kentinde düzen-
lenecek olan NATO zirvesine karşı ayni kentte 
protestolar yapılacak. 

• Haziran 2005’te İskoçya’da yapılacak olan G 8 
zirvesine karşı eylem düzenlenecek. 

• 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan Avrupa 
Birliği zirvesi öncesinde Avrupa Anayasası’na 
karşı birçok eylem örgütlenecek. İlk eylem 30 
Ekim’de İtalya’da düzenlendi. 

• ASF düzenleyicileri Irak işgali Avrupa 
Anayasası ve neoliberal politikalara karşı mer-
kezi bir eylem tarihi de belirledi. Irak işgalinin 
yıl dönümü olan 19 Mart tarihinde Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de on binlerin katılacağı 
büyük bir miting düzenlenecek.

BIRKAC GOZLEM...

Sosyal Forum’a ilk defa katılan biri olarak bir-
kaç gözlemimi belirtmek isterim:

Böylesine uluslararası toplantılar her şeyden 
önce emperyalizme ve kapitalizme karşı olanların 
birbirini tanıması, birbiri hakkında fikir sahibi 
olmasına vesile olduğu için önemlidir. Değişik 
ülkelerden muhalif hareketleri bir arada görmek, 
dünyanın değişebileceğine hala inanan insan-
larla ayni mekanı ve zamanı paylaşmak önemli 
bir deneyimdir. Fakat bu forumların dünyadaki 
sorunları kendi başına çözecek ya da dünyadaki 
bütün muhalif hareketleri birleştirerek kapitalizmi 
yıkacak tek bir hareket haline gelmesini hayal 
etmek için bile çok erken. Bu foruma katılanların 
bir kısmı kendi ülkelerindeki herhangi bir sosyal 
gücü temsil edip etmediğini bile bilmek mümkün 
değil. Ancak, emperyalizmin geriletilmesi, savaşın 
önlenmesi, sömürünün ortadan kaldırılması gibi 
fikirlerin yaşadığını hissetmek bile bu foruma katı-
labilen yada katılamayan birçok sosyalistin yoluna 
devam edebilmesi için güç toplamasını sağladı. Bu 
forum, Avrupa’nın çeşitli köşelerinden farklılıkla-
rıyla gelmiş, aynı inançla ortak projeler geliştirme-
ye çalışan binlerce insan için kısa süreli de olsa bir 
hayali gerçek yaptı. Birkaç gün için bile olsa gördük 
ki “BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN”...

Avrupa Sosyal Forumu
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İşgalden Yana Değildik, Bilindiği Üzere...
Bugünlerin modası bu...Herkes, Irak’ın işgali 

öncesinde “tarafsız” kalmaktan yana olduğunu 
hatırlıyor. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Felluce’de 
yaşanan insani trajedi sonrasında Amerikan politi-
kalarına yönelttiği eleştiriler, teskereci savaş kışkır-
tıcıları takımını panikletti. Ertuğrul Özkök başta 
olmak üzere, “Aman tarafsızlığımızı bozmaya-
lım!..” diye ağlaşmaya başladılar.

Halbuki biz onları “tarafsızlar” olarak değil; 
“savaş kışkırtıcıları” olarak hatırlıyorduk.

Hatırlayan hatırlar, Hürriyet yazarlarından Ege 
Cansen adında bir “kuşçu” vardı. Fabrika’nın 
56. sayısında “Kuş yine geliyor” başlıklı yazısı Z. 
Tombak’ın Irak savaşına ilişkin gelişmeleri değer-
lendirdiği makalenin içinde aktarılmıştı. Kendisi  o 
çeşit yazılarının unutulduğunu sanıyor.

“Şimdi, talih kuşu meraklılarına müjdem 
var. Kuş yine geliyor. Çok uzak olmayan  bir 
gelecekte ABD’nin, İran’a veya Suriye’ye karşı 
bir harekata girişmesi hiç de sürpriz olmaya-
cak. Bu durumda ABD, Türkiye’ye yine işbirliği 
önerecek, daha doğrusu dayatacak. Yani kabul 
edilmeyen , teskerenin bir benzeri TBMM’ye 

yine gelebilir. Herhalde ‘kuşu’ bu sefer kovma-
yacağız. Zaten ABD de artık işi sıkı tutuyor. 
ABD’nin propaganda uzmanları, Türkiye 
üzerine müthiş bir psikolojik baskı uyguluyor. 
Öncelikle etkili başlık atan gazetecileri , sonra 
da yetkili işadamlarını kullanarak Türkiye’ye 
‘sıkı bir zılgıt’ çektiler. Sopayı görünce, yelken-
lerimiz suya erdi. Nitekim şu sıralarda, ‘ABD’ye 
kafa mı tutmalı, yoksa alttan mı almalı?’ diye 
bir anket yapılsa, sonuçta ‘höt demeden al sana 
teskere demeli ki; erkeklik bizde kalmış olsun’ 
cevabı, en fazla oyu alır.” (14 Haziran 2003)

Vatandaş sadece o günlerdeki  savaşa değil, 
gelecekteki savaşlara da taraftar. Ve seviye, “höt 
demeden verelim” seviyesi...

Irak işgalinin başındaki tutumu hatırladık. 
Bakalım Ege bey kendisi nasıl hatırlamamızı isti-
yor:

“Türkiye’nin Irak ihtilafına, mümkün mer-
tebe bulaşmaması gerektiğine inandığımı, gerek 
Hürriyet’teki köşemde, gerek NTV’deki yorum-
larımda açıkça ortaya koydum. Halen de aynı 
kanaatteyim. Türkiye ‘mutlu tesadüflerle’ Irak 
ihtilafına bulaşmamıştır. Bu da Irak konusunda 
iki defa hata yapan Başbakan Erdoğan’ın şan-
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sıdır. Bundan sonra, başbakanın şansını tekrar 
zorlayacağını da tahmin etmiyorum.

Başbakan Erdoğan, Amerika ile iyi geçin-
mek uğruna, ciddi risk alıp, üst üste iki defa 
Irak işine dahil olmak istemiştir.”(24 Kasım 
2004)

Yalan ve tahrifat yakışmıyor desek, yalan olur, 
yakışıyor. Fakat neden?

“Son günlerde, ülkemizin tedavi kabul 
etmez münafıkları, ‘müslüman kardeşlerimizi 
gavurlar öldürüyor, bu zulme karşı durun’ 
diye hiç inanmadıkları bir savla halkı kışkırt-
maya uğraşır oldular. Başlangıçta Amerika ile 
işbirliği yaparak, Türkiye’nin Irak batağına 
çekilmesini başaramayanlar, hatalarını anlayıp 
seslerini kısmışken, şimdi de ‘direnişçilerden 
yana ve Amerika’ya karşı bir tavır koyarak’ 
bu ihtilafa taraf olmamız için gayret gösteren-
ler türemiştir. İnşallah bu kışkırtma sonuçsuz 
kalacaktır.”

Ege bey, bu paragrafta yaptığı tahrifatla birlikte, 
kendisini tarafsız ve sağduyu temsilcisi makamına 
tayin etmiş bulunmaktadır. Şimdi sıra, sağduyunun 
sesi olarak hükümetin Felluce’de veya Irak’ın başka 
yerlerinde yaşanan trajediler karşısında sessiz kal-
maya ikna edilmesine  gelmiş bulunuyor:

“Çok açık bir şekilde ifade edeyim: Bir 
ülkenin içinde, o ülkenin dışındaki bir olay için 
halk galeyana gelirse, bu eylemler kendiliğinden 
‘ülke içindeki iktidara karşı’ bir mücadele hali-
ne dönüşür. ‘Amerika’yı telin ediyor ve müslü-
man kardeşlerimizle dayanışıyoruz’ diye bir 
dizi gösteri yürüyüşleri yapılmaya başlanırsa, 
bu gösteriler kısa zamanda, mağaza vitrinle-
rinin taşlanması, bankaların bombalanması, 
kaldırım taşlarının sökülmesi, yangınlar çıka-
rılması, arabaların tepetakla edilmesi ve polisle 
şiddetli çatışmalar haline ınkilap eder. Böyle bir 
tablo, ülke ekonomisi için son derece kötü olur. 
İnsanlar bedbinleşir, alışveriş kesilir, turizm 
sekteye uğrar, sermaye yurt dışına kaçmaya 
başlar ve faizler yükselir. Bu da ekonomide 
yaşanmakta olan cesaret verici gelişmeleri kös-
tekler. İktidarı, mutlaka yıpratmak için vesile 
arayanlar, ülkeye daha az hasar verecek başka 
senaryolar düşünseler iyi ederler.” (A.g.y.) 

Hükümet yeteri kadar korkmuş olmalıdır. 
Yazının adı şöyle: “Kışkırtma yöntemleri”... 

Uzmanından...

Efelenmeyelim aman...
Irak’ın işgali sözkonusu olduğunda 

Türkiye’nin tarafsızlığı için her şeyini ortaya koy-
muş bir diğer mümtaz kişi ise Ertuğrul Özkök’tür. 
Birinci teskerenin geçmemesini, “koskoca bir 
ülkenin kaderini bir usul hatasına kurban 
edemeyiz” yazıları ile eleştiren ve TBMM’nin, 
kendi iç hukukunu ciddiye almamasını telkin eden 
“tarafsızlıkçı” Özkök de Ege Cansen beyin kapıl-
dığı korkuya kapılmış bulunuyor.

Tabii sözkonusu kişi Özkök olunca “tarafsızlı-
ğın” İsrail/Filistin ihtilafını da içine alması gerekir:

“Gün ‘Arap’tan daha fazla Filistinci’ olma 
günü değildir.”

“...Bu. son zamanlarda ‘efelenmeyi’ dip-
lomatik araç haline getiren hükümet için de 
geçerlidir.

Caddelere ‘Hepimiz Felluce’yiz’ pankartları 
asan CHP’li belediye başkanları için de...”(Efel-
enme Diplomasisinin sonu, 9 Aralık 2004)

Mayıs ayında İsrail’in Filistinlilere karşı girişti-
ği suikast ve toplu cinayetlerle ilgili olarak, hükümet 
çevrelerinden ve başbakandan gelen “biraz sertçe” 
eleştiriler için söyleniyor bunlar. Eleştiriler etkili 
olduktan ve İslam Konferansı Örgütünün başına 
Türkiye’nin adayı Prof. Ekmelettin İhsanoğlu seçil-
dikten hemen sonra, hükümet İsrail’e ilişkileri tamir 
etsinler diye bir ekip göndermişti zaten...Dışarıdan 
posta koyma, elaltından gönül alma, “durumu idare 
edin” ricası.. Hükümetin efelenme diplomasisi bun-
dan ibaretti aslında.  

Ertuğrul bey gerçeği bilmiyor değil. Ama İsrail 
ve ABD yönetimlerinin bu çeşit “gösterilerden” de 
rahatsızlık duyduğu ortada. “Numaradan bile efe-
lenmeyelim !..” dediği bu...

Amerika’daki Yahudi lobisinin en önemlile-
rinden Anti-Defamation League’in önde gelen iki 
ismi Türkiye’ye gelmekteyken ve Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, ocak ayındaki seçimlerden önce 
İsrail’e gidecekken; İsrail’le ekonomik ilişkiler 
büyümekteyken; Türkiye’ye gelen İsrail’li turist 
sayısı 300 bine yaklaşmışken ve İsrailli turistler 
“ABD’den sonra kendilerini en rahat hissettikle-
ri ülkenin Türkiye olduğunu” söylemektelerken; 
İsrail’li gençler arasında Türkiye’nin Karadeniz 
kıyılarında trekking yapma modası yayılmaktay-
ken...vs.vs. aman, efelenmeyelim.

“Avrupa, Felluce konusunda hem hükü-
metler hem kamuoyu düzeyinde sessiz kalmayı 
tercih ederken, Türkiye hükümet ve Meclis’teki 
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bazı üyeleri ağzıyla maksadını aşan sözler söy-
lemeye, tutumlar almaya başladı.

Amerika’daki İsrail lobisiyle ilişkiler nere-
deyse açık bir savaşa dönüşmek üzere...

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Kofi Anan’a savaş açmış.

Karşısındaki cephenin en ön saflarında yine 
Türkiye var.

(...) Böyle bir ortamda Araplardan bile daha 
çok efelenmeye gerek var mı?

(...) Madem 1 Mart teskeresini reddederek 
bölgede ‘tarafsız kalmayı’ tercih ettik, bu taraf-
sızlığı sürdürmekte yarar yok mu?” (Efelenmek 
gururumuzu okşuyor ama, 4 Aralık 2004)

Düzeltmeye başlayalım: 
Birincisi, “tarafsız kalmayı” tercih etme-

dik. Ertuğrul Özkök ve “akrabaları” Türkiye’yi 
ABD’nin yanında savaşa sokması için AKP 
hükümetini kışkırttılar; bir kısım AKP milletve-
kili dahil, Türkiye nüfusunun büyük bölümü ise 
ABD’nin yanında savaşa girilmesine karşı çıktı. 
“Tarafsız kalma” kararı verilmedi, savaş kışkırtıcı-
ları istedikleri sonuca ulaşamadılar.

İkincisi, bir şehir hava kuvvetleri ve topçu 
birlikleriyle, tanklarla ağır bir bombardımandan 
geçiriliyorsa; binlerce sivil, kadın ve çocuk, bu 
ölçüsüz güç kullanımı sonucu hayatını kaybedi-
yorsa, buna sadece insani meziyetleri itibariyle 
zavallı “homo ekonomikus”lar; “Ne gerek var 
tepki göstermeye” derler ve Avrupa ile, Arap 
alemiyle kıyaslayarak tutum alma pazarlığı yapar-
lar. Bu türün bazı örnekleri ise, sivil ölümlerine 
sessiz kalmanın bahanesi olarak direnişçilerin 
“El Kaideci” olduğunu iddia ederler. Bu bahane 
zaten Amerikan propagandası ile önlerindeki kirli 
çanağa çoktan konmuş durumdadır. Irak’ta hangi 
Amerikalı veya İngiliz işgalcisine bir taş atılsa, 
hemen “Zarkavi’nin son fotoğrafı” diye bir resim 
altı Hürriyet gibi gazete müsveddelerinde yeralır.

Esasen, insanlık değerlerini dolarla ikame 
eden, kendi yaşam tarzını insanlığın temel 
değeri zannedenler için katliamcı işgal güçle-
rine sempati duymanın bahanesini aramaya 
gerek yoktur.

Üçüncüsü, ABD Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Kofi Annan’a açtığı savaşı kaybetti. 
Annan’ın oğlunun Irak’taki ticari faaliyetleri 
üzerinden Annan’a çıkarılmak istenen “yolsuz-
luk” suçlamasını geri çekti. Amerikan yönetimi, 

Annan’a açtığı savaşta yanında kimseleri bulamadı 
ve Annan’a destek açıklaması yapmak zorunda 
kaldı. Türkiye Annan’ın yanında yeralmakla 
sadece onurlu davranmış olmadı. Aynı zamanda 
AB ile ilişkilerde temel sorun düzeyine yükselmiş 
bulunan Kıbrıs konusunda, bugüne kadar üretilmiş 
ve üstelik halen masada olan, en adil çözüm pla-
nının müellifine destek verme akıllılığını gösterdi. 
Çünkü Özkök kadar siyasi körlük içinde olmayan 
herkes farkındadır ki, o plana da, Annan’ın şahsi 
insiyatif ve desteğine de şimdi olağanüstü ihtiyaç 
var. Hem AB’ci ol, hem de Annan’a iftira atılırken 
biz neden elimizi boka sokmuyoruz, diye ağla... 
Olmuyor haliyle...

Dördüncüsü Amerika’daki İsrail lobisi ile 
savaş konusudur. Bu lobinin Türkiye’deki Ertuğrul 
Özkök benzeri lobicilerinin, tek propaganda silahı, 
sözkonusu lobinin Ermenilerin soykırım iddiala-
rının eyaletlerde ve federal meclislerde kabulünü 
engellediği masalıdır. Öncelikle siyonistler, “soykı-
rım” kavramının, Yahudiler dışındaki her hangi bir 
topluluğun yaşadığı acılar için kullanılmasına karşı 
çıkmaktadırlar. Dolayısıyla  Türkiye’nin bu konu-
daki tutumlarını desteklemekten çok, bu kavramla 
ilgili kendi tutumları için mücadele etmektedirler. 
Ve zaten eyaletlerin çoğunda Ermeni iddialarının 
resmiyet kazanmasını engelleyebilmiş değillerdir. 
Türkiye ile bu lobiler arasındaki yakınlıktan hangi 
tarafın karlı çıktığı sorusu cevaplanmayı bekle-
mektedir.

Ve son: Mevcut hükümet elbette bizim değil, 
Ertuğrul Özkök’ün hassasiyetlerine yakındır. 
Elbette Araplardan çok İsrail’le ve ABD ile çıkar-
ları üzerinden bağlıdır. Ama Türkiye’de İsrail ve 
Amerikan muhibi olarak yaşamanın; sosyalist 
hareketi sindirmek ve yok etmek ve uzun ve kanlı 
bir içsavaştan geriye kalan ne varsa gözden düşür-
mek için yapılan bunca darbeye, zulme ve karala-
maya rağmen hala güçlükleri var. Plazaların dışın-
daki hayat, herkese ölçülü olmaya zorluyor. Bizim 
en zayıf olduğumuz zamanlarda bile böyle. 

Ertuğrul Özkök’e de ölçülü olmak yakışacak-
tır. Neticede burası Türkiye, New York değil, İsrail 
değil !...

Yeni MGK Hayırlı Olsun 
Kasım sonunda YAŞ toplantısı yapıldı. YAŞ 

toplantısının sonuçlarının açıklanmasından bir 
gün önce de, AB ile uyum çabaları çerçevesinde 
“sivilleştirilen” MGK’nın ilk sivil genel sekreteri 
ilk basın toplantısını düzenledi. 
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Hürriyet’ten Sedat Ergin 1 Aralık’ta devleti “iş 
üzerinde yakaladığını” ilan etti: MGK sivilleşti-
rilir ve etkisizleşirken, YAŞ MGK’nın eski işle-
vini üstlenmiş görünüyordu. Sedat bey bu haberi 
Hürriyet’in halktan okuyucularına mı veriyordu, 
bir kısım özel okuyucuya mı bilmiyoruz. 

Biz de bir iki haber verelim. İstanbul DGM 
Sedat bey, “Beşiktaş Adliyesi” olarak anılmakla 
birlikte, aynı bina, aynı salonlar, aynı mobilya, 
neredeyse aynı heyetler ve asıl önemlisi aynı hukuk 
anlayışı ile varlığını sürdürüyor. Zeki Tombak için 
yazılan iddianame, Sevda Ergin için hazırlanan 
iddianamenin yanlışlarını bile tekrar etmekteydi.

Fakat gene de bir değişimden sözedilebilir. İlk 
defa beraat ettirildik.

Bir de diyoruz, ceza alsaydık başka bir dava-
dan, yeni başkanının, “Benim göreve başlamam 
milattır” dediği Yargıtay’ın ilgili dairesi “düşün-
ceye ceza olur mu?” diyerekten yerel mahkemenin 
kararını bozsaydı ve böyle de bir ilk yaşasaydık.

Hani, değişim süreçlerinin ne kadar derinleşti-
ğini gözlemlemek açısından...

Bilen bilir, Yargıtay’ın çok özgürlükçü bir baş-
kanı vardı, adı Sami Selçuk idi. Onun başkanlığını 
yürüttüğü esnada, bizim basın yoluyla işlediğimiz 
ifade suçlarına DGM’lerin verdiği bütün ceza 
kararları gecikmeksizin onaylanırdı.

Merak bizimkisi... Yoksa ceza alsak da, hapse 
girsek, fotoğraf çektirsek demir parmaklıkların 
arkasında, sonra AİHM’e gitsek, sonra düşünce 
özgürlüğü şampiyonu olsak; para almak için vakıf 
kapıları tıklatsak gibi bir hevesimiz yok. Olsaydı, 
olmuş olurdu saydıklarımızın hepsi...

Yalanın Dini/ Dinin yalanı
Abdullah Gül, Refah Partisi milletvekili 

olarak, başarılı bir seçim kampanyasını geride 
bırakmış ve hükümet ortağı olmaya hazırlanan 
partisine Amerikan sisteminden Türkiye’ye 
doğru, bir iktidar imkanı açmak için Amerika’daki 
Yahudi kuruluşlarıyla görüşmeye gitmişti. Yaygın 
inanış ve uygulama odur ki, Türkiye siyasetinde bir 
şey olunacaksa, bunun için Amerika’dan “okey” 
almak; Amerikan “okeyi” içinse, Amerika’daki 
Yahudi kuruluşlarının “geçer” notunu cebe koy-
mak gerekir. 

Deniz Baykal için de geçerlidir bu anlayış; 
Sarıgül efendi için de...

Süleyman Demirel’in seçim kampanyasını 
dönemin ABD Başkanı ile yanyana göründüğü 

fotoğraflarla yaptığı, bir ilk olduğu için çok bilinir. 
Tansu Çiller’in, Ecevit’in, Kemal Derviş’in ve hep-
sinin geçtiği yol, aynı yoldur. 

27 Mayıs askeri darbesini yapanlar Amerika’ya 
gitmek yerine, Amerikan Büyükelçiliğinin kapı-
sının altından bir not atmayı tercih etmişlerdi: 
“NATO’ya ve CENTO’ya bağlıyız.” 

Darbenin normali budur. Bağlılık bildirmek 
için Amerika’ya giden, döndüğünde kendisini 
neyin karşılayacağını bilemez. Koltuk gitmiş 
olabilir, cezaevi yolu görünmüş olabilir; imkanlar 
paylaşılmış olabilir, vs.vs. Bu yüzden 12 Eylül 
beklemiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Tahsin Şahinkaya Amerika’ya gidip gelmiş, darbe 
paşanın dönüşüyle start almıştır. 12 Eylül’cülerin 
bildirdikleri bağlılık listesinin başında ne olduğu 
da böylece anlaşılmış bulunmaktadır.

Uzatmayalım, Abdullah Gül, Yahudi kuru-
luşlarının yetkilileriyle partisi adına görüşürken 
kendisine şöyle söylenmiş: “Partinizin seçim 
kampanyasında anti-semitik motiflerden geçil-
miyordu. Ama siz şimdi bambaşka bir dille 
konuşuyorsunuz. Seçim kampanyasında söy-
lenenler yalan mıydı?” Cevap şu: “Bu durum 
Türkiye siyasetinin normalidir.”

Hangi durum normal oluyor? Halka yalan 
söylemek !...

A. Gül beyin bu türden “manevrası” pek çok-
tur. İktidar olduğunda, muhalefetteyken söylediği 
herşeyin tersini söylemeyi de “normal” addeder. 
Bunun için Ertuğrul Özkök’e bir yazı yazdırmıştır: 
“Masanın öbür tarafı”. Meğer masanın devlet 
tarafına oturulunca, gerçekler başka türlü görünür-
müş insana !...Erbakan da böyleydi ve fakat kendi-
sine az sonra değinmeyi tercih edelim. 

Şimdi vereceğimiz örnek ise siyaset aleminden 
değil; ancak adı geçecek hanımefendide siyaset 
için kuvvetli bir istidat olduğu kanaatimizi buraya 
not edelim. (Bu sıralar “not almak” ağır bir tehdit 
anlamı kazanmış bulunuyor. Bizimkisi  ABD ve 
Orgeneral Hurşit Tolon’unkilerden farklı olarak 
mütevazı bir not ediştir, dikkat çekmek amacını 
aşacak değildir.)

“Cennette çukulata ağaçları, gazoz nehirleri 
var.”

Sümeyra Sav. Ardahan’da görevli kadın 
vaiz. Vaazında böyle söylemiş, “çocuklara cehen-
nemi değil, cenneti anlatın. Cennette çikolota 
ağaçları, gazoz nehirleri var deyin ki, çocuklar 
dine ilgi duysun.” (Milliyet 3.12.2004)

çürük yumurta 
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Bunlar yaşı, gazozu çukulatayı geçenlere nasıl 
bir cennet anlatıyorlar?.. İçinden şarap nehirleri 
geçiyor, 70 tane, kimine göre 700 tane bakire huri 
vb.vb. 

Yani din şarap içilmesinden (ve ayıptır söyle-
mesi zinadan) yana ve inananların, şarapseverlerle 
bu bakımdan bir mutabakatları var. Ancak inanan-
lar şarabı bir nehir çokluğunda istiyor ve elbette 
şaraba para vermek niyetinde değiller. Din cenneti 
tasarlarken bu karakter özelliklerini dikkate almış. 
Şarabı dünyada içenler ise aza razı. Şişeyle alıyor. 
Parasını da ödüyor. Bir de şarabı, üzümüne, bölge-
sine, firmasına, yılına vs. göre seçiyorlar. 

Bir nehrin neresini seçeceksin, neye göre 
seçeceksin?...Bizim liberaller sevmez öyle işi.. 
Nedir o, “1930’lar gibi”... Yahut “eski Sovyet 
Cumhuriyetleri gibi”... “Herkese aynı nehir, 
herkese aynı şarap !...” Hurilerin de tek “model”, 
tek “tip” olduğunu düşünün...

Sorun şu ki, içinden şarap ırmakları akan ve 
sayısız bakire huri vaadedilen cennetin gerçekliği, 
çukulata ağacı ve gazoz nehirleri bulunan cenne-
tinki kadardır. Ve insanları dine veya din esaslı 
siyasete çekmek için yalan söylemenin, hele hele 
çocuklara yalan söylemenin “iyi bir şey” addedildi-
ği, çocukların anne ve babalarına yalan söylemenin 
tavsiye edildiği, adeta bir dini görev olarak takdim 
edildiği bir zihniyet dünyasıdır bu. 

Sümeyra hanımın kusuru mu? Asla !.. O sade-
ce işini yapıyor.

Yalan din halindedir ve din yalansız yapamaz.
Çukulata ağacı ve gazoz nehirleri...
Rüşvetin Ahlakı Yokmuş !..
“Kayıp trilyon davası”nı bilirsiniz. Refah 

Partisine verilen “hazine yardımı” parası, bu parti-
nin kapatılması üzerine geri alınmak istendiğinde, 
paranın sahte belgelerle il örgütlerine dağıtılmış 
gibi yapıldığı şüphesi doğmuş; yapılan soruşturma 
sonucunda dava açılmış ve paranın parti üst kade-
mesi tarafından “kaybedildiği” anlaşıldığından 
mahkumiyet kararı verilmişti.

Erbakan davanın bir numaralı sanığı idi.
Erbakan kimdir? Bu soruyu aptallığımızdan 

sormuyoruz. Bu sorunun cevabı, Türkiye’deki 
siyasi sistemin anlaşılması bakımından önemlidir. 

Adamcağız, bu ülkenin üniversitelerinde 
okumuş. Sonra sağın siyasetçi fideliği olan Odalar 
Birliği’nde görev yapmış, başkanlık koltuğuna 
oturmuş. Dindar. Allah kabul etsin. Fakat bir 

yandan dindarlığı öyle böyle değil, bu ülkenin 
ilkokullarında okumuş olmayı bile bir müslüman 
evladı için  “bozulma” durumu ilan ederek ilk 
siyasi partisini (Milli Nizam Partisi) kurmuş bir 
adam. Diğer taraftan düzenin bütün kurumlarıyla, 
üniversite, odalar, siyasi partiler ve seçim sistemi, 
parlemento ve hükümetle, hatta MGK ile uyumlu 
çalışan bir adam. Bu kurum ve mekanizmaların 
kendisini, bir müslüman olarak, bozabileceğini asla 
düşünmüyor. Ama ilkokulun müslümanı bozaca-
ğından şüphesi yok. Bankalarla da çalışıyor. Parası 
var, altını var, gayrı menkulü var ve hepsinden çok 
var. Evladı ayali ise umur-u devlet görüldüğünde 
Şişli/Osmanbey mağazalarından alışveriş yapar, 
üstü açık mercedeslerle gezerlerdi ve bütün bunlar 
sadece zat-ı devletlerini değil, bütün aile efradını da 
bozmazdı. Fakat ilkokul öğrenimi, bir müslüman 
evladını...

Erbakan ve arkadaşları hep sisteme muhalif 
gibi göründüler. Ancak en derin, en vazgeçilmez 
düşmanlıkları, düzenin tamamen dışında bulunan 
ve kendisi de düzene muhalif olan bir siyasi akıma, 
komünizme ve işçi hareketine idi. 

Dört hükümette koalisyon ortağı olarak bulun-
dular. Erbakan ilk üç hükümette Başbakan yardım-
cılığı, sonuncuda ise Başbakan idi. Kısacası 1970 
yılından bu yana, Türkiye siyasetinin en kalıcı, en 
önde gelen figürlerinden biri oldu.

Siyasi sistemin bu kadar önemli bir figürü-
nün ve lideri olduğu, parlementer sistemin en 
uzun ömürlü siyasi geleneklerinden birisi olan 
“milli görüş hareketinin”, kendisini daima “her 
an yasadışı ilan edilebilirim” endişesi içinde 
hissetmesi ne kadar ilginçtir. Bu ilginçlik tesbitini 
şundan dolayı yapmaktayım. Esasen Erbakan’ın 
veya arkadaşlarının, hatta seçmeninin ezici bölü-
münün “ihtilalci bir kalkışmaya”, silah kuşanıp 
iktidarı fethetme girişimine ne yaşam tarzları, 
ne düzenle kurdukları ilişkilerin, bağların, gücü 
ve tarzı bakımından bir imkan vardır. Dünyanın 
hiçbir siyasi islamcı akımı, Milli Görüşçüler kadar, 
mevcut düzenle gerçek, kalıcı ve güçlü bağlar ve 
aynılaşmalar geliştirebilmiş değildir. Gene de dev-
let içinde bir kanat, sürekli olarak bu hareketin sin-
sice gelişerek devleti ele geçireceği endişesi içinde 
yaşar ve “irtica tehdidi” algılar. Devletin bu algısı 
bazan darbe, bazan balans ayarı, bazan dışlayıcı 
tutumlar halinde tezahür eder. Ancak hemen arka-
sından bu akımın önü devlet tarafından yeniden 
açılır. Büyük yoksulluklar, büyük eşitsizlikler, 
büyük adaletsizlikler içinde yaşatılan ve başka 
türlü yaşatılamayan geniş halk yığınlarının 
“tutulabilmesi”, “sola, sosyalizme yakalanma-
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maları için”, “Türkiye Arjantin olmasın diye...” 
siyasi islama da, dinin toplumsal örgütlerine de 
ihtiyaç vardır.  

Milli Görüşçüler de her baskı dalgasından 
sonra, bazı “fiyakalarından” vazgeçmiş ola-
rak yeniden toparlanırlar. Devletle didişme, aynı 
zamanda bir eğitim, bir törpülenme süreci anla-
mındadır. Esasen devletin önder kadroyu eğittiği, 
törpülediği falan yoktur. O takım zaten devlete 
karşı “kalkışacak” düşüncelere de, hayat tarzına 
da, hiçbir zaman sahip olmamışlardır. Devlet bas-
kılarla, tabanın islamcı hayal ve heveslerini törpü-
lemeleri için, önder kadronun elini güçlendirme 
işlemi yapmaktadır. Erbakan ve arkadaşları her 
baskı dalgasından sonra konumlarını korumuş ve 
güçlendirmiş; buna mukabil, tabanlarını biraz daha 
makul, biraz daha düzen içi bir yere razı edebil-
mişlerdir. Üstelik her darbeden sonra düzen içinde 
daha ileri konumlara yükselmeyi veya bu konumlar 
için icazet almayı başarabilmişlerdir. 12 Mart’tan 
sonra, üç defa başbakan yardımcılığı, 12 Eylül’den 
sonra Başbakanlık. 28 Şubat’tan sonra Erbakan 
için değil ama Erdoğan için Cumhurbaşkanlığının 
yolu açık görünüyor.

Ancak, her iktidar ihtimali karşısında derhal 
çöpe atmakta tereddüt göstermemiş olsa da, bu 
gelenek dili itibariyle, kendisini daima düzenin 
radikal bir eleştiricisi gibi sunmuş, her zaman adeta 
“devrim”ci bir alt-üst oluş vaadinde bulunmuştur.  
Devletten de buna uygun itirazlar hiç kesilmemiştir. 
Ve düzenin sürekliliğinin bu esaslı aktörü, fikirle-
rinden ve projelerinden vazgeçmekteki rahatlığının 
aksine, malları konusunda çok hassas olmuştur. Bu 
geleneğin partilerinin üzerinde hiçbir zaman gayrı 
menkul görünmemiştir. Binalar, araçlar, eşyalar, 
mobilyalar v. hep “kiralık” olmuş; partinin bütün 
maddi imkanları Erbakan’ın şahsının üzerinde 
veya çok güvendiği bir şahsın uhdesinde olmuştur. 
Devletin verdiği paralar dahil.

Bu tutum en devletçi MHP için de geçerli-
dir.

Buraya kadar biraz “ağır” takıldığımızı kabul 
ederek, işin eğlenceli bölümüne geçelim.

Paranın ve malların, halka verilen sözlerden 
ve halka anlatılan fikirlerden daha vazgeçilmez 
olduğu konusunda kuvvetli bir gelenek yaratmış 
olan Erbakan ve arkadaşlarının “trilyonluk hazine 
yardımını” aniden buharlaştırdığını ve bu nedenle 
cezaların kesildiğini yukarıda anlattık.

Ceza Yargıtay’da da onaylandı ve cezaevi yolu 
göründü. Erbakan derhal erteleme istedi ve sağlık 

raporu aldı. Rapor kabul edildi. Derken ertelemenin 
sonu yaklaştığında yeni infaz yasası çıktı. Yasanın 
Erbakan lehine hükümlerinin uygulanması tale-
biyle mahkemeye başvurulduysa da, mahkeme 
böyle bir hüküm bulunmadığını kararlaştırdı. 
Hapisane günleri yaklaşmaktaydı. AKP ve CHP 
ortak bir öneriyle 65 yaşını geçmiş ve cezası belli 
bir miktardan az olan hükümlülerin, zimmetlerine 
geçirdikleri parayı vermeleri koşuluyla cezalarını 
evlerinde geçirmelerini öngören yasa maddesi 
önerileri Meclis’te kabul edildi ve Erbakan hapisa-
neden kurtuldu.

Ama iki sorun var.
Birincisi Erbakan’ın canını al, trilyonunu 

alma !...
İkincisi ise, sistem hakkında mükemmel bir 

fikir veren gazete haberinde saklı. 
Dava Yargıtay aşamasındayken Erbakan ve 

eşi Nermin hanım, Nermin hanımın yeğeninin eşi 
üzerinden 20 bin mark ve 100 milyar lira rüşvet 
parası göndermişler, Yargıtay üyelerine. 

Müslüman ahlakını bir yana bırakalım.
Dava adamı ahlakını da unutalım.
Başbakanlık ve başbakan yardımcılığı yapmış 

bir adam, para iç ettiği için yargılanmış, yargıyı 
etkilemek için ülkenin “en saygın” olması gereken; 
ama olmadığı hakkında sürekli kuşku yaratacak 
haberlerin basında yer bulduğu Yargıtay’ın üyeleri-
ne rüşvet verme teşebbüsünde bulunuyor. Nermin 
hanımın yeğeninin eşi Avukat Galip Altıntaş’ın 
sözlerine bakılırsa (Hürriyet 23 Aralık 2004)  
“Şükrü bey ve Kubilay bey çok savunmasına 
rağmen maalesef onamışlar kararı.” Haber bu iki 
hakimin rüşvete muhatap olduğu izlenimini ver-
mektedir.

Başbakanlık yapmış bir adam ve en yüksek 
yargı kurumunun iki mensubu... Adı geçenler 
bunlardır. Balığın önce başı kokarmış. Ama bura-
daki kokudan çok daha fazla bir şey. 

Erbakan’ın ahlaksız rüşvetçiler tarafından 
dolandırılmış olmasını da bir yana bırakıyoruz.

Bu esnada Yargıtay’ın, yolsuzluk soruşturma-
ları için verilen telefon dinleme izni çerçevesinde; 
dinleme yapılırken, kendi üyelerinin dinleme-
ye takılması üzerine aldığı kararı hatırlayalım. 
Telefonlarının dinlenmesi için mahkemece izin 
verilen kişilerin dinlenmesi esnasında, sadece bu 
şahıslar aleyhinde ortaya çıkan deliller geçerlidir; 
hakkında dinlenme kararı bulunmaksızın, dolaylı 
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olarak dinlenmiş olanlarla ilgili olarak bu din-
lemede ortaya çıkan deliller mahkemece kabul 
edilemez. Mealen durum budur. İyidir, doğrudur 
ve hukukun özüne uygundur aslında. Gene de 
ilgili kararın hukukun özüne uygunluğunu, din-
lemeye takılan üyelerle, takılma korkusu yaşayan 
üyeler arasında bir “suçlu dayanışmasına” borçlu 
olduğumuz ihtimalini de aklımızın bir kenarında 
tutalım. Eğer Türkiye’de on yıllardır mevcut olan 
hukuk sisteminin hukukla bir ilgisi olduğuna inan-
mış olsaydık, Erbakan’ın rüşvetle Yargıtay üyesi 
ve kararı satınalma girişiminin basına sızdırılmış 
olmasını, hukuki ve ahlaki bulmadığımızı ilan 
etmek durumunda kalacaktık.

Ancak başbakanlık yapanların zimmete para 
geçirdiği, hakimlere rüşvet verdiği, muhtemelen 
yargıtayla ilgili olarak bu çeşit bir dizi kanalın 
bulunduğu konuşulurken; böyle bir haber sızdır-
manın hukukdışılığı üzerine ben yazsam, siz okur 
musunuz?

Son iki nokta:
Birincisi kurnazlık, aptallığın bir türüdür. 

Hacıabi hep kurnaz geçinmiştir.
İkincisi mal canın yongasıdır. Erbakan hapis-

ten kurtulduğuna mı sevinsin, parayı geri ödemeye 
mecbur olduğuna mı? 

Bakarsınız, gider yatar, parayı geri vereceğine. 
Yatarsa, ben şaşırmam.
Pardon ?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa 

Birliği için çok çalıştı. Deniliyor ki, “islamcılar 
üzerlerindeki TSK baskısından kurtulmak için, 
ordunun siyasetteki rolünün zayıflatılmasını 
şart koşan AB’ye yöneliyorlar.” 

Siyasetteki her türlü gelişmeyi bir oyun veya 
komplo teorisi ile açıklayanlardan değiliz. Ama 
AKP’nin AB’ye ilgisini daha muteber bir gerek-
çeye dayandırabilmek için, Recep beyin de etrafa 
yardımcı olması lazım.

“Avrupalılar neden hep Diyarbakır’a gidi-
yorlar. Erzurum var, Rize var. Bunlar da güzel 
illerimiz. Neden oralara gitmiyorlar?”

Laf Başbakan Recep T. Erdoğan’a ait. Ama 
Emin bey, yani Çölaşan oluyor; aynı cümleyi 
defalarca kurmuştu. O cümlenin Recep beyden bir 
önceki kullanıcısı ise Devlet Bahçeli idi. 

Demek, AB temsilcileri neden Diyarbakır’a 
gidiyorlar da, Rize ve Erzurum’a gitmiyorlar, 

AB’den müzakere tarihi almak için Kıbrıs gibi 
bir hassas konuda bile rizk almaktan çekinmeyen 
Başbakan, bilmiyormuş !.. 

Bilmemesi için bir neden var mı?
Tarih bilmeseniz de olur, ama son yirmi yılı bu 

ülkede yaşadıysanız, Diyarbakır’da bir sorun oldu-
ğunu bilirsiniz. O sorun sadece özgürleşme, mede-
nileşme yönünde ilerleyerek çözülebilir bir sorun. 
Ve başka bir yoldan çözülmek istendiği sürece, 
ancak ve sadece özgürleşme yönünde çözülmesi 
mümkün olabilecek bir dizi soruna daha kaynaklık 
eder. Örneğin insanlar şiir okudu diye, yazı yazdı 
diye hapse girerler. Ve bu sorun özgürleşme yönün-
de çözülmeye başlandığı andan itibaren, gerisinde 
birikmiş bir çok sorun da çözüm yoluna girer. 
Diyarbakır semboldür. Diyarbakır özgürleşiyorsa; 
anlaşılır ki, Türkiye özgürleşmektedir.

“Diyarbakır’a neden gidiyorlar da..” diyen 
herkes, Diyarbakır’ın sembolize ettiği sorunun 
çözümü konusunda, özgürleşme talep edenlerin 
tarafında değil; karşı tarafta yeralmıştır. 

Başbakan ve temsil ettiği zihniyet de çizginin 
öbür tarafındadır.

Dolayısıyla “AKP, Avrupa Birliğine girmeyi 
neden bu kadar çok istiyor ?”, sorusunun akla 
uygun cevabı, hala yukarıdaki cevaptır: Sadece 
kendi özgürlükleri için, TSK’nın siyasetteki kont-
rolünü zayıflatabilmek için...

Bu sığlıktan, başkalarının özgürleşme talepleri 
için ne beklersiniz?

Devlet Bahçeli’nin dilini, Emin Çölaşan’ın 
cümlelerini...

Ondan ötesi, “pardon yani !...”
“Sınıf Geni Bulundu”
Bilimin sınıfı olmadığını düşünmeye yatkın 

olanlar çoğunluktadır.
Hukuku sınıflarüstü bir uygarlık normu ola-

rak görenler az değildir.
İktisat ise neredeyse tabiat kanunu olarak 

yutturulmaya çalışılıyor. “Piyasalar” adında bir 
tanrı var, ve borsa çıktı, dolar indi, tasarruf eğilimi 
düştü, istihdam azaldı, enflasyon yükseldi vs. vs. 
Bunların hepsi tanrı iradesi veya tabiat kanunları 
icabı olan biten şeyler...

Öyle kesin, öyle karşı konulmaz, itiraz edil-
mez.
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Liberalizm adı verilen bu dinin şirret papazla-
rından bazıları, televole iktisatçısı olarak tanınan 
Deniz Gökçe gibi, Asaf Savaş Akat gibi palavracı 
takımıdır.

Ama konusu ekonomi olmayan papazlar da 
var. Hukuk papazları var. Medya papazları var.

İster inanın ister inanmayın, “genetikçi” 
papazlar bile var.

“Amerikalı genetikçi Dr. Dean Hamer, 
‘Tanrıya inanç geni’ belirlediğini iddia ederek 
bilim dünyasında haharetli bir tartışma yarattı. 
Hamer’a göre Tanrı geni, beyindeki bazı kimya-
salları kontrol ederek kişinin manevi dünyasını 
belirliyor.” (Hürriyet, 20 Ekim 2004)

Habere göre “Washington’daki Ulusal 
Kanser ve Ulusal sağlık Enstitüsü’nün araştır-
macılarından olan Haber, ‘Tanrı Geni: İnanç 
nasıl genlerimize kodlanmış” isimli kitabıyla 
bu tartışmayı başlat”mış. Araştırmacı genler 
ile dini inanç arasında bağlantı olup olmadı-
ğını belirlemek üzere, üşenmemiş 1001 ikiz 
kardeşe “maneviyat seviyelerini ölçen” bir test 
uygulamış. İddiaya göre genlerinin moleküler 
yapısında “cytonsine’ isimli nükleik asit ihti-
va eden kişilerin, genlerinde daha büyük bir 
nükleik asit olan ‘adenine’ içeren kardeşlerine 
oranla “dava manevi bir yapıya sahip olduğu’ 
sonucuna varmış. “Sözkonusu enzimler kişinin, 
kendinin ve evrenin farkında olmasını, hafıza 
ve algılama kapasitesini belirliyor”...

İddialardan da anlaşılacağı üzere, söylenenlerin 
hepsinin bir an için doğru olduğunu kabul edecek 
olursak, bu “araştırmanın” bir tane akla uygun 
iddiası olabilir: Tanrı yoktur, genlerinde “cyton-
sine” isimli nükleik asit bulunanlar vardır. Eğer 
safların parasıyla zengin olmayı kafaya koymuş bir 
kurnaz değilse, araştırmacı arkadaşın genlerinin bu 
asitle full dolu olma ihtimali az değildir.

Buraya kadar “genetikçi papaz” çalıştı. Şimdi 
sıra medya papazında:

“İdeoloji de bir inanç biçimidir.
Acaba sözü edilen gen, genel bir inanç geni 

midir, yoksa sadece ‘yaratana inanmayı’ sağla-
yan dini karakterli bir gen midir?

Genel bir inanç geni ise, o zaman ‘Allah’a 
inanmakla’, ‘Marx’a inanmak’ arasındaki fark 
nedir? Yoksa bunlar aynı duygular mıdır?

Laikliği din haline getiren duygu ile, mürte-
cilik aslında aynı genin ‘halleri’ midir?

Biliyorum bu tür soruları sordukça insan 
daha derinlere gider.

Çevremde bu ulvi dip sarhoşluğuna kapıl-
mış çok sayıda insan var.

Ama genetik biliminin katmanlarına 
indikçe hepimiz kendimizi bu derin ve cevapsız 
soruların içinde buluyoruz.” (Ertuğrul Özkök, 20 
Ekim 2004)

Medya papazı, haberi sayfaya koyduğu gün, 
yorumunu da patlatmış !... Kavramlara bakını; 
“genel bir inanç geni”, “dini karakterli bir gen”, 
“ulvi dip sarhoşluğu”, “genetik biliminin katman-
larına iniş”...

Papaz efendinin kaleminden mistisizm damlı-
yor. Gene de “Allah ve Marx”ı birbiriyle eşitlemeyi 
göze alarak, maksadını ortaya koyuyor: “Her 
fırsatta marksizme ve aydınlık zihinlere bok 
atmak gerekir. Çünkü düşman oradadır.” 

Ama gözleri 360 dereceyi aynı anda görebi-
len Türk-islam sentezci engizisyon papazı “Sayın 
beyaz...” düşmanı sadece marksizmin kendisinden 
ibaret görmez. Herkes bilerek bilmeyerek düşman 
olabilir ve hocaya yakalanabilir. O geceyarıları, 
hard porno kanallarında sosyal bilim araştırmala-
rı yapan bir ilim insanı olarak, kül yutmazlığıyla 
şöhret yapmış bulunmaktadır. Şöyle buyuruyorlar: 
“Daha önce de eşcinsellik genini bulduklarını 
söylemişlerdi. Eşcinselleri himaye etmek için 
böyle bir gen ortaya attılar. Eşcinsellik geni de, 
inanç geni de bilimsel fantazi. (...) Ortaya atılan 
bu türlü fantaziler, bilimin bir noktada istedi-
ğiniz gibi sonuç vermesini sağlamaya yönelik 
faaliyetlerdir. Özellikle istatistikler, istediğiniz 
sonucu size verir.”

Ertuğrul Özkök’ü vereceksin “Sayın 
Cevizkabuğu’nun” mekanında, “Sayın Beyaz”ın 
eline; masaya da koyacaksın “istediğiniz sonu-
cu size veren” istatistiklerden, yer misin, yemez 
misin? 

Bakalım bir daha ortaya “gen” atıyor mu, fan-
tazi yapıyor mu, Allah’a Marx’ı şirk koşuyor mu, 
derinlere dalıyor mı, ulvi sarhoş oluyor mu?... Gece 
uzun. Sabaha kadar her şeyden pişmanlık getirte-
bilir. Çünkü bunu elimizdeki istatistiklere göre, 
defalarca yapabildi.

“Saygılar, hürmetler hocam...”
“Adam olmak”
Fatih Altaylı’nın başlığı şöyle: “İnsan hakkı 

ararken adam olmak”
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Mardin Kızıltepe’de polisin “operasyon” yapa-
rak öldürdüğü, “çatışmada öldürdük” iddiasına 
inandırıcılık kazandırmak için, öldürdükten sonra 
ellerine kalaşnikof tutuşturduğu, baba Ahmet 
Kaymaz ile, 12 yaşındaki oğlu Uğur Kaymaz 
üzerine yazılanlara takılıyor, Fatih efendi. 

“Tamam”, diyor, konu hakkında ben de yazı 
yazdım, “12 yaşında bir çocuğun ‘terörist’ oldu-
ğu iddiasıyla öldürülmesine aralarında benim 
de bulunduğum bazı yazarlar ve insan hakları 
kuruluşları tepki gösterdik. 

Araştırma komisyonları kuruldu, 
Meclis’ten bir heyet olayın geçtiği yere gitti ve 
bu kamuoyu tepkisi oluştu. Bu tepki haklı bir 
tepkiydi ve oluşmalıydı. Bir çocuk, günahsız bir 
kişi kurban olamazdı.” (4 Aralık 2004)

Şu sonuçları çıkarabiliriz, söylenenlerden:
1. 12 yaşındaki çöcuğun öldürülmesi yanlıştır. 

Büyümesi beklenmeliydi. Nitekim yazıda babanın 
öldürülmesine bir tepki yok.

2. Terörist ise (aynı anlama gelmek üzere 
günahkar ise) öldürülebilir. Ama günahsız ise 
“kurban” olmamalı.

Şimdi görelim bakalım, hukuk anlayışı böy-
lesine “kazma” olan Fatih efendi, etrafa gerçek 
vatanperverlik taslamak ve herkesi çifte stan-
dartlı olmakla eleştirmek için ne gibi çamlar 
devirecek:

“Hatırlayın, galiba iki hafta kadar önceydi, 
Çukurca’da bir minibüs uzaktan kumandalı 
mayınla teröristler tarafından havaya uçurul-
du.

Minibüste, bölgede görev yapan askeri per-
sonelin eş ve çocukları bulunuyordu. 

Bir astsubayın eşi parçalanarak öldü. Çok 
sayıda kişi de yaralandı. 

Yaralananlar arasında bir de ağır yaralı 
vardı.

2 yaşında bir ‘bebek’.
Hayatını kaybeden kadının çocucğu.
Babasının görevi dolayısıyla Çukurca’da 

büyümek zorunda kalan bir ‘bebe’.
12 yaşında öldürülen çocuğa çok üzüldük 

ve tepki gösterdik ama ne ölen kadına, ne de 
yaşama savaşını kazansa bile hayatı boyunca 
bu saldırının izlerini taşıyacak olan bebeğe aynı 
özeni, aynı ihtimamı göstermedik.

Ne biz gazeteciler, ne de insan hakları kuru-
luşları.

(...) İnsan hakları savunucuları neden tepki 
göstermediler !”

Fatih efendi ve benzerleri için, bu yaklaşım bir 
klişedir.

1. Geçmişte, polisin öldürdüğü ve ellerine silah 
tutuşturduğu baba ve oğul türünden devlet cinayet-
lerinde, Fatih Altaylı ve benzerleri “polis bülteni”ni 
okur, haberi yazarlardı. Asla bu defa olduğu gibi 
polis açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddiası 
büyük medyanın sayfalarında yeralmazdı.

2. Bu defa da öyle olacaktı. Ama Yıldırım 
Türker, Murat Çelikkan gibi bir kaç gazeteci ve 
adını belirtmeyerek haksızlık etmiş olabileceğimiz 
başka gazeteciler, ısrarla yazınca, üçüncü günden 
sonra Fatih Altaylı benzerleri de yazmaya başla-
dılar. Yazmayıp ne yapacaklar, AB’nin ilgisi olaya 
odaklanmıştı bile. 

3. Madem yazdılar ve AB’ye karşı “vaziyeti 
kurtardılar”; bir de her zaman olduğu gibi insan 
hakları savunucularına bunu ödetsinler.

4. Ama olmadı. İnsan hakları savunucuları-
nın tepki vermediğini anlattığı hazin olayla ilgili 
haberin tarihini Fatih Altaylı hatırlayamıyor, çünkü 
kendi gazetesinde bu haberi bulamadı, buldura-
madı. Uzanların veya Karamehmet’in en karışık 
hesaplarının içinden, en ince ayrıntıları anında 
bulan ve en net biçimde yazan Fatih Altaylı kendi 
gazetesinde yeralmış ve böylesine trajik bir haberin 
gününü “galiba iki hafta kadar önceydi...” diye 
mi yazar. 

5. “Vatanperverlik”, Doğan Medya grubuna 
göre artık “Türkiye sınırları içindeki PKK cina-
yetlerini” haber yapmak değil; bunları mümkünse 
25. sayfada, en kıtipiyoz köşelere koymak veya hiç 
haber yapmamak. Örneğin 28 Ekim günü “1 er 
şehit oldu, 3 er yaralandı” haberinin Hürriyet’in 
neresinde olduğunu bulmak, Altaylı’nın kimbilir ne 
kadar zamanını alacaktır.

6. Şimdi modayı izleyen vatanperver gazeteci, 
Irak’ta öldürülen Türk güvenlik unsurlarını man-
şete taşır. Türk kamyon şoförlerini mümkünse 
görmezlikten gelir. Olayı büyütmez. 

7. Fatih Altaylı açık bir cinayeti, AB’ye yaka-
lanma korkusuyla yazdığı ve emniyet unsurlarını 
eleştirdiği için duyduğu üzüntü ve pişmanlığı 
kusacaksa; ne öldürülmüş bir annenin, ne yaralı bir 
bebenin bedenleri arkasına saklanmamalıdır.

çürük yumurta
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 Kendi siyasi çıkmazlarını Ahmet Kaymaz 
ve Uğur’un kanlı bedenleri arkasına saklamaya 
çalışan ötekiler gibi...

13
Eğitim Sen’in kapatılması istemiyle Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davadan 
haberdar olmalısınız. 

Davanın gerekçesi Sendikanın tüzüğünde 
yeralan anadilde eğitim talebi.

Tüzük’te ilgili talebin yeraldığı 2. madde şöyle 
düzenlenmiş: 

“...Toplumun bütün bireylerinin temel insan 
hakları ve özgürlükleri doğrultusunda demok-
ratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim görmesini, 
bireylerin ana dillerinde öğrenim görmesini ve 
kültürlerini geliştirmesini savunur.”

Ankara 2. İş Mahkemesi, eldeki mevcut 
Anayasanın imkanlarını da zorlayarak, davaya 
özgürlükçü bir yorumla yaklaşmış ve  kapatmaya 
yer olmadığına karar vermişti:

“Türkiye Cumhuriyeti devleti gayrimüs-
lim vatandaşlar dışında, müslüman vatandaş-
lar bakımından ırk ya da mezhep ayrılığına 
dayalı bir azınlık statüsü kabul etmemiştir. 
Dolayısıyla da, dil ayrılığına dayalı bir azınlık 
statüsü söz konusu değildir. Ancak, azınlık 
statüsünde bulunsun bulunmasın dil, ırk, renk, 
felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetilmek-
sizin, Anayasa’nın 66. maddesine göre Türk 
Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türk’tür. Başka bir anlatımla, vatandaşların 
bütünü Türk Ulusu’nu meydana getirir. 

Ulus, azınlık statüsünü ya da dil ayrılığı-
nı aşan, hukuksal bir bütünlük kavramıdır. 
Dolayısıyla, farklı lehçe ve dillerin resmi dil 
dışında, özel olarak öğrenilmesi bir farklılık 
yaratmayacağı gibi, öğrenenlerin ayrı bir 
azınlık statüsünde olmayacağı da doğaldır. Dil 
ayrılığı yüzünden Anayasa’nın 66. maddesine 
göre, vatandayların ayrımlı eylem ve işleme tabi 
tutulması doğru değildir. Dilin bir bölücülük 
unsuru olmak yerine, ulus bütünlüğü içinde bir 
değişiklik unsuru olması doğaldır.”

Her adli yıl açılışında, başkanlarının işyü-
künün ağırlığından yakındığı Yargıtay, bu kararı 
tam 13 gün sonra ele aldı ve bozmaya karar verdi. 
Yargıtay, telefon dinlemesine takılan, organize suç 
örgütleriyle irtibatı bu yolla tesbit edilen mensupla-
rının kovuşturulması söz konusu olmadığı için, bu 
defa özgürlükçü davranma gereği duymadı ve yerel 

mahkemenin özgürlükçü kararını yerinde bulmadı. 
Halbuki Ankara Valiliği ve Çalışma Bakanlığı bile 
bugüne kadar sendika tüzüğünün ilgili maddesinin 
bir suç oluşturduğu kanaatine sahip olmamıştı. 

“Benim seçilmem bir milattır” diyen yeni 
Yargıtay Başkanı’nın zannettiğinin aksine, Yargıtay 
muhalif yazarlara, aydınlara ve emek örgütlerine 
karşı geçmişte ne yapıyorsa, gene aynını yapıyor. 
“Milat” iddiasına denk düşübilecek yegane belirti 
ise, yasakçı kararın hızının olağanüstü artmış 
olmasıdır: 13 gün.

Demek o milat açıklaması vatandaşlara yapıl-
mamış. Demek biz yanlış anlamışız, üstümüze 
alınmışız.

Esasen davanın nasıl sonuçlanacağıyla ilgili 
değiliz. Eğitim Sen’i kapatmak ve böylece emek 
örgütlerine bir kere daha gözdağı ve başka bir 
tarafa sadakat işaretleri vermek  isteyenler için en 
elverişsiz zamanlardan birindeyiz. Hani 12 Mart 
değil, 12 Eylül değil; herkesin “hain”likle, “bölü-
cü”lükle suçlandığı ve mahkum edildiği günlerde 
de değiliz.

Bilmem anlaşılabiliyor mu?
Aşırı hız, iyi değildir. Yani 13. 
Memleket Memleket değil, Psikopat tarlası...
Epeydir “şaşkın Pekin Ördekleri”nden 

sözetmiyoruz. Özleyen özlemiştir. Şimdi “virgü-
lüne dokunmadan” bir eser yayınlıyoruz. Maksat 
hasretler dinsin !..

“Sayın Doğu Perinçek
yüceler yücesi
Genel Başkanım 
 14.12.2004

Irmak akar derinden
Bilgi gelir selinden
Atatürk’ü sevelim
Güneş doğsun yeniden

Yeni yıl kutlu olsun
Gönüller mutlu olsun
Atatürk’ü sevelim
Dünya bir bütün olsun

çürük yumurta
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Kemalizm gül olsun
Gönüllerden kor olsun
Bayramını kutlarım
Medeniyet nur olsun

Atatürk olmasaydı
O güneş doğmasaydı
Mutlu bir bayram yapmak
Hiçbir zaman olmazdı

Gülcemal Karakoç
Veteriner Em. Kd. Alb.
 P.K. 396 Kadıköy/İst.   81303
Şimdi, ne yalan söyleyelim, sizlere okuttuğu-

muz bu “şey”, edebi vasıfları itibariyle berbat. Ama 
“Her üç Türk’ten dördü şairdir.” Dolayısıyla 
olabilir, bir hislenme anında, böyle amatör heze-
yanlanmalar. Albayım da, emekli köşesinde, “boş 
durmaktansa..” diyerek bir yandan yazıyor, bir 
yandan gönderiyor ve adresteki ayrıntıya bakılırsa 
“göz teması” arayışında...

Fakat birinci sorun şu ki, “şiirin” başlıkla ne 
ilgisi olduğu anlaşılmıyor. Yani “yüceler yücesi” 
zırvası, şiire dahil değil. O bölüm, sadece mektu-
bun kime gönderildiğini anlatıyor.   
Eğer Albayım da Doğu Perinçek’i, kendisinin san-
dığı gibi, “Atatürk” sanmıyorsa...

Denilebilir ki, bir emekli kamu görevlisi, 
oturup hislenmiş, hislerini kağıda dökmüş, kağıdı 
zarfa koymuş, göndermiş.

Yani bundan Doğu Perinçek’e ne ?..
İkinci soruna burada gelmiş bulunuyoruz. Bu 

hezeyanname, Aydınlık Dergisinin 26 Aralık 2004 
tarihli 910. sayısında yayınlanmış, editör sayfasın-
da.

Demek ki, bayılmış editör efendi. Eh, o cemaat 
içinde Doğu’dan habersiz sinek uçmayacağına 
göre. Demek bayılmış Doğu bey, “yüceler yücesi” 
seslenişine.

Maalesef bu toprakların böyle bir zaafı 
olduğu anlaşılıyor. Kendisinden “önderlik” 
diye sözedenler, “peygambervari” yaşayan-
lar...Mikrocerrahiden Fransız devrimine, nükleer 
fizikten islam tarihine ve ana-çocuk sağlığına 
kadar her konunun uzmanı olanlar... Ve iltifata, 
yalakalığa bu derece ihtiyaç duyanlar... Adamın 
ruhu o kadar kurumuş; incelikten, olgunluktan, 
tevazudan o kadar nasipsiz kalmış ki, böylesine 
pespaye bir seslenişe bile balıklama atlıyor ve ne 
olur ne olmaz gözden kaçabilir diye, derginin en 
baş sayfasında yayınlatıyor.

Halbuki böyle bir yalakalanmaya maruz kalan, 
her medeni insanın yüzü kızarır; bırakın sahiplen-
meyi...

Yani, bizde böyle, bizim çevremizde, arkadaş-
larımız arasında, medeniyet aleminde...

Adam gibi adamlar, kadın gibi kadınlar ara-
sında...

Dinimiz Elden Gidiyor
Laf Rahşan Ecevit’e ait. 
Misyonerlerin çalışmalarından ve dolayısıyla 

Hıristiyan olan Türk vatandaşlarının sayısının 
artmasından rahatsız olan bir diğer kişi ise Doğu 
Perinçek.

Memlekette Diyanet İşleri Başkanlığı var, 100 
binin üzerinde personeliyle. Yasal veya değil tari-
katlar, cemaatlar var. Saadet Partisi var, AKP var. 
Lumpen islamcı MHP var.  Hadi “nasıl 
camcı cam, kitapçı kitap değilse, islamcı da islam 
değildir” dediniz. Peki milyonlarca müslüman yok 
mu? Bırakın, islamı başka bir dine karşı savunmayı 
müslümanlar yapsın. 

Hayır. O işlerden de bu zırtapozlar sorumlu !
İnsan endişe ediyor. Bunlar hayatları boyunca 

neyi savundularsa, o şey berbat oldu. 
Acaba müslümanlık, Erbakan’ın ve şimdilerde 

AKP’nin islamcılığıyla maruz kaldığından daha mı 
feci bir duruma maruz kalacak !..

 

çürük yumurta


