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I

Evet, epey geciktik bu defa. Geciktiğimizin 
farkındaydık, ama bu defa hatırlayan ve hatırla-
tan okuyucularımızın sayısında büyük artış vardı.  
Gene de biz mutfaktakiler, okuyucularımızın 
varlığını ve hassasiyetini görmenin mutluluğunu 
yaşamak için, “gecikme” dışında imkanlar bulmak 
istiyoruz.

Ancak bu arada en azından İstanbul ve yakın 
illerde yaşayan arkadaşlarımızla birbirimizden 
haberdar olmak ve birbirimizi sıkça görmek için 
Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü’nün prog-
ramından yararlandık. Katılamayanlar için bazı 
başlıkları analım: “Irak’taki gelişmelerin Türki-
ye’deki Kürt siyaseti üzerindeki etkileri”ni, Zeynel 
Abidin Kızılyaprak ve Fehim Işık’tan; “Ortado-
ğu’nun yeniden şekillenmesi”ni Hüsnü Mahalli’den 
dinledik. “Karadeniz: Karakutu” paneline Lazların 
efsanevi dergisi OGNİ’nin yazıişleri müdürü Meh-
met Ali Barış Beşli, müzisyen Birol Topaloğlu, 
Chivi Yazıları’ndan yazar Özcan Sapan konuşmacı 
olarak katıldılar. Kasım ayının 5’i, Ramazan Bay-
ramı’nın son gününe denk geliyordu. Buna rağmen 
Prof. Yalçın Küçük’ün “Tarih Yöntemi ve Gizli 
Tarih” başlıklı konferansında enstitünün mekanı 
ölçeğinde izdiham yaşandı. 250 kişiyi aşan bir 
kalabalık için yeterince hazırlıklı olunmadığını 
Enstitü yöneticileri de kabul ettiler. Prof. Yal-
çın Küçük ertesi gün de, Kadıköy’deki “Sosyalist 
Kültür Derneği”nde bir konferans verdi. Kasım’ın 
12’sinde TÜSTAV’ın düzenlediği “TİP’in Parla-
mentoya girişinin 40. yılı” konulu bir sempozyum 
vardı. Sonraki hafta Enstitü’de Nabi Yağcı, Sinan 
Dervişoğlu ve S. Zeki Tombak’ın konuşmacı oldu-
ğu “Komünist Harekette Yenilenme Eksenleri” 
başlıklı panel yapıldı. Kıbrıslı’lar Derneği (KIBES) 
Genel Sekreteri Dr. Kıvanç Diren’in ve AKEL 
Gençlik örgütü EDON’dan Nikos Muduros’un 
katılacağı “Kıbrıs sorunu: İmkanları ve Olasılıklar” 
başlıklı panel, dergi matbaadayken gerçekleştiril-
miş olacak. Başlıklarını aktardığımız “Cumartesi 
Tartışmaları”nın Aralık ve Ocak aylarında gerçek-
leşecek çok ilginç panel ve konferanslarla devam 
edeceğini belirtelim. Tarımda gelişme perspektif-

lerinin, yerel yönetimler ve kültür politikalarının, 
ölüm yıldönümü dolayısıyla Şeyh Bedrettin’in, bir 
eğitim ve kültür damarı olarak Tasavvuf’un teori 
ve pratiğinin; popüler kültürün vb.vb. ele alındığı 
cumartesileri heyecanla bekliyoruz. Henüz kesin-
leşmediği için yazılmamak kaydıyla bize söylenen 
pek ilginç konferans haberleri de vardı. Haliyle 
şimdilik söyleyemiyoruz.

Ama hemen söyleyebileceğimiz bir haber var. 
Ankara’da “Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü” 
açıldı. Ankara Enstitü’nün 20 Kasım’da “iç açılışı” 
yapıldı. İstanbul’dan da Orhan Gökdemir, Erdoğan 
Bayrakoğlu,  Zeki ve Arda Tombak, açılışa katıl-
dılar. Enstitünün adresi şöyle: Selanik Caddesi, 
No:60/17 Kızılay/Ankara. Tel: 0312 418 78 34.

II

Orhan Gökdemir, bu sayıya neredeyse bir 
“kitapla” katkıda bulundu. Gökdemir’in, “Türk-
çülüğün Kökenleri ya da Milli Türkçülüğe Giriş” 
başlıklı çalışması, Türkçülük hakkında hem çok 
yeni ve hem de çok sarsıcı perspektifler açıyor. 
Bu akımın doğduğu yerler nereleriydi, kurucuları 
kimlerdi, hangi tarihsel koşullarda ve hangi ihti-
yaçlara cevap vermek için geliştirildi, bu işlerin 
Türklerle ilgisi neydi ve elbette Türk’ten önceki 
Türkçülük acaipliği neydi, gibi sorulara berrak 
cevaplar veren bu çalışmanın, kendi açtığı yatak-
lardan önümüzdeki sayılarda da akmaya devam 
edeceğini umuyoruz.

III

Sinan Dervişoğlu sosyalizmin çöküşü sorunu 
ile yüzleşmeksizin, bu sorunu önemsizleştirmeye 
çalışarak veya içeriksiz açıklamalarla yetinerek 
veya yüzleşmeyi erteleyerek ilerlenemeyeceğini 
öteden beri söylüyordu. Bu sayıdaki “Sosyalizmin 
Çöküşü: Yeni Bir Yorum, Yeni Bir Çözüm” başlıklı 
yazı bu yüzleşme yönünde atılmış önemli bir adım. 
Bu yazının önceki yıl verdiği ve yakın zamanda 
Enstitü’de daha da derinleştirdiği haliyle yeniden 
vereceği “1917-89 Sovyet Deneyimi” başlıklı semi-
ner çalışmasıyla da ortak yanları bulunuyor. Yazıyı 
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bu seminerlere bir çağrı olarak da anlamak yerinde 
olur.

Sinan, TÜSTAV mail grubundaki iletilerin-
den görüşleri hakkında fikir sahibi olduğu  Engin 
Erkiner’e yazısını yayınlanmadan önce göndermiş-
ti. Engin Erkiner’den de Almanya’da yayımlanan 
“Dönüşüm” dergisinin Ekim 2005 tarihli sayısında 
yeralan “Üç Saadet Devri ve Geleceğimiz” başlıklı 
yazı geldi. Bu yazıyı da, Sinan’ın yazısının hemen 
arkasında yeralıyor, okuyabilirsiniz. Yazıyı Fabri-
ka’da yayınlamamıza izin verdiği için E. Erkiner’e 
teşekkür ediyoruz.

IV

Cengiz Özdemir, Attila Jozsef üzerine yazdı. 
Bu büyük şair, bu yıl 100. yaşında olacaktı, bir 3 
Aralık günü, 32 yaşında bir trenin altında hayatına 
son vermemiş olsaydı. UNESCO’nun bu yılı Attila 
Jozsef yılı ilan ettiğini de burada not edelim.

V

S. ÖZDEMİR başka bir Attila üzerine yazdı:
Attila İlhan. S. ÖZDEMİR, ölümünün arkasından 
herkesin şairliğini, romancılığını ve ille de mütefek-
kirliğini övdüğü sırada, benzeri başka durumlarda 
da yaptığı gibi, Attila İlhan’ın şairliğini, ama en çok 
mütefekkirliğini eleştiren bir yazı yazdı. 

S. Zeki TOMBAK’ın önceki sayıda Kürt soru-
nu üzerine yazdığı yazılara hem çok olumlu, hem 
çok olumsuz tepkiler gelmişti. Bu sayıya gönderdiği 
yazı için de aynı şeyin olacağını düşünüyor: “Bura-
daki görüşlere biraz katılan veya biraz hoşlanmayan 
olmayacaktır.” Biz de öyle düşünüyoruz.

VI

Bu sayıda yeralan çeviri yazı ABD’deki özel 
askeri şirketleri anlatıyor.  Şaşırtıcı ve öğretici bulu-
nacağından eminiz. Yazıyı Selin Yaman ve Oktay 
Yılmaz yaptılar.  

VII

Zaman zaman, çeşitli yayınlarda Fabrika’ya ve 
yazarlarına yönelik, dilini, üslubunu, yaklaşımı-
nı beğenmediğimiz yazılar çıkar. İçinde bir fikir 
varsa, dile, üsluba, yaklaşıma bakmayız, söyleneni 
anlamaya çalışırız... Demek arkadaşımız kızmış, 

sinirlenmiş; ama bizi önemsiyor, üşenmemiş fikir-
lerini dile getirmiş. 

Bir de içinde saygıdeğer bir fikrin, hatta fikre 
benzeyen herhangi bir kırıntının olmadığı “şeyler”-
le karşılaşırız. 

Herhangi bir yerde adı geçsin de, “uysa da 
uymasa da” küfretsin heyecanı ve beklentisiyle 
yaşayan biri var. S.Zeki Tombak herkesi uya-
rır, “Aman sevginizi söylemek için bile adını 
kullanmayın”... İşte o şahıs, Orhan Gökdemir’in 
yazısında, kendisine yapılmış bir saygısızlığın eleş-
tirildiği cümleyi, canı öyle istediği için, tamamen 
“tersinden” anlamış ve tam üç buçuk sayfa küfür 
döktürmüş.  

Bu sayıyı heyecanla beklediğini biliyoruz. 
Adını okuyacak ve bir sürü sayıklamayla yeniden 
sayfalar dolduracak...Ne kendi adını, ne O’nunla 
ilgili herhangi bir adı bu dergide asla kullanmaya-
cağız. Özür de beklemiyoruz; malum, teşekkür ve 
özür bir gelişkinlik işaretidir...

Ama herkese söylüyoruz: “Fabrika Dergisi’ne 
söylenecek çok şey var. Sinirleri sağlam ise bel-
geli konuşalım. İstiyorlarsa onların da defterini 
açalım?” müptezelliği sadece tiksindiricidir. Aça-
cak defteri/dosyası olup da bugüne kadar hangi 
ahlak icabı ise açmayan ve şimdi “açarım” diye 
kendince tehdit eden zavallı ne bekliyor, korkup 
“haraç” vermemizi mi? 

“Fabrika’nın defterini açarım” deyip de açma-
yan, ticarethanesine “kolektif” süsü veren ahlaksız 
esnaf olsun!..

Bu bölüm için Fabrika okuyucularından 
özür diliyoruz. Ancak “üzerime sıçramasın” diye 
çamura basmayanların “korkak” olduğu sanılsın 
istemeyiz.

VIII

Bir  sonraki sayıda görüşmek dileğiyle...
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Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’da Türk var mıydı? 
Yakup Kadri’nin Yaban’ına göre yoktu. Halk onların 
Haymana’da yaşadığına inanıyordu ama bu rivayetin 
nereden kaynaklandığı karanlıktadır. Sonuç itibariy-
le savaşı da Haymanalılara yazana rastlanmamıştır. 
Öyleyse? “Eğer bize zafer nasip olursa bile kurta-
racağımız şey, yalnız bu ıssız toprakla, bu yalçın 
tepelerdir. Millet nerede? O henüz ortada yoktur ve 
onu, bu Bekir Çavuşlar, bu Salih Ağalar, bu Zeynep 
kadınlar, bu İsmail’ler, Süleyman’larla yeni baştan 
yaratmak gerekecektir.” Peki ama bu durumda Kur-
tuluş Savaşı’nı kim kazanmış oluyor? Kimdir bu 
“Yaban”, kimdir henüz ortada olmayan bir millet 
için savaşan? 

Türk’ten önce, Türkçülük var; bu görülüyor. 
Ancak Türk’ten önce Türkçü olan “Yaban” hakkında 
henüz yeterince bilgi sahibi değiliz. Dışarıdan gel-
miş sayabiliriz, “Yabanlık” durumu budur. Yaban, 
her durumda dışarıdan gelendir. 

Ancak aradan geçen uzun zamanda, Yaban’ın 
bir tarihe sahip olmaması düşündürücüdür. Belki 
yazılması istenmemiştir, belki yazılması imkansız 
bir tarihtir bu. Bir sırdır, henüz ortada olmayan mil-
letin bilmemesi gereken. 

Biz bu durumda, “kurtuluş”u bir millet yaratma 
savaşı sayabiliriz. Öyleyse Yaban’ı yaban görmenin 

de bir sakıncası yoktur. Millete, millet olduğunu 
öğretenler yabanlardır. Yakup Kadri’nin “Aydınları” 
suçlaması yerindedir. Yaban dağ taş dolaşırken onlar 
devleti kurtarmak peşindedir. Maaşlı memurdur 
çoğu, olup bitenin farkında değildir. Yaban Harman 
Vambery, “derviş kıyafetinde” Orta Asya’yı turlar-
ken, o Fransa’dadır, Almanya’dadır. Yaban, onların 
içinden kafasında intihar kurşunuyla dolaşan, gel-
gitleri bol Mehmet Ziya’yı ikna edebilmiştir bir tek. 
“Türkçülük” su üzerine yazılmış bir yazıdır henüz. 

Ama dönüp dolaşıp imkan olmuştur. Hepsi; Yeni 
Osmanlılık, İslamcılık yenilmiştir çünkü. Parvus’un 
yazdıkları var, Yaban’ın gördüğünü biliyoruz. Nasıl 
oldu? Kimdir bu ıssız toprakları, bu yalçın tepeleri 
kurtarmayı iş edinen? Soruyu tersinden sormayı 
deniyoruz.

Tersinden sormak, soruyu Bekir Çavuşlar, Salih 
Ağalar, Zeynep kadınlar, ikinci adı olmayan İsmail-
ler ve Süleymanlar tarafından sormaktır. Kimdir bu 
bize kim olduğumuzu öğretmeye çalışan? Türkler 
Türk değilken, onlara Türklük aşılamaya çalışan 
kimdir?

Yabandırlar, bunu biliyoruz. “Hangi yurdun 
insanlarıydılar?” diye sorarak başlıyoruz.

Türkçülüğün Kökenleri
ya da
Milli Türkçülüğe Giriş

Orhan GÖKDEMİR
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Fabrika okurları, artık “Türkçülerin Türk 
olmadığını” biliyor. Büyük bir bölümü bu toprakla-
ra göçüp gelmişler ve sonradan “Türk” olmuşlardır. 
Bir de Türk olup göçmüşler var ki, Rusya’ya tepki 
hareketi olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte 
etkilerini en çok bu topraklarda hissettiğimiz için 
konumuz dahilindedir. Rusya sınırlarında yaşayan-
lar arasındaki etkileri ile burada ilgilenmiyoruz. 
Ancak görünen Batı Türkleri ile ilişkilerinin de son 
derece sınırlı olmasıdır.

Rusya’ya bir tepkileri var ve “Türkçülük” 
onlar için bu tepkinin adıdır. Akçuraoğlu Yusuf 
ve Gaspıralı, Panslavizmin baskısı altında baş-
larına vuruldukça “Pantürkist” olanlardandır. 
Pantürkizmlerinin, Panslavizmden, ezilmişlerin 
ideolojisi olma dışında ve ötesinde bir farkı belir-
tilmiyor. Pantürkizmleri bütünüyle bir “tepki” 
hareketidir ve ideolojilerinin birleştiricilik iddiası-
nın karşılık bulmadığını biliyoruz. 

Bizde “ırki birleşmeler” hep kuşkuyla karşılan-
mıştır. Geçmişte, ibadethanelerin daha birleştirici 
olduğu açıktır. Aynı tanrıya tapınmanın tutkalol-
duğu yerde başka tutkala neden ihtiyaç duyulsun? 
Sınırların var olmadığı, dolayısıyla sınırları zor-
lamanın da bir anlamı olmayan zamanlardır bu. 
“Sınırötesi ırkçılık” Doğu’ya Batı’dan ithaldir. 
Doğu’da “saf ırk” bulunamış ve Batı kendini saf-
laştırdıkça, Doğu da bir ırk imal etmek durumunda 
kalınmıştır. “Türkçülük” ile sıkıntılarımızın önem-
li bir kısmı bu zorlamadır. Aslında Panslavizm de, 
Pangermanizmin tepkisidir ve Doğu’daki “Irkçılık” 
akımının kökünü böylece izlemiş oluyoruz. Pan-
germanizmi, Avrupa ırkçılığının kökü saydığımızı, 
Fabrika’nın geçmiş sayılarında “Aydınlanma Tari-
katı” yazılarında belirtmiştik. Hem Hint-Avrupa 
ve Hint-Hitit masallarının kökeni buradadır hem 
de Batının “Helenizm”i buradan kaynaklanıyor. 
Dil’den çıkıp Irk’a varıldı mı, pusulanın sizi nere-
ye çıkaracağından emin olamazsınız; Helen kim, 
Cermen nere?

Bir “uydurma” hali hep var ve bir “saf ırk” 
oluşturmak için uydurmak şarttır. Şimdi bu top-
raklarda olanlar, gelenlerle aynı mıdır bilemiyoruz. 
Ama Orta Asya’dan baki kalan pek çok şeyin 
içimizde olması da yadırgatıcı değildir. Gelirken 
getirdik ve fakat burada bulduklarımız içinde 
yitirdik. Bizanslılığımızın, Asyalılığımızdan daha 
değerli olduğunu gösteren bir ölçü bulamadığımız 
sürece, biraz o, biraz bu olmamız da kaçınılmaz.

Ölçü yoksa, bu tarihi birilerinin uydurmuş olduğu-
nu kabul etmek durumundayız. 

Uydurulmuştur; başlangıçta daha temelsiz, 
giderek “Deli Dumrul” hikayesindeki gibi uyma-
yan yerleri törpülenerek. Dolayısıyla, Türklükle 
ilgili efsanelerin çıkışında, aşağılama tonu yüksek 
fikirlerle bulaşık olması da doğaldır. Ayıklanarak 
geldiler ve uydurmalar saflaştıkça “ırkımız” da 
saflaşmıştır. Cemil Meriç, hem bu bulaşıklığa, 
hem de kaynakların bulanıklığına dikkat çekerken 
haklıdır: “Bu milliyetçilik hareketi iki kaynaktan 
geldi bize. Birisi batı kaynağı. Batı’dan gelen bu 
tehlikeli fikir birkaç isim etrafında toplanabilir; 
Josephe De Guignes, Leon Cahun, Vambery. De 
Guignes 18. asırda yaşamış, o devrin kifayetsiz 
bilgileriyle Çin uzmanıdır. Kendisi  hariciyeye, 
Fransız polisine mensup bir adamdır. Ve mesela 
Çinliler’in, Mısır’dan gelen bir koloninin devamı 
olduğunu söyleyecek kadar bilgisizdir bu konuda. 
De Guignes bizi bizden fazla düşünmüştür, çok 
eski bir mazimiz olduğunu, Hunların, Moğolların 
çocuğu olduğumuzu, sekiz cilt halinde yazmış. De 
Guignes İslamiyet’e, Osmanlı’ya düşmandır. Güya 
bizi Osmanlı’dan ve İslamiyet’ten kurtarmak için 
Hunlarla, Moğollarla akraba yapmış.

Hakikatte bu, tarihen hiçbir zaman sabit olma-
mıştır. Ve Avrupa, onun bizi kardeş yaptığı bu 
kavimleri lanetle yad eder. En son tarihler Hun-
lardan ‘medeniyetin kendilerine yalnız harabeler 
borçlu olduğu Hunlar’ diye bahseder. Medeniyet 
tahripçileri, yırtıcı, hunhar bir sürü olarak bahse-
der. De Guignes’den Süleyman Paşa bahsetmiştir. 
Eserinde De Guignes’den parçalar nakletmiştir. 
Süleyman Paşa De Guignes’yi nereden tanıdı? Nasıl 
tanıdı? Hangi karanlık kaynaktan geliyor De Guig-
nes’yi tanıması? Belli değil. Ondan sonra Ziya 
Gökalp’in tavsiyesi ile Hüseyin Cahit tercüme 
etmiş. Hunlarla, Tatarlarla, ismini bilmediğimiz 
birçok milletlerle, Vizigotlarla, Ostorogotlarla vs. 
tanımadığımız atalarımızIa münasebetlerimizi De 
Guignes’ den öğrendik.

Bir diğeri de Leon Cahun’dur. Leon Cahun 
Yahudidir. “Asya Tarihine Giriş” diye bir kitabı 
var. Türkiye’de milliyetçiliğin kaynağıdır bu kitap. 
Önsözünü tercüme ettim onun. Diyor ki ‘Türkler 
hiçbir medeniyet kurmamışlardır. Kuramazlar da. 
Bilakis yıkarlar. O kadar budaladırlar ki Çin mede-
niyeti ile uzun zaman temas etmişler. Fakat bu 
medeniyeti bir türlü nakledememişlerdir. Düşünce 
kabiliyetleri yoktur bunların. Sadece yıkmışlardır.’ 

Türkçülüğün Kökenleri ya da Milli Türkçülüğe Giriş
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Bu kitap Türk milliyetçiliğinin Kur’an-ı Kerim’i 
oluyor. Bütün Türkçülerin üzerinde birleştikleri 
isimlerin başlıcalarından biridir Leon Cahun. 19. 
asrın sonu, 20. asrın başında yaşamıştır. Vambery 
doğrudan doğruya casustu zaten.”(1) Bu bulanık-
lığın içinde bir yön yine de sezilebiliyor. Gelirken 
getirdik ve fakat burada bulduklarımız içinde yitir-
dik. Bu bakışın, bizi hem geldiğimiz yere itmeye 
çalıştığı hem de bulduklarımızı unutturmaya çalış-
tığı açıktır. Demek ki, “kök”ümüzün geldiğimiz 
yerde olduğunu söylemekte bir “siyaset” var. Orta 
Asya’ya doğru itilmemizin “kök” bulmaktan başka 
sebepleri olsa gerektir. 

Bir “kurgu”yu sezebiliyoruz. Ezilmişlerin, 
kurguya inanmakta öncü olması da doğaldır; Batı 
Türkleri içinde soğuk ve kayıtsız karşılanması da. 
Bu hikayelere inanmaya teşne olanlar, Osmanlılar-
dan çok, Rusya’dan kaçan Aydınlardır. Meriç onlara 
da kuşkuyla yanaşır: “Şimdi bir de Rusya’dan gelen 
Türklerin telkinleriyle kuvvetleniyor bu hakikat. 
Rusya’dan gelen Türkler, Osmanlı’ya hem dosttur-
lar, hem düşman. Dostturlar, çünkü aynı medeniyet 
camiası, aynı ruh iklimi içindeler. Düşmandırlar, 
çünkü Osmanlı kendi dışlarında. Kırım’dan ayrıl-
dıktan sonra onlarla bir münasebetimiz kalmadı. 
Bu itibarla Türkler İslam medeniyetinde, İslam 
faktörü üzerinde değil, daha çok Türk motifi üze-

Tanrı Dağı Kadar Türk!
“Serez’de yoksul bir hahamın oğlu olarak 

dünyaya gelen, sonrasında diğer aile fertlerinin 
hiçbirinin elde edemediği fırsatları bularak eğitim 
hayatına Selanik’teki Alyans İsrailite okulunda 
devam eden, Yeni Asır gazetesinde yazdığı 
makaleleri, kıyısından köşesinden de olsa 
karıştığı politika ortamı, inişli çıkışlı iş hayatı, biraz 
da zorunluluktan kaynaklanan bir şekilde yaptığı 
evliliği, hayatın zorlukları ile mücadele edebilmek 
adına girişilen işler, politik ve edebi ortamlarda 
bir araya gelinen dönemin önde gelen siyaset ve 
düşünce adamlarıyla kurulun dostluklar.

Ve elbette bütün bunlara azınlık olmanın ama 
özellikle de Yahudi cemaatine mensup olmanın 
verdiği iki arada bir derede kalmışlık hali içerisinde 
göğüs germek adına gösterilen olağanüstü çabayı 
da eklemek gerekecek. Hatta 1908 yılında ilan 
edilen meşrutiyet sonrasında önce Osmanlılık 
kavramı etrafında, ancak o başarısız olunca 
bu kez de, cumhuriyet Türkiye’sinin anayasal 
vatandaşlık kavramı çerçevesi dahilinde bütün 
bu sorunları aşabilme mücadelesi. Tabii ki, bütün 
bu mücadelelerin verildiği süreçte hem mensubu 
olduğu Yahudi cemaati tarafından olmayacak 
dualara amin demekle eleştirilmek hem de diğer 
kesimlerin özellikle de hakim unsur olan Türklerin 
gözünde faaliyetleri dolayısıyla hep şüpheyle 
karşılanmak.

Sabatay Sevi (sözde) müslüman olduktan 
sonra İzmir’deki kardeşi Elijah Sevi’ye yazdığı 
mektuptu şöyle bitiriyor:

“Beni yalnız bırak. Allah beni Türk yaptı. 
Kardeşiniz Mehmet Kapıcıbaşı olarak.” 

Sabatay kendini “Türk” (Turco) ve 
“Mısırlı” (Musurman) olarak tanıtmıştır. Moses 
Pinheiro’ya göre bu yıllar boyunca Sabatay 
mektuplarını “Turco” olarak imzalamıştır, ancak 

Gershom Scholem, “Türk” kelimesinin İbranice 
yazılışının, Kabalaca bir yorumla “Tanrı’nın 
Dağı” okunabileceğini belirtir. Scholem ayrıca 
“Musurman” kelimesinin , “Mısırlılaşmış” anlamına 
geldiğini, yâni Kelipa Krallığının kötü güçleri 
anlamına gelen Misraim, Mısır küresine girmiş 
kişi anlamında kullanılmış olabileceğini belirtir. 
Yukarıda sayın Düzdağ ve Freely’nin kitaplarından 
yaptığım alıntılar çok önemli bir sırra ışık tutuyor. 
Sabataycıların hiç gocunmadan ve rahatlıkla Türk 
kelimesini kullanmalarının hikmetini anlayabilmek 
böylece mümkün oluyor. Takdir edersiniz 
ki insanların kendilerini ait olmadıkları bir ırka 
nisbet ederek tanımlamaları onlara oldukça 
zor gelen bir davranıştır. Hatta birisine hakaret 
etmek için bile başka bir milliyetin adı yakıştırılır. 
Halbuki sabataycıların dillerinden düşürmedikleri 
kelimelerden birisidir “Türk”. Peki ama neden 
sorusunun cevabı da böylece karşılanmış oluyor. 
Değil mi ki mesihleri Sabatay Sevi, kendisini Türk 
olarak tarif ediyor, üstelik bunu Tanrı’nın dilediğini 
beyan ediyor, onun izinden giden müritlerine de 
aynı yolu takip etmek düşüyor.

İşi Yahudiler’in Türk olduğu iddialarına 
kadar gotürenler  bile vardır. Almanca bir sitede 
Yahudilerin “Türkten başka birşey olmadıkları” 
ifadesi ve aşağıda Musa Hiram’ın Masonluk 
sitesinden alınan yazı buna bir misaldir. Araştırılması 
gereken bir diğer husus da Bozkurtlar meselesidir. 
Cumhuriyet dönemine kadar kimsenin bilmediği 
bozkurt masalları, hiçbir yerde rastlanmayan 
bozkurt figürleri acaba kimlerin eseridir? İsrail’in 12 
kabilesinden biri olan Benjamin’in sembolü kurttur. 
Türkçülerin kullandığı bozkurt figuru ile Benjamin 
kurtu arasındaki benzerlik sadece bir tesadüf mü, 
yoksa aşağıdaki iddiaya muvafık bir tezin şuurlu 
bir tezahürü mü? Sabataycılar kendilerini Türk 
olarak gösterdiler, kimileri onları Türk sayıyor. Asıl 
mesele nedir, Yahudileri türkleştirmek mi, yoksa 
Türkleri yahudileştirmek mi? (www.orinternet.de)
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rinde durmuşlardır. Ve Milliyetçi hareket, Türk 
Yurdu etrafında halkalanmış, Türk Yurdu etrafında 
gelişmiştir. Yusuf Akçura, ayrıca Ağaoğlu Ahmet 
-garip bir milliyetçimiz-. Ağaoğlu Ahmet’i anlat-
mak bütün Rusya’dan gelen Türkleri anlatmak için 
kafidir. Prototipidir onların. Hepsi aynı vaziyetteler. 
Çünkü Rus terbiyesi görmüşler, Rusya’da yetiş-
mişler. Orada Türklük gururları kırılmış. Burada 
yeni bir vatan bulmuşlar. Fakat bu vatanda söz 
sahibi olmak, büyük söz sahibi olmak arzusuna 
kapılmışlar. Yusuf Akçura, biliyorsunuz, Tarih 
Kurumu’nun başkanı oldu Mustafa Kemal devrin-
de. Milletvekiliydi. Mustafa Kemal’in çok sevdiği 
adamdı ve bütün emellerine sadakatle hizmet etti. 
Osmanlı’nın yıkılışında onun büyük rolü vardır, 
hissesi vardır. ”(2) 

Meriç, Rus göçmenlerinin Batı Türkleri ile bir 
kan uyuşmazlığı çektiğini söylüyor ki, bu tarihleri 
ile uyumludur. Onları ayırıyoruz. Yaban’ın, bu top-
raklara onlardan daha yakın olduğu bellidir.

Vaat Edilmiş Toprak: Turan

Rus göçmenleri ayırdığımızda Türkçülü-
ğün içinde ne kalıyor? İki kaynak var ve ilki 
Macaristan’dır. “Turan” davası Macar asıllıdır. 
İkincisi Polonya’dan Osmanlı topraklarına göçüp 
zorunlu Müslüman olanlardır ki, biyografileri, 
Türkçülüklerinin Türk olmalarından önce oldu-
ğunu belirtmektedir. Geride kalan yabanların 
kökenleri budur ve ne yazık ki, henüz bu eğilimleri-
nin nedenlerini açık ve net olarak göremiyoruz. Bu 
iki kaynaktan gelen Türkçülük içinde milletten çok 
bir “siyaset” var ve bu “siyaset”in kendini “Türkçü-
lük” olarak kodladığını düşünebiliriz.

Macarların “Turan” hikayesi karışıktır. Eski 
kaynaklara göre Macarlar “Batı Türkleri”ndendirler 
ve “Şarkiler” ise Hazarlar olmaktadır. Doğudakiler, 
Hazar Devleti sona erdikten sonra Batı’ya göç-
müştür ve Macarlar bunda bir kök bulmaktadırlar. 
“Hun” kökenlilik iddiası biliniyor; Hungary’nin 
kökeni budur. Turan dernekleri kurduklarını ve 
dernek aracılığıyla Orta Asya’da bir kök aradıkla-
rını öğreniyoruz. 

Macaristan’daki bu Türkçülük temeline 
karşın, Osmanlı’ya göçüp gelmiş Polonya yurt-
taşlarının Osmanlı olduktan sonra çok hızlı bir 
biçimde Türkçülük davası gütmeleri şaşırtıcıdır. 
Çünkü Macarlardan farklı olarak Polonyalılarda 
kök -Türklük iddiasına rastlamıyoruz. Buna karşın 

Macarların ve Polonya göçmenlerinin ortak bir 
hareket geliştirdiklerini, göçenler ve göçmeyenlerde 
bir Türklük merakı uyandığını teşhis edebiliyoruz. 

Kök-Türklük iddiası bulanık olmakla birlikte 
Macaristan’daki Türkçü hareket içinde ve Polonya 
göçmenlerinin bütününde bir “Yahudi etkisi” net 
görülüyor. Macaristan’da Vambery ve Polonyalı 
göçmenlerde Konstantin Borzencky bu etkinin 
temsili karakterleridir; biliniyorlar.

Psikolojik bir hazırlık var; merak bunun üze-
rine geliyor. Kaynaklara göre ilk modern Türk dili 
gramerini II. Mahmut zamanında genç bir İngiliz 
olan Arthur Lumley Davids yazmıştır ve genç 
yaşta ölen yazarın annesi bunun Fransızca çeviri-
sini 1833’te Padişaha sunmuştur.(3) Ne tür bir ilgi 
gördüğü not edilmiyor ancak Akçura, Davids’in bir 
Yahudi oryantalist olduğunu belirtmektedir.(4) Her-
halde bu tür çabaların ilgi toplaması için bir “Orta 
Asya” gezisi gerekiyordu. 

Bu geziyi yapan ve kapıyı aralayan Herman 
Vambery’dir. Fransız Leon Cahun’un edebi çalış-
maları ise herhalde kapıyı sonuna kadar aralamıştır. 
Alman Aleksandır Helpland Parvus’un dış desteği 
daha sonradır. Bu ilginin şimdiye kadar şaşırtıcı 
bulunmaması çok şaşırtıcıdır. Hiçbiri Türk değildir 
ve Türklükle ilgilendikleri zaman aralığında Türk-
lerde Türklüğe bir ilgi yoktur.

İlgi görünmeye başladığında da bir kök sorunu 
ortaya çıkmıştır. Mehmet Ziya bir yana, içerideki-
lerin de bu eğilimle bir uyumu var. Munis Tekinalp 
veya diğer adıyla Moiz Kohen’in Türkçülüğünü çok 
militan bir biçimde hayata geçirdiğini biliyoruz. 
Mehmet Ziya’yı, sonraki adıyla Ziya Gökalp’i en 
çok etkileyenler arasındadır. Avram Galanti’yi ise 
Türkçülük militanlığında Munis Tekinalp’ten geri 
kalmamakla birlikte, çok kaypak olması sebebiy-
le, ciddiye alınmamış bir Türkçü saymamız daha 
uygundur. Türk değildiler. Peki neden Türkçü idi-
ler, sorumuz budur.

Türk ama “Jön”ünden

Osmanlı muhalefeti neydi? Jön değildiler, Türk 
olduklarını kabul etmedikleri yönünde de işaretler 
var. “Yeni Osmanlılık” durumlarına daha uygun-
dur. Ancak hem jön hem de Türk olmaları yönünde 
sonradan oluşan bir tazyiki saptayabiliyoruz: “...
Jön’lük Avrupa’da ulusçuluk ve meşrutiyetçilik, 
hatta cumhuriyetçilik yanlısı olmak anlamına gel-

Türkçülüğün Kökenleri ya da Milli Türkçülüğe Giriş



fabrika Aralık 2005 7

diği halde, Türkiye’de bu hem din, hem de devlet 
düşmanlığı anlamına geliyordu. Bu yüzden, Avru-
pa’ya giden ‘genç’ler, ‘Türkistan’ın erbab-ı şebabı’, 
‘civan’ gibi sözcükleri bırakarak, fakat ne jeune, ne 
de Türk sözcüğünü alarak kendilerine en uygun 
ad olarak nizamnamelerine ve mühürlerine Yeni 
Osmanlılar adını koydular. Bu, rasgele bir sözcük 
oyunu değildir; çünkü onlar için ne jeune’lük, ne 
de Türklük bir anlam taşırdı.” (5) 

“Milletçi olmadıkları anlaşılmıştır”, böyle ter-
cüme edebiliriz. Karşılaştıkları sıkıntılar bununla 
mı ilgiliydi? Namık Kemal ve arkadaşları Paris’e 
geldiklerinde devrimci basın tarafından alkışlan-
mışlardır. Ancak, bir süre sonra sıkıntı ortaya 
çıkmıştır ve sıkıntının ardından Namık Kemal ve 
arkadaşlarının Avrupa karşıtı, islamcı ve “müslü-
mancı” olduklarına karar verilmiştir. Leon Cahun, 
ilk tanışıklıktır ve Yeni Osmanlılar hakkındaki 
haberimizi ona borçluyuz. (6) Kemal ve arkadaş-
larının sürgün günlerinde, İngiltere ve Fransa’nın, 
Rus tehlikesi karşısında, Osmanlı hükümetini des-
tekledikleri notunu da alıyoruz ki, bu, Osmanlı 
muhalefetinin açılması için henüz ortamın olgun-
laşmadığı anlamındadır. Buna karşın Cahun’un 
ilgisi bakidir ve bu ilginin hiç eksilmediğini söyle-
yebiliyoruz.

Milliyetçi tonu düşük bulunmasına karşın 
Yeni Osmanlılar’ın Polonya’dan da sıcak ilgi gör-
düğü belirtilmektedir. Berkes, Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti’nin nizamnamesinin yapılışında ve cemi-
yetin propaganda faaliyetlerinin yürütülmesinde 
Polonyalı göçmenlerin “yardımcı” olduğunu haber 
veriyor.(7) Ancak “nizamname yazılmış” ve “pro-
paganda kolaylaştırılmış” ise durumu anlatmak 
için seçilen “yardım” sözcüğü kifayetsiz kalmak-
tadır. Berkes’in sözlerini, “Cemiyeti onlar kurdu” 
diye çevirebiliriz. Biliyoruz, Cemiyet’i var eden 
nizamnamesidir ve yaptığı iş de eninde sonunda 
propagandadır. 

Yeni Osmanlıların her adımda bunlarla karşı-
laşmasını rastlantı saymak artık yersizdir. Dışarıda, 
bulunuyorlar ve arayan Yeni Osmanlılar değildir. 
Arayış içindedirler ve Namık Kemal’i buluyorlar. 
Önce “Fransız” yurttaşı Leon Cahun yakınlık 
kuruyor. Kemal’in, Cahun’un aracılığıyla Viyana-
lı Simon Deutsch ile tanıştığını da öğreniyoruz. 
Deutsch, Komün Devrimi’ne katılmış ve Marx’tan 
sonra Uluslar arası İşçiler Birliği başkanı olmuştur. 
Ancak, komünist fikirlerini Namık Kemal’e hiç 
açmamış olmalıdır, bir etki göremiyoruz. Hem 

komünist, hem de “Polonya milliyetçisi” miydi? 
Bir kısmı Marks’ın da çevresindedir ve Berkes, 
Marks’ın çevresindeki Polonya milliyetçisi görüş-
lere “Rus düşmanlığı” yüzünden yüz vermediği 
haberini veriyor ki, iddia Marks’ın genel tutumu ile 
tutarlıdır. Ancak, Marks’ın tavrının “Rus düşman-
lığı”ndan kaynaklandığı bir iddiadır. Deutsch ve 
Cahun’a Marks’ın itirazının başka sebepleri de ola-
bilir. Berkes, çalışmasının dipnotunda Deutsch’un 
Viyanalı bir Musevi olduğunu belirtmektedir.(8) 

Namık Kemal’in yakını Deutsch’un, Paris Komü-
nünden önce, 1867’de, Yeni Osmanlılarla yakınlığı 
olduğu ve İstanbul’da öldüğü de notlar arsındadır. 
Namık Kemal’in yardımıyla geçirdiği İstanbul gün-
lerinde de geriye “ihtilalci” bir miras bırakmamayı 
tercih ediyor. Yeni bir İsrail peşinde olduğunu düşü-
nebiliriz. Namık Kemal ilgisi ise karanlıktadır.

Namık Kemal’in başını çektiği Osmanlı 
muhalefeti denildiği gibi Jön değildi, Türk olduk-
larını kabul etmediklerini de artık biliyoruz. 
Namık Kemal’in portresi, Deutsch ve Cahun’un 
sıkıntısını anlamamıza yardımcı olacak ipuçları 
taşıyor. Muhalefettirler ve ancak muhalefetlerini 
hep devlete tutunarak yapabilmektedirler. Sert yazı 
yazdıkları zaman, gazetesi kapatılan ve İmparator-
luğun bir köşesine memur yapılan bir muhalifliktir 
bu. Cahun ve Deutch’a çok devletçi göründükleri 
açıktır.

Namık Kemal’in babası Mustafa Asım Bey, 
Sultan İkinci Abdülhamid’in müneccim başıydı. 
Şinasi’nin çıkardığı Tasviri Efkar Gazetesi’nde 
yazmaya başladı. Şinasi’nin 1865 yılında Paris’e 
kaçması üzerine, gazetenin yayınını üstlendi. Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti’ne kazanılması o günlerde. 
Yazıları ve gazetesi sakıncalı bulununca kapatıldı. 
Bu, o zamanlar “zorunlu memuriyet” anlamına 
geliyordu. Muhalif Namık Kemal, 1867 yılında 
Erzurum vali muavinliğine tayin edildi. Osman-
lı ile ilişkisi sorunlu Mısır Valisi Mustafa Fazıl 
Paşa’nın çağrısı üzerine, arkadaşı Ziya Paşa ile 
Paris’e kaçtı. Bir süre sonra da Londra’ya geçiyor. 
Bu arada maaşlarının Mustafa Fazıl Paşa tara-
fından ödendiğini ve Londra’da cemiyet adına 
bir dergi çıkarılması için gereken sermayenin de 
aynı kaynaktan sağlandığını öğreniyoruz. Ali Sua-
vi’nin yönetiminde Muhbir gazetesidir bu. Namık 
Kemal ve Ziya Paşa, Ali Suavi ile anlaşamayınca, 
Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmaya başlıyor. 
Her adımını devlet izni ve yardımıyla atabilen bir 
muhalefet portresidir bu.
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Leon Cahun ile dostluğu da her halde devlet 
maaşlı o muhalefet günlerde gelişti. Paşalar olma-
dan adım atamayan bir muhalefet portresi en çok 
onları şaşırtmış olmalı. Kemal, Ziya Paşa’nın Hidiv 
İsmail Paşa’yı tutması üzerine, Hürriyet gazetesin-
den ayrıldı. Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa’nın çağrısı 
üzerine, 1870’te İstanbul’a döndü. Mahmud Nedim 
Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Avrupa’dan dönen-
Nuri, Reşad ve Ebüzziya Tevfik Beylerle İbret 
gazetesini kiralıyorlar. Gazete, Namık Kemal’in 
“Garaz Marazdır” adlı yazısı üzerine dört ay süre 
ile kapatılıyor. Yine memuriyet günleri... Bu yazıyı 
yazıp gazetenin kapatılmasına neden olan Namık 
Kemal Gelibolu mutasarrıflığına gönderiliyor. 
Dönüyor, aynı gazetede Bab-ı Ali’yi eleştirmeye 
devam ediyor, gazete bir ay daha kapatılıyor.

 Gelibolu’da iken yazmaya başladığı “Vatan 
yahut Silistre” adlı piyesinin oynanması sırasında 
çıkan olayların İbret gazetesinde yayımlanması 
üzerine gazete kapatılıyor. Namık Kemal, Ebüzzi-
ya Tevfik, Nuri, Hakkı Beyler ve Ahmed Midhat 
bu kez tutuklanıyor. Namık Kemal, Magosa’ya 
sürülüyor. V. Murad tahta çıkınca, 1876 yılın-
da İstanbul’a dönüyor ve “Şurayı Devlet üyesi” 
oluyor. Kanuni Esasi’yi hazırlamakla görevlendi-
rilen kurulda çalışıyor. Sonra tekrar tutukluluk ve  
Midilli adasına sürgün. Kemal’i orada da Midil-
li Mutasarrıfı olarak görüyoruz. Şikayet üzerine 
Rodos mutasarrıflığına gönderiliyor. Bir süre sonra 
Sakız mutasarrıfı. Orada ölüyor. İstibdat bu kadar 
derindir! Hem Kemal’in, hem de Yeni Osman-
lılar’ın Türkçülük iddialarına yüz vermemesi ve 
Osmanlıcılıkta ısrar etmesi için birden çok sebep 
görünüyor. 

Cahun’un Türk Yaratma Hayali

Yani, yeni dostları açısından ne Kemal’in, ne 
diğerlerinin Avrupai anlamda ihtilalci olmaları-
nın ihtimali bulunuyor. İhtilalci komünist fikirleri 
yaymak için değilse, yabanlarımızın Yeni Osman-
lılardan beklentisi nedir öyleyse? Kuşku var: “Leon 
Cahun gerçek anlamıyla bir Türkolog değildi. Fran-
sız kaynaklarında da kendisi ‘edebiyatçı’ olarak 
tanıtılmaktadır... Avrupa’daki Osmanlı muhalefeti 
ile uzun temasları olan ve onları etkilemeye çalı-
şan L. Cahun’un siyasal bir misyonu var mıydı? 
Bu dikkatle incelenmesi gereken bir konudur.”(9) 
Timur, Cahun’un Osmanlı aydınlarına “gerçek 
Türk ruhunun” İslamın dışında ve Orta Asya’nın 
içinde olduğunu öğretmeye çalıştığını ileri sürüyor. 
Demek ki Macar yurttaşı Vambery ve Fransız 

yurttaşı Leon Cahun’un Türkçülük merakı ile Yeni 
Osmanlılarla ilgisi arasında bir bağ kurulması yer-
siz değildir. 

Rusya’ya bakabilir miyiz? Rus göçmeni Akçu-
ra, “Türkçülük hareketinin 1820 tarihlerine doğru 
İstanbul’da ortaya çıkmış olmasına bir sebep de, 
o tarihlerde Doğu Türklerinin başına gelen fela-
ketli olaylarla Rusların genişlemesine karşı İngiliz 
siyasetinin bu olaylardan Batı Türklerini haberdar 
kılmaya ve etkilemeye çalışması olmuştur”(10) söz-
lerini takip ederek iz sürmek mümkündür. Ancak 
görüldüğü gibi bu felaketli olaylardan etkileneler 
arasında Türk yoktur. Vambery ve Cahun ön saf-
lardadır ve demek ki, Türkçülüğün ortaya çıkması 
ile Rusya’nın yayılmasını durdurmak arasında bir 
ilişki kurmak yadırganmamaktadır. 

Vambery ve Cahun İngiliz casusu mudur? 
Buna kesin bir evet diyebileceğimizi biliyoruz. 
Demek ki ilgideki siyasetlerden biri budur. Hepsi-
nin bu mudur? 19. Yüzyıl boyunca Rusya’da sadece 
Doğu Türkleri değil, 5 milyona yakın Yahudi nüfus 
da felaketli günler yaşamaktadır. Her ikisinin de 
siyonist misyonlarını bildiğimize göre, bu noktada 
Türk tarihine değil, Yahudi tarihine bakmamız 
daha ilerleticidir. Türkçülük operasyonu sırasında 
Rusya’da pogrom var ve Yusuf Basalel’in “yahudi 
Tarihi”ne göre, Rusya dünya Yahudi nüfusunun 
yarısı olan 5 milyon Yahudi’yi barındırmakta-
dır.(11) Ancak buna karşın Çarlar Yahudi nüfusu 
çok sert bir baskı altında tutmaktadır. Askerlik 
süresi Yahudileri asimile etmek için 25 yıla kadar 
uzatılabilmektedir.  Ele geçirilen topraklardaki 
Yahudilerin yer değiştirmelerine izin verilmemek-
tedir. Bu arada Yahudilerin pogroma karşı savunma 
milisleri oluşturmakta ancak bunlar savunma için 
yeterli olamamaktadır.(12) İngilizlerin genişleme-
sini durdurmak istedikleri Rusya siyonizm için de 
büyük bir sorun haline gelmiştir. Rusya’daki 100 
yıllık uygulamalar şöyledir: 

1824: Yahudiler Rus köylerinden sürülüyor.

1835: Çar I. Nikola anti-semitik düzenlemeler 
yapıyyor.

1821, 1859, 1871:Odessa’da pogromlar.

1881-1884: Güney Rusya’da pogromlar.
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1882: Köylerde ikamet yasağı, kent dışında 
toprak satınalma yasağı, yeni anti-semitik düzen-
lemeler.

1887: Yahudiler için lise ve üniversite kotası.

1891-1892: Yahudi zanaatçılar Moskova ve 
Petersburg’dan sürülüyor.

1903: Kiev’de pogrom.

1905: 700’ü aşkın yörede pogrom.

1906: Pogromlar sürüyor.

1909-1910: Polonya’da Yahudilere karşı ekono-
mik boykot.

1910: Kiev’den sürgün.(13) 

Yukarıdaki verilerin yer aldığı kaynak, 1880 
ile 1929 yılı arasında Rusya’dan göçlerin sayısını          
2 285 000 olarak vermektedir.

Rusya’yı durdurmak; bu herhalde Yahudiler 
için İngilizlerinkinden daha hayati bir sorundu. 
Vambery’nin Orta Asya seyahati raporlarını İngi-
lizlere götürmesi için casus olmasına hiç gerek 
yoktur.

Bu durumda Cahun-Vambery ikilisinin Rusya 
siyasetine karşı bir Osmanlı siyaseti geliştirdikleri-
ni düşünebiliriz. Polonya ve Macaristan üzerinden 
yürütülen bu operasyonun önemli bir parçası Rus-
ya’nın kıyılarında, onu kemirecek bir etnik dalga 
yaratmaktır. Asya içlerinde Türk aramanın başka 
bir açıklaması bulunmuyor. Akçura’ya göre “Vam-
bery, Reşit Efendi adıyla ve derviş kıyafetiyle 
Orta Asya’da üç yıl dönüp dolaştıktan sonra, yine 
İstanbul üzerinden Macaristan’a dönmüş ve oradan 
doğru Londra’ya gitmiştir.”(14) Sahte derviş, ilmi ve 
fenni incelemelerinin ürünlerini ilk önce Macarlara 
değil, İngilizlere sunmuştur. Paraya ya da casusluğa 
gerek olmamakla birlikte, bu hizmeti karşılığında 
büyük servet edindiğini biliyoruz. 

Bu durumda Yeni Osmanlılar için de bir siya-
set ortaya çıkmaktadır. Yeni Osmanlılar’ı ya da 
onların deyişiyle Jeune’leri, genç demektir, genç 
bir iktidar odağı olarak düşünmeleri ve dolayısıyla 
Osmanlı’da bir iktidar değişikliği hedeflemeleri 
Rusya’yı durdurma siyasetine uygundur. 

İktidar hedefi radikaldir ve Cahun-Vambery 
ikilisinin “Türkçülük” konusunda, Yeni Osman-
lılardan daha radikal olması şaşırtıcı değildir. 
İkincilerin kayıtsızlığına karşın Vambery bütün 
Orta Asya’yı derviş kıyafetiyle dolaşıp Türk kavmi 
aramaktadır. Rusya topraklarıdır ve bulunacak 
her Türk kavminin Rusya’yı sıkıntıya sokması 
kaçınılmazdır. Cahun ise gitmediği toprakları ve o 
toprakların insanlarını şehvetle yazmaktadır. Ancak 
ne yazık ki Türkler henüz Türkçü değildir ve Yeni 
Osmanlılar’ın “Türk” soydaşlarına karşı olduk-
ça kayıtsız oldukları anlaşılmıştır. Berkes, keşfi 
karşısında bir türlü ikna olmamış görünen Yeni 
Osmanlılar için Vambery’nin şunları yazdığını not 
etmektedir: “Bunlar iktidardaki Paşa ve efendileri 
eleştirirler; onların kötü yönetimlerinin Kur’an yar-
gılarına ve Padişah iradesine aykırı olduğunu ileri 
sürerlerdi. İslavcılığa ve Avrupacılığa karşı İslam-
cılıkla karşı konulabileceğine inanıyorlardı. Avrupa 
devrimcilerini taklit ederek bir takım soyut ilkele-
ri tekrarlamakla birlikte, Osmanlı cetlerine karşı 
olduğu kadar şimdiki Padişaha da bağlılıklarını 
sürdürüyorlardı. Bunların devrimcilikleri, başında 
bir grandük olmak şartıyla cumhuriyet isteyen bazı 
saf Almanların devrimciliğine benziyordu.” (15) 

Bunları yazan Vambery’nin hem İngilizler 
lehine casusluk yaptığı, hem de Jeune Türkleri 
gammazlamak üzere Abdülhamid’ten para aldığını 
biliyoruz. Abdülhamid’le Filistin pazarlığına giden 
Teodor Herzl’in de kılavuzudur ki, yaptığı her işin 
ötesinde hep bir siyonist olarak kaldığı tartışmasız-
dır.(16) 

Peki, Türkçü Vambery, İngilizler’e neyin bil-
gisini verdi? İngilizler, Türklerin Orta Asya’dan 
geldiğini bilmiyordu da, Vambery’den mi öğrendi? 
Yoksa gezi bizzat bir casusluk faaliyeti miydi? 
Sorular ortadadır; ama arada Vambery’nin 
“Kuleli Vak’ası” ile de yakından ilgili olduğunu 
öğreniyoruz. Görünüşe göre bu gerici kalkışmanın 
baş aktörlerinden biri olan Hüseyin Daim Paşa, 
evinde Fransızca öğretmeni olarak Vambery’yi 
tutmaktadır. Yakalananlardan Şeyh Ahmet Efendi 
de onun tanıdıkları arasındadır. Berkes’in verdiği 
dipnot bilgilere göre (17) paşa konaklarına Avustur-
ya-Macaristan’da iki önemli zattan aldığı tavsiye 
mektupları ile girebilmiştir. İstanbul’da altı yıl kal-
mış ve bir Türkçe-Almanca sözlük hazırlamıştır. Bu 
arada olayın sorumlusu olarak tutuklanan Ferhat 
Paşa’nın da bir Macar mülteci olduğunu öğreni-
yoruz. (18) Tanzimat karşıtı hareketlerin ne kadar 
içindeydiler? “Semitik” kayanaklara göre “Kuleli 
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Siyonizm Hakkında Köşeli Bilgi 

Yıldönümlerinin önemi, anmanın yanısıra, 
anlamaya da vesile olabildiği ölçüde artıyor. Ame-
rikan entellektüelleri, 28 Ağustos 1897’de toplanan 
Birinci Dünya Siyonist Kongresi’nin yüzüncü 
yıldönümünü vesile yaptı; tartışıyor. Tartışmayı 
izlerken, tarihsel lezzeti iştah kabartan anekdotları 
yiyip yutmamak mümkün değil. Sindirimle birlikte, 
Osmanlı - Batı ilişkileri üzerine yeni keşiflerin ve 
yeni merakların heyecanı da başlıyor.

Viyanalı gazeteci Theodor Herzl’in Yahu-
di Devleti kitabı 1896’da yayınlandığında, 
imparatorlukların son demleriydi. Ancak ne 
Osmanlı, Habsburg, Romanov hanedanları far-
kındaydı bunun, ne de Eski Kıta’da milliyetçilik 
bayrağını açanlar.

Geçmişi İ.Ö. altıncı yüzyıla uzanan ve kay-
nağını Eski Ahit’te bulan Filistin’e dönüş rüyası, 
Herzl’in kitabında “eski diyarda yeni devlet” diye 
formülünü bulunca, başta Yahudiler tepki göster-
di: “Neden parçası olduğumuz Avrupa’yı bırakıp, 
dilini bile konuşmadığımız İbrani topraklarına 
gidelim?”

Diğer grupların kabaran milliyetçilik dalga-
larında rahatça sörf yapabileceklerine inanan 
bazıları, tam bir fantazist saydıkları Herzl’e “Jules 
Verne” lakabını taktılar. Lakabın değil, “fantazinin” 
tutmasında, etnik baskı ve yoketme girişiminin 
birçok cephede birden başlaması etkili oldu.

Rusya’da Yahudi katliamı (pogrom) 1881’de 
resmi politikaya dönüştü. Sonraki kuşakların Hit-
ler’le özdeşleştireceği “Juden Raus” (Yahudiler 
Dışarı) sloganı, 19’uncu yüzyılın sonunda Ber-
lin’de yankılanmaya başlamıştı çoktan.

Geçen hafta Basel’da yapılan Birinci Dünya 
Siyonist Kongresi’ni anma toplantısının önemli 
sonuçlarından biri de, bu tablonun kavranmasına 
ilişkindi: “Siyonizmi, köken olarak da, olumlu ve 
olumsuz potansiyel bakımından da, diğer milliyet-
çilik akımlarından apayrı göstermek pek de doğru 
değildi aslında.”

1948’de İsrail devletinin kurulmasına yolaçan 
uluslararası uzlaşma zeminini belirleyen ders, 
Nazi soykırımıydı. Oysa “Filistin’de Yahudi devleti” 
pazarlığı çok önce başlamış ve Avrupa “mekik 
diplomasisinin” yeni bir tipiyle, bu sayede tanış-
mıştı. Siyonistler, esas muhatabın Sultan İkinci 
Abdülhamid olduğunu görüyorlardı. İlk akla gelen 

aracı ABD oldu. O dönemde, bir Yahudi Amerika-
lı’nın elçilik yaptığı tek başkent İstanbul’du. ABD 
böylece, Filistin’de sayıları özel bir kampanya 
sayesinde 25 binden 50 bine çıkarılabilen Yahu-
di topluluğunu gözetiyordu. Ancak iş, Siyonist 
taleplerin telaffuzuna gelince, Washington “Hayır” 
dedi.

Herzl, İstanbul’u ilk kez, 1896 yazında, Polon-
yalı aristokrat Kont Nevlinski ile birlikte ziyaret etti. 
Abdülhamid, “Osmanlı’nın iktisadi sıkıntısını, Yahu-
di sermayesiyle aşalım. Karşılığında Filistin’de 
resmi Yahudi yerleşimi için kanun çıkarın” teklifine, 
“İmparatorluğumu böldürtmem” yanıtı verdi. Daha 
etkili bir aracı gerekiyordu; Almanya’da karar kılın-
dı. Çabalarının karşılığını, Ekim 1898’de aldı Herzl. 
Alman kayzeri İkinci Wilhelm İstanbul’daydı. 
Abdülhamid’den önce, Herzl ile görüşmek istedi. 
Yıldız Köşkü’nde, Osmanlı’dan gizli buluştular. 
Kayzerin “sıcak” yaklaşımına rağmen, sonradan 
Berlin’in de, İstanbul’un da kafasına tam yatmadı 
Herz’in teklifi; “Alman himayesinde Yahudi yerleşi-
mi” meselesi rafta kaldı.

Herzl’in Abdülhamid’le ilk yüzyüze görüşme-
si 17 Mayıs 1901’de gerçekleşti. Bu kez aracı, 
Sultan’ın kızkardeşi Prenses Fatma’nın yabancı 
dil hocası Arminius Vambery idi. Beş din değiştir-
miş bu Macar profesör sayesinde Abdülhamid’le 
buluşan Herzl, daha sonra Sultan’ı “Sakalları kötü 
boyanmış, ufak tefek, pejmürde bir adam” diye 
tasvir edecekti.

Herzl - Abdülhamid pazarlığı basitti: Yahu-
diler, Osmanlı borçlarını senetle kapatacaklar, 
karşılığında Filistin’de resmi yerleşim kurulacaktı. 
Herzl’e nişan taktı Abdülhamid; Yahudiler’e hay-
ranlığını anlattı. Ancak Rothschild’ler gibi zengin 
Yahudi ailelerinin eli cebine bir türlü gitmiyordu; 
Sultan’a güvenmiyorlardı. Herzl ancak 1902’de, 
Siyonist Eylem Komitesi’ni Osmanlı’ya 3 mil-
yon franklık bir kredi mektubu için ikna edebildi. 
Müjdeyi vermek üzere İstanbul’a döndüğünde, 
Osmanlı diplomasisinin “sürprizi” bekliyordu onu. 
Abdülhamid, Siyonistler’in teklifini pazarlık kozu 
yaparak, Paris’ten yüklüce borç almanın yolunu 
aralamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Maurice Rou-
vier huzurdaydı.

Siyonizm tarihinin farklı yönlerini daha nice 
anekdotta yakalamak isteyenler, Basel’da-
ki anma toplantısının belgelerine bakabilirler.  

Yasemin ÇONGAR
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vakası” gerici bir olay sayılmamalıdır. Eninde 
sonunda bir halk hareketidir ve halkın kim olduğu-
nu artık bilemiyoruz. 

Macarlar

Orta Asya’da Hazarları mı arıyorlardı? Osman-
lıda bulmayı umdukları şeyle, buldukları arasında 
korkunç bir acı mı görmüşlerdi? Peki, Hazarları 
bulsalar ne olacaktı? Arthur Koastler “Onüçüncü 
Kabile”de bir hikaye anlatır. Hazaryalı bir mesih 
Filistin seferi çağrısı yapmıştır. Amacı Filistin’i 
fethetmektir. Hareketi başlatan Solomon ben Duji 
ya da Süleyman oğlu Ruhi ya da Roy adlı bir 
Hazar Yahudisidir. 20 yıl sonra oğlu David al-Roy 
Kürdistan’a geçip büyük bir ordu toplamıştır. Bu 
orduyla Musul’un kuzeydoğusunda stratejik bir 
kale olan Amadie’yi ele geçirmeyi başarır.  Suriye 
içlerine ilerleyip Kutsal toprakları ele geçirmeyi 
planlamaktadır. Habercilerinden biri Bağdat’ı ayak-
landırmış, Yahudilere dama çıkıp beklemelerini, o 
gece damdan alınıp bulutların üzerinden Ruhi’nin 
yanına uçurulacaklarını söylemiştir. Koestler, o 
gece Yahudilerin damda sabahladığını söylüyor. 
Ancak Bağdat’taki Hahamlar bu olaylardan çok 
rahatsız olmuştur ve Davut Ruhi gece uyurken tan-
rısının yanına uçurulmuştur.(19) Bu hikayeyi bilip 
bilmediklerini bilmiyoruz. Ancak Filistin pazarlığı 
hep var Polonya ve Macaristan’da bu hikayelerin 
çok canlı olduğunu öğreniyoruz. 

Hem Macaristan’da, hem de Polonya’da bir 
Hazar bakiyesi var. Bunu her iki ülkede Yahudi-
lerin kurucu atalardan sayıldığı anlamında alabilir 
miyiz? Polonya için bir bağlantı da Sabatay Zevi 
hareketidir; Osmanlı topraklarında başlayan bu 
olayın en çok onları etkilemiş olduğu ileri sürü-
lüyor.(20) Bu iki kaynağın Türkçülük merakı için 
açıklayıcıdır. Bu arada Basalel’den Macaristan’da 
Theodore Herzl’in doğduğu evin bir müze haline 
getirildiğini öğreniyoruz. Kök var ve Vambery’nin, 
Herzl’i Abdülhamit’e götüren kişi olduğunu bili-
yoruz. Türkçülüğün, bir Yahudi hareketi olarak 
başlamasının nedenleri bunlardır.

Öğretim Üyesi Erol Tasnadi, Türk-Macar iliş-
kilerinin tarihi derinliklerine dalan çalışmasında 
çok geniş bir etkileşimin haberini veriyor. Bazıları-
nı aktarıyorum: “1848-49’da demokratik özgürlük 
hakları ve ulusal egemenliği için verdiği savaş 
Rusya çarından yardım isteyen Avusturya İmpa-
ratorluğu tarafından yenilgiye uğratılınca, Lajos 
Kossuth ve yanında bulunan birçok arkadaşı sultan 

Abdülmecit’ten sığınma hakkını elde etti. Önder 
Lajos Kossuth, Kütahya’da bir buçuk yıl yaşadı 
ve çalışmalarını sürdürdü. Kral naibine yaraşır bir 
biçimde yaşamı düzenlendi. Günde 10-12 saat çalı-
şıyor, Türk devlet adamlarıyla elçilere uzun politik 
mektuplar gönderiyor, Macaristan’ın yeni anaya-
sasını hazırlıyor. Macar özgürlük davası uğrunda 
görüşmelere hazırlıklar yapıyor, aynı zamanda 
Türkçe öğreniyordu. Yazdığı Türk Grameri adlı 
eser Türk dil tarihi araştırmaları için değerli mal-
zeme içeriyor.

Macar mültecilerini yalnız mülteci olarak 
düşünmek doğru değil. Hemen hepsi iyi öğrenim 
görmüş, batıyı gezmiş ve Türkiye’de kalmış olan-
lar, 1849’dan sonra bir seri ıslahat hareketlerine 
geçen Osmanlı devletinin modernleştirme süreci-
ne destekleyici olmuştur. Bilhassa Müslümanlığı 
kabul etmiş Macar subayları, Osmanlı ordusuna 
katılmıştır. Örneğin Erdel savaşlarının efsanevi 
kumandanı Jozsef (Yozef) Bem, Murat Paşa adıyla 
Halep’e yerleşmiş, 1850’de isyan eden Araplara 
karşı kendisine adeta tapınan birçok subay arka-
daşlarıyla birlikte savaşmış, şehit düştükten sonra 
mezartaşı İstanbul yakınından götürülüp başına 
dikilmiştir. Başka özgürlük savaşçılarımız başka 
yerlerde Osmanlıya hizmet etmiş, örneğin birçok-
ları Kırım harbine katılarak Osmanlı kuvvetlerine 
güç katmıştır. 

Albay Jozsef Kollmann Kırım savaşında Feyzi 
Paşa adıyla savaştı. Yüzbaşı Jozsef Taschler Kırım 
savaşında yarbaylığa yükseldi. György Divitsek 
üst teğmen olup 1864’te Osmanlı ordusunda Albay 
Ali beyi oldu. Yüzbaşı Janos Derecskey- Osmanlı 
ordusunun İskender Paşa’sı Selanik’teki Rum ayak-
lanmasında öldü. Macar özgürlük savaşına yarbay 
rütbesiyle katılan Kassel doğumlu August Ludwig 
Wegler-Osmanlı ordusuna Albay Tefik olarak girdi, 
sonra paşa oldu ve Beduinlere karşı savaşta öldü. 
Kssuth’un generallerinden György Kmety-İsmail 
Paşa Kars kalesinin kahraman koruyucusudur, 185-
6’da orgenal oldu. Kırım savaşına katılıp 11 Ekim 
1856’da ölen Kont Richard Gruyon’un Haydarpaşa 
İngiliz mezarlığındaki kitabesinde ise “Türk Paşası, 
Fransa’nın çocuğu, İngiltere doğumlu, fakat Macar 
milliyetçisi” şeklinde ifade edilmektedir. Macar 
özgürlük savaşının başçavuşlarından Sandor Far-
kas, Harbiye’de uzun yıllar hocalık yaparak, Macar 
Osman Paşa adını aldı. Nigâr Hanım’ın; İlk Türk 
kadın şairi Nigâr Bindi Osman’ın babasıdır.
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Bu noktada Macar Türkologlarına geldik. 
Bilindiği gibi Macar Türkolojisi, Macarların köken-
lerini arayışlarından doğdu, ayrıca Macaristan’da 
150 yıl süren Osmanlı hakimiyeti dönemi de her 
zaman Türkologlarımızın ilgi odağında idi. Bu 
Türkologlarımızı çok iyi tanıdığımız için, zamanın 
kısıtlı olması nedeniyle ancak kısaca hatırlatayım. 
Janos Repiczky, Gyula Meszaros, Frigyes Vineze, 
Vilmos Pröhle, Gabar Balint Szentkatolnai, Janos 
Pastinszky.  Özellikle Ignac Kunos aslında dilci 
olup filoloji çalışmalarının yan ürünleri olan der-
lemeleri, zengin antolojileri ile Türk divan ve halk 
edebiyatı eserlerine dikkatleri çekiyordu. Buda-
peşte’de Türkoloji kürsüsünü kuran, Reşit takma 
adıyla Türk dünyasını gezen “Topal Derviş” Armin 
Vambery Türkoloji’nin hemen hemen her alanında 
öncülük yaptı. İstanbul arşivlerinde öncü çalışma-
lar yapan Imre Karacson diğerleri arasında Evliya 
Çelebi’nin el yazmalarını buldu, yayınmalarına da 
katkısı var. Aynı zamanda Seyahatname’nin Maca-
ristan’a ait bölümlerini Macarcaya da çevirdi. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğraf-
ya Fakültesi’nin Atatürk’ün özel talimatı üzerine 
kurulmuş Hungaroloji Enstitüsü, Laszlo Rasonyi, 
Janos Eckmann ve Tibor Halasi- Kun gibi profe-
sörlerimiz sayesinde Türk bilim hayatında yerini 
almıştır. Yeni Türk alfabesinin oluşturulmasında 
Macar uzmanlarının da Türk dilcilerine yardımcı 
olduğunu biliyoruz. 

Müzik alanından da örnek vermek gerekirse, 
dünyanın her yerinde olduğu gibi konserleriyle 
İstanbul’da da olay yaratan Macar besteci ve 
piyanisti Ferenc Liszt’in yanı sıra yüzyılımızın 
evrensel müzisyeni Bela Bartok’u anmalıyız. 
Bartok 1936’da Güneydoğu Anadolu’da yaptığı 
halk türküleri derlemeleriyle Türk halk müziği 
araştırmalarının temelini atmış. Genç yol arkadaşı 
A. Adnan Saygun’a da yol göstermiştir.

Macarlarının bir kısmının Yahudi olduğu açık-
tır; ancak Türklerle derin bir bağ var ve bağın 
Hazar mirası ile mi yoksa Hunlar’la mı kurulduğu-
nu bilemiyoruz.

Efendi Parvus

Peki Osmanlıyı yıkmakta ve Rusya’yı durdur-
makta başarısız mı olmuşlardır? Birinci savaştan 
önce, Rusya bir taraftadır ve “siyonizmin koruyucu 
meleği” Almanya diğer tarafta. Osmanlı, Alman-
ya lehine ve Rusya aleyhine savaşa sokulmuş ve 

yenilmiştir. Rusya’da “anti-semit” iktidar ise bir iç 
ihtilalle yıkılmıştır.

Rusya’yı durdurma siyaseti ise artık biliyoruz 
en çok Yeni Osmanlılar ve Jeune Türkler içinde 
örgütlüdür. Hem Rusya için bir plan geliştirdikleri-
ni, hem de İttihat ve Terakki içinde güçlü bir hizip 
olarak “Milliyetçiliği” desteklediklerini ve Osman-
lıyı Rusya karşısında ve Almanya’nın yanında 
savaşa teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını 
biliyoruz. Örgütün en ilginç simalarından Parvus 
Efendi’nin 1914’te hazırladığı iki bildirinin anla-
mı budur.(21) Rusya’yı durdurma siyaseti Ekim 
Devrimi öncesinin bütün siyasal muhalefet hare-
ketlerinde de örgütlüdür ve Lenin’in ağabeyenin de 
içinde olduğu Çar’a suikast olayının da tarafların-
dan biri olduklarını biliyoruz.

Parvus’un siyasal öngörülerinin isabeti hep 
şaşırtıcı bulunmuştur. Müthiş bir siyasal deha 
olduğu tartışılmıyor ancak şimdi “siyaset”inin, 
komünist siyasetinden daha erken başlamış ve daha 
olgunlaşmış olmasının dehadan başka nedenleri 
olduğunu anlıyoruz.

1905 Devrimi başarısız olunca Alexandre 
Helpland Parvus, 1910 yılında Türkiye’ye gelip 
hem İttihat ve Terakki’ye, hem de Türkçü akıma 
desteğini sunuyor. Parvus Efendi adıyla bu çev-
relerde ünleniyor. Bu çabasından önce, Rusya’nın 
“devrimle yıkılacağı” tahmin ettiği ve yetenekle-
rini devrimin hizmetine sunmuştur.  Şöyle diyor 
1914 yılında: “Savaş sonunda, Rusya’nın yenik 
düşme olasılığı varsa da, Çar hükümetinin, ulusu 
tutsak ve cahil ve sefil tutması ve böylece ulusal 
gücün gelişimini kendi eliyle engellemesi gibi 
nedenlerden doğmaktadır bu. Bununla birlikte, 
Rusya’nın yönetim biçimi er geç kesinlikle değişe-
cektir. İşte o zaman Rus ulusunda içkin olarak var 
olan siyasal ve ekonomik güç kendini gösterecektir. 
... Rusya değil yalnız Cermen hükümetlerinin, 
bütün Avrupa’nın bile baş edemeyeceği bir güç 
olacaktır.”(22) Genel olarak, büyütecin Rusya üzeri-
ne tutulduğunu işareti sayılmalıdır. Yalnızca işaret 
mi, bir de operasyon var. Parvus, aynı zamanda 
Lenin’in trenle Almanya’dan Rusya’ya geçişine 
Alman hükümetini ikna eden kişidir. Hedef Rusya 
ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya yanında 
savaşa katılacağını da öngörmüş olması gereklidir. 
Siyaset’in planı budur ve artık önemli bir kısmının 
gerçekleşmiş olduğunu biliyoruz.(23) 
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Türkün Keşfi
“Osmanlı devletinin son döneminde ulusal 

bilincin gelişmesi, başlangıçtan itibaren şarkiyat-
çılığın bir dalı olarak gelişen ‘Türkoloji’nin etkisi 
altında kalmıştır. Türkoloji ise, XVII. yüzyılda Cizvit 
papazlarının başlattığı Sinoloji (Çin araştırmaları) 
disiplinine bağımlı olarak gelişmiştir. Gerçekten 
Çin uygarlığı ile bilgilerin artışı ve Çin kaynakları-
nın tanınması Orta Asya Türkleri ve bunların tarihi 
ile ilgili birçok bilginin ortaya çıkmasına yol açmış-
tı. İşte, kendisi de sinolog olan ve bu konudaki 
bilgileri değerlendiren Deguignes, XVIII. yüzyıl 
ortalarında eski Türklerle ilgili ilk eseri yazmıştır. 

Deguignes ese inde Hiong-nou’lardan baş-
layarak, daha sonra birçok eserde —yer yer 
düzeltilerek— tekrarlanan bilgileri vermiştir. 
Deguignes, «zalim ve acımasız» olarak nitelediği 
Türklerin, hangi isimler altında anıldıklarını ve 
gelişmelerini anlatmış ve Ergenekon destanının 
Çin kaynaklarına dayanan ilk versiyonunu vermiş-
tir. Deguignes’in eseri, Osmanlıların dikkatini yüz 
yıldan fazla bir süre sonra çekecektir. 

1822’de ‘Asya Derneği’ni (Societe Asiatique) 
kuran ve 1828’ de Journal Asiatique’i çıkararak 
şarkiyatçı çalışmalara hız kazandıran iki âlim, J. 
Klaproth ve A. Rémusat, Türkoloji bakımından 
ayrı bir önem taşıyorlardı. Bu yazarlar, çağdaş 
antropologların Türkleri Kafkas ırkından sayan 
tasniflerini kabul etmemekle beraber, onla-
rı Moğollardan ve Tatarlardan da ayırıyorlardı. 
Klaproth bu açıdan Ebülgazi Bahadır Han’ın 
‘Şecere-i Türk’ünde dahi, Türklerin ‘beyaz tatarlar’ 
adı altında ayrı ele alındığına dikkati çekmiştir. A. 
Rémusat da Rus yazarların Türkleri yanlış olarak 
Tatar saydığını ileri sürmüş ve fizyolojik kriterlerle 
tamamlanması gereken dil tasnifleri ileri sürmüş-
tür. Türklerin kökeni ve Moğol - Tatar kavimleriyle 
ilişkileri, OsmanIı imparatorluğunda da ilgi yara-
tan birtakım başka eserlerde tekrar ele alınmıştır. 
Fakat bu konuda en popüler olan ve Osmanlı 
devletinde Türkçülüğün doğuşunu en çok etki-
leyen eser, Leon Cahun’un 1896’da yayınlanan 
eseri olmuştur. 

XIX, yüzyılda, Türklerin Çin kaynaklarından 
çıkarılan kökenleriyle ilgili bilgiler egemen görüş 
haline gelene kadar, Osmanlı tarihini yazan şarki-
yatçılar, daha ziyade Osmanlı, İran, Arap ve Grek 
kaynaklarına eğiliyorlardı. XVIII. yüzyılda Batı’da 
çok ilgi uyandıran Dimitri Kantemir’in eserinde de 
bunu görüyoruz. Kantemir’in eserini beğenmeyen 
Hammer de, meşhur eserinde aynı yolu izlemiştir. 
Buna karşılık, Hammer’den sonra Osmanlı tarihini 
yazan W. Zinkeisen’in bu konularda Çin kaynakla-
rını aktaran Türkologlara dayandığını görüyoruz: 
Klaproth, Rémusat ve Deguignes gibi... Bu .yak-
laşım, giderek Türk tarihçilerinin de benimsediği 
egemen görüş haline gelmiştir. 

 Osmanlı dünya görüşünde ‘ırk’ ve ‘ulus’ kav-
ramları yoktu. Emevîler devrinde Araplarda olduğu 
gibi, Arap kökenli olmayan Müslümanları ‘Mevali’ 
sıfatı ile küçülten bir ayrım, Osmanlılara yabancı 

idi. Şer’î ilimlerden ve yardımcı disiplinlerden 
oluşan kapalı bir manevî dünya, Osmanlı düze-
ninde XIX. yüzyıl ikinci yarısına kadar egemen 
olmuştur. Osmanlılarda tarih anlayışı, silsilena-
meler şeklinde hikâye edilen kutsal bir tarihti. Bu 
anlayış içinde şecerelerini Hazreti Nuh’un oğlu 
Yasef’e kadar götürüyorlardı. Modern çağların 
ırk ve ulus tartışmaları içinde Hazreti Nuh’un üç 
oğlu, ayrı üç ırkın ataları haline geldiler. Ham (ve 
hamiler) siyahları; Sam (ve samîler) semitleri; 
Yafes ise beyazları temsil eder oldular. Böylece 
Osmanlılar, âdeta farkına varmadan, kendilerini 
Batılılarla birleştirmişlerdir. Osmanlılarda Kutsal 
Tarihi, vakanüvisler, çağlarının somut kronikleri 
ile devam ettiriyorlardı. Bu anlatım içinde ‘Türk’ 
sıfatı, daha çok köylüler ve Türkmen aşiretleri için 
kullanılan ve çoğu kez yanına ‘kaba’, ‘cahil’ gibi 
küçültücü sözcükler ilave edilen bir sıfattı. Hıris-
tiyan ve Yahudi toplulukları için kullanılan ‘millet’ 
kelimesi ise, modern ulus anlamına değil, dini 
cemaat anlamına geliyordu. 

Osmanlılarda ‘kimlik sorunu’nun ortaya çıkışı, 
XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı düze-
ninin varlığını devam ettirebilmekte karşılaştığı 
ciddi sorunlarla ilgilidir. Osmanlıların savaşlarda 
yenilmeye ve bağımsızlıklarını kaybetmeye baş-
ladıkları dönemde, bünyelerindeki ‘millet’ler de, 
Batı’daki ulusal hareketlerin etkisiyle kıpırdama-
ya başlamışlardı. Osmanlı bütünlüğü açısından 
tehlikeli olan bu hareketleri, Osmanlılar kısmen 
baskı ile, kısmen de bazı ‘reform’larla önlemeye 
çalışmışlardır. Bununla beraber, aynı zamanda, 
Osmanlıların etnik kökeni ile ilgili bir düşünce 
süreci de başlamıştır. Biraz önce değindiğim bölü-
cü niteliği dolayıcıyla, uzun süre siyasal akım 
haline gelemeyen bu eğilim, ‘Türklerin aslı’, ‘Türk-
lerin tarihi’, ‘Türklerin dili’ gibi sorunlar etrafında 
yoğunlaşmıştır. Gerçekten yüzyıllık bir süreden 
beri ‘Türklerin tarihi’ni yazmaya çalışıyoruz ve 
‘Türklerin aslı’nı araştırıyoruz. Aslında sorunun 
bu biçimde konulmuş olması, kendi irademiz ve 
seçeneklerimiz dışında belli cevapları da berabe-
rinde getirmiştir. Çünkü bu yaklaşım biçimi, daha 
önce sorulması gereken temel bir soruyu hasır altı 
etmiştir. O da XIX. yüzyılda kendini ‘Osmanlı’ ve 
‘Müslüman’ olarak tanımlayan bir topluluğun, ne 
gibi somut koşullarda ve ideolojik ortamda Türk 
olmayı seçtiği ve Türkleşmeyi benimsediğidir. 
Eğer felsefî bir terim kullanmak gerekirse, Türklü-
ğün fenomenolojisidir: Türklüğe temel teşkil eden 
somut toplum tabanıyla, Türk olma bilinci arasın-
daki ilişkinin, özgül koşulların da değerlendirilmesi 
yapılarak, ortaya konulmasıdır. Bu yapılmadığı 
sürece, ‘Türklerin tarihi’ sadece etnik açıdan yazıl-
maya mahkûmdur ve bu tarihe verilecek ‘değerler’ 
de, yarattığımız değerler değil, Batı ideolojisinin 
ona atfettiği değerler olacaktır. 

Osmanlılar, ‘kimlik sorunu’ üzerinde düşün-
meye başladıkları zaman, kültürlerinde bu konuda 
kendilerine yardımcı olabilecek düşünce araçları 
yoktu. Oysa Batı, kütüphane ve kataloglarıyla, 
bilimsel dernek ve kurumlarıyla, uzmanlaşmış 
yayınlarıyla  bütün  dünyaya egemen  olacak  bir 
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düşünce arsenali yaratmıştı. Sosyo-ekonomik 
azgelişmişlikle bir arada giden kültürel bir azgeliş-
mişlik içinde bulunan Osmanlı aydınları, bu kültür 
kıtasında düşünmeye başladılar. Eğer sabırlı bir 
çalışma ile Batı kültürünü özümleyebilseler ve 
buna kritik bir biçimde bakabilselerdi, sorun çok 
daha ileri bir çözüme kavuşabilirdi. Oysa, bunun 
önkoşulları yoktu. Osmanlı aydınları devletten 
bağımsız değildiler ve hepsinin de ortak amacı 
‘devleti kurtarmak’ idi. Bu yüzden Batı düşünce-
sine selektif bir biçimde ve savunma içgüdüsüyle 
baktılar. 

Osmanlı devletinde Türkçü hareketi baş-
latanlar kısmen Batı’daki antropoloji ve filoloji 
çalışmalarından yararlandılar; fakat daha ziyade 
Türkoloji araştırmalarına dayandılar. Daha 186-
9’da, Mustafa Celâleddin Paşa, Eski ve Yeni 
Türkler başlıklı eserinde, filolojik verilere dayana-
rak, Türklerin ‘Turo – Aryan’(!) bir ırk olduğunu 
kanıtlamaya çalışıyordu. M. Celâleddin Paşa’nın 
bu konularda sağlam bir formasyonu yoktu ve 
tezi ikna edici değildi. Yusuf Akçura, eserin, ‘şöyle 
böyle Avrupa metotları kullanılarak... Avrupa kay-
naklarından alınıp’ yazılmasını, yine de övgüye 
değer bulmuştur. 

Celâleddin Paşa’nın yaklaşımı, Türk aydın-
ları arasında fazla taraftar bulmadı. Son dönem 
Osmanlı tarihçilerinde aryan-turan sentezi konu-
sunda bir çaba göremiyoruz. Mizancı Murat 
efendi dahi,. eserinde ‘Türk cinsi, Hint - Avrupa 
eczasından biridir’ diye yazdığı halde, Türkleri 
Moğollarla birlikte ele alıyordu. Gerçekten Türkçü-
lüğün doğuşuna daha ziyade Türkologlar egemen 
oldular. 

Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları’nda, Türk-
çülüğün ilk döneminde Deguignes’in önemini 
belirtir ve bu akımın kurucularından Süleyman 
Paşa için şunları yazar : ‘...Memleketimizde ilk 
defa olarak Çin menbalarına istinaden Türk tari-
hi yazan Süleyman Paşa, bu eserde bilhassa 
Deguignes’i mehaz eylemiştir’. Ancak Türkçülüğü 
asıl etkileyen eser, yüzyılın sonuna doğru yayın-
lanan L. Cahun’un eseridir. Eser hemen Necib 
Asım tarafından Türkçeye çevrilmiş ve hakkında 
Osmanlı basınında övgüler çıkmaya başlamıştır. 
Cahun’un eseri hakkında daha önce bilgi verdim. 
Türkler hakkında epeyce ağır yargılar veren ve 
ciddi bir Türkolog tarafından ‘roman gibi’ diye 
nitelenen bu eserin başarı sırrı nerededir? Buna 
cevabı, Türkçü hareketin tümüyle değerlendiril-
mesi içinde arayalım. 

Osmanlı son döneminde, ulusal bir bilinç 
yaratma konusundaki fikir çabalarına bakarsak, 
bunların Batı’da aynı konulardaki kültürel ürünlere 
göre hazin bir fakirlik içinde olduklarını görürüz. 
Osmanlı aydınları bu dönemde Batı kültürünün 
üstünlüğünü kabul etmelerine ve Batı dillerini 
bilmelerine rağmen, bu kültüre üniversalist bir 
biçimde yaklaşamamışlar, savunma kompleksi 
ile hareket etmişler ve farkına varmadan Batının 
en kötü ideolojisinin etki alanına düşmüşlerdir. 

Cahun’da temel ilkeleri bulunan bu Türkçülük, 
siyasal program halini alarak Alman pan-germen 
hareketinin bir aracı olmuş; Parvus gibi Alman 
militarizminin ajanları Türkçülere yol göstermişler. 
Osmanlı ordusu Alman komutanlara teslim edil-
miştir. Bunun dışında, Osmanlı son döneminde 
aldığı biçimiyle Türkçülük, Türk tarihine de yanlış 
bir yaklaşım getirmiştir. Türklerin tarihte ulaştıkları 
en uygar seviye, beğenelim veya beğenmeyelim, 
XV. - XVIII. yüzyılları arası Osmanlı devleti olduğu 
halde, gözler eski Türk tarihine çevrilmiş ve saf bir 
Türk uygarlığı aranmaya başlanmıştır. Bir kısım 
Batı ideologlarının cevabı bile gerektiremeyecek 
ırkçı yargıları ciddiye alınmış ve bunların çürü-
tülmesi için kalemler seferber olmuştur. Osmanlı 
yıkılış döneminin yarattığı siyasal sorunlar içinde, 
aynı yaklaşım, İslâma ve Araba karşı kuşku, 
güvensizlik ve hattâ düşmanlık yaratmış ve böy-
lece hem kendi tarihimizle hem de yaşadığımız 
bölgeyle bağlantıyı koparan bir süreç başlamıştır. 

Burada şu soru sorulabilir : Her ülkede böyle 
‘romantik’ bir dönem olmamış mıdır? Bu yaklaşım 
tarihî evrimin zorunlu bir aşaması değil midir?. 
Ayrıca tarihi kökenlerinizle ilgili bilgilerimizi artıra-
rak yararlı olmamış mıdır? 

Cevaplara sonuncu sorudan başlayalım. 
Türkçü hareket, eski Türklerle ilgili bilgileri Çin 
kaynakları ile takviye etmişse de, o döneme çok 
büyük bir ışık tutmamıştır. Bu husus eski Türk 
toplumlarının niteliklerinden doğan bir güçlükten 
kaynaklanıyor. Kendi tarihlerini yazmayan, uygar-
lıklarının bol miktarda nesnel ürünlerini geriye 
bırakmayan ulusların tarihini, başka ulusların tari-
hine dayanarak yazmak güçtür. Bu yüzden Orta 
Asya tarihimiz, efsaneler ve destanlarla karışık bir 
biçimde bilinmeye devam etmiştir. Ziya Gökalp, 
meşhur Turan şiirinde, ‘İlim için müphem kalan 
Oğuz Hanı, kalbim tanır tamamıyla’ diyordu. Oysa 
birçok tarihçi, efsaneleri bilimsel gerçeklermiş gibi 
aktarmışlardır. 

Romantizmin zorunlu bir dönem olduğuna 
gelince, burada şu gerçeği gözden uzak tutma-
mak gerekir : Batı romantizminin aksine, Türk 
ulusçuluğunun romantik safhası, yerli bir kültür 
ürünü olmamıştır. Batının, uluslararası buhran 
koşullarında, politik amaçlarla Osmanlı aydın-
larına şırınga ettiği bir programdır. Bu politik 
programı ve bunun iletiliş mekanizmasını, bugün 
bile bütün yönleriyle ortaya çıkarmış değiliz. Fakat 
biliyoruz ki, ‘yönetici ulus’, ‘asker ulus’ diye Türkleri 
övenler (!) ve onlara Orta Asya’yı gösterenler, aynı 
zamanda Türkleri ‘anlayışı kıt’, ‘uygarlığa yete-
neksiz’ olarak görüyorlardı. Bizim romantiklerimiz, 
bunların fikirlerini —ve tabii sansür ederek— 
almışlar ve ‘asker ulus’la övünmüşlerdir. (Taner 
Timur. Yapıt. Sayı 5. Haziran-Temmuz1984)
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Rus muhalif çevreleri ile ilişkisinin sadece bir 
devrim hizmeti olmadığı Parvus’un bu operasyonun 
ardından birdenbire zengin olmasından bellidir. Bu 
büyük hizmeti karşılığında Almanya’dan Türki-
ye’de vagon ticareti, Avrupa’da kömür ve çelik işleri 
tekeli alıyor. Büyük servet ediniyor. Almanya-Rusya 
ve Türkiye arasında dolaşan bu adam, başlangıçta 
Rus devrimci hareketinin önde gelen simalarından 
biri. Iskra’nın ve Arbaiter Zeitung’un başyazarı. 
Weimar Cumhurbaşkanı Ebert’in akıl hocası. Par-
vus’un bir de Fransızca olarak yayınlanan Jeune 
Turc adıl bir derginin yazarı olduğunu öğreniyoruz. 
Türkçü Celal Nuri ve Ahmet Agayef bu derginin 
yazarları arasındadır ve kaynaklarda gazetenin 
sahibinin Sami Hirtzberg veya Günzberg adlı bir 
Musevi olduğu not edilmektedir.(24) Bir başka kay-
nak ise Le Jeune Turc’un, İbranice Ha-Mevaser ile 
birlikte siyonistler tarafından yayınlandığını haber 
vermektedir.(25) Troçki’nin deyişiyle “daima garip 
ve kararsız bir hal” sergileyen bu adam, Alman 
Ordusu ile de gizli kapaklı işler çeviriyordu. Payı-
nın ne kadar olduğunu bilemiyoruz; Rus rejimi 
bir ihtilalle yıkıldı ve Osmanlı’da iktidar değişimi 
sağlandı. İki ülkenin kaderi de Yahudi siyasetinin 
öngörüsü doğrultusunda gelişti. Rusya’dan üçüncü 
Aliya dalgası başladığında, Filistin artık Osmanlı-
ların değildi.

İngiltere nezdinde yapılan girişimler sonucun-
da Blafour Bildirisi yayınlandı. Siyonist bir devlet 
için kapı aralanmıştı. Bildiri, Lonr Arthur James 
Balfour tarafından ünlü Yahudi para babası Lio-
nel Walter Rotschild’e kişiye özel bir mektupla 
bildirilmişti.(26) Rotschild, Osmanlı borçlarını da 
üstlenecek kişiydi ve Alyans okullarının finans-
manını da o sağlamıştı. Türkçülük arayışlarında 
ilginin inişe geçtiği yıl sayabiliriz. Yeni bir yurt 
ufukta görünmüştü ve herhalde Türkiye artık geri 
plana düşmüştü. İkinci Savaş’a doğru giderken 
ortaya çıkan kafatasçı ve ırkçı yaklaşımın büyük 
bir yanlış anlama olduğu hiç anlaşılamayacaktı. 
Ölçüsüzdür; Türkçülüğün bir ölçü sorunu vardı ve 
ölçülerimiz Topal Derviş’in uydurduğu ölçülere bir 
türlü uydurulamayacaktı.

İçeridekiler

İçeridekiler mi? Mustafa Celaleddin Paşa’dan 
başlayalım. Polonyalı. Asıl adı Konstanty Borzec-
ki. Bütün diğer Türkçü Macar ve Polonyalılarla 
birlikte 1848 Devrimine katıldıklarını ve devrimin 
bastırılması üzerine Türkiye’ye sığındıkları not 
ediliyor. Rusya bunların iadesini isteyince Müslü-

man oluyorlar. Celaleddin, orduya giriyor ve kısa 
sürede kurmay subay oluyor. Sonra Paşa. Karadağ 
Savaşı’nda şehit oluyor. 

Arada yazdıkları ile Türklerin Ari olduğunu, 
İslamlaştıktan sonra Sami medeniyetiyle birle-
şerek ana medeniyetlerinden ayrıldığını iddia  
ediyor. “Mustafa Celalettin Les anciens turcs’de 
eski Yunan ve Latin kaynaklarına dayanarak ilk 
çağ kavimleri arasında Türklerin çok geniş bir 
yeri olduğunu iddia ediyordu. Filolojik bazı kayıt-
lara dayanan yazar ilkçağın kökleri bilinmeyen 
birçok kavimlerinin Türk kökünden geldiklerini 
söylüyor.”(27) Celaleddin Paşa Türklerle ilgili eserini 
Türkçe yazmamamış olsa da Türk Tarih Tezi’nin 
erken habercisidir. Görüşlerinin takipçisi oğlu 
Ferik Enver Paşa’dır. Mütareke yıllarında çıkar-
dığı “Edebiyat-ı Umumiye” dergisinde babasının 
tezlerini takip ediyor. Celalettin de tıpkı Cahun 
gibi bir jeune’dür. Bu onların “devrimci milliyetçi” 
olduğuna işaret ediyor. Ancak ne Cahun’un ne de 
Celalettin’in ne milliyetçisi olduğu saptanamıyor. 
Polonya’da, Macaristan’da denedikleri, olmayınca 
Türkiye’ye yöneldikleri açıktır. 

Yusuf Akçura, fırtınalı yaşamına karşın Cela-
lettin’in münzevi bir hayat yaşadığını yazıyor. 
Erkanı Harbiye mirlivalarından Ömer Paşa’nın 
kızıyla evleniyor. Seferde değilse Üsküdar’da 
Karacaahmet mezarlığına bakan küçük bir evde 
münzevi bir Türk aile hayatı yaşıyor. Bu vaktiyle 
çok sevdiği musiki ve dans partilerinden uzak dur-
duğu anlamındadır.(28) 

İçeridekilerin hepsinin Siyonizmle ilişkisi var 
mı, bilemiyoruz. Ancak, 1908 tarihinin; bu Jön-
türk devrimi demek oluyor, siyonizm açısından 
önemli olduğu açıktır. “Dünya Siyonist Örgütü 
içindeki belli başlı akımlar, Herzl’in Filistin’in 
akıbetini Osmanlı sultanıyla görüşmesi örneğin-
de olduğu gibi, öteden beri kendilerine Filistin’in 
kapılarını açacak anahtarın İstanbul’da olduğuna 
inanmaktaydı. Ne var ki, II. Abdülhamid’in istibdat 
rejiminde bu konuda somut bir başarı elde edileme-
mişti. 1908 Devrimi’yle durum değişti.”(29) Aynı 
kaynakta bildirildiğine göre bundan 3 yıl sonra 
İstanbul’daki yahudi gençlerinin yüzde 90’ı siyonist 
olmuştu.

1908 Devrimi’nin ardından özellikle Meclis-i 
Mebusan’da bir siyonizm tartışması açıldığını, tar-
tışmada siyonizme sert tavır alanların Gümülcineli 
İsmail liderliğinde Ahali Fırkası’nın kurduğunu(30) 
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öğreniyoruz. 1909 ‘da yapılan İT Kongresin’de de 
hararetli siyonizm tartışmaları yaşanmıştır.

Devrimin hemen ardından İstanbul’daki İngiliz 
Elçiliği’nin hazırladığı raporda, İttihatçılarla ilgili 
olarak şunlar söyleniyor: “...Türkiye’nin görünme-
yen hükümetinin Talat beyin yönetimindeki 
Büyük Doğu olduğu anlaşılmaktadır... Genç Türk 
hareketini şu anki durumuyla incelersek, için-
de, Araplar, Rumlar, Bulgarlar ve Ermeniler gibi 
Osmanlı azınlıklarından ziyade Türk ve Yahudi 
olduğunu görürüz... Yahudilerin, ekonomi kafa-
sına sahip olmayan Türkleri tuzaklarına düşürüp 
şaşırttıktan sonra... Filistin ya da Babilonya’da bir 
özerk Yahudi devleti kurulması amacıyla, İsra-
il’in kutsal saydığı toprakların sahibi olan Türkler 
üzerinde nüfuz sahibi olmak istemeleri doğaldır. 
Türklere Yahudilerin bu ülkeye şartsız göçünü 
kabul ettirebilirlerse bir taşla iki kuş vurmuş ola-
caklardır. İsrael’in yıllardır hayalini kurduğu, Rusya 
ve Romanya’da esaretteki milyonlarca dindaşını 
Türkiye’ye getirmek, oradan da Mezopotamya’ya 
aktarmaktı. Yabancı Yahudilerin bu şartsız göçü-
ne karşılık, Yahudilerin de özverileri, kendi 
anadillerinden vazgeçmek, Türkçeyi kabul etmek 
ve de Türk borçlarının hemen tamamını üstlenmek 
olmuştur. Selanik komitesinin en nüfuzlu üyelerin-
den biri olan ve Yahudi asıllı olduğu söylenen Dr. 
Nazım Bey, sadık adamı olan Selanikli dönme Faik 
Bey (Toledo) ile birlikte ICA’nın(Yahudi Koloni-
zasyon Cemiyeti) Paris Şubesini ziyaretle açıkça 
Romanya’dan 200 bin Yahudiyi Mekedonya’ya ve 
birkaç milyon Rus Yahudisini Mezopotamya’ya 
yollamak tezini açıklamıştır.”(31) İngiliz raporuna 
göre Osmanlı parlamentosundaki dört Yahudi mil-
letvekili korkunç derecede anti-siyonisttir. Ancak 
bu, Filistin’in yurt seçilmesine itiraz anlamı-
nı taşımaktadır. Osmanlı milletvekilleri, yurdun 
Mezopotamya olmasını savunmaktadır. Türkiye’de 
kalmak fikrinin ağır bastığı bellidir. “Vatandaş 
Türkçe konuşacaktır” ve Türkçe konuşan Yahu-
diler artık Türk olacaktır. Paylaşımda geç kalmış 
Almanya bu siyonist projenin arkasındadır. Rus-
ya’da şiddetli bir anti-semit dalga vardır. İngiltere 
Yahudi finans çevrelerinin ve Osmanlıya nüfuz 
etmiş Yahudilerin Alman çıkarlarına hizmet etti-
ğine inanmakta, ajanları aracılığıyla her yerde 
siyonistleri izlemektedir.(32)

İngiliz istihbarat raporu şöyle devam ediyor: 
“Genç Türklerin hedefi... İran, Mısır, Yunanistan, 
Bulgaristan’a karşı şoven politika izlemektir ama 
bunların hepsi, Avrupalı, yani çoğunlukla Yahudi 

bankerlerin orduyu beslemeye gerekli para yetiş-
tirmesine bağlı. Rusya’daki Yahudi ve aşırı Ermeni 
(Taşnak) ihtilalcileriyle de ilişkileri var. Bunlar ara-
cılığıyla Rusya’yı zayıflatmayı tasarlıyorlar. Turanlı 
Macar kardeşleriyle de Yahudiler aracılığıyla temas-
ta olup Afganistan ve Hint müslümanları arasında 
sempatik akımlar yaratmaya çalışıyorlar.”(33) Goloğ-
lu’nun fikri de hem dönmelerin hem de yahudilerin 
siyasal eğilimlerinin anti-Slav ve anti-Yunan olduğu 
yönündedir. Sempatileri ise Avusturya-Macaristan 
ya da Türkiye’ye yöneliktir.(34) Yunanlılarla tarihsel 
sıkıntıları vardır, Slavlar ise Yahudilere yönelik en 
büyük tehdittir. 

Bu dönem içinde Rotschild’in parasıyla kuru-
lan Alyans okullarında da siyonizme karşı bir tepki 
olduğunu biliyoruz. İç savaştır ve ittifakların cephe-
de kurulduğunu ve cephede bozulduğunu düşünmek 
gerek. Yunan idaresi altında kalan Alyans okulları 
sıkıntı yaşıyordu; Helenler ile Yahudiler arasındaki 
rekabet ise Helenler’in Yahudilere pek hoş duygu-
larla bakmamasına neden olmuştu. Ege’de Yunan 
işgali sırasında yaşananlar, farklı bir içsavaş tasöiri 
vermektedir: “Türk Kurtuluş Savaşı Yunanlıların 
yenilgisiyle sonuçlandı. Küçük Asya’nın batısında-
ki kentlerde yaşayan Yahudi nüfusun çoğu, savaş 
sırasında İzmir’e kaçtı. Aydın, Turgutlu, Manisa 
ve Urla’daki Alliance okulları tahrip edildi ve bir 
daha açılmadı. İzmir’deki okullar ise, 1922 yılında 
Yunanlıların geri çekilmesi ve Türk askerlerinin 
kente girmesi esnasında gerçekleşen büyük yan-
gından mucize eseri kurtuldu.”(35) Mucizenin bir 
de Selanik’te ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün 
İzmir yanarken, bir tek Rum ve Ermeni evinin 
kurtulamamasına karşın Yahudi binasına zarar 
gelmemesinin nedeni de bu mucizede saklıdır: 
1917’de Yunanlılar Selanik’teki Yahudi mahallerini 
yakacaklardır.(36) 

Bu hava içinde, Osmanlı Yahudilerin gelgitler 
içinde olmaları ve çelişkili bir tutum sergilemele-
ri doğaldır. Her biri, Macar, Polonya ya da Türk 
milliyetçiliği yaparken, aslında Yahudiliğe hizmet 
ettiği kanısındadır. Bunun en tipik örneklerin-
den biri Türkçü Avram Galanti’dir. Bir yandan 
Alyans okulları ile bağlantı içinde Fransız kültü-
rüne angaje iken, öte yandan bu okullarda eğitim 
dilinin Fransızca olmasını eleştirmiştir. Bir yandan 
Abdülhamit’in sansür görevlisi olarak çalışmış, bir 
yandan da Mısır’a kaçarak Jön Türklerin adamı 
olmuştur. Bir yandan Türkçe eğitim için çırpın-
makta, öte yandan İspanyolca’dan “milletinin 
mesut günlerinin hatırası” olarak söz etmekte-
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dir. Biyografisinin yazarı, Türkçü Galanti’nin aynı 
zamanda Siyonist olduğunu belirtmektedir.(37) 
“Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyasının bu en 
ateşli militanı, Mustafa Kemal’i ancak “Musa”ya 
benzeterek övebilmektedir. “... Mustafa Kemal, 
‘Türk peygamber’inden çıkarak İbranilerin dur-
bin(uzağı gören) peygamberlerinden Eremiya’nın 
vasfına layık oluyor. Eremiya kitabındaki ‘Seni 
milletlere peygamber nasb ettim’ sözleri kendisine 
yakışır... ‘Kanunlarımız, ancak dünyevi ihtiyaç-
lardan mülhem olacaktır’ diyen Mustafa Kemal, 
peygamberlik sahasında Musa’ya benziyor.”(38) 

Osmanlı İmparatorluğu içinde siyonist hareket 
nazik bir dünya dengesi içinde faaliyete girişmiştir. 
Türkçülüge birkaç bakımdan mecburdular, Türkçü 
oldular. “İttihadı İslamcılar’dan İngilizler, Turan-
cılar’dan Ruslar ürküyordu. Fakat her ikisi de 
Almanların işine geliyordu. Bunun için Alman-
ya’nın Ortadoğu politikasında Türklerin bir yandan 
İttihad-i İslam’cı bir yandan Turan’cı olmalarını 
istiyorlardı. Nitekim iki fikir de Almanya’nın Doğu 
siyasetini kuvvetlendirmek için Almanya’da besle-
niyordu. ‘Der İslam’ dergisi Prusya’nın himayesi 
altında idi. Kurucusu Prusya maarif nazırı oldu. 
Macarlar ve Almanlar ‘Turan’ fikrini filolojik ve 
tarihi bakımdan beslediler. Birinci Dünya Sava-
şı içinde Berlin’de Almanların topladıkları ‘Türk 
Kavimleri Kongresi’ne Türkiye’den Hüseyinzade 
Ali, Yusuf Akçura vb. katılmışlardı.”(39) İslamcı 
hareket içindeki rollerinin ne kadar olduğunu da 
henüz bilemiyoruz. Ancak Yalçın Küçük, tekke 
ve tarikatlar içinde Yahudi asıllıların oldukça etkili 
olduğunu ileri sürmektedir.

Kohen

Moiz Kohen Türkleşme akımının ileri saftaki 
neferlerindendi. Bir hahamın oğluydu kendisi de 
hahamlık eğitimi almıştı. Selanik Alyans Oku-
lu’ndan yetişti. İsmini Munis Tekinalp diye 
değiştirdi. Yazar, gazeteci, avukat ve tüccardı. Pek 
Kemalist ve kimilerine göre de pek fırsatçıydı. 
Yakın zamanda hakkında yazan Liz Behmoaras, 
“Kitabımda da belirttim. Kohen’in yaptıklarında 
her şey iç içe. Çıkar da var, ülkesine hizmet isteği 
de, inanç da...” diyor. (40) Gazetede Behmoaras’ın 
anlattıkları şöyle:

“-Kürt olup da “Türkçülüğün Esasları”nı yazan 
Ziya Gökalp ile “Türkçülük”, “Türk Ruhu” adlı 
kitapları kaleme alan Moiz Kohen’in buluşmasını 
nasıl yorumluyorsunuz?

-Moiz Kohen, Ziya Gökalp’i yeni bir Kabalist 
olarak görüyor. Onun Kürt kimliğinden haberi bile 
yok bence. Gökalp’in ideolojisi, kendini arayan bir 
adama çok cazip geliyor.

-20’li yaşlarındayken, “Türkçe konuşalım, 
Türkleşelim...” demeye başlıyor Moiz Kohen. Bunu 
bütün hayatı boyunca da sürdürüyor. Ne kadarı, 
yaşadığı ülkeye vefa ne kadarı kendince, cemaatine 
iyilik?

-Hepsi var. Ayrıca o dönemde, Osmanlı Yahu-
dilerinde Türkleştirme akımı yaygın. Moiz Kohen 
onların en ileri saftaki neferlerinden. Çünkü Türk-
leştirme söz konusu dönemde Yahudiler için trendy 
bir şey. 

-İttihat ve Terakki’nin çalışmalarına da katılı-
yor. Ki dernekte Sabetaycılar da var. Zaten Selanik, 
Sabetaycılığın üssü durumunda. Ama onlardan hiç 
söz etmiyorsunuz kitapta...

-Çok pratik bir sebepten dolayı... O kadar çok 
söz edildi ki Sabetaycılardan, benim kitabımda da 
eksik kalsınlar diye düşündüm. Elbette Kohen’in de 
Müslüman arkadaşları içinde Sabetaycılar vardır. 
Özetle Kohen’in biyografisinde vazgeçilmez bir 
ayrıntı olmadığı için ilgilenmedim.

-Kendine hayrı olmayanın başkasına hiç olmaz 
denir. Kime hayrı dokundu Moiz Kohen’in sizce?

-Kendine hayrı dokunduğunu söylemek zor. 
Belki uzun vadede Yahudi cemaatine, yaşadığı 
ülkeyle uyum içinde yaşama yollarını gösterenler-
den biri: Ya kalk git ya da burada yaşayacaksan, 
buranın bir vatandaşı gibi hisset diyenlerden... 

-Kohen’in samimiyeti konusunda ne düşünü-
yorsunuz?

-Attığı her adım için samimi olduğunu söyleye-
mem. Ama bazılarında, “Kemalizm” kitabında ve 
bu konuyla ilgili düşüncelerinde samimi bence.

-Tarihçiler bu kitabı nasıl değerlendiriyor, araş-
tırdınız mı?

-Kemalistler, Moiz Kohen’in iyi bir Kema-
list olduğunu düşünüyor. Konuştuğum tarihçilerin 
çoğu, bu kitabı son derece ciddiye alınması gereken 
bir inceleme olarak görüyor. 
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-Milli ekonomiyle ilgili yazılar yazarken Varlık 
Vergisi’ne maruz kalıyor. Evini satmak zorunda 
kalıyor. Niye onu koruyan kimse çıkmadı, onca 
çalışmasından sonra?

-Onu koruyanı, kollayanı çıkmıştır belki de biz 
bilmiyoruz. Varlık Vergisi öylesine keyfi bir uygu-
lamaydı ki, aksi takdirde belki varlıklı olmamasına 
rağmen daha da büyük bir miktar tarh edilirdi ona; 
60 yaşını geçmiş olmasına rağmen Aşkale’ye de 
yollanırdı.

-İki kez aday olduğu CHP’yi, Varlık Vergisi 
söz konusu olunca, gerçekten partiye duyduğu 
inanç yüzünden mi savundu?

-Kitabımda da belirttim: Her şey iç içe, çıkar da 
var, ülkesine hizmet isteği de, inanç da... Mutlaka 
tavır alınacaksa hadi diyelim ki burada çıkar ağır 
basıyor çünkü hayatta en çok istediği şeylerden biri 
politikaya atılmak.

-Moiz Kohen’in, yazmayı düşündüğünü gün-
lüklerinde belirttiği son kitabının adı “Musevi 
Mucizesi”. Ömrü yetseydi yazacaktı kitabı. Bu size 
ne ifade ediyor?

-Kitabın ismine bakılırsa Museviliği ön plana 
çıkaracak bir kitap yazmayı planlıyordu. 

-Bu durumda yeğeninin e-postası doğru ola-
maz mı sizce?

-Belki de bütün o hayal kırıklıklarının sonunda 
köklerine dönme kararı almış olabilir. Ama “Yahu-
diden konsolos olmaz” sözünü o e-posta dışında 
doğrulatamadığım için gene de kesin bir şey söy-
leyemem.”

Samimi olduğundan kuşku duyulmayacaksa, 
hem Türçülük yapmanın hem de siyonist olmanın 
samimiyete halel getirmediğine inanmak gerek. 
Tekinalp, 1909 yılı Aralık ayında Hamburg’ta yapı-
lan Dünya Siyonist Kongresi’ne Selanik Delegesi 
olarak katılıyor.

Teorisine göre “Türküm diyen her ferdi ırkına 
bakmaksızınTürk kabul etmeli”. Oğuz Çetinoğ-
lu’na göre “Ziya Gökalp’in sözlerini; ‘Irken Türk 
olmayanların da Türk kabul edilmesi gerektiği’ 
şeklinde yorumlaması, kendi konumu ile ilgili bir 
değerlendirme olarak kabul edilebilir. Ancak Teki-
nalp’in samîmi bir Türkçü olduğunda şüphe yoktur. 

Tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ile Türk Milleti’ne 
ve Türkçülüğe ne ölçüde hizmet ettiği ise tartışma-
lara açıktır.” (41) 

Aynı makalede bu tartışma şöyle yürütülü-
yor: “Diğer taraftan Tekinalp’in Türkçülük fikrini 
benimsemiş olmasını da fazla büyütmemek gerekir. 
Bu hükme; ‘Müşterek Vicdan’ başlıklı makalesin-
deki şu cümleler üzerine varıyoruz: ‘Fransa’da 
Fransız, İngiltere’de İngiliz, İtalya’da İtalyan olan bir 
Musevî’nin Türkiye’de hemen Türk olmaması için 
hiçbir sebep yoktur.’ Bir başka cümlesinde aynen 
şu ifâdeyi kullanıyor: ‘Yahudi, kendini Osmanlı 
hissetmesine rağmen Yahudi olarak kalabilecektir.’ 
Bunun anlamı açıktır: ‘Şeklen Türk görünsen bile, 
aslında Yahudi’sin!’ Bir başka cümlesinde ise şu 
tehlikeli hedefi gösteriyor: ‘… ve merhum Theodor 
Herzl’in dileği olan; Yahudilerin kendi toprakları 
olmasını istiyorsak, bu topraklar Türkiye’dir.” (42) 

İşte Tekinalp’in Türkçülüğü bu minval üze-
redir. Türk derken kastettiği Türkler değildir. 
“Beyaz Türkler”i biliyoruz ve herhalde sözü edilen 
Beyaz Türklerdir. Beyaz Türkler’in yeni yurdu-
nun Türkiye olduğuna inanan bir Yeni Türk için 
aşağıda yazılanların anlamı biraz “Hermönatik” 
bilgisi gerektirmiyor mu? “Turan yaşıyor. Fakat 
Çinli pençesi ve Rus çizmesi altında. Turan, esir ve 
mahkûm. Turan, hakir ve mazlûm. O’nu bu halde 
bırakmak, Turancılık için en büyük zillettir. Gözü-
nü açmış, milletini tanımış her Türk’ün en birinci, 
en mübrem, en mukaddes vazifesi, O’nun imdadına 
koşmak ve O’nu Çin ejderi ile Rus kartalının kanlı 
tırnaklarından kurtarmaktır. Türk şahsiyetleri hep 
bu vazife ile mükelleftirler.” (43) 

Tekinalp, mensubu bulunduğu dînin temel 
öğretilerini içeren ‘On Emir’ ile, emrin hükümle-
rini adapte ederek Türkiye’de yaşayan Musevîlere 
şöyle sesleniyor: 1- Adlarını Türkleştir. 2- Türkçe 
konuş. 3- Havralarda duâların hiç olmazsa bir 
bölümünü Türkçe oku. 4- Okullarını Türkleştir. 5- 
Çocuklarını memleket okullarına gönder. 6- Ülke 
işlerine karış. 7- Türklerle düşüp kalk. 8- Cemaat 
ruhunu kökünden sök. 9- Millî iktisat sahasında 
vazife-i mahsusanı yap. 10- Hakkını bil.(44) Turan, 
arz-ı mavud ise, on emrin gerekleri yerindedir. Yeni 
bir Türk ve yeni bir Türkçülük için açı işte budur.

1935’e gelindiğinde, Türkiye’de Tekinalp’in 
“Yeni Türk” olarak adlandırdığı bir yeni millet 
doğmuştur. Yeni bir târihe, “Allah”tan vazgeçip, 
“Tanrı” diye adlandırdığı yeni bir yaratıcıya ina-
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nan yeni bir millet. Yeni Türk başka bir kafaya, 
başka bir devlete, farklı bir ekonomiye ve yeni bir 
dile sâhiptir.(45) Tekinalp’e göre bu yeni Türk’ün 
soyadını da değiştirmesi yerindedir; İslam adla-
rını bırakıp Türk adları alacaktır artık. Yaban’ın, 
kendini sürgüne attığı o köyde bulamadığı her şey 
“Kemalizm” olarak varolmaktadır.

“Kemalizm”de laik bir ulus yaratmaktan söz 
ediyordu ancak lâiklikten ne anladığını ise söyle-
miyordu. İslamdan arındırılmış bir Türklük istediği 
bellidir. Yer yer Kemalizmi yeni bir din olarak algı-
lama eğilimi de sezilen Tekinalp’i heyecanlandıran 
şeyin sadece düşünsel olmadığı bellidir. “O; Türk-
lüğe etnik açıdan değil, kültürel açıdan bakıyor, 
kültürümüzü de Cumhuriyetle başlatıyordu. O’na 
göre Osmanlı Devleti’nin varlığı, Türk Kültürü ile 
bağdaşmayan İslâmiyet’in gölgesi altında kalmıştı. 
‘Bu gölgeden uzaklaştıkça aydınlanma gerçekleşe-
cektir’ diyordu.”(46) 

Tekinalp, 1956 yılında Fransa’nın Nice şeh-
rine yerleşti. Aynı yıl iki defa Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’na yazılı olarak başvurdu ve konsolos-
luk görevi istedi. Militanlığını yaptığı Cumhuriyet 
Halk Partisi değil Demokrat Parti iktidardaydı. 
İsteği reddedildi. 1961 yılında Nice şehrinde öldü 
ve vasiyeti üzerine oradaki Musevî mezarlığında 
toprağa verildi. Dediği gibi, “kendisini Türk hisset-
mesine” karşın hep “bir Yahudi olarak” kaldı. Bir 
kısım Yahudimiz için Türklükle Yahudilik arasın-
daki mesafe bu kadar kısaydı.

Mehmet Mehdi

Peki Mehmet Ziya Gökalp neydi? Yüksek 
öğrenimi İstanbul’da Baytar Okulu’nda. Son sınıfta 
okuldan kovuluyor. Diyarbakır’da küçük memur-
luklar buluyor. Diyarbakır gazetesinde yazmaya 
başlıyor. Mehmet Ziya, Ziyaettin ve Ziya adlarıyla 
şiirler yayınlıyor. Peyman gazetesini çıkarıyor. Psi-
kolojik olarak hasta olduğu bu dönemde intihara 
teşebbüs ediyor. Tedavisini yapan Abdullah Cev-
det tarafından İttihat ve Terakki’ye kazandırılıyor. 
Ailesinin dinci ve muhafazakar olması bunalımının 
nedeni olarak gösteriliyor. Sıktığı kurşun kafasında 
kalıyor. Bu, düşüncesindeki gelgitlerin nedeni sayıl-
malıdır. Peyman’da Mehmet Mehdi takma adını 
kullanıyor. Mehdiye inanmaya devam ettiği şek-
linde alabiliriz.(47) Başlangıçta Osmanlıcıdır. Sonra 
tekrar “dönüyor.” Ülken, “Ziya Selanik’e gidince 
şiddetli bir ruhi dönüş(conversion) geçirdi. Bu fikir-

leri bıraktı” diyor. Kürt Mehmet Mehdi’nin Türkçü 
olması Selanik’tedir.

Baytar Mektebi günlerinde İbrahim Temo ve 
İshak Sukûti ile ilişki kuruyor. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ne katılıyor. 1898’de tutuklanıyor ve bir 
yıl cezaevinde kalıyor. Serbest bırakıldıktan sonra 
Diyarbakır’a sürgüne gönderiliyor. 1908’e kadar 
Diyarbakır’da küçük memuriyetlerle idare ediyor. 
2’nci Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki’nin 
Diyarbakır şubesini kuruyor. 1909’da Selanik’te 
toplanan İttihat Terakki Kongresi’ne Diyarbakır 
delegesi olarak katıldı. Bir yıl sonra, örgütün Sela-
nik’teki merkez yönetim kuruluna üye seçildi. 
1910’da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terak-
ki İdadisi’nde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da 
“Genç Kalemler” dergisini çıkardı. 1912’de Ergani 
Maden’den Meclis-i Mebusan’a seçildi, İstanbul’a 
taşındı. Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer 
aldı. Derneğin yayın organı “Türk Yurdu” başta 
olmak üzere Halka Doğru, İslam Mecmuası, Milli 
Tetebbular Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İçti-
maiyat Mecmuası, Yeni Mecmua’da yazılar yazdı. 
Bir yandan da Darülfünun-u Osmani’de sosyoloji 
dersleri verdi. 

1’inci Dünya Savaşında Osmanlı’nın yenil-
mesinden sonra tüm görevlerinden alındı. 1919’da 
İngilizler tarafından Malta Adası’na sürgüne gönde-
rildi. 2 yıllık sürgün döneminden sonra Diyarbakır’a 
gitti, Küçük Mecmua’yı çıkardı. 1923’te Maarif 
Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı’na 
atandı, Ankara’ya gitti. Aynı yıl İkinci Dönem 
Türkiye Büyük Millet meclisi’ne Diyarbakır mebu-
su olarak girdi. 1924’te kısa süren bir hastalığın 
ardından İstanbul’da yaşamını yitirdi. 

Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecinde yeni 
bir ulusal kimlik arayışındaydı. Türk toplumu ken-
dine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle, Batı’dan 
aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaş-
ma çabası yatıyordu. “Türkleşmek, İslamlaşmak, 
Muasırlaşmak” diye özetlediği bu yaklaşımın kül-
türel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi de İslamcılıktı. 

1918’de “tehcire karışmak” suçlamasıyla yargı-
lanıyor ve Malta adasına sürülüyor. Yeni hükümet 
Ziya’yı ödüllendiriyor; telif ve tercüme heyeti baş-
kanı ve mebus oluyor. 1924 ölüyor. Sürgünden 
sonra yazdığı bir yazıda şunları yazıyor: “Milli 
misak bize etnoğrafik bir sınır çiziyor. Bu sınırın 
içinde kalan yerler Türklerle Kürtlerin sakin olduğu 
yerlerdir. Milli proğramımız yeni topraklarımızın 
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dışında hiçbir Türk köyünün kalmasına razı olma-
dığı gibi, hiçbir Kürt köyünün de ayrı düşmesine 
razı olamaz. Bundan dolayı Musul’da, Bağdat’ta, 
Kürtlerle yahut Türklerle meskün ne kadar yer 
varsa anavatana kavuşturmak vatan ödevlerimizin 
en mühimlerindendir.”(48) 

Cemil Meriç onu şöyle anlatıyor: “Ziya Gökalp 
budala bir adamdı tam manasıyla. Ağaoğlu budala 
değildi. Haris bir adamdı. Ziya Gökalp ayran buda-
lasıydı. Cahil bir adamdı. Son derece ümmiydi. 
Evvela Selanik’te pohpohladılar; İttihad Terakki, 
emellerine alet etti. Politikanın bütün büyüklerine, 
Enver’e, Talat’a, Mustafa Kemal’e sen -haşa- Allah-
sın, sen Peygambersin diye kasideler yazdı.

Büyük milliyetçi, milliyet nazariyecisi oldu... 
Ben Ziya Gökalp’in bazı yazdıklarını eleştirdim. 
Bazı şeyler var ki münakaşa edilir. Bazı şeyler var 
ki münakaşa edilemez. Ben hiç kimsenin münaka-
şa edemeyeceği şeyleri eleştirdim. Türkiyat, Türk 
perestlik diyor. Türkköri kelimesi Türk perestliktir. 
Türkiyat da, Türkolojidir diyor.

Türkköri bu manaya hiç gelmez. Madrabazlık 
yapmıştır. Bütün söyledikleri yanlıştır. Bunları 
dünyada mevcut bütün lügatlarla ve vesikalarla 
ispat ettim. Niçin bunu yaptığımı anlattım. Bitirdim 
hikayeyi. Hiç kimse ağzını açıp cevap vermedi. 
Herkes kızdı. Buyrun canım hata etmiş olabilirim. 
İnşallah hata etmişimdir.” (49) 

Mehmet Ziya, Türkçü olmasına rağmen Türk 
değildi; şaşırmıyoruz. Ancak Kürt görünmesine 
rağmen Kürt olmaması da mümkündür. Önemli 
olan, içinde Türk olmayan Türkçü bir siyasetin bir 
parçası olmasıdır.

İçindeki “siyaset”in ötesinde, adındaki iddiaya 
rağmen Türkçülüğün içinde etnik vurgunun son 
derece zayıf olduğu da açıktır. Türkçülerin Türk 
olmamasının, Türkçülüğün Türklükle ilgisini en 
aza indirdiği de söylenebilir. Hangi sebepten kay-
naklanıyor olursa olsun, Türkçüler, Türkçülüğü 
etnik değil kültürel bir mesele olarak alıyorlar ve 
Türk olmak için “his” kaçınılmaz oluyor. His, etnik 
boşluğu doldurmak içindir ve his varsa mutluluk ta 
kaçınılmazdır; “Ne mutlu Türküm diyene” sözü 
işte bu hisli duruma işaret ediyor. Bizim milliyetçi-
lik teorimizde ne mutlu ki, etnik bir temel yoktur. 
Dolayısıyla köken açısından hislere bakmanın bir 
yolu bulunmuyor ve sonradan bunu yapmak iste-
yenlerin ellerinin boş kaldığını öğreniyoruz. (50) 

Yaban, duygusaldır. Aradığını, umduğunu 
bulamamışlığın hırsıyla yazıldığı bellidir. Yaban, 
hep kurguladığını arar: Hayal kırıklıkları da, hayal 
kırıklığımız da buradan kaynaklanıyor. Artık yeni 
bir gerçeğimiz var; o köyde, o köyün yanındaki 
yalçın kayalıklarda kurgusunu arayan yabanları-
mız yoktur. 

Artık biliyoruz... Tanrı Dağı kadar Türküz ve 
Hira Dağı kadar Müslüman! Kurguyu görüyoruz 
ve gerçeği arıyoruz. Aldığımız mesafeyi görmek 
için zamana ihtiyacımız var. Geriye doğru bak-
tığımızda görebildiğimiz şu: Dün kurgu gerçek 
sanılıyordu, şimdi gerçek kurgu sanılmaktadır. 
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 Talat Paşa, İttihat Terakki’nin sivil kanadının 
lideridir. Bu örgüt ustası, İttihat Terakki’nin temel 
yapıtaşlarının oturtulması ve cumhuriyete kadar 
uzanan tarihsel süreçte devlete katkılarıyla önemli 
bir konumdadır. Edirne’de bulunduğu sıralarda 
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Terakki’yi derinden etkilemiştir. Etkileri günümüze 
kadar uzanan, Türkiye-Museviler, siyonist örgütler, 
İsrail -Türkiye ilişkilerinin temelleri İttihatçıların 
bu güçlü adamının izlerini taşır. 

Aliya, Erez İsrael’e yani Nil’den Fırat’a kadar 
olan, vaadedilmiş Kenan ülkesi topraklarına göç 
demektir. Bu topraklara gelene “ole” yani yükseğe 
çıkmış deniyor. Çünkü, bu topraklarda yaşamak bir 
farz, dini bir vecibe...Talat Paşa hem mason hem de 
Bektaşi. Halifebaba Turgut Koca’nın geriye bıraktı-
ğı önemli belgeden bunu bir kez daha öğreniyoruz. 
Talat Paşa, Edirneli ancak hiç kuşkusuz Selanik ile 
çok yakın bağı var...

Gençliğindeki intihar girişimin izini ömür boyu 
taşıyacak olan M. Ziya Gökalp, Diyarbakırlı. Dedesi 
yörenin ünlü fikir insanlarından birisi. Gökalp’i çok 
etkileyen babası Tevfik Efendi, memur; vilayetin 
resmi gazetesinin müdürlüğünü yapmış, istatistiki 
salname yazmış, Diyarbekir Tarihi isimli bir kitabı 
var; en son görevi de nüfus işlerini idare etmek. 
Annesi Zeliha Hanım da eşraftan bir ailenin kızı. 

(Ali N. Göksel, Ziya Gökalp : Hayatı-Eserleri, 
Aktaran: Mehmet Karakaş, Türk Ulusçuluğunun 
İnşası, s.166) Namık Kemal ile Nazım Hikmet 
akrabadır. Bunu açacağız. Ahmet Mithat, Namık 
Kemal ve Ziya Gökalp’in ortak bir paydaları da 
hepsinin mason olması. Ahmet Mithat Efendi’nin 
bir de melami olduğunu biliyoruz. (Toplumsal 
Tarih, Ocak 2002) Yasemin Pirinçcioğlu’nun 
dedesi Arif Fevzi Pirinçcioğlu’nun babası ile Ziya 

Gökalp’in annesi kardeş. Arif Fevzi Bey, Ziya 
Gökalp’in dayısının oğlu. Anlatıma göre, Arif Fev-
zi’nin babasının kız kardeşlerinden, diğer üç kız 
kardeşten olan çocukların birisi Cahit Sıtkı Tarancı, 
diğeri Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif. Demek ki, 
Cahit Sıtkı, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp üçü 
teyze çocukları. Yasemin Pirinçcioğlu’nun annesi-
nin, geçenlerde ölen Halide Edip’in asistanı da olan 
Hayrunisa İnci Hanım’nın teyzesi Selçuk Yaşar’ın 
annesi. Yani, Hayrunisa İnci Hanım’la, Selçuk 
Yaşar teyze çocukları. Hayrunisa İnci Hanım yakın 
zamanlarda vefat etti ve Teşvikiye’den kalkan cena-
ze Zincirlikuyu’ya gömüldü.  

Pirinçcioğlu’nun anlattıklarında ismi geçen 
Vefik Pirinçcioğlu, Varlık Vergisi’nin başındaki 
kişi. 

Dönemin etkin dergisi Yeni Mecmua’da Moiz 
Kohen’le (Tekin Alp) birlikte yazan Ziya Gökalp, 
dönemin ideolojisini yansıtan solidarizmin (daya-
nışmacılık, bağlılık) de yine Moiz Kohen’le birlikte 
yerli versiyonunun da en büyük teorisyenleri. Ziya 
Gökalp’in kıymeti haiz olarak gördüğü ve en çok 
methiyeler düzdüğü kişiler de Talat Paşa ve Mus-
tafa Kemal.  Yazan: gokyuzu 27 Nisan 2003 www.
f27.parsimany.net)

50-Geçtiğimiz günlerde bir gazetemiz, elinde ölçü 
aletiyle kafatası ölçmeye çalışan Nihal Atsız’ın 
kafatası ölçülerinin Türk çıkmadığını haber verdi. 
Ancak ne yazık ki “ne çıktığını” öğrenme şansımız 
olmadı. Türk değilse, başka bir “ırk” olmalıdır.

Türkçülüğün Kökenleri ya da Milli Türkçülüğe Giriş
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“Kürt Sorunu” Bitince...

S. Zeki TOMBAK

Başlığın şaşırtıcı olduğunu elbette biliyorum. 
İki açıdan şaşırın lütfen. Birincisi “Kürt sorunu 
ne zaman bitti de, haberimiz olmadı?” şaşkınlığı 
olsun. Diğeri ise, aşağıda okuyacağınız adı, bütün 
önemsizliğine ve bütün ciddiyetsizliğine rağmen 
yazarınız nasıl buraya koyabildi, sorusundan kay-
naklansın. Amacım şudur; Kürt sorunu gibi sadece 
son kalkışmada on binlerce insanın hayatını kaybet-
tiği, on binlercesinin sakat kaldığı ve bunun kat kat 
üstünde insanın hapse girdiği, köyünden, evinden 
kovulduğu, ölçüsüz acıların yaşandığı ve hala akan 
kanın durmadığı bir sorun hakkında, hangi hafiflik-
le konuşulabilmekte olduğu görülebilsin. Sözümona 
sorunun önemini kavramış görünen başka hafiflik 
örneklerine yazının derginin muhtelif bölümlerin-
deki “eklerinde” değineceğiz. Siz onları görünce 
tanıyacaksınız.

Ali Atıf Bir, adı bu oluyor, Hürriyet’teki “yerin-
de” şöyle söylüyor: “ ‘Kürt Sorunu’ bitince Erdoğan 
düzeliyor.” (16 Ekim 2005). Bir’in kastettiği, TNS 
Piar şirketinin “liderlerin form grafiği” araştır-
masındaki değişimler. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
form grafiği “Kürt sorununun” konuşulduğu Ağus-
tos ayında ciddi bir gerileme göstermişken; Kürt 
sorununun “gündemden düştüğü”, Avrupa Birliği 
konusunun daha çok konuşulduğu Eylül ayında 
yeniden yükselmeye başlamış. “Demek ki Tayyip 
Erdoğan ‘Kürt sorununu’ gündeme taşıdıkça puan 

kaybediyor, duyurulur. ‘Kürt sorunu’nun gündem-
den çıkması ile Devlet Bahçeli de eylülde 1.4 puanlık 
bir form kaybetmiş.” 

Bu insanilikten ve ciddiyetten tamamen azade 
dilde, “Kürt sorunu”; tam da başbakanın Diyarba-
kır’da söylediği gibi, gayrı ciddi ve gerçekdışı bir 
zemine kaymakta ve “Erdoğan’ın bir sorunu” halini 
almaktadır. Erdoğan ve takımı için Kürt sorunu; 
“Kürt realitesini tanıyoruz” diyen Süleyman Demi-
rel’in; uçakta “Sorunu Bask modeliyle çözeceğiz” 
diyen ve fakat ayağı yere basınca inkar eden Tansu 
Çiller’in ve “AB yolu Diyarbakır’dan geçer” diyen 
Mesut Yılmaz’ın yaklaşımında olduğu gibi; medya 
önünde ve medya ile birlikte yapılan bir “halkla iliş-
kiler” gösterisinden ibarettir.

Hatırlayalım: PKK/Kongre-Gel örgütü, kap-
samlı bir “eve dönüş” yani af yasasının çıkarılması 
talebiyle savaşı yeniden başlatma kararı almıştı. Bu 
kararın uygulanması önce AB’nin 17 Aralık zirvesi 
sonrasına bırakıldı. Yaz başında mayınlı, C-4’lü 
tuzaklarda, çatışmalarda ölenler çoğalmaya başladı. 
Bu arada ülkenin çeşitli yerlerinde geçmişte hemen 
hiç örneği görülmemiş linç girişimlerinin yaşanır 
oldu ve gidişatın hayra alamet olmadığını söyleye-
rek duruma müdahil olan bir grup aydının başlattığı 
insiyatifle Başbakan temas etti. Görüşmeci heyetin 
bileşimi “garanti altına alındıktan sonra” yapılan 
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görüşmede Başbakan karşı karşıya olunan şeyin 
“Kürt sorunu” olduğunu telaffuz etti. Ve  ardından 
gittiği Diyarbakır’da “geçmişte devletin de hataları 
olduğunu” söyledi. Elbette her konuda olduğu gibi, 
Kürt sorununun da  kendisinin “şahsi sorunu” oldu-
ğunu ilan etmeyi ihmal etmedi. Kongre-Gel, bütün 
bunları bir olumlu adım saydığı gerekçesiyle önce 
20 Eylül’e kadar, sonra bu süre 4 Ekim’e uzatıldı, 
“eylemsizlik” ilan etti.

Peki ne oldu? Başbakan ve hükümeti için, gös-
teri yapılmış, 3 Ekim öncesinde AB kulisleri için 
bir dizi mesaj daha üretilmişti. Ali Atıf Bir belki de 
haklıdır, hükümet açısından, yeniden ilgilenmeye 
mecbur olacağı tarihe kadar, “sorun bitmiştir.” 
O tarihse gelmekte gecikmemiştir, adı Şemdin-
li’dir ve 9 Kasım günü bir kitapçıyı bombalamaya 
çalışırken “ortak”larıyla, JİT (Jandarma İstihbarat 
Teşkilatı) kimliğiyle, emniyetin üstüne kayıtlı araç-
la, isim listeleriyle vs. dünyanın en müptezel “derin 
devleti”, Şemdinli’de iş üzerinde yakalanmıştır.

Öncelikle manzarayı kısaca özetleyelim:

Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi 
ve yargılama sürecinde, Öcalan’ın görüşlerinde, 
SSCB’nin çözülüşüyle birlikte bölge ve dünyadaki 
güç dengelerinde ortaya çıkabilecek kaymaların 
görülmesinden kaynaklanan değişiklikler, geç-
mişteki stratejik yaklaşımdan radikal bir kopuşa 
dönüştü. Bu değişimin ipuçları önceden de görü-
lüyordu. Ama bu defa Öcalan gerçek bir kopuşu 
ortaya koydu. Geçmişte “uluslararası bir sömürge” 
olarak tanımlanan Kürdistan’ın silahlı mücadele 
yoluyla “kurtarılması” ve bağımsız, birleşik bir 
Kürdistan devletinin kurulması hedefleniyordu. 
Bu defa Kürdistan’ın her parçası için, özellikle de 
Türkiye Kürdistanı için demokratik cumhuriyet 
temelinde bir gelişme öngörülmekteydi. Bu çerçe-
vede Öcalan, kendisinden başlayan bir imha girişimi 
dışında silahlı mücadelenin artık dönemini kapattı-
ğını, gerillanın sınırdışına çıkacağını söylüyordu. 
Gerçekten de PKK’nin silahlı gücünün büyük 
bölümü sınırdışına çıktı. Çatışmalar neredeyse 
bitti. Devlet, hem de MHP’nin iktidar olduğu bir 
dönemde idam cezasını ortadan kaldırdı. Bölgede 
rahatlama olunca çok sınırlı da olsa köye dönüşler 
başladı. 

Ancak bu çatışmasız dönem, devlet  ve  hükümet-
ler tarafından sorunun temellerinin zayıflatılacağı, 
bir bakıma çözümün şartlarının oluşturulacağı bir 
şans olarak ele alınmadı. Her zaman “silahlı kalkış-

ma varken/kan akarken demokratikleşme olmaz”, 
“Verilen her hak örgütün kazanımı olarak görü-
lür” gerekçesiyle, çözüm yönünde adım atmaktan 
kaçınan ve halka karşı suç işleyen en küçüğünden 
en büyüğüne, işkenceciler, Yeşil benzeri katiller 
dahil “memurlarını” kendi yasalarından koruyan 
ve kaçıran devlet ve siyasetçileri; bu defa da “zafer” 
havasına girdiler. “Zafer kazandık, örgütü yendik, 
ayaklanmayı bastırdık, tadını çıkaralım!.” Biraz 
da bu zihniyetin sonucu olarak, örgütün en önem-
li talepleri arasında yeralan “eve dönüş” yasası, 
öncekiler kadar itici bir “pişmanlık” yasası olarak 
çıkarılabildi. Yasadan yararlanmak için başvu-
ranların tamamına yakını, zaten cezaevlerinde 
bulunan itirafçılardı. Binlerce faili meçhul cina-
yetten pek azı aydınlatılabildi. Devletin cinayetleri 
aydınlatma, katilleri cezalandırma yönünde dişe 
dokunur bir çabası olsaydı; kendi başına bu bile 
yaraları iyileştirici bir etki yapabilirdi. Bu konuda 
bir gayret gözlenmedi. Köye dönüş için devlet pek 
az çaba harcadı. Köylerini terke zorlanmış insanla-
rın mallarına el koymuş “korucular” küstürülmek 
istenmedi. Mağdurlara tazminat verilmedi, yardım-
cı olunmadı. Kürtçe kursu açmak isteyenlere bile 
akılalmaz zorluklar çıkarıldı. Sonra da PKK’nin 
“İnsan anadilini para vererek öğrenir mi, kurslar 
kapansın, devlet Kürtçeyi okullarda öğretsin”  yak-
laşımı nedeniyle kurslar kapanınca, “Gördünüz mü 
talep yokluğundan kurslar kapanıyor” diye sevi-
nildi. Devlet televizyonundan kısa bir süre yapılan 
Kürtçe yayın bile bir marifet, bir lutuf gibi sunuldu, 
Kürtçe yayın yapmak isteyen özel kanallara ve rad-
yolara zorluk çıkarma tutumu halen sürmekte.

En önemli değişim, bölgede Olağanüstü Hal’in 
kaldırılmasıdır. Ama olağanüstülüğün son bulma-
dığı aşikardır.

Sorunun Zemini Değişiyor

Kısacası, Türkiye’nin egemenleri siyasi kör-
lüklerini bir kere daha ortaya koydular. Son yüzyıl 
içinde Irak’ta sürekli ayaklanma ve silahlı müca-
delelerle; İran’da 1946’da, kısa sürede bastırılmış 
olsa bile, devletleşerek; Türkiye’de Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in sözleriyle 28.si bastırılmış 
ve 29.su da kısmen sönümlenmiş görünen ayak-
lanmalarla; Suriye’de sayısal azlığa rağmen sık sık 
çatışma ve gerginliklerle kendini ortaya koyan bir 
“vak’a” ile karşı karşıya olduklarını göremediler. 
Eğer böyle görebilselerdi, aralarındaki siyasi bağ-
ların, ilişkilerin, yaşam ortaklığının düzeyi çok 
büyük farklılıklar arzetse bile, parçalardan birinde 
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ortalığın sütlimanlaşmasının çözüm veya “kalıcı bir 
durum” anlamına gelmeyeceğini de kavrayabilir-
lerdi. Dahası, Kemalizmin İngiliz emperyalizmiyle 
zımni bir anlaşmasının sonucu olduğunu söylemek 
mümkündür, Türkiye Cumhuriyeti’nin “Ortado-
ğu” ile ilgisini kesmesi; buradaki sorunlarda bölge 
halklarından değil, emperyalistlerden yana tutum 
almasının, Türkiye’nin bölgeden kaynaklanan 
ve büyük güçlerin çıkar çatışmalarıyla beslenen 
sorunlardan azade olması anlamına gelmeyeceğini 
bilebilirlerdi. Aynı şekilde, bölgenin 19. yüzyıldan 
bu yana büyük sömürgeci ve emperyalist güçle-
rin ilgi odağında olduğu bilindiğine ve her gücün 
etkinliğini artırmak için bölgedeki her gerilime 
içerden/dışardan müdahale ettiği gerçeği her örnek-
te yaşandığına göre, sadece Türkiye/İran/Irak ve 
Suriye’nin Kürt meselesini kuşatabileceği düşünül-
mezdi. Ancak bu devlet Tansu Çiller’in Başbakan 
olabildiği bir devlet... Aynı zamanda halka karşı 
işlenmiş suçları örtbas edilen, kanunlardan korun-
muş suçluların derin devlet zannedildiği bir ülke... 
Nasıl olsa halk sahipsiz... Uyuşturucu işi yapan, 
haraç toplayan, adam kaldırıp malına, mülküne el 
koyan ve bunların yanı sıra rejim muhalifi olduğu 
düşünülen insanlara karşı binlerce faili meçhul 
cinayetle sürdürülen “siyasetin” icracılarının derin 
devletçilik oynadığı bir tarihi dönem... Üzerinde 
derinleşilmiş, elli yıllık, yüzyıllık stratejiler oluş-
turmuş; bu doğrultuda siyaset üreten, yürüten ve 
kurumlaşan bir “derin”likten eser yoktur. Derinlik 
halk düşmanlığında, eroin işindedir.

Tam da bu nedenlerle, ABD’nin Saddam reji-
mini devirmek üzere Irak’a girmesiyle başlayan 
sürecin, birinci Körfez savaşından bu yana, yer yer 
Türkiye’nin de katkısıyla Irak Kürdistanı’nda baş-
layan oluşumun devletleşmesinin önünü açtığı ve 
açacağı kavranamadı. Irak’ta Talabani Irak Devlet 
Başkanı yapılırken, Barzani Kürdistan Federatif  
Devleti’nin Başkanlığına seçildi. Bu durum Kürt 
meselesinin Türkiye’deki görünümünü de değiş-
tirdi. 

Devlet, “sınır ötesi” harekatlarla Kuzey Irak’ta-
ki Kürtlerin siyasi hayatına da müdahale etmiş 
olsa bile, kendi Kürt sorununu PKK sorunu olarak 
görüyordu. Irak’taki gelişmelerle birlikte sorun 
Kürtlük davası olarak, asıl mecrasında akmaya 
başladı. Asıl mecra dememizin nedeni şudur: Dev-
let PKK’nin kendisini geçmişte Marksist/Leninist 
olarak nitelendirmiş olmasından pek memnundu. 
Böylece SSCB’nin yıkılmasıyla Batı blokunun 
bütün örgütleri içinde uzun süredir yeralmış, büyük 

ordusuyla batı sisteminin güvenliği için her türlü 
göreve gönüllülükle talip olmuş, bu ordu eliyle 
kendi içindeki sol ve ilerici güçleri sık sık batının 
güvenliği adına ezmiş bir devlet olarak, batıdan 
sonsuz bir destek görecek ve PKK’nin tecritini 
sağlayabilecekti. En çok batı içinde yeralan, ama 
Türkiye ile tarihten gelen milli problemleri mevcut 
Yunanistan gibi bir ülke  burada istisnai bir tutum 
takınabilirdi. Ancak SSCB’nin çöküşünün hemen 
sonrasından başlayarak PKK de sosyalist süslerin-
den vazgeçmeye yöneldi. Ve zaten ne Kürt halkı 
tarafından, ne Ortadoğu’da çıkar mücadelesi yürü-
ten büyük güçler açısından bu örgütün sosyalistliği 
ayırdedici bir unsur olarak görülmekteydi. Kürt 
halkı, PKK’yi Z. Abidin Kızılyaprak’ın söylediği 
gibi, “Kürtlük davası için mücadele eden en büyük 
örgüt” olarak görüyordu. Dışardan bakanlar açı-
sından da PKK sosyalist bir örgüt değil, bir “Kürt 
örgütü” olarak göründü.

Bununla birlikte Güney’deki devletleşme, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nden önce Öcalan tarafından bir 
tehdit olarak kavrandı. Öcalan Güneydeki devlet-
leşmenin, sosyalistlik iddiasıyla da, “demokratik 
cumhuriyet” açılımıyla da, “demokratik konfede-
rasyon” fantazileriyle de gerçekte ilgilenmeyen; 
ama orada bir Kürt devleti kurulmakta olduğunu 
gören ve bunun heyecanını duyan “örgüt tabanının” 
dikkatini ve sempatisini güneye çevirmesi ihtima-
lini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir çabaya 
girişti. Bu çaba etkili oldu mu? Kısmen ve geçici 
bir etki yaratıldığını söylemek mümkün. PKK’nin 
yeniden kurulması ve ateşkese son verilmesini, 
çatışmaların yoğunlaştırılmasını ve Demokratik 
Toplum Hareketi/Partisi ile yapıldığı iddia edilen 
“yeni açılımı bu çerçevede değerlendirmek gerekir. 
İran Kürdistanı’nda, Mahabad’da PJAK’ın temsil 
ettiği silahlı kalkışma “açılım”ı ve daha küçük çapta 
olmakla birlikte Suriye Kamışlı’daki gerginliği de 
PKK’nin Güney’e karşı mevzilenmesi, konumunu 
güçlendirme çabası olarak görülmelidir.

Evet, PKK’nin sosyalizm iddiasından vazgeç-
mesi, bu örgütün etkilediği insanların pek azını 
ve çok sınırlı bir biçimde etkilemiştir. Hatta silah-
lı mücadeleye son verildiğinin ilan edilmesi de, 
kitle ilişkilerinde bir sarsıntı yaratmamıştır. Ancak 
Kuzey Irak’taki Kürt devletleşmesi karşısında, Öca-
lan’ın ve örgütünün yığın bağlarını koruyabilmesi 
çok zorlaşacaktır. Osman Öcalan ve arkadaşlarının 
ayrılıp başka bir örgüt kurmaları kendi başına 
önemli değildir; ancak bir başlangıç oluşturmuştur. 
Belki yığının temel eğilimlerini temsil bakımından 
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Osman Öcalan ve arkadaşlarından çok daha güçlü 
bir figür olarak İshak Tepe’nin Öcalan’a “Ada 
şeyhi”, PKK’ya “İmralı tarikatı” diyerek, Genel 
Başkan Yardımcılığı görevi de üstlendiği partisin-
den ayrılması ve harekete sert eleştiriler yöneltmesi 
çok daha önemli bir “boşalmanın” habercisidir. 
İshak Tepe, Serbesti Dergisi’ne verdiği mülakatta 
Öcalan ve PKK’yi Kürt halkının zamanını çalmak-
la eleştirmekte ve yapıldığı ilan edilen her açılımın 
halkın zaman ve enerjisinin doğru bir mecrada 
akmasını engelleme amacına yönelik olduğunu 
söylemektedir. Pek çok aile son yirmi yılda ağır 
acılar yaşadı. İshak Tepe ve ailesi en ağır acıları 
yaşayan ve yaşadıklarından yakınmayan, inanç ve 
özlemlerinden bir milim olsun vazgeçmediği apa-
çık görülen ailelerden birisidir. 

Dolayısıyla, orta vadede silahlı çatışmanın da, 
yeni açılımların da halkı tutamayacağı bir noktaya 
doğru sürecin gelişmesi muhtemeldir.

Diğer taraftan hareketin farklı alanlardaki kad-
rolarında, Güney’deki gelişmelerin etkisi olarak 
anlaşılabilecek eğilimler gözlenmektedir. Karayı-
lan’ın aşağıda aktarılacak görüşlerinin, Öcalan’ın 
Federe Devlete karşı çıkışından farklı bir ton içer-
diği açıktır. Federe Devletin ve ABD’nin denetimi 
altındaki topraklarda yaşayanların İmralı’da yaşa-
yandan farklı bir dille ve ses tonuyla konuşmakta 
olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Kürt sorununun zemini, Türkiye 
devleti için hızla değişmektedir. 

İşler Eskisi Gibi Değil...

Türkiye solu/sosyalistleri için de Kürt sorunu, 
uzun yıllardır PKK’nin varlığı, tezleri ve siya-
setleri üzerinden kavranmaktaydı. Elbette başka 
sosyalist yapılar vardı, milliyetçi/islamcı grup ve 
çevreler vardı. Ama hem büyüklüğü ve etkinliği, 
hem de solun dilini konuşmakta oluşu nedeniyle 
sorunu PKK üzerinden görmek bir kolaylık sağ-
lıyordu. Aynı sendikalarda, aynı cezaevlerinde, 
aynı miting alanlarında, Kürt siyasal hareketi ve 
sosyalist hareket birlikteydi. Şimdi Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün, Kuzey Irak’ta 
durumun değiştiğini, geçmişin iki aşiret karakterli 
örgütünün şimdi devletleştiğini, dolayısıyla Federe 
Devleti kabullenmek gerektiğini söylediği gibi, 
sosyalist hareket için de, etkisi giderek büyüyen bir 
faktörün görülmesi ve sorunun o girdiyi de hesaba 
katarak kavranmaya çalışılması gerekiyor. Bunun 

önemi doğrudan milliyetçilik temelinde bir etkinin 
kavranmasında değil; aynı zamanda bu milliyet-
çiliğin ABD’nin ve AB’nin de desteğini arkasına 
almış olmasındadır. Bu desteğin Türkiye sınırları 
içinde de kitle hareketinin kendisini daha güvende 
hissetmesine ve cesaretinin artmasına yolaçtığını 
da görmek gerekir. 

Dolayısıyla Türkiye devleti, eski alışkan-
lıklarını sürdürerek, Şemdinli’de fitili ateşleyen 
bombalama türünden işleri sürdürdüğünde; hem 
Şemdinli’de, hem Yüksekova’da, hem Hakkari’de, 
hem Mersin’de ve başka yerlerde diri bir yığın tep-
kisiyle karşı karşıya kalacaktır. Gerçekten de uzun 
bir savaşın sonunda hem çok ağır bedeller ödemiş 
ve hem de yenilmişlik psikolojisi yaşamış; dolayı-
sıyla yorgun bir halkın, bölgedeki disiplinli, bilinçli 
eylemi ve diriliği dikkat çekicidir ve bu diriliğin 
gerisinde de PKK’nin veya DTP’nin becerisinden 
ziyade, bu yapılara da sirayet etmiş olan Güneyin 
manevi etkisi olsa gerektir. 

Diğer taraftan ABD’nin ikircimsiz biçimde 
Kürt Federe Devletini desteklemesi ve PKK’ye 
karşı Türkiye’nin bütün ısrarına rağmen herhangi 
bir yaptırım yoluna gitmemesi; bölgedeki yığın 
eylemi için de cesaretlendirici olmuştur. Basında 
yeralan Hakkari Valisi Gürbüz ve diğer devlet 
görevlilerinin açıklamalarından öğrendiğimize 
göre, yığın eyleminin içinde, eylemi koruyan ve 
devlet güçlerine ateş açan silahlı unsurlar vardır. 
Atılan sloganlardan birisi de “PKK, milisini des-
tekle/milisine sahip çık”  şeklindedir ve Murat 
Yetkin’in yazdığına göre halk arasında Kandil’den 
yeni ekiplerin yola çıktığı fısıltısı etkindir.

Bu hal yenidir. PKK 1990’ların başında kent 
merkezlerinde gerilla ile yığın eylemini birleştirme 
noktasına geldiğinde Vedat Aydın’ın cenazesi esna-
sında görüldüğü gibi, topluluk üzerine sınırsız bir 
şiddetle saldırılmış ve bu iki gücün organik eylem 
geliştirmesinin önü, daha başında kesilmiştir.

Elbette Yüksekova’da olduğu gibi, cenaze kal-
dıran kalabalığın üzerinden F-16 uçurmak da yeni 
bir haldir. Sincan’dan tank geçirerek islamcı hükü-
mette “balans ayarı” yapabilirsiniz; ama sistemden 
hemen hiçbir şey almayanların bu yoldan balans 
ayarı zor görünüyor.

AB içinde Türkiye devletinin “terörle mücade-
le” tezinden çok, Kürtlerin “özgürlük mücadelesi” 
tezine  sempati duyan yönetimlerin olduğunu bili-
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yoruz. Sonuçta resmi olarak karşı çıkılmasa da, 
devletin uygulamalarının dikkatle izlendiğini ve 
“aşırı güç kullanımı” veya “insan hakları ihlali” 
gibi eleştirilerin derhal yükselebileceğini tahmin 
edebiliriz. Buna karşılık, evet 11 Eylül’den sonra 
ABD’nin ve Kaide’nin Londra’da metro saldırısın-
dan sonra İngiltere’nin “terör”e karşı çıkardığı yeni 
yasalar, bizim 12 Eylül günlerini mumla aratacak 
gibi görünüyor. ABD’nin, Temsilciler Meclisi’nde 
yürürlüğünün 10 yıl daha uzatılmasına “evet” 
denilen patriot yasası, “terör suçlularının” hakim 
önüne çıkarılmadan yıllarca tutuklu kalmasına izin 
veriyor. Basın mensupları bu yasaya göre istenirse 
kaynaklarını açıklamak zorunda vs. “İngiliz Mode-
li”nde ise “terörist olduğundan şüphelenilen”lerin 
“başından vurulması” uygun görülüyor. “Şüphe 
üzerine” vurdukları ve masum olduğu anlaşı-
lan kişi için “özür dilemek” ise İngiliz polisinin 
“uygarlığının” kanıtı olarak köşe yazılarında dile 
getirildi. Doğrudur. “Başka bir yerde” olsa o kişi-
nin “esasen terör örgütü ile ilişkili olduğunu” ispat 
edecek kanun adamları olur; ayrıca vurulduktan 
sonra eline kirli bir silah tutuşturulur, bacak kadar 
çocukların üzerine kalaşnikof bırakılırdı. Basından 
öğrendiğimize göre İngiliz polisi hükümetten şu 
yetkileri istemekteymiş: 

- Terörü övmek suç sayılsın.

- Şüphelilerin gözaltı süresi 14 günden 3 aya (90 
gün) çıkarılsın.

- Terör bağlantılı internet sitelerine elektronik sal-
dırı düzenleme ve kapatma yetkisi verilsin. Bu 
sitelere giriş terör suçu sayılsın.

- Sınır Koruma Birlikleri adı altında yeni bir 
güvenlik örgütü kurulsun.

- Kaynağı sorgulanmadan, telefon kayıtları mahke-
mede delil sayılsın,

- İtirafçı teröristlere ceza indirimi yasası hazırlan-
sın. Bu yasaya hüküm giymiş teröristler de dahil 
edilsin.

- Şirketlere, özel güvenlik sistemleri kurma mecbu-
riyeti getirilsin.

- Özel güvenlik şirket görevlileri, ihtiyaç halinde 
polisin emrine verilsin. vs.vs.

Geçmişte “silah taşımaması” ile övülen İngiliz 
polisi şu sıralar elinde otomatik silahlarla metro 
istasyonu civarlarında dolaşıyor ve Londra’da da, 
New York’ta da “şüphe” üzerine yoldan geçen her-
kesi çevirip üst araması yapıyor.

Peki düne kadar gözaltı süresini kısaltın, işken-
ceye son verin, yargınızı bağımsızlaştırın, DGM’leri 
kaldırın vs. diyen “Batı”dan, bu defa da yeniden 
gözaltı süresini uzatın, işkence işini el altından 
sürdürün, uçakta vs. işkence tesisi kurun telkini; 
İngiltere’deki ve Amerika’daki terörle mücadele 
uygulamalarını örnek alın baskısı gelirse ne olur, 
devletin Kürt sorununu “kendince” çözmesine bu 
yöntemlerin bir katkısı olur mu? 

Açıkça söylemek gerekirse ABD ve İngilte-
re’deki uygulamaların pek çoğu Türkiye’de fiilen 
uygulanamaz. “PKK ve Öcalan lehine slogan atan-
ları” tutuklamaya kalkılsa, bu işin hangi yasaya 
göre yapılacağı henüz belli olmamakla beraber, 
binlerce belki on binlerce kişiyi tutuklamak gere-
kecektir. “Terör örgütünün sembollerini taşıyanlar” 
tutuklanacak olsa, al ordan da binlerce yeni tutuk-
lu. O işin dur yeri de yok. Sarı yeşil kırmızı renkleri 
yanyana gören görevliler, bayraklıyı da, saç bağlıyı 
da, kazaklı, gömlekliyi de, fularlıyı da içeriye tık-
maya kalkınca, içersi mi kalabalık, dışarsı mı belli 
olmayacaktır.

Ve sorun şu ki, bu baskıların uygulanma kabili-
yetinin olmaması bir yana, sorun, “ayrılmakla bile” 
çözülmeyecek biçimde derinleşecektir.

Sorunun bütünlüğü içinde, PKK’yi de içeren, 
ancak onun temsil ettiğinden çok daha geniş bir 
çerçevede kavranmaması halinde çözüm imkanı 
görünmüyor. Hele “amatör derin devlet” numara-
larıyla, vatandaşın dükkanına bomba atıp kaçarak, 
sonra da üstünde dosyalarla, krokilerle, isim liste-
leriyle yakalanarak bu iş çözülmez. Aksine, kendi 
vatandaşına karşı bu kadar cevvaliyet ve kahraman-
lık gösterenlerin, meşhur “çuval” işindeki “basiretli 
tutumu” zihinlerde bir izahat bulamaz. En berba-
tı da, bombalanan kitapçının “Kandil dağındaki 
Murat Karayılan ile telefon görüşmelerinin tesbit 
edildiği” haberini basına veren yetkililerin yediği 
halttır. Adamın “suçu varsa” dükkanını mı bomba-
layacaksınız? Savcıların, mahkemelerin işi nedir?

En önemli nokta şudur ki, devlet ve hükümet-
ler, Kürt sorununun eşitlik ve özgürlük temelinde, 
başka bir deyişle demokratikleşme ile, herkesin 
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lehine olacak şekilde çözümü için son fırsatları da 
elinden kaçırmakta ve Erdoğan’ın kurnazlıklarıyla 
günü kurtarmaya çalışmaktadır.

Güney PKK’yi de İçine Çekiyor

Güney’deki gelişmelerin PKK tabanını da 
etkilediğine ve Öcalan’ın bu etkiyi kırmak için yap-
tıklarına yukarıda değinmiştik. Esasen Güney’in 
bu çerçevedeki etkisinin Kürt milli davası bakı-
mından bir meşruiyet içerdiği ortadadır. Güneyde 
devletleşilmiştir. Bu yapı henüz Federe Devlet sta-
tüsündedir. Ancak Barzani açık açık, bu durumun 
geçici olduğunu, bağımsız bir devlet kurmanın, 
her millet gibi Kürtlerin de hakkı olduğunu ve bu 
hakkın şartları ortaya çıktığında kullanılacağını 
söylemektedir. Bu görüşün PKK tabanına ters 
gelmesi için ne gibi bir sebep olabilir? Öcalan’ın, 
“milliyetçiliği” eleştiren teorik yazıları mı? Sos-
yalizme yeni bir soluk kazandırma iddiası mı? 
Demokratik konfederalizm saçmalığı mı? 

Tabanı Güneyin nüfuzundan uzaklaştıracak ve 
PKK’nin gücünü bu yönden gelişecek bir erozyon-
dan kurtaracak iki unsur olabilir: Birincisi örgütün 
üst ve orta kademe kadrolarında, uzun yıllar süren 
sosyalizm iddiasının geride bıraktığı anti-emper-
yalist birikimdir. Olabilirdi ki bu birikim, ABD 
himayesinde bir ulusal hareketin ne o ulusa, ne 
komşularına bir özgürleşme, bir onurlu gelecek 
sağlamayacağı gerçeğini, bir siyasi kazanım, bir 
sınır çizgisi yapabilirdi. İkinci unsur ise, bu örgü-
tün, Güney karşısında ezilmeyeceği “bir başarı” 
ortaya koymasıdır. Başarı sorunun, sorun olmaktan 
çıkmaya başlamasıdır. Açıkcası böyle bir başarıya 
PKK kadar ve belki daha çok, Türkiye devletinin 
ihtiyacı vardır.

Savaşın başlatılmasıydı, “Öcalan irademdir” 
kampanyasıydı, “PKK’nin 28. kuruluş yıldönümü” 
idi, yeni “açılımlar”dı, hepsi PKK’nin “özsavun-
ması” anlamında değerlendirilebilir. Ancak Güney 
etkisi, sadece tabana nüfuz eden bir şey değil. Fiilen 
Güney’de yaşayan ve orada hem Federe Devletin ve 
hem de bu devletin arkasındaki ABD’nin “oluru” 
ile mevcudiyetini sürdüren PKK üst düzey kadro-
sunun zihnine de, Güney, en kötü yanından nüfuz 
edebilir. Güney’in en kötü yanı, Amerikan emper-
yalizminin himayesinde devletleşmedir. 

Elbette Federe Devlet statüsü ve gelecekte 
bağımsızlık umudunun canlı  tutulması; içinde 
milliyetçi, liberal ve hatta marksist Kürtlerin de 

bulunduğu geniş bir kesimi heyecanlandırmakta-
dır. Bu heyecan içinde ve Türkiye’yi yönetenlerin 
akılsızlığı ve zalimliğine duyulan öfke içinde, bu 
kesimlerin marksist olanlarına bile sürecin ABD 
emperyalizmi ve işgalle ilişkisi bir problem gibi 
görünmemektedir. Burada Z. Abidin Kızılyaprak 
kardeşimizin “Ortadoğu’da yanyana düşme halleri” 
teorisine işaret edelim. Beşikçi hocamız ise hiç bir 
ek izahata ihtiyaç duymadan “İsrail tarzı”nı tavsiye 
bile etmekteydi. 

ABD himayesi bir yana, İsrailleşme ihtimali 
üzerine söylenenleri, biz abartılı ve yanlış buluyo-
ruz. İsrail, siyonist ırkçılığın Arap toprağını işgali 
ve buraya dünyanın dört bir tarafından Yahudi top-
lamasıyla oluştu. Siyonizm hem işgalcidir ve hem 
de yayılmacıdır. Yayılmacı ideolojisinin yarattığı 
hayaller olmasa bu derleme toplama nüfusu, o zor 
ve geldikleri yerle kıyaslanamayacak kötülükte 
iklim, tabiat ve hayat standardı şartlarında yaşama-
ya ikna etmeleri de mümkün olamazdı. Dolayısıyla 
İsrail bölge halklarına düşman ve sadece varlığını 
borçlu olduğu ve karşılığında çıkarları için bir 
askeri üs rolü oynamayı vaadettiği emperyalizmle 
iyi ilişkiler içinde olacaktır. Kürtler ise bu bölgenin 
binlerce yıldır var olan halkıdır. Buradaki mevcudi-
yetlerini kimseye borçlu değillerdir. Komşularının 
hiçbirisiyle de beş on, elli, yüz yıllık komşuluğa 
sahip değillerdir. En yeni komşuları bin küsur yıl-
dır, Türklerdir. Dolayısıyla devletleşme sürecinde 
yaşanan ABD desteği, eğer Kürtler ölçülü davran-
mayı başarırlarsa ve hazır ABD emperyalizminden 
destek bulmuşken herkese kan kusturayım türü 
“Balkan milliyetçiliği”ne yol açmazsa, Kürt devle-
tini İsrailleştirmez. Dolayısıyla İsrailleşme iddiası 
abartılıdır. Ancak “Ne olmuş, pekala İsrail örneği 
üzerinden yürünebilir.” diyen Kürt “mütefekkirle-
ri” vardır. Böyle zihni ve ruhu sakat mütefekkirler 
için devletleşilsin de, kimin desteğinde ve kime 
benzeyerek olursa olsun, farketmez., iyidir. Bu 
meşrebi genişliğin, Kürtlere ve komşularına büyük 
acılar vaadedeceği de açıktır.

Öcalan’ın görüşlerinde de ABD’nin “muhatabı” 
olmak çok önemlidir. CIA’nin Öcalan’ın yazdıkla-
rını okuyup anlaması, Öcalan için bir övünme 
gibidir: “Beni CIA okuyup anlıyor, siz anlamı-
yorsunuz!” O’nun örgütü azarlamasının sık sık 
raslanan kalıplarından biridir. Ancak Karayılan’ın 
sözlerinde ABD’ye bakış imaların, sezdirmelerin 
ötesinde bir netlik arzetmektedir:
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Murat Karayılan’ın (Koma Komalen Kurdistan 
Yürütme Konseyi Başkanı), Associated Press (AP) 
Ajansına verdiği, Yahya Barzani adlı muhabirle, 12 
Temmuz saat 8.05’te yapılmış mülakatından bazı 
bölümleri beraber okuyalım: 

“Ortadoğu’da demokrasinin gelişmesini iste-
yen ABD’nin de Kürtlerin sesini duyurmasına izin 
vermesi gerektiğini savunuyoruz.”

“PKK bir zamanlar Türkiye’nin Güneydo-
ğu’sunda Marksist bir Kürt devleti kurmak için 
savaşıyordu. Artık demokrasinin bir parçası olmak 
istiyoruz.”

“Demokratik bir biçimde yaşamak ve demok-
ratik bir Kürt hareketi yaratmak istiyoruz. Aşırı 
Sosyalist düşüncelerden vazgeçiyoruz.”

“ABD’nin demokratik hükümetleri destekle-
yen bir çizgiye girerek bölgeyle ilgili politikalarında 
bir değişiklik yaptığını gözlemledik. Washington 
Ortadoğu’yu değiştirmek için bölgeye geldi ve 
Kürtler de bu davada büyük bir rol oynadı.” (Bu 
mülakatın çeşitli bölümleri Rıdvan Akar’ın BİR-
GÜN gazetesinde yayınladığı “PKK’ya dair 2, 
Popülist Siyasetin İki Dili” başlıklı yazısında yeral-
dı ve arkasından Özgür Gündem’de Akar aleyhine 
“plazadan sallanan kızıl bayrak” türünden saldırı-
lar gündeme geldi).

Karayılan’ın bu mülakatı 13 Temmuz tarihli 
Hürriyet’te bir parça farklı yeraldı:

“Kuzey Irak’ta İran sınırı yakınlarındaki dağlık 
Kunera bölgesinde PKK’nın elebaşılarından Murat 
Karayılan ile röportaj yapan Amerikan haber ajansı 
Associated Press (AP), Iraklıların PKK’ye silah sat-
tığını öne sürdü. AP, haberinde Kuzey Irak’ın yerli 
halkıyla ilişkileri çok iyi olan PKK militanlarının, 
Iraklı silah tüccarları aracılığıyla örgüte silah temin 
ettiklerini bildirdi.

- Yeni taktik

Mayıs ayından bu yana şiddeti artan çatışmalar-
da 30 Türk askerinin ve 24 teröristin ölmesi üzerine 
PKK’nın taktik değiştirerek bombalı eylemlere 
yöneldiğine dikkat çeken Amerikan ajansı, Çeş-
me’deki son olayın da bunun uzantısı olduğunu 
belirtti.

- Umut ABD’de

AP, sorunun çözümü için hem Türkiye’nin, 
hem de PKK’nın ABD’ye bel bağladığını da iddia 
etti. Türkiye’nin Irak’ın kontrolünü elinde bulun-
duran ABD’den PKK’lı teröristlerin sınırlardan 
geçişini daha iyi kontrol etmesini istediği belirti-
lirken; PKK’nın da Amerikalılardan beklentisinin 
Ortadoğu’ya demokrasi getirirken Kürtlere de söz 
hakkı vermesi olduğu ifade edildi.

- Keskin dönüş

Ajansa konuşan PKK elebaşılarından Murat 
Karayılan, PKK’nın Türkiye’nin güneydoğusunda 
sosyalist bir devlet kurma planlarından vazgeçti-
ğini, amaçlarının demokratik çerçeve içinde yer 
alarak Kürt hareketini güçlendirmek olduğunu 
iddia etti.” 

Sosyalizmi terkediş, ABD’ye umut bağlayış ve 
ABD’nin Ortadoğu’yu istilasına meşruiyet kazan-
dırıcı değerlendirmeler, herhangi bir şüpheye yer 
bırakmayacak ölçüde berraktır. 

Karayılan’ın Özgür Gündem’de yayınlanan 
ve iki gün süren bir başka mülakatı ise ABD’nin 
Ortadoğu’daki işgalci mevcudiyetine, Kürt halkı-
nın kaderiyle ilgili olarak atfedilen stratejik önemi 
ortaya koyuyor. Karayılan şunları söylüyor:

“Türkiye’de bir Kürt sorunu vardır. Bu sorunun 
siyasal demokratik yöntemlerle çözülme zorunlu-
luğu söz konusudur. Çatışmayla çözülemez. Bunu 
Türkiye görmüyor, görmek istemiyor ama, eminim 
ki, hem Irak hükümet yetkilileri hem ABD yetki-
lileri bunu görebilecek kabiliyettedirler. Madem 
ki sorun gündeme gelecek, o zaman bu çerçevede 
tartışılması daha büyük bir olasılıktır. Üçlü zirvede, 
ABD ile Irak yetkilileri gelişmeleri araştırsınlar ve 
makul çözüm önerilerini sunsunlar. Bize teslimi-
yeti dayatmasınlar. Başka makul çözüm önerileri 
neyse kendileri önersinler, biz bunu tartışmaya ve 
değerlendirmeye hazırız.” 

(...) “Eğer Kürt hareketi Kürdistan’ın bütün 
parçalarında birlik içinde hareket edebilirse ve ulu-
sal bir strateji etrafında birleşebilirse başarıyı elde 
edebilir. Bunu yapamazsa tehlike gündeme gire-
bilir. Kürt karşıtı ittifak faaliyetlerini yoğunlaştırır 
ve bu giderek Güney Kürdistan Federe Devleti’ni 
bile boğmaya götürür. Bunun için biz bu fırsat 
yıllarının aynı zamanda bir varlık yokluk süreci 
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olduğunu da söylüyoruz. Bunun için başta KDP 
ve YNK olmak üzere, bütün Kürt siyasi yapılarını 
sorumluluğa davet ediyoruz. Bütün Kürt halkı-
nın kaderinin tartışılacağı bir ‘Ulusal Konferans’ 
düzenleme çağrısı yapmıştık. Halkımızın çıkarları 
için ortak bir strateji oluşturalım. Eğer açık yapıl-
ması göze alınamıyorsa gizli de yapılabilir. Mevcut 
fırsatları kaçırmamak için böyle bir stratejiyi belir-
leyecek olan konferansı mutlaka yapmalıyız. Bu 
çağrıyı bu vesile ile bir kez daha yineliyorum. 
Eğer biz Güney Kürdistan’daki kazanımları koru-
mak istiyorsak Kürdistan’ın diğer parçalarındaki 
mücadeleyi yükseltmemiz  gerekiyor. Özellikle 
çözümün en yakın olduğu bir parçada bu mücadele 
daha fazla yoğunlaştırılabilir. Bize göre bu parça 
Kuzey olabilir. Kuzey’de bir çözüm gelişir ve Tür-
kiye’nin inkarcı siyaseti kırılırsa Güney üzerindeki 
tehdit de ortadan kalkar. Türk devleti tarafından 
yükseltilmek istenen Kürt karşıtlığına karşı biz 
de ortak bir Kürt tavrını ortaya koyalım. Bizim 
de artık uluslararası imkanlarımız var, diploma-
side ortaklaşalım ve imkanlarımızı Kürt halkının 
çıkarları için ortak kullanalım. Siyasette birbirimizi 
destekleyelim. Aynı düşünelim demiyoruz, herkes 
ayrı alanlarda çalışmalarını yürütsün. Ama herkes 
ortak stratejiye hizmet etsin. Bu çok önemli. Kürt 
siyasetçilerine, aydınlarına, diplomatlarına, hare-
ketlerine ve partilerine, herkese bu konuda bir daha 
çağrıda bulunuyorum. Bu fırsatı kaçırdık mı, yani 
treni kaçırdık mı bir daha yetişmemiz ve koşulları 
değerlendirmemiz zor. Bu yüzden treni kaçırmaya-
lım.” (Özgür GÜNDEM, 28 Temmuz 2005)

Bu açıklamanın özü nedir?

1- “Fırsat yılları”, “varlık yokluk süreci”, “treni 
kaçırmak”... Nedir fırsat veya tren? ABD önderli-
ğindeki koalisyon güçlerinin Irak’ı işgali ve bu işgal 
esnasında kendilerine sadakat gösteren KDP ve 
KYP önderliğinde Kürt devletleşmesinin önünün 
açılması. Karayılan, işgali ve ABD desteğini fırsat 
olarak değerlendirmektedir.  

2- Öcalan Güney’e karşı en sert eleştirilerle, 
açılımlarla bir kampanya yürütmüş; PKK yeniden 
kurulmuş ve çatışmalar yeniden başlatılarak araya 
kalın bir çizgi çekilmeye çalışılmıştı. Karayılan’a 
bakılırsa, artık uzlaşma, hatta Kuzey’de başarılı 
olmak suretiyle Güney’in güvencesi olma dönemi-
ne girilmiştir. Güney Karayılan’ı içine çekmiştir 
veya Kandil’de başka türlü siyaset yapılamamak-
tadır.

Böylece şu noktaya gelmiş bulunuyoruz:

Türkiye’yi yönetenler, ABD’den Kandil dağı-
na operasyon yapmasını, Kandil’i “teröristlerden” 
temizlemesini ısrarla talep ediyor. Olmadı ABD 
ile birlikte Barzani’den de aynı temizlik isteniyor. 
Böylece sorunun çözülmüş olacağı düşünülüyor.

Görüyoruz ki,  Karayılan da çözümü ABD’den 
ve Barzani/Talabani ekibinden talep ediyor.

Her iki tarafın da çözümü ABD’den ve Barza-
ni’den beklediği bir  durumdan sözetmekteyiz.

Biz komünistler, Devletin Kürt sorununu PKK, 
aynı anlama gelmek üzere “terör” sorunu olarak 
gördüğü ve çözüm için sistemin desteğini talep 
ettiği oldukça uzun bir tarih boyunca, devletin 
tutumuna karşı çıktık. Sorunun sadece eşitlik ve 
özgürlük temelinde çözülebileceğini savunduk. 
Bunun için “özgürlük hareketi” olduğu sürece Kürt 
hareketi ile dayanışma geliştirdik. Bunun bedeli her 
ne idiyse, onu da göze aldık, gereğinde yüzleştik.

Devletin sorunu terör sorunu olarak kav-
rayan, böylece çözümün önünü tıkayan; kendi 
yurttaşlarını “sözde yurttaş” olarak gören; “derin 
devletçilik” oynayan ve yasalar karşısında halka 
karşı suç işleyenleri himaye eden kurumlarına ve 
yaklaşımlarına karşı bugün de aynı konumları 
benimsiyoruz. Sorun eşitlik, özgürlük ve demok-
ratikleşme süreçlerini derinleştirerek; halkın önü 
açılarak çözülebilir.

“Halkın önünün açılması”nı açalım:

Siyasi “suçlular” için genel af çıkarılmalıdır. 
Beraberinde dağdakilerin silah bırakıp evlerine 
dönmeleri için ucuz kurnazlıklardan, intikam 
planlarından temizlenmiş bir eve dönüş yasası 
çıkarılmalıdır. Siyasete katılımın önündeki engeller; 
siyasi davalardan kaynaklanan yasaklılık halleri vb. 
kaldırılmalıdır. Seçim barajı tümüyle kaldırılmalı-
dır. Böylece temsilde adalet sağlanmalıdır.

Çözümü, “komünist tutum” diye  bir “emek-
çi iktidarına” erteleyen, böylece çözüm yönünde 
hiçbir şey söylememiş olan; bu konudaki politikası 
bilinçli bir “apolitizm” olanlarla ortak bir yanımız 
yoktur.

Fakat “sosyalist görüşlerimizi terkettik” 
türünden malumu ilanı önemsemesek bile, “ABD 
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bölgede demokratik hükümetleri destekliyor”, “fır-
satı kaçırmayalım” benzeri ABD ve işgal övgüsü 
yapan, tam olarak Amerikan emperyalizminin 
diliyle konuşan tutumlarla kendimizi şiddetle ayı-
rıyoruz. Aynı zamanda, suyu kirleten, çünkü sivil 
halka bile bile zarar veren eylem çizgisini, dürüstçe 
üstlenilmek yerine, sahiplenilmekten imtina edilse 
de, lanetliyoruz. “Turistlere zarar vermemeye özen 
gösterin” talimatının da, tekelci basının bir uydur-
ması olduğuna inanmak istiyoruz. Yoksa “Türklere, 
Kürtlere, Lazlara, Çerkezlere vd. atış serbest” diyen 
zihniyeti biz tarihten tanırız ve tiksiniriz. 

Sadece bu tutumlarla değil; bu tutumları gör-
mezden gelmemizi önerenlerle de aramıza kalın bir 
çizgi çekmeyi çok önemli buluyoruz.

Biz Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücade-
lesinin dostuyuz ve her zaman bulunabileceğimiz 
yerdeyiz; durmadan yön ve renk değiştirenlerden 
farklı olarak.

EK:

Sıradan Alçaklıklar:

1. Türksolu 

Doğu Perinçek’in şimdilerde “kızılelmacılık” 
denilen faşist çizgisinin mahsüllerinden, “Türk 
Solu-İleri” dergilerini yayınlayan “ekibin” alçak-
lığı ile başlayalım. 

 Türkiye’de bir içsavaş yaratma, Türk-Kürt 
boğazlaşması başlatma arzusuyla kıvranan bu sefil 
çizgi, esasen Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki köşe-
sinde yayınladığı teşhir yazısıyla popüler anlamda 
bilinir oldu. “Kürt’ten alışveriş yapma, paran 
PKK’ya gider”, “Türk medeniyeti, köyden gelen 
etkilere kapatılmalıdır. Köy, her halukarda 
Kürtçülüğün yaşam alanıdır.”; “Türk’ü saza 
mahkum eden köylü kafası, bugün şehirleri 
Kürt kültürüne teslim etmiştir.”; “Dil varsa 
millet vardır. Ancak şehri istila eden Kürtler 
kendi dillerini hakim kılmaktadır. Bununla 
temas halindeki Türkler de şivesini bozmakta, 
Türkçe konuşsa bile adeta Kürt şivesiyle Türkçe 
konuşmaktadır.”, “Buna direnmek için; Türk 
Kürt dizisi izlemez. Kürtçe müzik dinlemez. 
Kürtçe  konuşulan minibüse binmez. Kürt-
çe kaset çalan dükkandan alışveriş yapmaz.” 

Elbette kebap ve lahmacuna da itiraz ediliyor, 
Türk mutfağını korumak için. Ve Türklere “üre-
meleri” öneriliyor. Doğan her Türk bebesinin 
“Türk’ü Ergenekon’dan çıkaracak bir kurta-
rıcı” olacağı da bu faşist çevrenin yumurtladığı 
herzeler arasında yeralıyor. Yakında birbirlerine 
“beşik” hediye etmeye başlarlar. 4 Eylül’de Öcalan’ı 
desteklemek için Gemlik’e gitmek isteyen konvo-
yun Bozüyük’te uğradığı saldırı ve linç girişimini, 
bir zamanlar sosyalist solun Vietnam için attığı “İki 
üç daha fazla Vietnam!..” sloganını tahrif ederek, 
“İki, üç, daha fazla Bozhöyük” şeklinde kutsayan 
ve “Öcalan’a destek veren sonucuna katlanır” 
başlığıyla yeni linç eylemlerine davetiye çıkaran 
Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nu “ateş olsan cürmün 
kadar yer yakarsın soytarı” diye elimizin tersiyle 
bir kenara itebilirdik. 

Ancak bu kriminal yazıyı takip eden sayfada 
Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapmış bir zatın, 
Yekta Güngör Özden’in yazısı yeralıyor. Ve muh-
terem, “Çocuklar tepkilerinde haklı ama çözüm 
önerileri yanlış” şeklinde açıklıyor ön sayfada 
yenilen herzeleri ve ekliyor “Ben mesela ara sıra 
lahmacun yerim !..”

Türkiye’nin nasıl bir ülke haline getirilmiş 
olduğunu anlamak için bundan açık örnek mi olur? 
Ülkenin en yüksek hukuk kurumunun başkanlığını 
yapmış ama, hukuktan zerre nasiplenmemiş olduğu 
anlaşılan birisinin yıllarca nasıl yargıçlık yaptığını, 
nasıl Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiğini ve 
mahkemenin başkanlığına getirildiğini; bütün bu 
süreçlerde, Yekta beyi yükselten değer ölçülerinin 
neler olduğunu tüyleriniz diken diken olmadan 
düşünebilir misiniz? Ve sormaz mısınız: 

“Sözkonusu değer ölçüleri değişti mi 
acaba?”

“Türksolu” adındaki bu kepazelik, MHP’nin 
Türk/İslam sentezcisi olmadan önceki, Türkçü/
Turancı yerinin “münhal” olduğunu ve oradaki 
“kirli ve kriminal boşluğu” doldurmanın iyi oldu-
ğunu düşünen faşistçikler tarafından çıkarılıyor. 
Bu çevre, Ankara’da “Ordu Göreve” pankartını 
açtıkları güne kadar, İstanbul Üniversitesi eski rek-
törü Alemdaroğlu tarafından “en çok kollanmaya 
layık grup” muamelesi gördü. “Kürtlerin büyük 
bölümünün aslında zorla Kürtleştirilmiş Türk-
ler olduğu” şeklindeki müthiş keşfin ve “Kürt 
sorunu yok Kürt istilası var”  tesbitinin gerisinde 
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nasıl bir kafanın durduğu ise 26 Eylül 2005 tarihli 
91. sayıda acaip bir berraklıkla ortaya konuluyor: 

“Bütün Türkler bir ordu, katılmayan alçak-
tır”. 

İlk yazının başlığı bu ve sonu şöyle: “..Gün 
bütün Türklerin bir ordu, katılmayanların 
alçak ve hain olduğunu ilan etme günüdür.

Tanrı yardımcımız olsun.

Bütün Türklerin gazası mübarek olsun.

Bundan böyle şehadet de, gazilik de bizim 
için...”

Bu derginin yazarlarından ikisini daha zikre-
delim de, mal iyice meydana çıksın:

Bedri Baykam, Şener Üşümezsoy...

Şehadet veya gazilik talep eden derginin, iki 
müptezel elemanı. Tam da şehitlik isteyecek kadar 
“dava adamı” iki karakter... 

Sandığın üstündeki mostralar bunlarsa, alttaki 
çürük çarığı siz hesabedin artık...

2. BBP / MHP vb.vb.

Bozüyük’teki kapsamlı linç eylemini gerçek-
leştiren; çünkü “tahrik olduklarını” iddia eden 
“galeyana gelmiş halk”ın çoğunluğu itibariyle 
MHP’lilerden oluştuğu biliniyor. Bozüyük’ün 
MHP’li belediye başkanı Ahmet Berberoğlu’nun 
kalabalığı ilçe kaymakamı Dursun Balaban ile 
birlikte “yatıştırmaya” çalıştığını gazetelerden oku-
duk. Bu çaba ve kalabalığın “yatışmaması” linç 
eylemini gerçekleştirenlerin siyasi kimliğini değiş-
tirmez. Kaldı ki MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Şandır, Bozüyük’le birlikte açıklamasını 
yapmıştır: “Vatandaşın sabrı taşıyor.” 

Linççiliği onaylayan bu açıklama elbette, Bozü-
yük’ü önceleyen Trabzon, Seferihisar, Cunda vb. 
linç zincirini sürükleyen ellerden birinin hangisi 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir diğer el ise BBP ve bu topluluğun elebaşı 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun açıklamalarıyla görünür-
lük kazanmıştır. Görünen BBP değil, daha geride 
konuşlanmış bir eldir. Yazıcıoğlu şöyle söylüyor:

“Eşkiya, İmralı’daki eşkiyanın posterleriy-
le, otobüslerle Türkiye’de konvoylar halinde 
seyahatler yapmakta, eşkiyabaşının ziyaretine 
gitmeye kalkışmakta. Cami duvarına pisleyenler, 
akıbetlerine hazır olmalı. Bunlar müsamahanın 
sonucu. Birileri eşkiyayı şımartıyor. İktidar 
sahipleri ve devletin güvenliği emanet edilenler, 
bu anlayışınıza devam ederseniz, siz de dahil 
olmak üzere o eşkiyayı tepeleyecek vatanse-
verler var.” ...”Meşru hukukun kendisine yetki 
verdiği, milletin güvenliğini teminata alması 
gereken bütün kurumlar, bu eşkiyalıklara eğer 
seyirci kalırsa, millet hukukuna sahip çıkacak.” 
...”İktidar eşkiyaya yandaşlık yapıp cesaret veri-
yor. Devletin güvenlik kurumları da susuyor. 
Millete ihkakı hak (zor kullanarak hak arama) 
hakkını doğurtturmayın. Halk, ‘sokak sokak, 
adım adım, bu yurdu korumak için irademi 
ortaya koyacağım.’ deme noktasına geliyor. Her-
kesi titreyip kendine dönmeye çağırıyorum.” 
(6.9.2005)

Gerçekte bir provokasyon ve iç savaş çağrısı 
tonunda dile getirilmiş olsa da, bu görüşlerin arka-
sında bir parça korkmuş ve “yüreği daralmış” bir 
Yazıcıoğlu olduğu  anlaşılıyor. 

Daha bir kaç gün önce, “öldürülmesi için emir 
verdiği” iddiasıyla anıldığı Bedrettin Cömert cina-
yeti dahil, karanlık mazisiyle ilgili olarak, basının 
bir dizi sorusuna muhatap olmuştur. Çünkü Bed-
rettin Cömert’in abisi Orgeneral Faruk Cömert’in 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanmasıyla konu 
yeniden gündeme gelmiş ve Faruk Cömert basının 
bu konudaki sorularına cevaplar vermiştir. Bu konu 
tek başına önemli olmayabilirdi. Ancak, Orgene-
ral Faruk Cömert’in zamanın Diyarbakır Valisine 
yaptığı “Hizbullah’ın devlet güçleri tarafından kul-
lanılması” ile ilgili uyarısı da, kendisi tarafından 
gündeme getirilmiş ve adları Hizbullah işine bula-
şık Ünal Erkan ve Muzaffer Ecemiş gibi şahıslar, 
bir kuvvet komutanına karşı alışılmadık biçimde 
seslerini yükselterek, kendisini yalancılıkla suçla-
mışlardır. Devletin içlerinde bir çatışma potansiyeli 
vardır ve Yazıcıoğlu endişeyi kapılmıştır. Provoka-
tif açıklamalar yapması ve bunda ısrarı, biraz da 
Ecemiş’lerin, Erkan’ların çıkardığı gürültüyle aynı 
nedenledir. Yaptığı açıklama esasen her savcının 
ilgisini çekecek netliktedir; bir “sivil savaş” ilanıdır 
ve elbette alçakçadır.

Türkiye’nin yakın tarihinden, bu tehdidin bir 
blöf olmadığını biliyoruz.
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Peki herhangi bir savcı konuyla ilgilenmiş 
midir?

Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Tabii ki hayır!

Fakat belki ilgilenmek üzere, Yazıcıoğlu’nun 
ve benzerlerinin yaptıklarına “alçakça” denilmesini 
bekliyorlardır.

Fazlasını verelim:

Yerimiz bu tehdidin her zaman olduğu gibi tam 
karşısında durmak ve görevimiz sadece tehdidi dile 
getirenlere değil; bu süprüntülerin sırtını dayadığı 
gizli-açık organizasyonlara karşı da savaşmaktır.

3. Hürriyet Özel Timi ve

Mehmet Uzun Operasyonu

 Hikmet Fidan, 6 Temmuz sabahı Diyarbakır’ın 
Bağlar semtinde, ensesine susturucu takılmış bir 
silahla ateş edilerek öldürülmüştü. HADEP Genel 
Başkanlığı da yapmış olan Fidan, sonradan bu 
çizgiden ayrılmış ve muhalefet etmeye başlamıştı. 
Öldürülmesi, ailesi tarafından PKK’ye bağlandı.

Bedri Baykam vardır, bilen bilir. Bir zamanlar 
Aydınlık yazarı idi. Oradaki yazılarından birisine  
“Ordu Yapmaz” diye başlık koymuş. “Allah Allah, 
ordu ne yapmış ki?..” diyerek yazıyı okuyunca şaşı-
rıp kalmıştık. 

Malum 28 Şubat günleri ve Bedri efendi hızlı 
ordu yalakası... Tabii üstüne üstlük Perinçek’in 
kayığına binmiş... Başka ne yapsın?..

Bedri Baykam meğer o yazısıyla,  ordu yala-
kalığında nirvanaya ermiş imiş; yazıyı okuyunca 
anladık, dehşet içinde...

Sözünü ettiği ordu bizimki bile değil. Cezayir 
ordusu.

İngiliz basınında, Cezayir ordusundan firar 
etmiş bir subayın mülakatı yayınlanmış. Subay 
orada demiş ki, “FİS’in yaptığı söylenen sivil kat-
liamlarının pek çoğunu, kendilerine FİS militanı 
süsü veren ordu birlikleri yapıyor.” Bedri efendi 
celallenmiş haliyle: “Sadece bizim ordu değil, hiç-
bir ordu yapmaz” diye basmış narayı...

Hikmet Fidan cinayeti üzerine, Özgür Gün-
dem’in kraldan çok kralcı yazarlarından Veysi 
Sarısözen, “PKK katiyen yapmaz” diye bir yazı 
döşendi, aynen Bedri Baykam gibi. Çünkü, bütün 
dünyanın gözü PKK üzerindeymiş, örgüt eğer 
böyle bir iş yaparsa, güvenilirliğini kaybedermiş 
vs. vs. 

Sorsana PKK’ye!...

Nitekim kendi gazetesinden sormuşlar. 

Murat Karayılan cevap vermiş:

“Kim öldürmüş bilmiyoruz. Bizim dışımızdaki 
bir olaydır. Hareket olarak böylesi bir yönelimimiz 
olamaz. Ancak bu kadar karşıtlık yapan birisini 
yurtsever kesimlerden birisi vurmuş olabilir. Bugü-
ne kadar yaptığımız araştırma sonuçlarına göre 
bazı yurtsever grupların bu olayı yapmış olabile-
ceği ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz, 
yerel bazı çevrelerin yapmış olduğu ortaya çıkıyor.” 
(27 Temmuz 2005) 

Bu yeni tutumdur. TAK diye bir örgüt ortaya 
çıkıyor. Sivillere yönelik bombalama eylemleri 
yapılıyor. TAK üstleniyor. TAK kim? PKK diyor ki, 
“Ne bilelim, kontrolümüz altında olan bir yapılan-
ma değildir. Ama yurtsever gençlerin kendiliğinden 
ve yerel bir inisiyatifi olduğu anlaşılıyor.” 

İşin “tak”ı çıkmıştı ki, Pınar Selek de yazma 
ihtiyacı duydu: “Su kirlenmesin”.

O günden bu yana ortalıkta TAK MAK yok.

Yeniden Fidan cinayetine dönelim. 

Milliyet gazetesi ve Hasan Cemal, Fidan cina-
yetini Kürt aydınlarını PKK’den uzaklaştırmak 
için bir malzeme haline getirdi ve kampanyaya 
dönüştürdü.

Tam kampanya sönümlenir gibi olmuştu ki, 
Hürriyet gazetesi “Bizim neyimiz eksik, biz de bir 
operasyon yürütebiliriz” diye heyheylendi.

Mevzu şudur: Aksiyon adlı MİT’le bağlantılı 
olduğu sıkça yazılan bir haftalık haber dergisinde, 
“PKK’nin ölüm listesi” diye güya 250 kişilik bir 
listenin, PKK’lilerin üzerinden çıktığı şeklinde 
üfürük bir haber yayınlandı. Haber üfürük olabi-
lir. Ama listede adınız varsa, tırsarsınız. Çünkü 
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hatırlarsanız Tansu Çiller “Liste cebimde” dedikten 
sonra, Kürt mafyasının önde gelen isimleri, Avu-
katlar, işadamları vs. takır takır “eksiltilmişti”.

Aksiyon’da listede adı olduğu söylenen Kürt 
romancısı Mehmet Uzun da, soluğu Kürt “star”la-
rın ikinci yurdu olan İsveç’te almış. 

29 Ağustos’ta Hürriyet’in “Kürt aydınları-
nı PKK’den uzaklaştırma operasyon timi”nden 
Doğan Hızlan “Mehmet Uzun’u savunma cephe-
sine katılın” çağrısını yaptı. Gazetenin manşetinde 
ise Mehmut Uzun’un ağzından “PKK yüzünden 
Türkiye’yi terkettim” ifadesi yeralıyordu.

Ertesi gün  Ertuğrul Özkök “PKK Gestaposu” 
diye narayı patlattı. Bu ikisine göre Mehmet Uzun, 
“PKK’nin listesinde adımın olduğunu öğrenince 
çok korktum ve derhal ülkeyi terkettim” demişti. 

Mehmet Uzun Hürriyet’e gönderdiği mektupta, 
kendisiyle yapılan görüşmede “PKK’den korkarak 
kaçtığını” söylemediğini, ama adının Aksiyon’daki 

listede yeralmasından tedirgin olduğu için ülkeyi 
terkettiğini, Aksiyon’un haberinin hiç bir inandı-
rıcılığı olmadığını, kimin üzerinden liste çıkmış, 
bu şahıs neredeymiş belli olmadığını, dolayısıyla 
bu listenin PKK’ye ait olduğuna dair hiçbir verinin 
bulunmadığını, kendisini tedirgin edenin PKK 
değil, liste olduğunu, zaten PKK’nin ve Kongre 
Gel’in de bu haberi tekzip ettiğini yazmış.

Ertesi gün Hürriyet, Mehmet Uzun’un mek-
tubunun Hürriyet’i doğruladığını, ancak başlığa 
çıkarılan ifadenin Uzun’a ait olmadığını yazdı.

Mehmet Uzun ne söylerse söylesin, Ertuğrul 
Özkök ve “operasyon timi”nin kararı kesindi: 

“Uysa da uymasa da...”

Üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen 
Uzun’un acıklı hikayesini neden anlattık? Alçak-
lığın tarihini yazmak isteyenler için, bir kenarda 
dursun, unutulmasın diye... 

“Kürt Sorunu” Bitince...

Fahri SEVİMLİOĞLU’nu anıyoruz

“IŞIĞIN SUSTUĞU YERDE

GÜLÜŞLERİN AYDINLATIR.

PAYIMIZA DÜŞEN KEDER

SEVİNÇLERİMİZDEN KALIR...”

Bir yıl önce aramızdan ayrıldı. Unutmadık, sevgiyle anıyoruz.
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Sosyalizmin Çöküşü:
Yeni Bir Yorum, Yeni Bir Çözüm

Sinan DERVİŞOĞLU

Giriş: Travmayı Aşmak

Doğu Avrupa’da sosyalist rejimlerin çöktüğü 
1989 ve SSCB’nin Yeltsin darbesi ertesinde lağvedil-
diği 1990’dan bu yana 15 yıl geçmiş olmasına karşın, 
Türkiye’de  konuya yönelik sağlıklı bir açıklama 
çabasına rastlamak mümkün değildir. Olay sol için-
de her gündeme geldiğinde, sosyalizmin çöktüğü 
gerçeği her zaman şu olgularla birlikte anılmaktadır: 
Ortaya çıkan tek kutuplu dünyanın ne kadar kötü 
olduğu, oralarda halkın sosyalizm dönemindeki 
yaşamı özlediği, global kapitalizmin insanlığın hiç-
bir sorununu çözemeyip bunları derinleştirdiği...vs. 

Aslında burada karşı karşıya olduğumuz  tipik bir 
psikolojik bastırma (refoulement) mekanizmasıdır. 
Can sıkıcı bir gerçekle yüzleşmekten kaçınan Tür-
kiye solcusu, bilincinin ya da bilinçaltının “seçtiği” 
başka gerçeklere sığınmaktadır. Bu teselli mahiye-
tindeki ifadelerin hepsi doğrudur. Ancak  bunlar, şu 
sorulara cevap vermemektedir: Kapitalizm adlı bu 
çürümüş yapı hala varlığını sürdürürken, insanlığın 
en taze ve olumlu yönlerine hitap eden sosyalizm 
niye yıkıldı?  Bu halklar geçmişe özlem duyuyor-
larsa, onun yıkılması karşısında niçin kıllarını dahi 
kımıldatmadılar ya da niye hala ona geri dönmek 
için gözle görülür bir çaba içinde değiller? Kurmak 
ve yaşatmak uğruna insanlığın yarısının, yaşam da 
dahil, en değerli şeylerini ortaya koyduğu ve bunları 

gözünü kırpmadan yitirdiği bir idealin, bu denli 
utanç verici görüntüler (fuhuş, mafyalaşma, faşi-
zan milliyetçilik...) eşliğinde çökmesi, doğal olarak 
manevi  bir ıstırap kaynağıdır ve bu ıstırap, günlük 
(aslında sıradan) gerçeklere sarılarak bastırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Ancak bu bastırmanın giderek bir travma-
ya dönüştüğünü görmek gerekir. Çöküntüde 
yaşanan felaketi görmek istemeyen solcularımız, bu 
tür görüntülerin olmadığı (ya da bilinmediği) sosya-
lizmin geçmişine sarılmakta, onu idealize etmekte 
ve sonuçta mazide, anılarla yaşamaktadır. Bu, gele-
ceği kurma iddiasındaki bir siyasi akım için en 
büyük tehlikedir; zira geçmişteki devrimci değerlere 
sahip çıkmak ancak geleceğe uzanabilmek, ileriye 
bir köprü kurabilmek için anlamlıdır. Değil geleceği, 
bugünü dahi yorumlamayan; “nasıl oldu” sorusuna 
cevap aramayan bir sol  profilin maziye sarılması, 
fiilen kendi manevi huzurevini kendi elleriyle kur-
ması ve içine kapanması demektir. Bilinen gerçektir: 
En temiz ve şık huzurevi bile, aslında mezarlığın 
bekleme odasıdır. Sol hareketimiz, bu tür hazin bir 
geleceği düşündüren sinyalleri giderek daha fazla 
vermektedir. Son iki 1 Mayıs’ta hemen hemen 
tüm gruplar, dünya çapındaki devrimci önderlerin 
ve ülkemizdeki devrim şehitlerinin resimleriyle ve 
onların anılarına referansta bulunan  sloganlarla 
yürümüş, katılımcıları oldukça heyecanlandıran bu 
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ortamda, halkı ilgilendiren güncel politikaya iliş-
kin hiçbir akılda kalıcı slogan ya da tavır ortaya 
konamamıştır. 

Bu tehlikeli durum, solun geleneksel politik 
kısırlığının yanı sıra, bir yönüyle de yukarıda işaret 
ettiğimiz “mazide yaşama” sendromuyla yakından 
alakalıdır. Bu travmayı da, onu başlatan bu “bastır-
ma” sendromunu da aşmanın yolu, acının, ıstırabın 
üzerine gitmek ve onun köklerini sorgulamaktır. 
Böyle bir yaklaşım, doğal olarak yalnızca bir teorik 
derinliği değil, aynı zamanda ideolojik-politik bir 
kararlılığı, hiçbir tabu ya da “karizma”nın önünde 
geri adım atmama, hepsini sorgulamaya hazır olma 
cesaretini de gerekli kılmaktadır.

20. yüzyıldaki sosyalizm deneyi, bir zaferin ve 
bir başarısızlığın tarihidir. Başarı, insanlık tarihinde 
ilk defa ezilen sınıfların siyasi iktidarı ele geçirme-
si, toplumsal  yaşamın tüm alanlarını emekçilerin 
umut ve beklentileri yönünde topyekün dönüştür-
meye yönelmesi ile ortaya çıkan büyük tarihsel 
atılımdır. Bu atılımdan yalnızca devrim yapan top-
lumlar değil, kapitalizm altında yaşayan toplumlar 
da çok şey kazanmış; sosyalizmi kuran halklar 
eğitim, sağlık, sanat, bilim ve sporda, bugün dahi 
özlemi çekilen büyük kazanımları yaratırken, kapi-
talist toplumların emekçileri de kendini stratejik 
olarak bir “sosyal devlet” e dönüştürmek zorunda 
kalan kapitalizmden anlamlı tavizler koparmayı 
başarabilmiştir. Bu açıdan, “sosyal devlet” veya 
“refah toplumu” gibi kavramların kapitalizmin 
içsel dinamiğinin bir sonucu değil, bizzat sosyalist 
sistemin varlığının dayattığı bir zorunluluk olduğu 
çöküşe doğru ve çöküşten sonra ortaya çıkmış, 
sosyal devletin kazanımları tüm metropollerde geri 
alınmaya başlamıştır. Yaşadığımız dünyadaki tek 
kutupluluğun üçüncü dünyada yol açtığı yıkımı da 
bu resme eklersek, sosyalizmin çöküşünün yarattı-
ğı boşluğun yalnız eski sosyalist ülke halklarında 
değil, kapitalist metropollerde ve üçüncü dünyada 
da dolaylı ve dolaysız hissedildiğini söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla, sosyalizm deneyinin gerçek “başa-
rı”sı ve insanlığa kattığı değerin gerçek boyutu, 
tamı tamına şu anda hissedilen ve özlenen bu “boş-
luk”un boyutlarıdır.

Deneyimdeki başarısızlık, öz itibariyle, sos-
yalizm adına kurulan iktidarların başlangıç 
iddialarından giderek uzaklaşması; özellikle top-
lumsal katılım, siyasi özgürlükler, ekonomik refah 
alanında mevcut olan ve giderek koşullarla 

açıklanabilir olmaktan çıkan yetersizliğin bu rejim-
lerin kitleler nezdindeki meşruiyetini kemirmesidir. 
Sonuçta halkın bir kesiminin desteğini alan kimi 
siyasi seçkinler sosyalizmden açıkça vazgeçme-
ye ve kapitalizme yönelmeye karar verdiklerinde, 
sosyalizmin olumlu yönlerinden yararlanan  mil-
yonlarca emekçi kılını dahi kımıldatmamış, ya da 
kımıldatamamıştır.

 Çöküşün dinamiklerini 1917’den başlayarak 
ele alacak olan yazımızda, özellikle sol ortamda 
çöküşe yönelik sözlü ya da yazılı savunulan mev-
cut yaklaşımları eleştirecek ve yeni bir yaklaşımı 
ortaya koyacağız. 

“Biz Çökeceğini Tahmin Etmiştik..”

Hiçbir kişi ya da örgüt, (burjuva ya da marksist) 
yukarıdaki sözleri yüzü kızarmadan söyleyemez. 
Burjuvalardan başlayalım. CIA’in milyonlar-
ca dolar yatırarak kurduğu araştırma merkezleri, 
ünlü “think tank”ler, 1990’a doğru kelimenin tam 
anlamıyla dökülmüş; Prestroyka’nın düzgün yürü-
mediği ve ülkede bir krizin başladığı defalarca 
belirtilmekle beraber, KP iktidarının bu kadar 
basit bir şekilde yıkılacağını hiçbir şekilde öngö-
rememiştir. Yeltsin darbesine doğru Batı’nın bütün 
büyük dergileri, SSCB’de çıkacak bir karışıklığın 
(nükleer silahlar dolayısıyla) yol açacağı kaos ve 
tehdit üzerine kafa yorarken, Yanayev darbesinin 
ardından Yeltsin’in basit bir meydan okumayla 
(“tankın üzerine çıkarak”) sosyalizmi tek kurşun 
atmadan yıkabilmesi Batı’daki herkes, ama herkes 
için sarsıcı olmuştur. O dönemlerde SSCB’nin 
yıkılabileceği öngörüsünde bulunan tek bilinen 
burjuva ideologu , ünlü kontr-gerilla teorisyeni Z. 
Brzezinski’dir. Gorbaçov’un Sovyet Anayasa’sın-
dan “Parti’nin önderliği”ni kaldırmasının ardından 
“Yakından Sovyetler Birliği de kalmayabilir” diyen 
Brezinski’nin bu tavrı, daha çok 1960’lardan beri 
antikomünizmin ideologu olarak dile getirdiği 
“wishful thinking” ya da “dilek-temenni”nin uzan-
tısı (veya duran bir saatin günde iki defa doğruyu 
göstermesi) olarak görülmelidir.

Gelelim marksistlere: SSCB yanlısı komünist-
ler, son dakikaya kadar “kötü gidişi durduracak” bir 
çıkışın mümkün olacağını düşünmüş, hepsi olmasa 
da bir kısmı Yanayev darbesini naif bir biçimde 
bu açıdan bir kurtuluş saymıştır. Arkasında Kızıl 
Ordu ve KGB’nin olduğu bu darbenin bu kadar kof 
çıkması, bugün dahi muhtemelen birçoğunun kafa-
sında açıklanabilmiş değildir (“ihanet” teorilerini 
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aşağıda ele alacağız) .  SSCB’yi eleştiren marksistle-
rin durumu ise bir başka içler acısıdır. Gorbaçov’un 
mevcut sisteme başta getirdiği cesur eleştiriler, bu 
kesimin bir kısmında umut, bir kısmında kuşkuyla 
karşılanmış; ama sonuçtaki aymazlık her iki kesim 
için de aynı olmuştur. Ünlü troçkist Tarık Ali, 
Gorbaçov  iktidarını Stalinizme son verecek  bir 
tür “yukarıdan devrim” saymış, bu düşüncelerini 
aynı adlı kitabında dile getirmiştir (“Revolution 
From Above”). Türkiye’de kaşarlanmış anti-sov-
yetik Perinçek  çevresi, haftalık dergileri “2000’e 
Doğru”da Pravda’nın Türkiye muhabiri Andrey 
Stefanov ile ile röportaj yapmış, Sovyetler’in geç-
mişteki hataları için bir tür “pardon” dediklerini 
umutlu bir dille ifade etmiştir. (1)

Buna karşılık SSCB’ye muhalif olanlardan 
kimi troçkistler, Gorbaçov’a dudak bükerken 
“Stalinizmi yıkacak işçi hareketi” diye Dayanış-
ma’yı desteklemiş (Ernest Mandel  Dayanışma’nın 
anti-komünist mensuplarıyla yaptığı görüşmeleri 
gururla anlatmış),  Türkiye’de de bizim troçkist-
ler, kısa bir süre sonra maskeleri düşecek olan 
Azeri ve Ermeni Halk Cephe’lerini, bürokrasiye 
karşı emekçi inisiyatifi diye alkışlamıştır. (2) Doğu 
Avrupa rejimleri ardı ardına yıkılırken, yerli AEP 
yanlılarından Garbis Altunoğlu “çöken revizyoniz-
min yanında Arnavutluk, sosyalizmin kalesi olarak 
dimdik ayaktadır” tespitini yapmış; kısa süre sonra 
ne yazık ki, Arnavutluk da aynı yıkım kervanına 
katılmıştır.

“Biz demiştik”, elbette ki çöküş için bir açık-
lama değildir. Bu konuya başta değinmemizin 
amacı, kimsenin fiyakasını bozmak ya da muhte-
mel böbürlenmelerin önüne geçmek değil, yanlış 
tahminlerin ardında yatan çok önemli bir gerçeğe 
dikkat çekmektir: Yalnız burjuva teoriler değil, 
marksist teori de (tüm varyantlarıyla) Sovyet gerçe-
ğini anlamak ve yorumlamakta yetersiz kalmıştır. 
Yaşanan topyekün aymazlığın ardındaki temel 
olgu budur. Buna daha ileride yine geri döneceğiz.

“ ...’den Sonra Yapıldı” 

ya da Asr-ı Saadet Yaklaşımları

Sol içinde Sovyet tarihine yönelik eleştirel 
yaklaşımlar, geleneksel olarak, doğru bir bir yolda 
yürüyen ve belli bir noktadan sonra bu yolu ter-
kederek yanlışa ilerleyen bir ülke imajı üzerinde 
yükselmektedir. Bu lineer tarih yaklaşımlarının 
sahipleri, sadece sapılan noktanın tespiti konusunda 

farklılık göstermektedir. Hala 1970’leri yaşayan 
kimi komünistler, “Gorbaçov’un ihaneti”nden bah-
sederek Brejnev döneminin sonuna kadar olan 
döneme sahip çıkmaktadır. (Eski) AEP’nin taraf-
tarları ve kimi maocular bu noktayı Stalin’in 
ölümüne; troçkistler  Lenin’in ölümüne, kendini 
“konseyci” olarak ifade edenler ise Kronstadt’ın 
ezilmesine kadar geri götürmektedir. Bu yakla-
şımlara göre, söz konusu kırılma noktasına kadar 
meşru bir sosyalist uygulama varken, o noktadan 
sonra sosyalizmin dışına kayılmıştır. Gerçi bu 
yaklaşımların (anti Gorbaçov’cu olanı hariç) hepsi, 
SSCB’de kapitalizmin  ya da bürokratik diktatörlü-
ğün kuruluşunu çok daha önceden ilan ettiği için 
1990’da olanın ne olduğunu, neyin yıkıldığını ifade 
etmekte zorlanmaktadır. Ancak, maalesef bizim 
sosyalist polemiklerimizin tarihi, insanlara sayısız 
esneklik  ve “kıvırtma” olanağı sunduğu için, 1990 
için “yıllar önceki çöküşün resmileşmesi” tespiti 
yapılabilir ve yapılmaktadır.

Bu noktaya fazla takılmadan, söz konusu “ray-
dan çıkma” ve asr-ı saadet yaklaşımlarının genel 
çıkmazını belirtelim. Birincisi, Sovyet tarihinde 
bir değil birden fazla “kırılma noktası” vardır; ve 
bunların her  biri ayrıntılı bir analizi hak etmek-
tedir: Diğer sol partilerin (Menşevik ve SR’ler) 
kapatılması, parti içi gruplaşmalara son verilmesi, 
dünya devrimi vizyonunun bırakılması, NEP, 1927 
kollektivizasyonu, parti içi mücadele ve Moskova 
Duruşmaları, Komintern’in kapanması, 20. Kong-
re, son olarak Glasnost. Bunlardan birine veya 
birkaçına odaklanıp, üstelik bu noktaları bir liderin 
ölümüyle birleştirip, kalanları bir tarafa itmek, tari-
hin aşırı basitleştirilmiş ve kaçınılmaz olarak eksik 
bir yorumunu beraberinde getirecektir. Şunu gör-
mek gerekir: Bu yaklaşımlarda “sapılan” ve “üstü 
çizilmiş” dönemlerin hepsinde sosyalizm adına 
ciddi kazanımlar ve başarılar hala vardır, ancak 
bu seçici yaklaşımlar bunları açıklamamakta ve 
görmezden gelmektedir. Stalin dönemini eleştiren 
troçkistlerin, aynı dönemde gerçekleşen muazzam 
sınai ve kültürel atılım ve gene aynı dönemde 
Alman faşizmine karşı kazanılan büyük zafer kar-
şısında yutkunmaktan başka yapacakları bir şey 
yoktur. Stalin sonrasını “emperyalizmle işbirliği” 
ve kapitalizm olarak niteleyenlerin, Küba halkının 
kurtuluşuna Kruşçev’in, kahraman Vietnam hal-
kının kurtuluşuna da Brejnev’in sağladığı katkıya 
dudak bükmek ya da bu olgulara kulak tıkamaktan 
başka çaresi yoktur. Keza Gorbaçov’u sosyalizmin 
mezar kazıcısı gibi lanse edenlerin, SSCB tarihin-
deki kara dosyalar ve pratikteki yürümeyen şeyler 
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üzerine fikir yürütme ve tartışma alışkanlığını, 
kendi kendimize düşünmeyi bile yasakladığımız 
fikirleri açıkça tartışma cesaretini Sovyet ve dünya 
komünistlerinin onun döneminde kazandığını ne 
çabuk unuttukları merak konusudur. 

İkinci olarak, bu mantık tersten de işleyebilir ve 
aynı doğrulukta sonuçlara götürebilir. Asr-ı saadet 
olarak lanse edilen dönemlerin hiçbiri politik açıdan 
tam anlamıyla “temiz” değildir. Suçu Gorbaçov’un 
sırtına yıkanlar, bizzat Brejnev döneminde yaşanan 
ve aşağıda örnekleri verilecek bürokratik yozlaş-
mayı görmezlikten gelemezler. Aynı şekilde hatayı 
Kruşçev’e yıkıp Stalin dönemine toz kondurma-
yanlar, sosyalizmin temel değeri olan emekçilerin 
siyasal katılımının ve işçi demokrasisinin Stalin 
döneminde ne denli ağır darbeler aldığını inkar 
edemezler. Son olarak Lenin dönemini asr-ı saadet 
ilan edenler,  uluslararası komünist hareketin SSCB 
reel politikasına kurban edildiği (bkz. Mustafa Sup-
hi’ler), gene bu hareket içinde haksız tasfiyelerin 
gerçekleştiği (Paul Levi ve Karl Korsch’ın atılması) 
ve faydacı günübirlik şiarların (“ işçi hükümetleri” 
sloganı) atıldığı ilk dönemin bu dönem olduğu 
gerçeğiyle yüz yüze gelmek zorundadır. “Menü-
den yemek seçme” dönemi bitmiştir. Her dönem, 
hataları ve sevaplarıyla tek ve aynı tarihin, bizim 
tarihimizin bir parçasıdır ve eleştirel bir anali-
zin kapsamını bu tarihin tümüne yayarken, siyasi 
değerlerimiz açısından da gene bu tarihin tümüne 
sahip çıkmak zorundayız.

“Tümüne sahip çıkma” tavrını gerekli kılan 
unsur, devrimci duygusallık değil, teorik tutarlılık 
ve kapsayıcılık arzusudur. Tarihin “pozitif döne-
mi”ni bir noktaya kadar getirip, ondan sonrasına 
ya kulak tıkamak ya da en azından yapılanları 
“topyekün olumsuzluğun” uzantısı ya da tezahürü 
gibi görmek, bizi iki noktada yanlışa sürüklemek-
tedir: Birincisi, 1917’den 1990’a kadar yaşanan 
dönemeçlerde mevcut  bulunan son derece değerli 
siyasi tecrübelerin bir kısmının (“kötü” döneme 
ait olanların) bilgisinden, bunlardan çıkarılabile-
cek derslerden  kendi kendimizi mahrum etmiş 
oluyoruz. İkincisi ve daha önemlisi ise,  sürecin 
bütününe, o sürecin sadece bir döneminin pencere-
sinden, yani bir alt kümesine ait yorum ve yargıları 
başa koyarak yaklaşıyor; sorunu ve çelişkileri ister 
istemez basitleştiriyor, sürecin tüm zenginliğini 
ve karmaşıklığını kapsayacak bir yaklaşımı daha 
baştan elimizin tersiyle itmiş oluyoruz. 

Bir dönemin değerlerini başa koyarak yapılan 
kestirme tespitler (“Dünya devrimi reddedildiği 
için böyle oldu” ya da “Sebep barış içinde bir arada 
yaşama politikasıdır” gibi..) marksist teorinin (bir 
ya da diğer varyantının) mevcut yapısı ve seviye-
siyle de uyum içindedir ve bize kendi kabuğumuz 
içinde mutlu bir hayat vaadetmektedir.. Buna karşı-
lık tarihimizin bütünün labirentlerinden yapılacak 
bir gezinti, özellikle kırılma noktalarındaki tüm 
olguların gözden geçirilmesi ve yorumlanması 
mevcut teorinin de çerçevesini zorlayacak ve bizi 
daha ileri bir devrimci teorik çerçevenin arayışına 
itecektir. Yapılması gereken de budur.

“İhanet” ve “Karşı Devrim” Tezleri

Bu çerçevedeki yaklaşımlar Brejnev döneminin 
bir durum tespitiyle başlayıp Gorbaçov döneminde 
olayların seyrinin aktarımıyla devam etmekte ve 
darbenin sonuçlarıyla bitmektedir. Yaklaşım kısaca 
şudur: Brejnev döneminin sonunda SSCB, ABD’ye 
kafa tutacak kadar güçlü bir ülkeydi ve içeride, tek 
tük sorunlar olsa bile yüksek bir hayat seviyesi-
ne erişmiş ve “komünizme geçiş”in hesaplarını 
yapan bir konumdaydı. Gorbaçov döneminde, önce 
“yenilenme” adına tüm siyasi değerler sorgulan-
maya, sinsice tahrip edilmeye başlandı ve ekonomi 
de raydan çıkartılarak ülke bir kaosa sürüklendi. 
1989 Yanayev darbesi de boşa çıkınca Yeltsin bir 
karşı-devrim gerçekleştirdi ve sosyalizme ait tüm 
kazanımlar geri alındı.

Bu yaklaşımın eleştirisine sondan, “karşı-dev-
rim” tespitinden başlayalım. Sosyalist devrimin 
kazamınları olan bedava eğitimin ya da sağlık hiz-
metinin geri alınması, halkın yeniden yoksulluğa 
itilmesi anlamında; yani sosyo-ekonomik açıdan 
bir karşı-devrimden söz etmek doğru ve anlamlı-
dır. Ancak politik anlamda bir karşı-devrimden, 
yani yönetici siyasi ekibin başka bir örgütlü siya-
si güç tarafından şiddet yoluyla tasfiye edilmesi 
anlamında bir karşı-devrim iddiası anlamsız ve 
gülünçtür; zira şu soruyu gündeme getirmektedir: 
Bu karşı-devrim (dünyada kimsenin haberi olma-
dan !) nerede ve nasıl oldu ?

Ortada sadece “sosyalizmi koruma” adına har-
cıalem (aslında komedi seviyesinde amatör ve 
beceriksizce hazırlanmış) bir darbe girişimi var-
dır.(3) “Sovyet düzenini koruma” adına ortaya 
çıkan bu darbeciler, tankların üzerine çıkan ve 
tepinen Yeltsin yanlısı serserilere değil ateş açmak, 
birer tokat dahi atamamış (sosyalizmi nasıl koru-
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yacaklarsa (!)), bu basiretsizlikten cesaret alan 
Yeltsin, o noktada artık SSCB diye bir güç fiilen 
kalmadığı için ABD ve Avrupa’dan aldığı destekle 
darbeye meydan okuyarak bu girişimi püskürtmüş-
tür. Bütün “karşı-devrim” budur. Peki SBKP’nin 15 
milyon üyesi nerededir ? Her sene “Barış ve Sosya-
lizm Sorunları” ya da “Sosyalizm: Teori ve Pratik” 
gibi dergilerde üye sayısı, bileşimi (% 40’ı işçi , 
%25’i kolhoz köylüsü olan!), üyelerinin eğitim sevi-
yesi rakamlarla verilen ve övülen SBKP nerededir?  
Stalin döneminde büyük bir coşkuyla ve rekor bir 
hızla kurulan, savaşta yıkılsa bile sonradan aynı 
azimle ve Sovyet halklarının büyük fedakarlığıyla 
yeniden yapılan fabrikaların yeni yetme mafya-
lar tarafından yağmalanması karşısında değil 15 
milyon, 15 bin partili (yani partinin binde biri !) 
dahi direniş göstermiş midir? Savaştaki cesaretine, 
barıştaki hünerine şiirler yazılan kahraman Sovyet 
kadınlarının yığınlar halinde fuhşa sürüklenmesi-
ne, savaş gazilerinin sokaklarda dilenmesine, kan 
ve ateşle kazanılan madalyaların sokaklarda gazoz 
kapağı gibi satılmasına karşı kim, nasıl direnmiştir?  
Değil bir tek cumhuriyette, değil bir tek şehirde, bir 
tek kasabada dahi “kapitalizme geçit vermeyece-
ğiz” babında bir direniş, Paris Komünü tarzında bir 
şeref golü, ya da yeni zenginlere ve onların köpek-
lerine karşı örgütlü bir saldırı gerçekleşebilmiş 
midir?  “Karşıdevrim” yaptığı söylenen Yeltsin, 
kimleri katlederek, kimleri tutuklatarak, hangi böl-
gelerde yığınsal terör ve baskı uygulayarak gelmiş, 
kimlerle savaşmıştır ? Cevap, 20 yüzyılın en büyük 
utancını özetlemektedir: HİÇ KİMSEYLE !..

“Karşı-devrim” tezini savunanların yüzleş-
meleri gereken gerçek şudur: Yaşanan yıkımın 
büyüklüğüyle karşılaştırıldığında, gerçekleşen 
çatışma bir “hiç” seviyesindedir ve esas olarak 
egemen bürokrasi içinde bir omuzlaşmadan öte 
bir şey değildir. Sonuçta o koca ülke, tek bir kur-
şun dahi atılmadan kapitalizme teslim edilmiştir. 
Bu açıdan siyasal bir karşı-devrimden bahsetmek 
abestir, dahası gülünçtür. Bu resimde “15 milyon 
partili”nin yeri de bellidir. Bunların bir kısmı 
(özellikle devlet kademesinde görevli olanlar) par-
tililere yakışan  “öncü bir rol” üstlenmiş ve ülkede 
başlayan yağmanın başını çekmiştir!  Diğerleri, 
yani sosyalizme hala bağlı olanlar ise korkakça ve 
pasif bir biçimde olanı biteni seyretmiştir. Bugün 
Ekim Devrimi yıldönümlerinde meydanları kızıl 
bayraklarla dolduran Rus komünistleri bizlerde 
umut ve sempati uyandırmaktadır; ancak (Putin’in 
deyimiyle) “20. yüzyılın en  büyük trajedisi”ne yol 
açan faktörlerden birinin de onların  ölümcül pasif-

likleri olduğu ve buna  ilişkin tarih önünde hesap 
vermeleri gerektiği de unutulmamalıdır.

Bu, bizi “ihanet ve karşıdevrim” mantığının 
ön  kabullerine götürmektedir. Brejnev dönemini 
bir ara “sosyalist muhafazakârlık” ya da “sosyalist 
statükonun korunma” dönemi olarak nitelendiren 
tespitler buz üzerinde yazı misali eriyip gitmekte-
dir. Yeltsin başa geçtiğinde, kapitalizme geçmeye 
bu kadar teşne olan bir devlet bürokrasisinin başta  
olması, son birkaç ayın işi olmadığı gibi 3 yıl-
lık Gorbaçov döneminin işi de değildir (sonuçta 
Gorbaçov’un kadrolarda değil geniş, orta çaplı 
bir temizlik dahi yapmadığı bilinmektedir). Bu 
çürümenin izleri takip edildiğinde oldukça geriye 
gidilmekte, ve bu hazin yolculukta Brejnev dönemi 
de boydan boya geçilmektedir. Aşağıdaki örnekler 
göz önüne alındığında bu dönemde sosyalizm anla-
mında neyin “muhafaza” edildiği soru işaretidir:

-Özbekistan KP sekreteri Raşidov, Brejnev 
döneminden başlayarak Andropov döneminin baş-
langıcına kadar devleti soymuş, SSCB’nin pamuk 
ambarı olan Özbekistan’da rekolteyi olduğundan 
yüksek gösterip merkezden hak edilenden daha 
fazla para alan Raşidov, bu fazlalığı da kendisinden 
kolhoz müdürlerine kadar uzanan mafyası içinde 
düzenli olarak paylaşmıştır. Var gösterilen toplam 
hayali pamuk 4,5 milyon ton, devlete verilen zarar 
6 milyar rubledir !.. (4) 

- Rostov bölgesinde 1984’de bir mağazadaki 
yolsuzluğun ihbar edilmesiyle başlayan soruştur-
ma, fabrikalar, hastaneler ve çocuk yuvaları dahil 
devletin bölgeye yolladığı tüm gıda ve giyim istih-
kakını çalarak karaborsadan satan bir şebekeyi 
açığa çıkarmış, bölge parti sekreterinden (ki bu 
ticarette 250.000 ruble kazanmıştır)  mağaza tez-
gahtarına kadar uzanan bir şebeke yakalanmıştır. 
Bu haberin gazeteye çıkması üzerine gelen okuyu-
cu mektuplarındaki ortak cümle şu olmuştur: “Siz 
gelin de bizim oraya bakın. Bu anlattığınız devede 
kulak !” (5) 

- Yöneticiler arasında “hediye” alış verişi o 
dönemin karakteristiği olmuş, yukarda adı geçen 
Raşidov Brejnev’e kendisinin som altın bir büstünü, 
o dönem Azerbaycan KP sekreteri olan Aliyev de 
15 Sovyet cumhuriyetinin kardeşliğini “simgele-
yen” 15 pırlanta taşlı bir yüzüğü gene Brejnev’e 
hediye etmiştir !. (6) 
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Örnekler, özellikle son yıllarda bunlara eklenen 
yeni itiraf ve ifşaatlarla daha da zenginleştirilebilir. 
Ancak burada (özellikle kimi örneklerde) göze 
çarpan basit bir “sosyalist uygulamadan sapma” 
ya da  “yetkiyi kötüye kullanma”nın çok ötesin-
dedir. Özbekistan örneği, bir birlik cumhuriyeti 
seviyesinde organize olmuş ve başında parti sek-
reteri bulunan bir hırsızlık örgütünün varlığını 
göstermektedir ve sıradan bir arıza değildir. Bu 
olguyu Özbekistan’ın mahalli -  milli özellikleriyle 
açıklamak gibi anlamsız bir yaklaşımda değilsek, 
Birlik’in tüm cumhuriyetlerinde bu olgunun (bu 
çapta olmasa bile) mevcut olduğunu düşünmek için 
yeterli sebep vardır. Resim, Gorbaçov öncesi dönem 
için de parlak değildir ve çürümenin, yozlaşmanın 
devlet cihazı içinde sanıldığından çok daha yay-
gın olduğunu açıkça göstermektedir. Ortada bir 
karşı-devrim olabilmesi için devrime sahip çıkan 
organize bir gücün varlığı şarttır. Bu gücün devlet 
içinde olmadığı kesindir; zira bir ur gibi büyüyen 
bu mafyanın yanında, hırsızlığa bulaşmayanlar 
da çürümeden payını almakta; sinik bir pasifizme 
doğru itilmektedir. Bu yapı içinde komünizme 
gerçekten inananların kim olduğu, güçlerinin ne 
olduğu ve kim tarafından temsil edildiği sorunu 
bugün bile ancak “yarı-arkeolojik” bir araştırmayla 
öğrenilebilecek bir meçhuldür. Sonuçta, 1986 son-
rası süreci yönetmede Gorbaçov’un ciddi günahları 
olsa bile, tek kurşun atmadan ya da yemeden ülke-
yi kapitalizme teslim eden bir bürokrasinin tüm 
vebalini, üstelik olmamış bir karşı-devrim adına 
Gorbaçov’a yıkmanın anlamsızlığı ortadadır.

“Kapitalizmde üretici güçler gelişiyordu 
o yüzden.....”

ya da Komünistlerin şu Marx’tan 
çektiği (!)

Bir diğer yaklaşım ise SSCB’deki çöküşü 
Marx’a dönerek açıklamaktır. Sosyalizmin geri bir 
ülkede kurulduğu, kapitalizmin gelişmesini hala 
sürdürdüğü ve gelişme potansiyelini yitirmediği 
bir ülkede gerçekleştiği, bu anlamda zamansız 
olduğu, bu potansiyel yitirilmeden sosyalizmin 
kurulamayacağı, yaşanan çöküşün bir anlamda 
Marx’ın “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı” 
eserinin meşhur önsözünde ortaya konan tarihsel 
materyalist yaklaşımın bir doğrulaması olduğu 
iddia edilmektedir.  Bu yaklaşıma göre yaşananlar, 
bir anlamda 1917’de Gramsci’nin Ekim Devrimi’ni 
(kimilerine göre iradeci bir mantıkla) “Kapital’e 
rağmen devrim” diye nitelendirmesine karşı tari-

hin yaptığı bir nazire, ya da bir tür “Kapital’in 
intikamı”dır.  Bu açıklamanın bir alt uzantısı da 
“Sovyet deneyiminin sosyalizm görüntüsü altında 
esas olarak bir kalkınma atılımı olduğu, bu anlam-
da Lenin ve Stalin’in Deli Petro’larla başlayan Rus 
modernleşmesinin devamcısı ve sonuçlandırıcısın-
dan başka bir şey olmadığı” yönündedir.

Çöküş sonrasında komünist hareketin safla-
rında da filizlenen bu yaklaşımın teorik planda 
eleştirisine geçmeden birkaç gözlemimizi akta-
ralım. Bu “açıklama” siyasal açıdan oldukça dört 
ayak üzerine düşmektedir, ve  fazlasıyla da pişkin-
dir. Dört ayak üzerine düşmektedir, zira mevcut 
70 yıllık komünist pratik toptan reddedilmekte; 
ama hala marksist teoriye sadık kalınabilmektedir. 
(Lenin’e karşı Marx, “Ne Yapmalı”ya karşı “Kapi-
tal”). Fazlasıyla da pişkindir; zira 70 yıl boyunca 
Bolşevikler ve devamcıları  aşağı yukarı her türlü 
yaklaşımı deneyerek ve akıl almaz fedakarlıklar 
yaparak bir eseri ayakta tutmaya ve yükseltmeye 
çalışmış, ve (muhtemelen bu yaklaşımın sahipleri 
de dahil) tüm dünya komünistleri buna destek 
olmuştur; ancak eser sonunda yıkılınca “hatayı 
nerelerde yaptık?” sorusunu sormak ve eleştiri 
oklarını cesurca kendimize yöneltmek gerekirken, 
“zaten Marks’a göre bile yürümezdi” diyerek çevik 
bir hareketle kendini resmin dışına atmanın tek 
anlamı, bizi bekleyen ağır teorik görevden kaçmak 
ve vicdanı hafifletmektir.

Gelelim işin özüne: Kapitalizmde üretici güç-
lerinin gelişiyor olması 1917 ve sonrasında Lenin’in 
ve Bolşeviklerin eserini anlamsız kılıyorsa, aynı 
olgu bugün de tüm komünist, hatta tüm anti-
kapitalistlerin mücadelesini anlamsız kılsa gerekir; 
zira kapitalizm hala ve büyük bir hızla üretici 
güçleri geliştirmektedir! 1950 sonrasında teknolo-
jide tüm büyük sıçramalar (uzay ve nükleer alan 
hariç) kapitalizm kökenlidir: Transistor devrimi, 
ana bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlar, internet... 
Tüketimi körüklemek,  imha silahlarını mükem-
melleştirmek ve insan yaşamını denetim altına 
almak için kapitalizm teknolojiyi baş döndürücü 
bir hızla geliştirmektedir ve bu tempo, hiç de 
duracağa benzememektedir. Bir dönemler  siyasi 
“tevatür”, daha doğrusu birer şehir efsanesi olan 
iddialar (CIA, Kızıl Meydandaki bir adamın roze-
tinin fotoğrafını bile çekebiliyormuş” türünden) 
bugün “vaka-i âdiye” olmuş; Google ile herkes 
dünyadaki herhangi bir mahalledeki evleri kendi 
bilgisayarında görüntüleyebilir hale gelmiştir. Bu 
teknoloji halka açılabildiğine göre, egemenlerin 
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arka planda ne tür denetim teknolojilerini ellerinde 
tuttuklarını insanın düşünmek bile istemeyeceği 
açıktır. “Refah” adına teknolojinin kullanımı kapi-
talizmin elinde çılgınlık boyutlarına varmakta; 
IBM’e ısmarlanan “akıllı ev” projeleriyle TV kar-
şısında oturup elindeki kumandayla sadece TV’yi 
değil tüm evi kontrol eden, en basit şeyler (örneğin 
oğlunun o akşam nereye gittiği) evde kendisine 
sesle hatırlatılan ideal bir “homo americanus” (yani 
pratikte aptal ve obez bir insan tipi) evrenselleşti-
rilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu tür sapkınlıklar 
bir tarafa bırakılsa bile, dürüstçe söylemek gerekir 
ki ilaç sanayiinden otomotive, gıdadan metalürjiye, 
her geçen gün bir dizi yenilik kapitalizm marifetiy-
le insanlığın gündemine getirilmektedir

Dolayısıyla, doğru soruyu tekrar soralım: 
“Kapitalizmde üretici güçlerin hala gelişiyor olma-
sı” sosyalizmi anlamsız ya da zamansız kılıyorsa 
(çünkü Lenin ve Bolşeviklere söylenen budur), üre-
tici güçlerin o zamana göre çok daha hızla geliştiği 
günümüzde, sürdürülen sosyalist, hatta daha genel 
olarak anti-kapitalist mücadelenin bir “anlamı” var 
mıdır, ya da “zamanı” mıdır? Kapitalizmi yıkmayı 
hedefleyen bu mücadele şu anda da anlamlı ve 
gerekliyse Bolşeviklerin günahı nedir ? Değilse, 
bu mücadelenin anlamlı olacağı, yani kapitalizmin 
artık üretici güçleri geliştiremeyeceği, dolayısıyla 
insanlığa kapitalizme karşı bir alternatif sunma 
şansımızın olacağı o an, o büyük an ne zaman 
gelecektir ?  Bu yaklaşımın sahiplerinden yegane 
ricamız bu mücadelenin anlamlı olacağı “o zaman”ı 
bize bildirmeleridir. Bu değerli bilgiyle saatlerimizi  
kurar, ve o büyük güne kadar devrimci politika gibi 
anlamsız işleri bırakıp daha anlamlı işlerle uğraşır 
hale gelebiliriz (mesela teknolojiyi geliştirebiliriz; 
böylece tarihsel süreç de hızlanmış olur (!) )

Bu noktada, sık sık söylenildiği gibi, marksist 
teorinin çarpıtılmasıyla değil, bizzat bu teorinin 
bağrında yer alan ve teorinin bütünselliği kavran-
madığı takdirde kolaylıkla bizi savurabilecek bir 
yanılgıyla olan çatışmamızı dile getiriyoruz. O 
da “üretici güçler” kavramı etrafında, marksizm 
adına geçmişte ve hala rahatlıkla yaratılabilmiş 
illüzyondur. Marx, “Ekonomi Politiğin Eleştirisine 
Katkı”nın klişe haline gelmiş önsözünde tarihin 
üretici güçler – üretim ilişkileri ikilisinin geliş-
me ve çatışması etrafında bir kurgusunu yapar. 
Üretici güçler geliştikçe, mevcut üretim ilişkileri 
onların gelişmesine engel hale gelir; bu da toplum-
sal çatışmaların ve dönüşümlerin temel dinamiğini 
oluşturur. Başka bir  yerde “Yel değirmeni size 

feodal toplumu, buharlı makine kapitalizmi verir” 
demektedir. Bir fikri, yani üretim araçlarının top-
lumsal yapı üzerindeki etkisini, basitçe ve şematik 
olarak anlatmayı amaçlayan bu ifadeler, devrimci 
teorinin bütünü içinde ele alınıp değerlendirilmez-
se, sosyalizmle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
noktalara varmak kaçınılmazdır. Bu ifadeler tek 
başlarına ele alındığında oluşan anlayış, tarihsel 
gelişimde ana belirleyici unsurun üretici güçlerin 
gelişimi, yani teknik gelişmeler olduğu; bir anlam-
da teknolojinin “tarihi yazan kalem”  niteliği 
taşıdığı gibi, ekonomizmin bile ötesinde teknisist 
bir saçmalığa varılır. İnsanlık tarihinin gelişimi bu 
kadar basit değildir; zira aynı Marx başka bir yerde 
de, bunlardan daha az önemli olmamak kaydıyla 
şunu demektedir: İnsanlık tarihi, sınıf mücadele-
lerinin tarihidir. Bu formülün işaret ettiği gerçek, 
“Katkı”nın önsözünde dile gelen gerçekle yer yer 
örtüşmektedir; ancak onunla özdeş değildir ve 
ondan bağımsız bir olguya parmak basmaktadır. 
Köleler efendilerine, ya da serfler feodal senyöre 
karşı “üretici güçleri bir türlü  geliştirmediği” için 
değil, baskı altında ve aç oldukları için isyan ettiler. 
Her üretim biçiminin ardında bir teknik icat arama 
hastalığı, buhar makinesinden bu yana fersah fer-
sah atılım yapan teknolojinin niçin hala aynı üretim 
biçimi olan kapitalizmde yerinde saydığını açıkla-
maktan da acizdir. 

O zaman, eski temel bilgileri yeniden hatır-
latma pahasına şu soruyu soralım: Üretici güçler 
– üretim ilişkileri çatışmasının kapitalizmde yeri 
nedir ? Bu çok açıktır: Bu çelişki, üretim ilişkileri-
nin toplumsal niteliği ile üretici güçlerin özel niteliği 
arasındaki çelişkidir; burada ifade edilen fikir sözel 
(verbal) bir çelişkinin çok ötesindedir. Yani kapita-
list üretim milyonlarca insanı kapsayacak derecede 
toplumsallaşmıştır; ancak bu ilişkilerin bağrındaki 
üretici güçler hala az sayıda insan tarafından kendi 
kişisel (ya da grupsal) kâr güdüleri doğrultusun-
da yönetilmektedir. Kapitalizmin irrasyonelliği 
buradadır ve ekonominin yönetimine onbinlerce 
bilgisayar, bir o kadar da uzman hasredilse bile bu 
mantıkdışılık yok olmamakta; sonuçları itibariyle 
daha da büyümektedir.

Burada, eski bilgileri ezberden okuma babında 
da olsa, yaptığımız açıklamanın neyi içermediğine, 
yani kapitalizm altında üretici güçler ve üretim 
ilişkileri çelişkisinin ne olmadığına değinmek isti-
yoruz.  Bu çelişki, mevcut kapitalist ilişkilerin yeni 
teknolojik gelişmelere köstek vurması, bir gün 
kapitalizmin tekniği geliştirme yeteneğinin (havası 
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giden lastik misali) tükenmesi, kapitalist teknoloji-
nin (şu ya da bu sebeple) yerinde sayması, demode 
olması ve yeni icatları sahiplenen sosyalistlerin bu 
üstünlükleri dolayısıyla iktidarı almaya namzet hale 
gelmeleri değildir. Mesele şayet böyle kavranıyorsa, 
sosyalizm adına hiçbir şey kavranmamış demektir. 
Sorun, insanlığın yararına olan teknolojik buluşları 
kapitalizmin engellemesi değil (zira kapitalizm 
bunları var oldukça ve sonuna kadar destekleye-
cektir), bu buluşları kâr amacıyla kullanmasıdır. 
“Kâr getirmeyen araştırmaların yapılmaması” da 
söz konusu değildir; zira kapitalizm en ilgisiz 
gözüken konularda bile ileride yararlı olabileceği 
düşüncesiyle araştırmaları teşvik edecek kadar viz-
yon sahibi olmuştur. Örneğin AIDS veya kanserin 
ilacının bulunması için milyonlarca doları yatıran 
gene kapitalistlerdir; ancak tüm insanlığı böylesine 
yakından ilgilendiren iki konuda elde edilecek tek-
nolojik çözümler gene birkaç şirketin astronomik 
kâr elde etmesi için kullanılacaktır. Yani bura-
da “teknolojik gelişmeyi engelleme” türünden bir 
çelişki yoktur (ve olmayacaktır), ancak “mülkiyetin 
özelliği – ekonominin toplumsallığı” arasındaki 
çelişki daha da dramatik bir şekilde kendini gös-
termektedir.

Bu tespit bizi iki sonuca götürmektedir. 
Birincisi, kapitalizmin yıkılışı, yukarda belirtilen 
“teknisist” yorumların beklediğinin aksine, asla 
burjuvazinin bir tür “teknolojik iktidarsızlık”a düş-
mesiyle değil, aksine bu konuda oldukça yüksek 
olan üretkenliğinin daha da keskin ve bariz hale 
getirdiği insanlık dramına, emekçilerin, çalışan 
insanlığın bilinçli ve örgütlü  müdahalesiyle ger-
çekleşecektir. Başka bir deyişle kapitalizmin beli 
teknoloji ve ekonominin duvarları arasında  değil, 
ancak siyaset minderinde kırılabilir ve kırılacaktır; 
bu anlamda da yukarda formüle ettiğimiz temel 
çelişkinin sürdüğü günümüzde anti-kapitalist dev-
rimci mücadele ne kadar haklı ve güncelse, aynı 
çelişkinin varolduğu 1917’de de iktidarı ele geçiren 
Bolşeviklerin çıkışı ve müdahalesi de o denli haklı 
ve günceldir. 

İkincisi ise sosyalizme ilişkindir. Aynı ekono-
mist / teknisist şemaya göre sosyalizmin “üretici 
güçleri çok daha hızlı geliştireceği” beklentisi, geç-
mişte reel sosyalizmi kaynaklarını oldukça zorlayan 
bir yarışa sokmuş; ABD ile rekabet saplantısı, eko-
nomide kuyrukların sürdüğü bir dönemde uzay 
yarışına milyarlarca dolar akıtılmasına, asla kul-
lanılmayacak nükleer silahlara akıl almaz paralar 
yatırılmasına yol açmıştır. Geçmiş ya da gelecek, 

herhangi bir sosyalizmin bugünkü kapitalist tüke-
tim endüstrisinin gelişme hızına erişmesi mümkün 
de değildir, gerekli de.  Sosyalizm, teknolojiyi çıl-
gın bir hızla geliştirmesiyle değil, onun ürünlerini 
tümüyle insanlık yararına kullanmasıyla kendi-
ni ayırdedebilir. Diğer, ve bundan daha önemsiz 
olmayan ayırdedici yönü ise, toplumsal ve siyasi 
ilişkilerde, yöneten-yönetilen ilişkisinde, emeğe 
karşı tavırda, siyasi katılımda ve onun ön koşulu 
olan siyasi hak ve özgürlüklerde yaratacağı fark-
lılık, hakim kılacağı değerlerdir. Geçmiş sosyalist 
deney, bu alanı güdük ve kapitalist ülkelerin dahi 
gerisinde bırakmış; rekabeti ekonomik-teknolo-
jik alana kilitleyerek kazanamayacağı bir yarışa 
girmiş, nefesi kesildiğinde ve siyasal yaşam krize 
girdiğinde de, elinde kapitalizme olan üstünlüğünü 
kanıtlayacak pek fazla kazanım kalmamıştır.

Bütün bunların ışığında, “üretici güçleri geliş-
tirme”yi tarihsel olarak bir ilericilik sayan klasik 
marksist yaklaşımın ne denli geçerli, ya da ne denli 
Avrupa-merkezci, aydınlanmacı ve pozitivist oldu-
ğu bir bütün olarak ayrıca ele alınıp tartışılmalıdır. 
Bu aşamada bizim açımızdan net olan, bu gelişme-
nin kapitalizm altında sönmesini beklemenin bir 
hayal, Bolşevikleri (ya da Bulgarları, ya da Kübalı-
ları ...) iktidarı zamansız ele geçirmekle suçlamanın 
da apolitik bir saçmalık olduğudur.

Bu noktada, aynı yaklaşım altında yer alan 
diğer bir tespitle de hesaplaşmanın yararlı ve öğre-
tici olacağını düşünüyoruz.

“Lenin ve Stalin= (Çağdaş) Birer 
Büyük Petro mu?

İddia malumdur: Bolşevikler  1917’de sos-
yalizm ve sınıfsız toplumu kurmak üzere iktidarı 
ele aldılar. Bugüne bakıldığında Rusya’da ve diğer 
eski sosyalist ülkelerde, sosyalizm adına fazla bir 
kurum ya da mekanizma mevcut değildir. Buna 
karşılık, çöküşün yarattığı sarsıntının etkileri bir 
yana, güçlü birer ekonomik altyapı, gelişkin ve eği-
tilmiş bir işgücü bırakmıştır. Sosyalizm deneyini 
bir “kara kutu” olarak alıp girdilerini ve çıktılarını 
incelediğimizde, pratikte bu kara kutunun esas 
itibariyle eşitlikçi ideolojik söylemlerin  ardında, 
bir tür çağdaşlaşma ve modernizasyon hamlesin-
den ibaret olduğu söylenmektedir. Bu anlamda da, 
örneğin Rusya özelinde, Lenin ve Stalin, Korkunç 
İvan’la başlayan, Büyük Petro ve Katerina ile 
devam eden “güçlü bir Rusya “ yaratma hedefinin 
sürdürücülerinden başka bir şey olmamışlardır.
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Yaşanan sosyalizm döneminde varolan ve 
insanlık için çok büyük değer taşıyan deneyleri 
göz ardı eden, onları steril bir “kalkınma” söylemi 
içinde kaybedip sıfırlayan bu yaklaşımı ele alırken, 
önce “çağdaşlaşma” ve “modernizasyon” kavram-
larını tartışmak gerekir. Bu iki kavram marksizme 
değil, burjuva sosyolojisine, özel olarak da Anglo-
sakson sosyolojisine ait kavramlardır. Çok genel 
olarak ekonomide büyüme, özellikle sanayileşme, 
siyasette yeniden yapılanma ve temsili kurumla-
rın oluşması, ve halkın genel kültürel düzeyinde 
yükselişi ifade eden bu kavramlar, bu halleriyle 
oldukça muğlaktır; daha özgül ve tanımlayıcı olma-
ya başladıkları noktada da, ideolojik yön taşımaları 
kaçınılmazdır. Örneğin “modernleşme”yi ele alır-
sak, bu, söz konusu ülkenin “modern” olduğu kesin 
olan bir modele yaklaşması demektir. “Bu model 
nedir ?” ya da modern olmanın toplumsal kriterleri 
nelerdir?“ soruları gündeme gelir gelmez, sınıfsal / 
siyasal tercih belirleyici olmaktadır. Bu anlamda bir 
tane genel-geçer ve mutlak “modernizasyon” değil, 
sınıfsal bakış açısı kadar “modernizasyon” modeli 
vardır. Dünyayı yöneten globalist akbabalar için bir 
ülkenin “modern”liği, serbest ticarete geçit veren 
bir ekonomi, yoz globalist değerlerin prim yaptığı 
bir kültürel yaşam, ve politikacıların kendilerine 
hizmet için yarıştığı bir siyaset sahnesi demektir 
ve bırakalım sosyalizmi, onurlu bir küçük-burjuva 
milliyetçisi tavır bile o ülkeyi bu kriterlere göre 
“geri ve çağdışı” yapmaya yeterlidir. 1923’de Türki-
ye’de yürürlüğe konulan küçük-burjuva milliyetçi 
(Kemalist) modernizasyon anlayışı ise, ekonomide 
Türk müteşebbislerinin egemen olduğu (bunu için 
işçilerin ve solun susturulduğu), siyasette temsili 
mekanizmaları geliştirmekle beraber çok sesliliğin 
pek muteber olmadığı, ideolojide ise pozitivist-batıcı 
söylemlerin topluma egemen kılınmaya çalışıldığı  
bir modeldi. 

Dolayısıyla öncelikler ve toplumsal tercihler 
değiştikçe kimin modern, kimin çağdışı olduğuna 
ilişkin tartışma çok rahat bir kör döğüşü halini ala-
bilir. Örneğin “kişi başına düşen özel araba sayısı” 
sizin için bir kriterse, dünyanın en modern ülkesi 
ABD’dir. Ancak “evsiz yetişkinlerin ve çocukların 
nüfus içindeki oranı” temel bir kriterse, ABD bir 
Üçüncü Dünya ülkesidir! Kültürel planda modern-
lik için, “ülke içindeki bağımsız TV kanalı sayısı” 
bir kriterse ABD ve Avrupa ülkeleri gene tartış-
masız en modern ülkelerdir. Ancak kriter olarak 
“ailelerde aktif olarak sanatla (müzik, resim..) ilgi-
lenme oranı” alınırsa, bugün bir Çek Cumhuriyeti, 

hatta bir Azerbaycan bile ABD’den kat kat daha 
moderndir.

Bu açıdan, Lenin ve Stalin’in (ve diğer komü-
nist önderlerin) yaptığının “diğerleri gibi bir 
modernizasyon” olduğunu söylemek abestir; zira 
açıktır ki “diğerleri” arasında da genel-geçer ve 
evrensel “modernizasyon” modeli pratikte yoktur; 
böyle bir modeli varsaymak ve empoze etmek de 
bir Anglosakson saçmalığıdır. O zaman, “Sov-
yet modernizasyonu” nereye oturmaktadır? Bu, 
komünistlerin nispeten geri bir ülke veya ülkelerde 
iktidara geçtiklerinde, sosyalist ve giderek sınıfsız 
bir toplum kurmak için giriştikleri ekonomik, siya-
sal ve kültürel atılımın ta kendisidir ve doğal olarak 
da proleter bir sınıfsal  yön, hatta bir öz taşıdığı için 
diğer “modernizayon”lardan yalnız farklı olmakla 
kalmamakta, kimi noktalarda onlarla taban tabana 
zıt bir konum sergilemektedir.

Sovyet “modernizasyonu”nda olup da diğer 
“modernizasyon”larda asla bulunamayacak değer-
ler arasında ilk akla gelenler şunlardır:

1) Alt, emekçi tabakalardan siyasete ve 
kültüre olan büyük akış: Bir kömür işçisinden 
başbakan (Kruşçev), bir tekstil işçisinden dünyanın 
ilk kadın astronotu (V.Tereşkova), bir terzi çocu-
ğunu dünyanın en büyük kompozitörlerinden biri 
(Haçaturyan), yoksul bir köylü çocuğunu 20.yüzyı-
lın en büyük komutanlarından biri (Jukov) yapmak, 
bir tesadüf değil, Sovyet iktidarlarının bilinçli terci-
hinin; emekçileri toplumsal yaşamın hakimi yapma 
emellerinin direkt neticesi olmuştur. Bu arayışın 
ürünü olan muazzam bir toplumsal dinamizm, 
sosyalizme inanmayan, dolayısıyla onu içerdiği 
yaratıcı gücü kavrayamayan burjuva sosyologlara, 
açıklamak için yeterince ot yolduran bir konudur. 
Ne Japon, ne Türk “modernleşme”lerinde değil 
böyle bir sonucun, böyle bir arayışın dahi izine 
rastlamak mümkün değildir. 

2) Kadına verilen önem: “Kadınlar kurtul-
madan insanlığın kurtuluşu mümkün değildir” 
şeklindeki marksist düstur, eski sosyalist ülkeleri, 
kadınların toplumsal yaşamda en faal ve muktedir 
olduğu ülkeler haline getirmiştir. Bir Türk moderni-
zasyonu “Büyük Kurtarıcı”nın burjuva ve monden 
kadınlarla baloda dansettiği resmi neredeyse bir 
modernlik ikonası haline  getirirken, Sovyet moder-
nizasyonu siyasette, ekonomide, sanatta ve bilimde 
insanlık tarihinin şimdiye kadar görmediği yük-
seklikte bir kadın katılımı sağlayabilmiş olmanın 
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onurunu taşımaktadır. “Kadının toplumsal yaşama 
katılımı” şayet bir modernlik kriteriyse, kapitalist 
dünya şu haliyle bile bizim eski halimize nazaran 
hala ortaçağı yaşamaktadır!

3) Kültüre verilen önem: “Yeni komünist 
insanı yaratma” çabasının, eski sosyalizm dene-
yinde yer yer topluma bir gömlek giydirme ve bir 
tür “toplumsal mühendislik” faaliyetine dönüştüğü 
iddia edilmektedir ve doğrudur. Ancak gene de 
bu çaba, yetersiz  perspektifine rağmen oldukça 
değerli birikimler yaratmıştır, sanata ve bilime 
duyulan ilgi bunların başında gelmektedir. Batı 
burjuvazisi bağrından çıkardığı klasik kültürü 
dahi terk ederken, bir klasik müziğin doğum yeri 
Avusturya’da dahi bu müziği dinleyenlerin sayısı 
hızla düşerken, insanlığın yüz akı olan bu değerli 
eserlere sahip çıkmanın onuru eski sosyalist ülke-
lere ait olmuştur. Klasik müziğe, resme, edebiyata, 
bunların ürünlerine yönelik tüketimin en yaygın 
olduğu ülkeler, eski sosyalist ülkeler olup hiçbir 
modern burjuva toplumu bu seviyenin bugün dahi 
pek yanına yanaşamamaktadır. Öte yandan sanatla 
aktif ilgilenmede de yüksek bir noktaya gelmiş, 
Stalin’in başlattığı ekonomik atılım döneminde kar 
ve çamur içindeki köylerde yaşayanlar kemanla, 
piyanoyla, kütüphaneyle tanışmışlardır. Diğer bur-
juva kökenli modernizasyonlarda kültürel atılımda 
temel güdü ekonomiyi yönetecek teknik kadroları 
yetiştirmek iken, eski sosyalizm deneyinde (bili-
min ve teknolojinin yanı sıra) hiçbir ekonomik 
üretkenliği olamayan sanata bu kadar önem veril-
mesi, tamamıyla “yeni ve mükemmel komünist 
insanı yaratma” arayışının ürünü olmuştur. Bu da, 
bizim modernizasyonun saman alevi gibi parlayıp 
sönen “Köy Enstitüleri” deneyi, ya da ABD ve 
Avrupayı bir kangren gibi saran yoz pop kültür göz 
önüne alındığında, Sovyet  “modernizasyonu”nun 
ayırdedici bir özelliğidir.

Örnekler artabilir (çocuklara verilen değer, 
çalışanların eğitim seviyesinin yüksekliği..) ; ancak 
bu kadarı dahi “diğerleri gibi bir modernizasyon” 
balonunu patlatmaya yeter. Ortada varolan her-
hangi bir kalkınma değil, dünyanın üçte birinde 
sosyalizm ve sınıfsız toplum için yapılan muazzam 
bir toplumsal atılımdır ve yukarıda  sayılan ayır-
dedici özellikler çöküşten sonra bile bu ülkeleri 
ziyaret eden kapitalist ülke vatandaşlarına “meğer 
sandığımızdan farklıymış” dedirtmekte ve saygı 
uyandırmaktadır. Başarılamamış sosyalizmi kal-
kınmayla özdeşleştiren, başarılmış olan insanlığın 
“ilk”lerinin geleceğe bıraktığı mirasın değerini 

göremeyen  bu tür mahçup ve ezik yaklaşımları 
aştığımızda, Lenin’in ve Stalin’in (ve Dimitrov’un, 
ve Mao’nun, ve Tito’nun !) mahalli kalkınmacılar 
olarak değil, tüm hatalarına rağmen insanlığa yeni 
bir çağın başlangıcını müjdeleyen önderler ola-
rak yeniden keşfedileceğini düşünmemiz için çok 
sebep vardır.

Öte yandan şu soruyu soralım:  Geçmiş sos-
yalizmin yukarıda birkaçını zikrettiğimiz bu 
başarıları, insanlığa yeni ve kalıcı bir medeniye-
ti, sınıfsız toplumu getirmek için yeterli midir ? 
Cevap, elbette ki “hayır” dır . Bütün bu güzellikle-
rin yanısıra, birşeyler eksik kalmıştır ve bu eksikler 
yaşanılan çöküşe neden olmuştur.  Bu başarıları, 
sosyalizmin insanlığa neler kazandıracağını gös-
teren birer kanıt olarak ilerde gündeme getirmek 
üzere hafızamıza kazıyalım ve gene aynı soruyu 
soralım: Neden ?

“Teoriden Sapıldı ve İstisnalar Kural 
Haline Geldi”

Bu yaklaşım,  çöküşün gerçekleştiği sıralarda 
Türkiye Solu’nun birlik tartışmaları sürdürdüğü 
Kuruçeşme Toplantıları’nda sık sık dile getiril-
miştir, ve şöyle özetlenebilir: Bolşevikler, zaman 
ve mekandan kaynaklanan ağır koşullar altında 
kendi benimsedikleri teoriden taviz verdiler ve 
bunları her zaman “koşulların gerektirmesi” ile  
açıkladılar. Sık sık teorinin söylediğinden sapmak 
koşullarla açıklanan bir alışkanlık ve bir politik 
refleks haline geldi. Yaşanan savrulmaları hiç-
bir zaman toparlamaya çalışmadılar ve sonunda, 
başta öngörülen hedeflerin bir kısmında (özellikle 
demokratik haklar ve emekçi katılımı ile ilgili olan-
larda) sosyalizme yabancı noktalara varıldı.

Bu açıklama, mevcut açıklamalar arasında 
nispeten en düzgün olanıdır ve doğru ve kapsayıcı 
bir açıklamanın içinde kullanılabilir; ancak ciddi 
bir tadilattan geçirmek kaydıyla. Tadilat yapılması 
gerek nokta ise “teori” konusudur. Gerçekten de 
bu açıklamada, mevcut haliyle marksist teori, bir 
referans noktası, ya da çizgisidir; ve pratiğin sağ-
lıklı olup olmadığı bu teorik çizgiden uzaklaşma 
ya da ona yakınlaşma ile ölçülmektedir. Prob-
lem ise şuradadır: Mevcut teorinin bizzat kendisi, 
böyle şaşmaz bir referans olarak telakki edilecek 
kadar doğru, tutarlı ve yetkin midir? Pratikte, 
politika yapanların bu teoriye riayet etmemeleri, 
onların oportünist bir çizgi izledikleri anlamına 
gelebileceği  gibi, tam tersine bizzat bu teorinin 
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hayatın gerçeklerine karşılık düşmediği anlamına 
da gelemez mi ? Meseleye bu açıdan bakıldığında 
tek değişkenli bir modelden (şaşmaz teori – şaşan 
pratikçiler) çok değişkenli bir modele (doğruluğu 
sorgulanabilir teori – doğruluğu sorgulanabilir 
politika) geçilmekte ve konu gerçek karmaşıklığı 
ile karşımıza çıkmaktadır.

Bolşeviklerin “teoriden saptığı” birkaç momenti 
ele alalım. Bir örnek, devletin kuruluşuna ilişkindir. 
Lenin, devlet konusunda ilk önemli marksist metin-
lerden biri olan “Devlet ve İhtilal”de, hemen ve 
derhal Komün tipi bir  devlet kurulmasını önerir, 
ve bu devlette hiç bir memur maaşının, kalifiye 
bir işçi maaşını geçmemesi gerektiğini belirtir. İlk 
“sapılan” ilkelerden biri bu olmuş; Sovyet iktidarı 
burjuva uzmanları kazanabilmek için bu prensibi 
bir kenara itmiştir. Ücret farklılaşmasının kapısının 
böylesine aralanmasıyla başlayan süreç, 70 yılın 
sonunda villalar, daçalar, özel yarış pistlerine kadar 
varmıştır. Burada hata nerededir? Sorun, Bolşevik-
lerin yeterince püriten davranmayıp pragmatizme 
kaymaları mıdır? Bu ilk akla gelen ve verilebilecek 
en basit cevaptır; ancak “püritanizm – pragma-
tizm” ikileminin açıklayıcılığı, bu kadar geniş çaplı 
sorunları kucaklayabilecek kadar derin değildir, ve 
daha anlamlı başka bir soruyu sormamızı engel-
lemektedir: Lenin’in öngördüğü devlet modeli, en 
azından bu noktada, ne ölçüde hayatın gerçeklerine 
uymaktadır?  Kalkınma, sanayileşme, büyüme 
gibi sorunları ve hedefleri olan bir sosyalist devlet, 
açıktır ki “Devlet ve İhtilal”de bahsedilen devlet-
ten çok daha karmaşıktır; ve çok değişik profilde 
ve kafa yapısında insanın gönüllü katkısını sağ-
lamak durumundadır. Bu tarzda bir ücret üst 
sınırı, insanlardaki yaratıcı potansiyellerin açığa 
çıkmasını engelleyeceği için pratikte işlevsizdir, ve 
dolayısıyla da yanlıştır. Yapılması gereken, Lenin’in 
yaklaşımının özüne sadık kalarak yeni bir teorik 
formülasyona gitmek, teoriyi geliştirmek, azami 
ücret prensibini devletin tümüne değil, belki onun 
içinde (giderek büyümesi beklenen) bir çekirdeğe 
(komünistler ?, idari yetkililer ?..) tatbik ederek hem 
kalkınmanın, hem de sınıfsız topluma geçmenin 
ihtiyaçlarını adresleyen yeni bir devlet modelinin 
teorik çerçevesini oluşturmaktı. Yapılmayan budur. 
Dolayısıyla sorun, teoriden sapmaktan çok, mec-
buren aksini yaptığınız teorinin yerine daha doğru, 
geniş kapsamlı ve tutarlı bir model kurmamak, 
referans alınan teoriyi geliştirmemektir. Sonuçta 
bir an için (can havliyle) pratikte bir doğru bir iş 
yapsanız bile, yeni bir teorik pusulanın yokluğu sizi 
kaygan zeminlere sürükleyecektir.

Bir diğer örnek “Dünya Devrimi” beklentisidir. 
1920’lerin başına kadar, Stalin dahil tüm Bolşe-
vik önderler Marx zamanından beri kabul gören 
bir hedefin, Dünya (aslında Avrupa) Devriminin  
beklentisi içindeydiler. Temel yaklaşım, “Avru-
pa Devrimi olmazsa, fakir ve geri bir ülke olan 
Rusya’da sosyalist bir iktidarın tutunamayacağı” 
yönünde idi. Ancak Stalin 1927’de, önce Buharin’le 
birlikte, sonra da tek başına “Avrupa’ya ihtiyacımız 
yok; bunu tek başına yapabiliriz” diyerek “tek 
ülkede sosyalizm”i benimseyince, Troçki, Zinov-
yev ve Kamenev tarafından “enternasyonalizmden 
sapmak”la suçlandı. (bu, halen de Troçkistlerin 
temel suçlamasıdır) Stalin’in girdiği yolda kendi 
kararlılığıyla elde ettiği başarılar ne denli büyükse, 
bu yaklaşımın Rusya’yı biraz içine kapadığı, dün-
yadaki devrimci zaferlere olan beklentinin düşerek 
devlet diplomasisini öne çıkardığı da bir gerçektir. 
Ancak Troçkistler dahil kimsenin ciddi bir  şekilde 
cevaplamadığı soru şudur: Avrupa Devrimi niye 
olmadı?  Buna Troçkistlerin verdiği cevap “Stalin-
cilerin ihmali ve ihaneti yüzünden” şeklindedir ve 
1934 Fransa, 1936 İspanya’ya yönelik Komintern 
politikalarının eleştirisine dayanmaktadır. Bizlerin 
geleneksel çizgimizin cevabı da “sosyal-demok-
ratların ihaneti yüzünden” olup, Lenin ‘in 1914’de 
yaptığı işçi aristokrasisinin yol açtığı yozlaşma 
tespitini temel almaktadır. Bunların ikisi de cevap 
değil, geçiştirmedir.  Ne Troçkistlerin, ne de bizlerin 
açıklamaları hiçbir şeyi “açıklamamakta”, şu çok 
önemli soruları cevapsız bırakmaktadır: Niçin dev-
rimci marksizm, kapitalizmin en gelişmiş olduğu 
iki ülkede, ABD  ve İngiltere’de hiçbir zaman kök 
tutamadı?  Niçin 1917 Ekim Devrimi’ni büyük coş-
kuyla karşılayan ve destek olan Avrupa’lı işçilerin 
büyük çoğunluğu, Stalin’in başa geçmesinden de 
çok önce , Komintern’i değil sosyal-demokratları 
izlemeye devam ettiler?  1914’de sosyal demokra-
sinin yozlaşmasını ve onun sonucunda gerçekleşen 
ihaneti, “yüksek ücret alan işçiler”le açıklamak ne 
derece anlamlıdır?  Bu ve benzeri sorular, aslında 
aşağıda ele alacağımız temel bir zaafa, marksizmin 
Batı’lı kapitalist toplumların gerçeğini anlamada 
ve dönüştürmede yetersiz kaldığı gerçeğine işaret 
etmektedir ve Bolşevikleri “Dünya Devrimi” hede-
finden sapmakla suçlamak da, bu hedefi “demek 
ki ütopyaymış” deyip bilinçaltına gömmek de aynı 
noktada, temel bir zaafın üzerine gitmeyerek geçiş-
tirme noktasında buluşmaktadır.

 “Teoriden sapmanın kural haline gelmesi” 
yaklaşımının bir diğer eksiği, teoriden sapılmayan, 
tam tersine ona sadık kalınan noktaları sorgula-
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mamasıdır. Dikkatle bakıldığında görülecektir ki, 
sosyalizmi yozlaştıran yaklaşımlardan bir kısmı, 
teoriye sımsıkı sarıldığımız kimi pratikler olmuştur. 
Lenin’in parti anlayışını ele alalım: Baskıcı kapita-
lizm koşullarında, devrimci mücadeleyi sürdürmek 
için düşünülmüş olan ve kanımızca günümüzde de 
bu tür bir mücadele için hala geçerliliğini sürdüren 
bir araç olarak leninist partiyi, yani yukardan aşa-
ğıya güçlü bir hiyerarşisi ve sıkı bir disiplini olan, 
yatay birimlerin birbirleriyle temas kurmadıkları, 
merkeziyetçiliğin bir stil olarak benimsendiği bir 
organizasyonu Bolşevikler dünyaya önermiş; ikti-
dara geçtikten sonra da Lenin’in teorikleştirdiği 
bu modele sadık kalmışlardır. Ancak bu noktada 
“teoriden sapmamak” sosyalizme bir şey kazandır-
mamış, aksine kaybettirmiştir. Merkezi otoritenin 
giderek zayıflaması beklenilen bir proje olan sos-
yalizmde, toplumdaki en güçlü siyasi kurum olan 
partinin merkeziyetçiliği bürokrasiyi hep diri  
tutmuş,(7) “basit bir aşçı kadının dahi siyasetle 
ilgilenmesi” beklenen bir toplumda her zaman bir 
tür siyasi elitizmi temsil etmiş, bu haliyle de temel 
bir hedef olan “siyasi gücün kamulaştırılması”nın 
önünde hep bir engel teşkil etmiştir. Burada sorun, 
Lenin’in devrimci mücadeleye son derece değerli 
bir katkısı olan parti öğretisini toptan reddetmek 
değil, onun sınıfsız toplum idealiyle çelişen yönle-
rini tespit edip, yeni koşullara (devrim sonrası) ve 
yeni hedeflere (siyasi gücün giderek halka transfer 
edildiği bir sınıfsız toplum) göre yeniden şekil-
lendirecek bütünsel bir çerçeveyi tanımlamak ve 
hayata geçirebilmektir. Bunun için gerekli öngö-
rüyü gösteremeyen Bolşevikler baskı ve iç savaş 
koşullarına göre şekillenmiş bir organizasyonu, hiç 
sorgulamadan sosyalizmin inşasında da  olduğu 
gibi kullanmışlardır.

Dolayısıyla, tek değişkenli modelden çok değiş-
kenli bir modele; yalnızca pratiği değil, teoriyi de 
sorgulamanın gerekli olduğu bir modele geçmek, 
ve hem yaşanan çöküşü, hem de bundan çıkış 
yollarını bu modele göre açıklamak ve tanımlamak 
zorunlu hale gelmektedir.

Teorideki Fakirleşme  ile Pratikteki 
Yozlaşmanın İç İçeliği

Önerdiğimiz ve savunacağımız yaklaşımın 
özü şudur: Dünya komünist hareketi 1917’de hem 
teorik, hem de pratik olarak önemli bir doruk 
noktasını yakalamış, bu tarih sonrasında pratik 
şartların baskısı sonucunda attığı adımların, ya 
da kurduğu mekanizmaların bir kısmı, teorideki 

boşlukların, yetersizliklerin ya da yanılgıların etki-
siyle bir savrulmaya dönüşmüş; bir kısmı mevcut 
teoriyle örtüşen, bir kısmı da mevcut teori hayatın 
gerçeğine denk düşmediği için kendini fiilen kabul 
ettiren bu savrulmalar bir yandan pratikte kendi 
kurumsallaşmalarını yaratırken, öte yandan da 
teorinin bu durumunu idame ettirecek bir fakir-
leşmenin ve tek yönlülüğün başlatıcısı olmuştur. 
Teorideki eksikleri, boşlukları, ya da yanılgıya açık 
noktaları tespit etmeden, koşulların baskısıyla alın-
mış tavırların süreklileşmesini ve bir yozlaşmaya 
dönüşmesini açıklamanın yolu yoktur. Dolayısıyla 
bu yaklaşımda, siyasi pratiğin tarihine paralel ola-
rak başka bir tarihi, marksist teorinin de tarihini 
ve gelişme safhalarını mercek altına almak duru-
mundayız. 

Geçmiş dönemde yayınladığımız bir yazıda 
ortaya koyduğumuz(8) görüşleri kısaca hatırlata-
rak teorinin gelişme seyrine değinelim. Marx ve 
Engels tarafından 19. yüzyılın ikinci yarısında 
emekçi sınıfların kurtuluş mücadelesinin teorisi 
olarak geliştirilen marksist öğreti, çağının en ileri 
düşünsel ürünlerinin izlerini taşıyan özgül bir sen-
tezdi. İngiliz ekonomi politiğinden Darwin’e, hücre 
zarının keşfinden Feuerbach’a, Fransız sosyaliz-
minden organik kimyadaki yeni sentezlere kadar 
çağdaş düşüncenin o dönem ulaştığı her ileri nokta, 
marksizmin kurucularının ilgi alanına giriyor; bu 
düşünsel çıkışlar ya direkt yararlanılmak, ya da 
hesaplaşılmak suretiyle marksist teori içinde yerini 
alıyor, işçi sınıfının mücadelesine yararlı hale geti-
riliyordu. Teorinin sergilediği düşünsel zenginlik, 
derinlik ve çok yönlülük göz önüne alındığında, 
marksizm için (bugünün deyimleriyle) çağının bir 
“teknoloji harikası” deyiminin uygun düşeceğine 
inanıyoruz.

Doğayı ve toplumu, geçmişi ve geleceği açık-
layan, hayatın tüm alanlarında söyleyecek bir şeyi 
olan güçlü ve tutarlı yapısıyla marksist teori, ilk 
krizini 1914’de, 1.Dünya Savaşı’nın başlamasıy-
la yaşadı. O ana kadar hemen hepsi “Savaşa 
karşı savaş, kulübelere barış” sloganını haykıran 
ve emperyalist savaşa karşı tavır alacaklarını söy-
leyen Avrupa’lı marksist partiler, savaşın ilanıyla 
birden kendi burjuva-emperyalist hükümetlerinin 
destekçisi haline geldiler. “İhanet” suçlamalarının 
ve ona  eşlik eden iç kavga ve bölünmelerin geri-
sinde, hayatın pratiği marksist teoriye bir anlamda 
ve meydan okuyor ve şu soruyu önüne çıkarıyordu: 
Hepsi kendi burjuvalarına ve hükümetlerine karşı 
mücadele içinde kurulmuş, tabanlarını hala yoksul 
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ve bilinçli işçilerin oluşturduğu bu partiler, niçin 
zor bir tercihle karşı karşıya kaldıklarında “kendi” 
kapitalizmlerini korumayı seçtiler? Bu sorunun 
işaret ettiği boşluk, esas itibariyle işçi sınıfını 
kapitalist düzene bağlayan unsurların marksizm 
tarafından yeterince teşhis edilmemesi, “yoksulluk 
– isyan” ikilisinin toplumsal davranışın belirleyici, 
hatta yegane unsuru olarak görülmesidir. Burada 
yoksulluk kadar, ideolojinin ve toplumsal kurumla-
rın da işçi sınıfının davranışı üzerindeki etkisi söz 
konusudur ve görülemeyen de budur(9)

Bu noktada yaşanan bir zafer, 1917 Ekim 
Devrimi, bir anlamda bu hayal kırıklığını örtmekle 
kalmamış, bu devrimin getirdiği yeni bakış açısı, 
yapıldığı ülkenin gücü ve büyüklüğünün de etki-
siyle tüm dünya çapında etkili olmuştur. Batı’daki 
başarısızlık, marksizmde bir sorgulama ve derin-
leşme yoluna gitmek yerine dar bir yorumla yüksek 
ücret alan işçilerin, dar bir azınlığın  parti yönetimi-
ni ele geçirmesi ile açıklanırken, Rus devriminin  
bakış açısı ve marksizme getirdiği yorum, kapita-
lizmle uzlaşmayı reddeden tüm emekçi hareketleri 
için (gücünü, temsil ettiği başarıdan alan) bir model 
teşkil etmiştir. Bu noktada, bu modelin merkezinde 
yer alan, ve 20. yüzyıl boyunca marksist siyasete 
damgasını vuracak bir olgudan, Lenin’in katkısın-
dan bahsetmemiz gerekiyor.

Lenin’in marksist teoriye katkısı, sık sık ( ve 
özellikle de SSCB’deki halefleri tarafından)  belli 
başlıklar altında yaptığı formülasyonlara (parti, 
emperyalizm, kesintisiz devrim..) indirgenmiştir. 
Ancak kanımızca bu katkı, tek tek formüllerin 
ötesinde, çok daha genel bir bakış açısı ve yaklaşım 
olarak ele alınmalıdır. Meseleye böyle bakıldığında 
Lenin’in özgüllüğü şu iki noktada toplanmaktadır:

1) Siyaseti teorikleştirmek: Dünyada hiç 
kimse bir parti kongresinde olan bitenlerden 200 
küsur sayfalık bir temel eser (“Bir Adım İleri, İki 
Adım Geri”) çıkarmayı düşünmemiş ve başara-
mamıştır. Siyasette atılacak her adımı, teorinin 
ana gövdesiyle ilintilendiren; ona bir iç tutarlılık 
kazandırmak üzere ilkeselleştiren Lenin’in, politi-
ka üzerine yazdığı en güncel yazılar bile marksist 
teori için bir gelişme ve zenginleşmeyi içermiştir.

2) Hayatı, somut gerçeği temel almak: Goet-
he’nin ünlü şiirindeki “hayatın yeşil ağacı”nı başa 
koyan Lenin, kendisininkiler dahil, hiçbir teorik 
formülasyonla kendini zincirlememiş; hayat yepye-
ni olguları karşısına çıkardığında, kendi yazdıkları 

dahil her türlü klişeyi bir kenara koymasını becer-
miş; ancak yeni bir formülasyona giderken dahi 
eski formülasyonlarla olan rasyonel bağı korumayı, 
yani yeni durumun niçin yeni bir yaklaşım gerektir-
diğini açıklayarak teoriyi ana gövdeye bağlı olarak 
geliştirmeyi ihmal etmemiştir. “Sovyet” olgusu 
karşısındaki tavrı, “Nisan Tezleri”ndeki olağanüstü 
yaratıcılığı bunun örneğidir.

Bunların yanı sıra Lenin, Marx ve Engels’de 
varolan “çağın en ileri düşünsel ürünleriyle temas 
ve zenginleşme”yi ihmal etmemiş, örneğin bir 
“Materyalizm ve Ampiriyokritisizm”de 20. yüz-
yıl başındaki modern fizikle ve felsefi akımlarla 
hesaplaşmıştır. 

Meseleye böyle bakıldığında Lenin’in katkısı, 
ya da Leninizm canlı, dinamik, ve bitmemiş bir 
eserdir; ve her ne kadar yararlı bir öz içerseler de, 
onu tek tek yaptığı formülasyonlara indirgemek, 
onda temelde var olan eleştirel ve diyalektik ruhu 
yakalamamızı engellemektedir. Bir an için Lenin’in 
1914’de öldüğünü varsaysak, nasıl ki bu durumda 
(değerli bir eser olan) “İki Taktik”teki formül ve 
klişeler bizi direkt olarak “Nisan Tezleri”ne götüre-
mezse, Lenin’in 1924’e kadar yazdıklarının tek tek 
formüllere indirgenmesi bize onun eserine katkıda 
bulunmanın, ya da 1924 sonrasında yapılması gere-
kenleri bulmanın ip uçlarını vermemektedir. Öte 
yandan Lenin’in kimi eserleri, taşıdıkları tüm yeni-
leştirici yöne rağmen, daha yazıldıkları dönemde 
dahi tamamlanmaya ve geliştirilmeye muhtaçtı. 
Yukarda da zikrettiğimiz gibi, devlet konusunda 
yazılmış en temel eserlerden bir olan “Devlet ve 
İhtilal”, esas olarak bir iç savaş devletini, temel 
görevi savaşmak ve kazanımlarını korumak olan 
bir mekanizmayı tarif etmekteydi. Bundan kısa 
bir süre sonra,1921’de Sverdlov Enstitüsünde yap-
tığı “Devlet üzerine” başlıklı konuşma, daha kısa 
olmasına karşın daha kapsayıcı bir yaklaşımı ifade 
ediyordu. (“Devlet bir aygıttır, ama çok özel, ben-
zeri görülmemiş bir aygıt”) Tamamlanmaya ve 
geliştirilmeye muhtaç olan diğer konular arasında 
“partinin sosyalizm inşasındaki yapısı”, “parti-dev-
let ilişkileri”, “sosyalizm inşasında hukuk”.. gibi 
başlıkların mevcut olduğunu (özellikle yaşanan 70 
yıllık süreç göz önüne alındığında) rahatlıkla söyle-
mek mümkündür.

Yukarıda değindiğimiz  bakış açısı ve yaklaşı-
mının ışığında Lenin, ölmeden önce teorik planda 
2 noktaya, 2 önemli eksiğe işaret etmiştir:
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1) Ekim Devriminin tahlili: “Devrimimizi 
tahlil etmek zorundayız “ diyordu Lenin. Bu işin 
nasıl başarıldığı, bu başarıda yapısal ve determinist 
öğelerle, konjonktürel ve rastlantısal (dolayısıyla 
asla tekrar etmeyecek olan) öğelerin neler olduğu, 
Bolşeviklerin hangi yönlerinin örnek alınmasının 
başarıya katkıda bulunacağının gerçekçi ve cesur 
bir analizi yapılmalıydı. Burjuva yazarların yaz-
dığı ve aslında komünistler için çok daha faydalı 
olan Ekim Devrimi tarihlerinin (E.H.Carr, Bert-
ram Wolfe, Suhanov..) yanısıra, partili komünistler 
tarafından yazılan “Parti Tarihleri” Ekim Devrimi 
konusunda bir “güzelleme” olmaktan öteye gide-
memiş; partinin sürekli doğru yerde doğru tavrı 
koyduğu bu tarihlerden yararlı bir şey öğrenmek 
mümkün olamamıştır.

2) Komintern programı: Lenin, Avrupa’lı 
işçilere önerilen Komintern programını “fazla Rus” 
bulmuş ve bu ülkelerin özgüllüğün göz önüne alan 
bir program geliştirilmesini önermiştir. Bu, oldukça 
önemlidir, zira Avrupa işçi hareketindeki bölünme-
yi “işçi aristokrasisi” ile yüzeysel olarak açıklayan 
Lenin, Avrupa’daki farklılığı ve özgüllüğü kav-
ramanın işaretini vermiştir. Nitekim ünlü Alman 
komünisti Clara Zetkin dahi, Ekim Devrimi’ni ve 
Lenin’i savunmasına rağmen, Komintern’in ünlü 
21 ilkesini kendi ülkesinin gerçeklerine uymadığı 
gerekçesiyle reddetmiştir. 

Bu noktaları ortaya koyduktan sonra, kendi 
yaklaşımımız somutlaştırmak üzere konuya geri 
dönelim ve 1920’lerdeki resme odaklanalım.

1920’lerin Başındaki Resim

1920’lerin başında, daha sonraki gidişatın 
belirleneceği ana durumu şu olgular karakterize 
ediyordu:

1) Tüm dünyayı sarsacak kadar büyük, ancak 
teorize edilmemiş bir politik  başarı (Ekim devri-
mi) 

2) Batı dünyasında “arıza yapmış” bir ana teori 
(Marksizm) 

3) Mevcut teorinin üzerine önemli zenginlikler 
içeren, ancak tamamlanmaya ve geliştirilmeye 
muhtaç bir teorik katkı (Leninizm)

4) Gene Batı dünyasında ortaya çıkan yeni 
sosyal olgular (kitlesel gazeteler, radyonun kulla-

nımı ve bunların yönlendirdiği bir “kamuoyu” ile 
karakterize olan “kitle toplumu”

Bu noktadan itibaren gelişimin mantığını orta-
ya koyalım:

1) Bu resim farklı şekillerde gelişebilirdi. 
Ancak:

a) Avrupa devriminin olmamasının yarattığı 
hayal kırıklığı ve

b) Rus devriminin yarattığı olağanüstü etki ve 
prestij

sonucunda (1) numaralı faktör belirleyici olmuş, 
marksist teoride Batı’da uç veren boşluk gideril-
mediği gibi, Lenin’in eseri de geliştirilmemiştir. 
Neticede Avrupa işçi hareketinde çıkan sağ eğilim 
bir “ihanet”e indirgenip, gelişmiş kapitalizmin sahip 
olduğu işçi sınıfını düzene bağlayan mekanizmalar 
yeterince kavranmamış, bunlara karşı yeni ve etkin 
bir mücadele teorisi geliştirilememiş, Lenin’in eseri 
ve Bolşevik pratik, belli politik formüllere indirge-
nerek uluslararası işçi hareketine bir model olarak 
sunulmuştur. Bu yaklaşım, Çarlık Rusya’sında ben-
zer koşullara (yani orta gelişmişlikte bir kapitalizm, 
baskıcı bir devlet aygıtı, olmayan parlamenter gele-
nekler..) sahip ülkelerde, örneğin Balkanlarda ve 
Orta Avrupa’da nispeten başarının yolunu açarken, 
gelişmiş kapitalist ülkelerde başarılı olmamıştır. Bu 
açıdan; bu ülkelerde 1970’lerde gelişen Eurokomü-
nizm, içerdiği sağ eğilimler ne olursa olsun, 60 yıl 
gecikmiş bir “özgüllüğü yakalama” girişimi olarak 
telakki edilmelidir.

2) Bu durum komünist harekette bir coğrafi 
eksen kaymasına yol açmıştır. 1. ve 2. Enternas-
yonal dönemlerinde Avrupa-içi eksen değişimleri 
olurken (örneğin siyasi hareketliliğin merkezinin  
Komün sonrasında Fransa’dan Almanya’ya kay-
ması gibi), 3. Enternasyonal’le birlikte eksen iki 
ülke hariç (Fransa ve Çekoslovakya) Avrupa’nın 
nispeten geri bölgelerine (İspanya, Balkanlar..) , 
ve Asya’ya ( Çin, Hindistan, Güneydoğu Asya..) 
kaymıştır. Bu temayül, 2.Dünya Savaşı sonrasında 
Afrika ve Latin Amerika ile tamamlanarak devam 
etmiş, esas tanımı itibariyle gelişkin bir kapitalizm-
de işçi sınıfı ile burjuvazinin mücadelesinin teorisi 
olarak doğan marksizm, bu yeni “yaşam alanı”n-
da ağırlıklı olarak daha farklı çelişkilerin, ulusal 
bağımsızlık, demokrasi, kalkınma gibi özlemlerin 
teorisi olarak işlev görmüştür. Doğal olarak işçi 
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sınıfından başka bir şeyle ilgilenmeyen “saf” bir 
marksizm anlayışını apolitiklik olarak görüyoruz, 
ve toplumun bütününü analiz eden marksizmin, 
toplumsal ve siyasal yaşamın tüm yönlerine ilişkin 
birer yaklaşım ve çözüm getirmesinin kaçınılmaz 
olduğunu düşünüyoruz. Ancak gene de marksiz-
min çıkış noktası olan “gelişmiş bir kapitalizmi 
emekçilere dayanarak yıkmak ve yerine daha ileri 
bir toplum kurmak” iddiasının, diğer yeni hedef 
ve iddiaların yanında fiilen eski ağırlığını yitirdiği, 
yukarda bahsettiğimiz “eksen kayması”nın teori-
de de bir “gündem kayması”na yol açtığını tespit 
etmek gerekir.

3) Bu durum, bizi teorinin durumuna ilişkin 
yeni  bir tespite götürmektedir: Marksist teori, bizim 
komünist pratiğimizde tek yönlü, raşitik olarak 
gelişmiş ve pratikte fakirleşmiştir. Burada “mark-
sist teori” teriminden, genel olarak tüm dünyada 
Marx adına yapılan teorik çalışmaları değil (orada 
belli bir zenginlik vardır), özel olarak Komünist 
Parti ve örgütlere yol gösteren, bir mücadele aracı 
olarak fiilen kullanılan marksizmi kastettiğimizi 
belirtelim. 1917 ile 1990 arasında bu (pratik) mark-
sizmde hiçbir gelişme olmadığını söylemek doğru 
olmayabilir. Politik pratiğe ilişkin konularda, cephe 
taktikleri, silahlı mücadele, halk savaşı, burjuvaziy-
le ititfaklar, örgütlenme teknikleri, anti-emperyalist 
stratejiler.. gibi konularda muazzam bir tecrübe 
birikimi, ve buna denk düşen (pratiğin teorisi anla-
mında) bir teorik zenginlik mevcuttur. Ancak bu, 
teorinin sadece bir uzvudur ve  çok (ya da yegâne) 
kullandığı uzvu diğerlerinden gözle görülür şekilde 
fazla güçlenen sporcular misali, bu gelişme de çar-
pık ve raşitiktir. Sebep de açıktır: Marksist teorinin 
“çekirdeği”, ekonomi-politik, felsefi yaklaşımlar, 
tarihi materyalizm hala 1880 modeldir ve komünist 
hareketimizin 72 yılı boyunca buraya tek bir çivi 
bile çakılmamıştır!.. Komünistler hala tarihi “yel 
değirmeni – buhar makinası” alegorileriyle kav-
ramakta, felsefe anlayışları “tohum – çiçek ve 100 
derecede kaynayan su” seviyesinde gezinmekte, 
ekonomide de “kapitalizmin giderek şiddetlenen 
periyodik buhranları”na iman tazeleyerek asla 
gelmeyen “o büyük çöküş”ün hayaliyle teselli 
bulmaktadır. Öte yandan sorun, marksizmin gele-
neksel yapısındaki bir “eskime” ve “tozlanma”nın 
çok ötesindedir. Sorunun en az bunun kadar önemli 
bir diğer yönü, bilim ve felsefede oluşan yeni geliş-
melere olan kayıtsızlıktır. 1920’den bu yana gerek 
sosyal bilimlerde ve felsefede ortaya çıkan yepyeni 
olgular (psikiyatri, antropoloji, sosyometri, varoluş-
çuluk, yapısalcılık..), gerekse gelişen teknolojinin 

toplumsal yaşamda yol açtığı yenilik ve sarsıntılar 
(radyodan TV’ye, PC’lerden internet’e), marksist 
teoride herhangi bir yankı bulmamış, çağının tüm 
yeniliklerini özümseyen ve bunlarla teoriyi zengin-
leştiren Marx ve Engels’in aksine, 1917 sonrasında 
komünistler tüm bu yeniliklere tepkici-müdafaacı 
bir bakışla yaklaşmış; bu gelişmelerden sosyalizmi 
zenginleştirecek yeni boyutlar çıkarmak yerine 
“gene de sömürü sürmektedir; dolayısıyla biz hak-
lıyız” türünde muhafazakâr bir kafa yapısı, teorinin 
kaderini belirlemiştir. Bu çerçeveye istisna teşkil 
edebilecek girişimlerin akıbeti, bizzat bu çerçe-
veyi hazin bir şekilde doğrulamaktadır. Örneğin 
1930’ların başında Almanya’da marksizmi çağdaş 
kapitalist toplumun gerçekleri ışığında yeniden 
değerlendirmeye yönelik bir girişim olan “Frank-
furt Okulu”, kısa zamanda Komintern ve KP’ler 
tarafından tepkiyle karşılanarak dışlanmış, faşizm, 
iktidar, kitle kültürü konularında yapılan değerli 
teorik çalışmalardan, komünistler bihaber kalmış 
(yani siyasi hareketin teorik fakirliği devam etmiş) 
öte yandan da devrimci pratiğin dışında gelişen bir 
teorik insiyatif olarak Frankfurt okulu zamanla, 
özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında akademik 
dünya üzerinden  burjuva ideolojisiyle büyük ölçü-
de bütünleşmiştir. Batı’da çok önemli bir sorun 
olan birey ve bireysellik konularında marksizm 
ile bir köprü kurmak isteyen Sartre’ın çabaları, 
keza yapısalcılığı marksizme bir zenginlik olarak 
taşımak isteyen Althusser’in çabaları ya aynı muha-
fazakârlığa takılmış, ya da mahalli olgular olarak 
kalmışlardır.

Bu teorik fakirleşme ile yukarda sözü edilen 
“eksen kayması” arasındaki bağ açıktır. Teori, 
sonuçta bir araçtır ve ne kadar gelişkin olması 
gerektiğini, sizin amacınız, yani ihtiyacınız belir-
ler. İnşaat yapmak için Newton fiziği yeterlidir; 
ancak atom bombası yapmak için Einstein fiziğine 
ihtiyaç vardır. Bir Asya ülkesinde devrim yapmak 
için marksizmin 1880 versiyonu yeterlidir (sonuç-
ta marksizmin teklediği nokta olan “gelişkin bir 
kapitalist toplumda devrim yapabilme” konusu, bu 
ülkelerin gündeminden henüz oldukça uzaktadır); 
ancak ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde 
devrim yapmak için, çok daha gelişkin, kapsayıcı, 
hayatın tüm çelişkilerini kavrayıp çözebilen bir teo-
rik çerçeveye ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nokta bizi, 
bir sonraki tespite, teori ve pratiğin ters sarmalı 
olgusuna götürmektedir. 

1917’de netleşen komünist çizgi, gelişkin kapi-
talist ülkeler için belli boşluklar içeriyordu; ve bu 
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durum, pratikteki etki alanının orta ve az gelişmiş 
ülkelere kaymasına yol açtı. SSCB dahil, bu nis-
peten geri zeminin belirlediği ortalama, teorinin 
giderek tek yönlü olarak , yani siyasi taktikler 
boyutunda gelişmesine, ancak çağdaş kapitalizmin 
gerçeklerine sağır kalmasına yol açtı. Bu fakirleşme, 
gelişkin kapitalizme ait kategorilerin etki alanının 
(özellikle globalleşme döneminde) genişlemesiyle, 
komünist hareketin metropollerden çevreye doğru 
ya marjinalleşmesine, ya da tanınamayacak dere-
cede sulandırılmasına yol açtı. 

Teorinin gelişme seyrine ilişkin bu uzun paran-
tezi kapatıp ana konumuz olan reel sosyalizmin 
çöküşüne dönmeden önce son noktaya değinelim: 
Devrimci marksizmin Batı’da marjinalleşmesiyle 
SSCB’de sosyalizmin çökmesinin bağlantısı nedir? 
Bağlantı, aslında sanıldığından daha açık ve direkt-
tir: Bu gelişmiş ülkelerde bir alternatif olarak 
önermeyi başaramadığımız sosyalizm ile, Sovyetler 
Birliği’nde kurmayı başaramadığımız sosyalizm; 
bunlar  tek ve aynı şeydir.

Savrulmaların Ardındaki Zaaf

Teorideki bu fakirleşme ile SSCB ve diğer 
sosyalist ülkelerde yaşanan çöküşün bağı nedir? 
Bu noktada teorideki fakirleşmenin özel bir ala-
nına, marksizmin üstyapı teorisine, ve buradaki 
boşluklara değinmek, konunun daha iyi kavran-
masına yol açacaktır. Devlet, hukuk, ideoloji gibi 
konularda (akademik eserleri bir tarafa bırakırsak) 
pratik marksizmin, SSCB ve KP’lerin benimsediği 
marksizmin vardığı nokta nedir ?

Devleti ele alalım. Bu konuda tavrımızı belir-
leyen yaklaşım şu olmuştur: “Devlet, egemen 
sınıfların baskı ve tahakküm aracıdır”. Bu formül, 
öz olarak gerçeği ifade etmekle birlikte son derece 
yetersizdir. Birincisi, devlet kararlarını egemen 
sınıfın dikte ettiği pasif bir alet değil, son derece 
karmaşık bir mekanizmadır ve egemen sınıfın 
çıkarlarına sağladığı hizmet bu oldukça karmaşık 
süreçlerin içinden geçerek gerçekleşir. İkincisi, 
baskı yöntemleri devletin egemen sınıf çıkarlarını 
ve düzeni korumak için kullandığı yöntemlerin 
yalnızca biridir; bunu yegâne, hatta ana yöntem 
saymak, bizde ciddi illüzyonlara yol açacaktır. 
Bir devletin  bu aracı kullanmadan düzeni ayak-
ta tutabilmesi bir yetkinlik ve başarı ölçüdüdür; 
bu anlamda çağdaş kapitalist devletler oldukça 
“başarılı”dır. Düzeni korumak için kullanılan diğer 
araçların çeşitliliği ve gücü (ideoloji, hukuk, eğitim, 

parlamenter pratikler, hatta STK’lar) derinlemesine 
kavranmadan, kapitalist devlete karşı anlamlı bir 
mücadele stratejisi geliştirilemeyeceği gibi, sosya-
list devlete ilişkin tahayyülümüz de kısır ve tek 
boyutlu kalmaya mahkumdur. Bu dar kavrayışın 
etkisiyle, kapitalist devlet, sahip olduğu demok-
ratik mekanizmalarla (ya da bu mekanizmalar 
yüzünden) baskıcı özünün gizleyen “ikiyüzlü” bir 
mekanizma olarak teşhis edilmiş, bizim sosyalist 
devletimiz ise böyle ikiyüzlülüklere takılmadan 
baskıyı gerektiğinde açık açık uygulayan bir yapı 
olarak tasarlanmıştır !  Gerçekte ise yaratılan, kapi-
talist devletin gerçeği yansıtmayan bir modelinin, 
başka bir deyişle bir karikatürünün, sosyalist bir 
versiyonu olmuştur. Bu versiyon, gerçek kapitalist 
devletten daha ilkel ve tüm azametine rağmen ger-
çekte daha kırılgan olmuştur.

Hukukla devam edelim. Lenin “hukukun ger-
çek, maddi bir gücü olmadığını, sadece varolan 
güçler dengesini yansıttığını” belirtmiş, “Devlet 
ve İhtilal”de ise proletarya diktatörlüğünü “silahlı  
işçilerin hiçbir kanun ya da kuralla kendilerini 
sınırlamadan tatbik ettikleri iktidar” olarak tanım-
lamıştır. Bunların ışığında oluşan temel yaklaşım, 
hukuku pasif bir unsur, bir illüzyon, ve bir ayak 
bağı olarak görme eğilimidir; SSCB’de de pratiğe 
egemen olan yaklaşım bu olmuştur.(10) 1920’lerin 
başlarında bir Lituanya’lı Bolşevik olan E.Paçuka-
nis’in “Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm” adlı eseri 
bu konuda farklı ve oldukça yaratıcı bir bakış açısını 
ortaya koymasına rağmen 1934 sonrasındaki tasfi-
yelerin kargaşasında unutulmuş gitmiş, onun yerine 
Moskova duruşmalarının ünlü savcısı Vişinski’nin 
“Parti MK her zaman haklıdır” mealindeki sözde 
hukuk “teorisi” hakim olmuştur. Hukuku pasif bir 
yansıma olarak gören yaklaşım her anlamda, gerek 
kapitalist hukukun gerçek mahiyetini ve gücünü 
kavramada, gerek sosyalist bir hukuku kurmada, 
yanlış ve temelsizdir. Yüzyıllar önce, kapitalizmin 
en ilkel formlarıyla birlikte gelişen hukuk (dar 
anlamda burjuva hukuku) kapitalizme paravan 
olan değil, kapitalizmin işleyişini bizzat mümkün 
kılan ve önünü açan bir unsur olmuştur; zira borç, 
alacak, miras, devir, gibi konularda insanlardan 
bağımsız kurallar koyup bunları zorlayan bir meka-
nizma olmasaydı, burjuvalar arası ilişki bir kaosa 
dönüşür, en basit bir kapitalist işleyiş, bir alım 
satım bile gerçekleşemezdi. Sosyalist bir hukuk da, 
sosyalizmin değerlerini ve kazanımlarını kişilerden 
ve kurumlardan bağımsız olarak  koruyan ve tan-
zim eden bir kurallar bütünü olarak düşünülmesi 
gerekirken, partideki egemen ekibin iradesinin 
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bir gölgesi olarak tecelli etmiş; işin garip tarafı 
hukuku bir “yansıma” olarak gören yaklaşımın 
ışığında  bu normal sayılmıştır !  Sonuç ise oldukça 
paradoksaldır: Burjuva hukukunu aldatmaca ola-
rak nitelendiren biz komünistlerin kurduğu hukuk 
sisteminin kendisi, “insan en yüce değerdir” diye 
başlayıp hiçbir gerçek hukuksallığa sahip olmadığı 
için, sonuçta bir aldatmaca olmaktan öteye gide-
memiştir. (11) 

Son örneği ideolojiden verelim. Sınıfsız, komü-
nist topluma geçiş  konusunda (altyapı her nedense 
hep tamam sayıldığı için !) hep “yeni insanı yaratma” 
çabası ön plana çıkmış, bu yeni, komünist insanın 
ideolojik ve ahlaki vasıfları saptandıktan sonra 
devlet kolları sıvayarak, propagandayla bu insanı 
“yaratmaya” girişmiştir (SSCB ve Bulgaristan’da 
yeni insanın özelliklerini madde madde tanımlayan 
bir “Ahlak Kodeksi” dahi hazırlanmıştır). Bugün 
kimilerinin haklı olarak “insan mühendisliği” ola-
rak nitelendirdiği bu çaba, ahlaki teamüller bir 
yana, son derece beyhude bir çaba olmuştur; zira 
boş, sığ bir teorik zemin üzerinde şekillenmiştir. 
Temel yaklaşım, ideolojinin bir üstyapı kurumu 
olarak  toplumdaki altyapının yansıması olduğu, 
altyapının sosyalist olduğu bir toplumda, sosyalist 
bir ideolojinin de temellerinin insanların kafasında 
mevcut olduğu, propagandanın ise bunu hızlandı-
rıp pekiştireceği yönündedir. Görülmeyen nokta 
şudur: İdeolojinin, insan hayatındaki maddi pratik-
lerin yansıması üzerine yükseldiği doğrudur; ancak 
bu maddi pratikler, sadece mülkiyet ilişkilerinden 
ibaret değildir.  Başka bir deyişle, çalıştığımız fabri-
kanın mülkiyeti devlete ait olabilir; ancak üretimin 
organizasyonu tipik bir hiyerarşik yapı ise, mesleki 
geleceğiniz amirlerinizin dudaklarının ucunda ise, 
temel tüketim mallarının elde edilmesinde sıkıntı 
yaşanıyor, bazı kolaylıkların elde edilmesi  ancak 
“özel” ilişkilerle gerçekleşiyorsa, toplumda bariz 
“kollama” ve “himaye” ilişkileri varsa, dünyanın en 
etkileyici propagandasıyla bile bu temel üzerinde 
yeni komünist insanı inşa etmek mümkün değildir. 
Dünya tarihinde belki afiş sanatının en başarılı 
örneklerini veren, siyasi müzikte en estetik ve etki-
leyici parçaları üreten reel sosyalizmin tüm bu 
ürünleri buza yazılan yazı misali etkisini yitirmiş, 
“sosyalizmden vazgeçildiği” resmen açıklandığı 
anda komünist değerlere gerçekten bağlı olan insan 
sayısının tahmin edilenin fevkalade altında olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bir anda patlayan milliyetçilik, 
şiddet, porno, uyuşturucu ve mafya dalgası tepeden 
inmemiş, yukarda bahsedilen ve üzerine beyhu-
de yere “ilaç sıkılan” ideolojik bataklıkta yılların 

içinden büyüyüp semirerek bu noktaya ulaşmıştır. 
Görülen odur ki, ideolojik şekillenmenin gerçek 
mantığı konusunda varolan cehalet, parti yöne-
timinin önceleri hayalperest iyimserliğinin,daha 
sonraları da vurdumduymazlığının teorik payan-
dası olmuştur.

Teorideki yetersizlik ve boşlukların sosyalist 
toplumların pratiğine olan yansımalarının bazıla-
rına kısaca değinmiş olduk. Şimdi baştaki soruya 
dönelim: Çöküşün nedeni, yukarda temel mantı-
ğı ve mekanizmaları aktarılan teorik fakirleşme 
midir? Meseleyi tek başına ve sadece teorik hata-
larla açıklamak, elbette ki idealist bir yaklaşım 
olacaktır; tıpkı meseleyi belli vakalara  ve insanlara 
(Stalin’in “şeytani kişiliği” ya da Troçki’nin “hayal-
perestliği” gibi) indirgemenin dar pratikçi ve sığ 
bir yaklaşım olması gibi. Sorun, bu iki olgunun 
karşılıklı etkileşimi ile gelişmiş ve bir krize dönüş-
müştür.

Çürümenin ve Çöküşün Mantığı

Politika, bir tarife göre piyanonun doğru tuşu-
na doğru zamanda basmaktır. Devrimci şiddet 
ve infazdan, seçimlere katılma, kültürel faaliyet 
yapma, burjuva partileriyle işbirliğine girmeye 
kadar her çeşit “tuş”, devrimci mücadelenin klavye-
sinde mevcuttur; ve mesele hiçbir nota bağımlılığına 
düşmeden doğru tuşa basabilmektir. Bu mantığı 
temel alarak, bize açıklamalarımızda yardımcı ola-
cak başka bir analojiye geçmek istiyoruz. Sosyalist 
bir iktidarı yönetmek, belirli bir rotaya  (sınıfsız 
toplum) sahip bir gemiyi yönetmek gibi düşünüle-
bilir. Karşımıza engeller çıktığında (bu küçük bir 
kaya veya büyük bir ada olabilir)  o an gemi için en 
doğru (duruma göre en kısa veya en risksiz ya da az 
maliyetli..)  karar alınarak sağa veya sola çark edilir. 
Her sağa veya sola çark, aslında kısa bir an için de 
olsa, rota çizgisinden bir sapmadır ve engel bir kere 
aşıldıktan sonra, kaptan ve mürettebatın görevi ana 
rotaya geri dönmek, bunun için de çarkı gerektiğin-
de ters yöne çevirmektir. Gemiyi bu manevralarda 
doğru rotada gitmekten alıkoyabilecek iki faktör-
den biri kaptanın niyeti ve rotayı izleme kararlılığı, 
ikincisi ise yön gösteren aletin, pusulanın doğrulu-
ğu ve sağlamlığıdır.

“Kaptan”ın parti önderliği, “pusula”nın ise 
devrimci teori olduğu bu analojide, gemi, yani 
SSCB ve reel sosyalist dünya, gerek ülke içi, gerek-
se ülke dışında emperyalizmin ve burjuvazinin 
karşısına çıkardığı sayısız engelle karşılamıştır. 
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Stalin de dahil ilk 2 kaptanın nihai hedefe varma 
niyet ve kararlılıkları oldukça nettir; ancak ardarda 
çıkan engeller karşısında dümen sürekli aynı yöne 
kırılmış, rotaya geri dönmek yerine ondan sürekli 
uzaklaşılmış; ellerindeki pusulanın ayarsızlığı da 
bu sapmayı hissetmelerine engel olmuş ve rotanın 
doğru olduğu hissini diri tutmuştur. 1953 sonra-
sındaki kaptanların ise rotayı (ya da pusulayı!)  
düzeltme niyetlerinin dahi olup olmadığı tartışma-
lıdır. Muhtemelen geminin rotadan saparak girdiği 
yeni sularda iklime uyum sağlamış, mürettebata 
da (giderek daha az inanılan)  “hedefe doğru seyi-
rin sürdüğü” beyanında bulunarak durumu idare 
etmişlerdir. Karaya vurmanın kaçınılmaz olduğu 
netleşince de, gemi zabitlerinin bir kısmı, gemideki 
malların büyük kısmına el koymayı garantiledikten 
sonra buna göz yummuş, hatta batışı planlamış, 
gemi karaya vurup devrildikten sonra da onlardan 
arta kalan malı mürettebatın bir kısmı (kıdemli 
tayfalar)  yağmalamıştır.

Sadece kavrayışı kolaylaştırmak için yaptığımız 
bu analojiyi, tarihsel bilgimiz ışığında ete kemiğe 
büründürmeğe çalışalım.  Bolşeviklerin karşılarına 
çıkan bütün ikilemler ve bunu izleyen dönemeçler-
de, (bir tanesi – NEP – hariç) dümen sürekli daha 
fazla iradi müdahale, daha fazla tek seslilik, baskı, 
kontrol ve tasfiye üzerine kırılmış; bunların hiçbi-
rinden sonra rota düzeltilmemiş, yegâne ve akıllıca 
düşünülmüş bir sağa çark, bir “nefes alma dönemi” 
olan NEP ise çok daha şiddetli bir sola çarkla, 1927 
kollektivizasyonu ile son bulmuştur. Bunları tek tek 
hatırlayalım ve bu momentlerde eldeki pusulanın, 
yani devrimci teorinin bizlere gerçekten doğru yolu 
gösterip göstermediğini sorgulayalım:

-Diğer sosyalist partilerin kapatılması: Sol 
SR’ler ve Enternasyonalist Menşevikler’den birin-
cisi Lenin’e yapılan suikasta karıştıkları için (o 
an için haklı olarak) kapatılmış; ancak bununla 
sosyalizmin “tek partili” yaşayacağı fiilen netleşti-
rilmiştir. Halbuki tıpkı  burjuvazi gibi, işçi sınıfının 
içinde de değişik kesimler ve gelenekler olabilir ve 
bunlar iktidarı bir işçi demokrasisi zemininde pay-
laşabilirler. Komün örneği o dönem de mevcuttur. 
Ancak Lenin’in, Komün’ü analiz eden çalışmasın-
da, yenilgi nedenlerinden biri olarak “tutarlı bir 
öncü partinin olmayışı”nı saydığı hatırlardadır; 
üstelik Komün yenilmiş bir örnektir. Öte yandan 
proletaryanın “değişik kesimleri olabileceği” ger-
çeği o dönem aktif siyasi kadrolar arasında hiç 
kimsenin hayalinden dahi geçmemekte; bu sınıf, 
tüm radikal marksistlerde (TC misali !) “bölünmez 

bir bütün” olarak algılanmaya devam etmektedir. 
Dolayısıyla, bu tek ve bölünmez sınıfı temsil eden 
tek ve tutarlı bir öncü parti varken, diğerlerine 
gerek duyulmaması ve tek-partililiğin onaylanması 
doğaldır.(12) Ancak bu durum, Sovyetlerin içindeki 
tek siyasi örgütlülük olarak partinin varolması ve 
hiçbir anlamlı siyasi rekabetin olmaması, fiilen 
Sovyetleri partinin gölgesi haline getirmiştir.

- Partinin devletle iç içe geçmesi: Tek partili-
liğin kaçınılmaz sonucu, partinin devlet karşısında 
bağımsızlığını yitirmesi ve bir devlet partisi  olma-
sıdır. Bu gelişme karşısında kuşkularını dile getiren 
kimi Bolşeviklere karşı Lenin “..bu fiili bir durum-
dur; üstelik o kadar kötü bir şey de değildir. 
Proletaryayı temsil eden iki örgütten (parti ve 
devlet) bahsediyoruz. Böylece çalışmamızın etkin-
liği ve verimliliği de artmaktadır” demiştir.(13) 
CHP misali devlet kuran bir parti olarak Bolşevik 
Partisi için, Sovyet iktidarının inşa aşamalarında 
bu iç içelik makul olabilir. Ancak bu iç içeliğin 
(gene tıpkı CHP gibi) uzun vadede partiyi bir ikbal 
(yükselme) aracı ve bir arpalık haline getirme 
tehlikesi de geçerlidir. Lenin’in, şayet yaşasaydı, 
her zamanki eleştirel yaklaşımıyla bu olguya karşı 
da uyarıda bulunacağını düşünmek mümkündür. 
Ancak o dönemdeki teorik kavrayış bellidir: Yek-
pareleştirilerek fiilen bir mitos haline getirilmiş 
bir “proletarya” ve onun temsilcisi olarak “tarihin 
yanılmaz öznesi” olarak algılanan bir parti konsepti 
egemendir ve hiçbir teorik metinde partinin gücünü 
frenleyecek, devletin içinde ve dışında onu denge-
leyecek, devlet mantığının (“raison d’état”), tarihsel 
misyonu devleti kaldırmak olan bir partiye egemen 
olmasını engelleyecek yaklaşım ve yöntemlerden 
bahseden yoktur. İktidarın monolitikleşmesi sür-
mektedir.

- Parti içi fraksiyonların lağvedilmesi: Bu bir 
diğer kırılma noktasıdır. Rus sosyal-demokrasisi-
nin tarihinde sadece RSDİP genelinde değil, bizzat 
Bolşevik grup içerisinde de fraksiyonlar olmuş 
(1905 Bogdanov ve Lunaçarski, 1917 arifesinde 
Zinovyev ve Kamenev, 1919 “Askeri Muhalefet”, 
NEP’de “İşçi Muhalefeti”) , bunlar en ağır illegalite 
koşullarında dahi birbirleriyle tartışmakla birlikte 
ortak bir duruşu sürdürmeyi becermiştir. 1920 
sonrasında, parti içi tartışmanın şiddetlenmesiyle 
birlikte Lenin’in önerisi üzerine tüm parti için 
grup faaliyetleri bir süre için askıya alınmıştır. 
Gene geçici olarak düşünülen bir tedbir süreklilik 
kazanmış, mekanik olarak kalkan ellerin %100 
oybirliğiyle aldığı kararlar, parti yaşamına çöküş 
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anına kadar egemen olmuştur. Bunu pratik anlamı, 
iktidarın monolitikleşmesinin dikey boyutta, yuka-
rıya doğru ilerlemesidir. Artık parti içinde gerçek 
bir tartışma taban ya da delegeler arasında değil, 
sadece en üst liderler arasında gerçekleşecektir. 
Aslında burada, yıllar önce Lenin’i eleştiren Rosa 
Luxemburg’un dahiyane öngörüsü gerçekleşmek-
tedir: “...(bu modelde) sınıfın yerini parti, partinin 
yerini Merkez Komitesi, MK’nin yerini de lider 
alacaktır.” Ancak bu uyarının kulak ardı edilerek 
geçici bir tedbirin süreklilik kazanması, esas olarak 
Bolşeviklerin, yalnız Rusya’da değil, tüm ulusla-
rarası komünist harekete egemen kıldıkları politik 
kültürün damgasını taşımaktadır. Lenin yıllar önce, 
Rosa’nın ve Menşeviklerin eleştirilerine verdiği 
cevapta “Parti içinde bizim için demokrasiden çok 
daha değerli olan şey yoldaşlık ruhudur” demişti. 
Bu, yüksek bir militan ruhu ifade eden etkileyici bir 
görüştür; ancak bir yandan demokrasiyi “vazgeçi-
lebilir bir detay” olarak yansıtmakta, öte yandan da 
iktidara geçmiş bir partide yoldaşlık ruhunun yerini 
ne kadar kolayca “iktidar çemberleri”ne ve “mafya-
tik kliklere” bıraktığını görmemektedir.

- Parti içi mücadele ve siyasi polisin bir araç 
olarak kullanılması: Gerek Troçki-Zinovyev yan-
lıları, gerekse Buharin taraftarları, Stalin’in entrika 
ve makyavelizmle, azınlığı sürekli susturarak ege-
menliğini pekiştirdiğini söylemekte; ayrıca parti içi 
tartışmalarda devre dışı olması gereken bir gücün, 
siyasi polisin, Stalin tarafından giderek artan bir 
sıklıkta kullanıldığını iddia etmektedirler.  Söyle-
nebilecek tek şey “kendi  düşen ağlamaz” olmalıdır. 
Azınlığın haklarına saygı gösterme ve demokratça 
davranma anlamında bu isimlerin hiçbiri Stalin’den 
daha iyi değildir. Bizzat Troçki’nin stil olarak 
ne kadar “demokrat” olduğu, sendikaların askeri 
yöntemlerle idare edilmesine yönelik meşhur öneri-
sinden hatırlanabilir. Önce Zinovyev ve Kamenev, 
sonra Buharin ve Rikov, yönetimi paylaştıkları 
dönemde azınlık haklarına karşı adeta sağır olmuş, 
bu hakların önemini bizzat kendileri azınlığa düşün-
ce anlamış ve savunmuş, ancak kolayca tahmin 
edilebileceği gibi iş işten geçmiştir. Merkeziyetçilik, 
yani başa geçince azınlığın canına okuma hepsinin 
ortak politik kültürüdür. Entrika ve makyavelizme 
gelince, kitleler önünde açık tartışmaya değil, dar 
çemberlerde ve komitelerde alınan kararlara daya-
nan, Türkçesi “kapalı kapılar ardında politika”yı bir 
yönetim stili olarak hepsi birlikte seçmiştir.  Kitleler 
önünde tartışamaya dayalı bir politik ortamda asla 
başarılı olamayacak profilde bir yönetici, yani 
Stalin, bu tür bir “kapalı kapılar ardı politika”da 

hepsinden daha becerikli çıkmış ve sonuçta başa-
rılı olmuştur. Bu politika stilinin tüm dünyada ne 
kadar çok Stalin karikatürü ürettiği, başta Türk 
komünistleri olmak üzere herkesin malumudur. 
Siyasi polisten yararlanmaya  gelince, Lenin’in 
“Devlet ve İhtilal”de proletarya diktatörlüğü için 
getirdiği tanımı hatırlatalım: “Silahlı  işçilerin hiç-
bir kanun ya da kuralla kendilerini sınırlamadan 
tatbik ettikleri iktidar”. Siyasi polis ÇeKa’nın, başta 
ne fedakar ve inanmış partili işçiler tarafından 
oluştuğu, kurucusu F.Cerzinski’nin dostların ve 
düşmanların gözünde bir idealizm sembolü olduğu, 
en çok lanetlenen NKVD şefi Yezov’un dahi bir 
tekstil işçisi olduğu  göz önüne alınırsa, Stalin’in 
yaptığıyla yukardaki formül arasında hangi politik 
ya da ahlaki çelişki bulunabilir? Sonuçta Lenin’in 
belirttiği gibi, bunlar (parti ve siyasi polis) “işçi 
sınıfının iki örgütüdür” ve birindeki “sağlıklı” 
unsurlara dayanarak, diğerindeki sağlıklı unsurla-
ra destek olmanın, siyasi olarak önünü açmanın, 
Bolşevizmin (dolayısıyla bizlerin) politik kültürü 
açısından, neresi yanlıştır? Böyle bakıldığında iki 
şeyi söylemek gerekir. Birincisi, Stalin, başta Troç-
kistler olmak üzere, muarızlarının belirttiği gibi, 
“dünyaya kötülük saçmak üzere doğmuş bir ruh” 
değil, bir politika tarzının ürünü ve daha sonra 
sistemleştiricisidir; başta Troçkistler olmak üzere 
ona yapılan suçlamalardaki bu sübjektif saldır-
ganlık, bizzat bu politika tarzının yaratılmasında 
kendi sahip oldukları sorumluluğu örtbas etme 
çabasından kaynaklanmaktadır. İkincisi, Stalin’in 
en büyük hatası Lenin’i tahrif etmek değil (yer yer 
bunu da yaptığı doğrudur) , ama esas olarak Lenin’i 
geliştirmemek, onun formülasyonlarına bir kalıp 
gibi sığınmak olmuştur.

- Moskova duruşmaları ve toplu tasfiyeler: 
En büyük kırılma noktası ve (kaçınılmaz kıl-
mamakla birlikte) çöküşü hazırlayan ana faktör 
budur. Daha önce hep aynı yöne yapılan dümen 
kırmaların yarattığı politik zemin, yani tüm gücün 
az sayıda insan elinde yoğunlaşması, taban dene-
timinin, eleştiri ve çok sesliliğin fiilen kalkması 
ve kapalı kapılar ardında politika, her anlamda bu 
trajediyi hazırlamıştır. Bu trajedinin ana figürü 
olarak Stalin, olayın belirleyici öznesi, bir entrikacı 
ve bir “cellat” olarak tasvir edilmekle birlikte, ola-
yın bu görüntüyle değerlendirilerek bütünselliğinin 
gözden kaçırılması, bizleri burjuva propagandası-
nın ahmak birer izleyicisi seviyesine düşürecektir. 
Öncelikle, eski Sovyet arşivlerinin çoğunun dışa 
açıldığı şu dönemde, mahkum edilmiş isimlerin 
% 100 masumiyetini ve Stalin’in “komplo”larını 
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ifşa eden bir veriden henüz bahsedilmiş olmadığını 
belirtelim. Ancak daha mühimi ve burada esas gör-
memiz gereken şudur: Tüm politik mücadelenin bir 
avuç insan arasında, halkın bilgisi ve müdahalesi 
dışında cereyan ettiği bir ortamda, iktidar oyununu 
kaybedenlerin aşırı iradi çıkışlara (suikast, ya da 
darbe) yönelmelerinden daha doğal bir şey olamaz. 
Birincisi, kendilerine (ya da herhangi bir muhalefete) 
hiçbir meşru yol bırakılmamıştır. İkincisi ise politi-
kayı 10 kişinin belirlediği bir ortamda 2 (önemli) 
kişiyi temizlemenin yeni bir politik kompozisyon 
yaratacağı ve siyasi iklimi değiştirebileceği açık-
tır. Kirov suikastinin, ya da Stalin’e düzenlendiği 
söylenen suikastların mantığı budur. Buharin’in 
orduyu (Tuhaçevski’yi) yanına alarak Stalin’e karşı 
bir darbe planladığı ise, Amerikan istihbaratına 
dayanarak o dönemdeki ABD Moskova büyükel-
çisi Joseph Davies tarafından teyit edilmekte, öte 
yandan  Dimitrov, günlüğünde Stalin’in kendisine 
muhalefetin Kremlin’e yapacağı işitilen silahlı bir 
baskın hakkında bilgi verdiğini aktarmaktadır (14). 
İşlerin geldiği nokta budur; bu ortamda silahını 
ilk çeken ve iktidarı elinde tuttuğu için de onu 
en başarılı kullanan Stalin olmuştur. Toplu tas-
fiyelerdeki mantığı, Stalin’in en yakın arkadaşı 
ve destekçisi Molotov, 1973 ve 1982’de kendisiy-
le yapılan röportajlarda şöyle aktarmaktadır: “.... 
Elbette ki suçlamaların % 10’u saçmaydı. Örneğin 
Buharin, Troçki, ya da Rikov’un SSCB toprağını 
(Ukrayna, Kafkaslar..) emperyalistlere peşkeş çek-
tikleri doğru değildi. Bu bir iktidar mücadelesiydi 
(s.264).........Stalin, iki kere emin olmakta ısrarlıydı. 
Kendi çizgisi konusunda çok net ve kararlı kad-
rolardan oluşan bir  siyasi aygıt kurmayı planladı, 
ve yalnız karşıtları değil, aynı zamanda kafası net 
olmayan tarafsızları dahi esirgemememizi istedi. 
Terör bize pahalıya mal oldu; ancak böyle bir aygıt 
iledir ki, biz o zamanki krizi ve 2. Dünya Savaşı’nı 
yıkılmadan atlatabildik. (s.278) ” (15)  Bu yaklaşım-
la 2. Dünya Savaşı başarıyla geçilmiş, ancak devlet 
“3.Dünya Savaşı”nda perişan olmuştur. “Baştan 
aşağı doğru çizgiyi savunanlardan oluşan (bu çizgi 
gerçekten doğru olsa bile) bir devlet aygıtı” bir 
illüzyondur; dahası komünizmle de ilgisi olmayan 
bir kara ütopyadır; ancak bunu ancak bugün söy-
leyebiliyoruz ve marksizmin üstyapı teorisinde ve 
siyaset kültüründe varolan boşlukların da bu kara 
ütopyayı beslediği aşikardır. Yapılan, tam anlamıy-
la yüz küsur yıl önce Robespierre için söylenenin 
aynısıdır: “Devrimi saflaştırma adına, onun öz 
suyunu kuruttu “ Bu toplu tasfiyelerle artık siya-
sal yaşamda eleştiri, tartışma, açıklık, yaratıcılık, 
taban inisiyatifi ilelebet yok olmuştur.

Bu, en kritik savrulmadır, zira kalıcı bir şekilde 
kendi insan profilini yaratmış ve siyasete egemen 
kılmıştır. Bu profil, otoriteye bağlılığı ve itaati 
her türlü siyasi ve ahlaki ilkenin üstüne koyan, en 
büyük ideali yukardan kendisi için çizilmiş yolda 
başarı sağlamak ve yükselmek olan, bunun dışın-
da  yeni ve yaratıcı fikirler üretmekten mümkün 
olduğunca imtina eden, geneli sorgulayan tavırlar 
karşısında  ise kulak tıkamaktan mahkum etmeye 
kadar bir dizi tepki gösteren, tüm yaratıcılığını 
çevresindeki güç ilişkilerini kavramaya ve onları 
kendi lehine kullanmaya harcayan bir insan tipiyle 
karakterize olmaktadır. Bu siyasi tipoloji yalnız 
Sovyet ya da Doğu Avrupa ülke yönetimlerine 
değil, tarihsel olarak Sovyetlerle iç içe olmuş tüm 
KP’lere; İspanya’dan Türkiye’ye, Yunanistan’dan 
Fransa’ya, kadar yayılmış ve bu partilerin kaderini 
şu ya da bu ölçüde etkilemiştir. Yalnızca Sovyet 
yönetiminden pratik olarak uzak olan, ya da onları 
fiilen kendi iç işlerine bulaştırmamayı başaran parti 
yönetimleri; yani Çin, Vietnam, ve Küba, bu makûs 
talihten kaçabilmiştir.

Bu profilin, bir insanı  devrim veya sınıfsız 
toplum için mücadele etmeye iten değerlerle bağı 
son derece göreceli ve iğretidir. Stalin, kendi yarat-
tığı bu insan tipinin bir tabaka olarak egemenlik 
kurmasının yaratacağı riski sezmiş olmalıdır ki, 
neredeyse periyodik hale gelen tasfiye hareketle-
riyle devleti sürekli “çalkalamış”, tortu oluşmasını, 
yani oturmuş ve kemikleşmiş bir kast oluşmasını 
bu tür tasfiyelerle herkesi diken üstünde tutarak 
engellemiştir. Kamuoyunda “hainler, sabotajcılar, 
ajanlar” edebiyatı sürekli diri tutularak, bürok-
rasi içinden (Politbüro’dakiler dahil) herhangi bir 
“kelle”nin halkın önüne atılabildiği bir gerilim, 
toplum içinde kalıcı kılınmıştır.(16) Elbette ki sürek-
li tasfiyelerle yaşamını idame ettiren bir sistem 
irrasyoneldir ve Stalin’in (kendisi açısından) vak-
tinde gelen ölümü, bu sürece bir nokta koymuştur. 
Diken üstünde yaşanan günlerin son bulması; halk 
için “iyi haber”, bu bürokrasi için ise “çok daha iyi 
haber” olmuştur.  Artık kendi içinde uyumlu ve 
(erdemleri yeni keşfedilen) bir hukuk çerçevesinde 
çalışan bürokrasinin gücünü  sınırlayacak hiçbir 
şey kalmamıştır. Ülkenin resmi ideolojisi olan ve 
milyonlarca insanın hala samimi olarak inanmaya 
devam ettiği sosyalist idealler dolayısıyla, bu yapı 
altında da dönüşümler ve gelişme sürmüş; bilimde 
ve  sanatta başarılar, emekçilerin yaşam koşulların-
da da iyileşmeler devam etmiştir. Etmiştir, ancak 
siyasi gücünü pekiştiren, kendi içine kadro seçerek 
büyüyen, siyasi gücü ekonomik ayrıcalıklara tah-
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vil etmekte sakınca görmeyen (“sorumluluğumuz 
büyük ve bunu hak ediyoruz” edebiyatıyla) bir 
bürokrasinin sosyalizme bağlılığı, sınıfsal, siyasal, 
ve ideolojik özünü yitirerek, “mevcut sistemi sür-
dürme” şeklinde pratik bir alışkanlığa indirgenmiş 
ve erimeye başlamıştır.

1960’lardan itibaren sistem yıkılmaya mah-
kum muydu? Bu sorunun cevabı “hayır”dır; ancak 
belli bir çekince konularak. Devrimci marksizme 
inanan herkes, en olumsuz durumda dahi doğru 
ve pozitif bir adım atılabileceğini, en umutsuz 
durumun dahi dönüştürülebilir olduğuna prensip 
olarak inanır, inanmalıdır. Dolayısıyla, çöküşün 
gerçekleştiği 1990’dan az zaman önceye kadar 
dahi, doğru ve sağlıklı bir mücadele ve hareket 
programı tanımlanabilirdi. Ancak sorun şudur: Bu 
programı kim uygulayacaktı?  Bu programın dost-
ları kimlerdi, düşmanları kimdi?  1960’dan itibaren 
sorun, yapıyı şu ya da bu ölçüde düzeltmeyi amaç-
layan her türlü samimi çabanın, karşısında devlet 
içinden gelen ve giderek büyüyen bir direnç bulma-
sıydı. Kruşçev’in ekonomik karar mekanizmalarını 
çoğaltarak devletin monolitikliğini sınırlama çabası, 
kendi tasfiyesiyle son buldu. İçinden çıktığı aygıtla 
karşılaştırıldığında şaşılacak derecede idealist bir 
yönetici olan Yuri Andropov’un ise, gitgide yozla-
şan bürokrasiyi hizaya getirme konusunda açıkça 
hissedilen kararlılığı, önce foyasının meydana çıka-
cağını görenler arasında bir intihar dalgasına yol 
açtıysa da, bir süre sonra kendisine karşı düzenle-
nen (ve o dönem dünya basınına fazla yansımayan) 
suikast ile son buldu. Suikasttan yaralanarak kur-
tulan Andropov, bir süre sonra felçten öldü; ancak 
bugün Rusya TV’lerinin haber programlarında 
ölüm sebebinin kurşundaki zehrin uzun vadeli 
etkisi olduğu konuşulmaktadır. Bürokrasi, kendi 
başkanını vurma (“Kennedy çözümü”) dahil, her 
türlü yöntemle kendini korumaya kararlıydı.

Arkadan gelen Gorbaçov dönemi, yukar-
da bahsettiğimiz bürokrasinin göz dönmüşlüğü 
oranında çöküşün de hızlandığı bir dönem oldu. 
Ayrıntılarına girmeyeceğimiz bu dönemin kısa 
özeti şudur:

1) Bir yanda sosyalist değerleri koruma (ya 
da yeniden tesis etme) konusundaki kararlılığı 
son derece belirsiz bir siyasi öznenin (Gorbaçov 
ve ekibi) , uyguladığı acemi ve tutarsız reform 
politikaları; öte yandan da gücünü ve olağanüstü 
boyutlara varmış ayrıcalıklarını korumaya son 
derece kararlı olan bürokratik güç odaklarının 

bunlara gösterdiği direnç; Brejnev döneminde dahi 
telaffuz edilemeye başlanan ekonomik çözümsüz-
lüğü hızlandırmış;

2) Bu açmaz ve kaos ortamında tetiklenen 
“açıklık” (glasnost) ve özgür tartışma, beklendiği 
gibi devrimci bir yenilenmenin değil, geleneksel 
sosyalist değerlerin aşındırılmasıyla sonuçlanmış;

3) Böylece siyasi bir boyut kazanan krizde 
bürokratik odaklar mevcut yapı içerisinde istikrar 
sağlayacak bir çözümün giderek imkansızlaştığı-
nı farkedince, kendilerine kendi etki alanlarında 
maksimum ekonomik ve siyasi güç kazandıracak 
bir çözüme yönelerek (bölgesel milliyetçilik, hatta 
“şehirsel özerklik” de dahil her türlü yöntemle) 
merkezi otoriteyi sabote etmiş;

4) Yanayev’in “komik darbesi” fiyaskoyla 
sonuçlanınca da, kontrolleri altındaki ekonomik 
kaynakları paylaşmalarını ve bizzat mülk edinme-
lerini sağlayacak bir çözümü Yeltsin’in şahsında 
hayata geçirmişlerdir. 

Bütün bu resimde en dramatik olan nokta, 
bu süreci noktalayanların Sovyet halklarına gene 
hiçbir şey sormamalarıdır. 1990 yazında bütün 
SSCB çapında yapılan, belki de ilk ve son özgür 
referandumda insanlara “Sovyetler Birliği sürmeli 
mi ?” sorusu sorulmuş, Sovyet halkları bu soruya 
% 73 oranında “Evet” cevabı vermiştir. Bu refe-
randumdan birkaç ay sonra başa geçen 3 şarlatan 
(Yeltsin, Kravçuk, Nazarbayev) 250 milyon insanla 
alay edercesine “SSCB’nin lağvedildiğini” dünyaya 
ilan etmiştir. “Halka birşey sormama” geleneği 
kesintisiz sürmektedir !...

Sonuç Yerine...

Sonuç olarak bu yeni getirdiğimiz yakla-
şım, geçmişte alınan pratik kararların ardında 
olan mücadele teorisi ve politik kültürün, kimi 
yanlışların nasıl önünü açtığını, onları nasıl kro-
nikleştirdiğini, keza oluşan pratik sapmanın, keyfi 
yönetim ve despotizmin teoriyi nasıl dondurup 
fakirleştirdiğini, onu gelişmiş toplumlar için bir 
model olmaktan hızla çıkarıp giderek daha daralan 
zeminlerde bir tür “gerikalmışlığın devrimciliği” 
haline getirdiğini, sosyalizme ait yönetsel formların 
ve sembollerin nasıl hızla sınıfsal ve siyasal içerik-
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lerini yitirerek birer stüdyo dekoruna dönebildiğini 
(17) anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Bu yaklaşımın benimsenmesi, “şanlı geçmiş ve 
hainler”, ya da “iyi dönem-kötü dönem” edebiya-
tından bizi kurtarmakta, tüm bu geçmişi insanlığın 
kurtuluşu yolunda yaşanmış büyük bir tarihsel 
deney ve geleceğe uzanan bir değerli bir birikim 
olarak görmemizi sağlayarak travmatik politikalar-
dan kurtulmanın yolunu açmaktadır. “Açmaktadır” 
diyoruz, zira gerçekten şartlanmaları aşıp sağlıklı 
bir yolda yürümeye başlamak Türkiye ve dünya 
komünistlerine bir dizi oldukça ağır teorik ve pratik 
görev yüklemektedir. Bunlar çok genel hatlarıyla 3 
başlık altında toplanabilir:

1) Marksizmin ekonomi ve felsefe anlayışını, 
ama  özellikle siyaset ve ve üstyapı teorisini yeni 
baştan inşa etmek. Üretim tarzı kavramını, devleti, 
sınıf  ve sınıf örgütlenmesi konseptini, ideolojiyi ve 
iktidarı, hukuğu, sosyal psikolojiyi, Avrupa-mer-
kezci okumaların ötesinde yeniden yorumlamak

2) Bütün bunları, 20 yy boyunca  marksizm 
içinde ve dışında oluşmuş tüm bilimsel-felsefi  
gelişmelerle, özellikle toplum bilimlerinde oluşan 
gelişmelerle zenginleşerek, onlarla hesaplaşarak 
yapmak

3) 1917’den başlayarak devrimci pratiği tümüy-
le, yalnızca yenilgileri değil, zaferleri de (hatta 
belki öncelikle onları; zira yenilgi en iyi öğretmen, 
zafer ise en etkileyici demagogdur)  eleştirel bir 
gözle analiz ederek zaferin ve yenilginin ardındaki 
belirleyici unsurları cesur bir şekilde teşhis etmek  
ve bunu (1)deki teorik üretim ile bütünleştirmek. 
Bu yaklaşım tüm komünist önderlerin, özellikle de 
Lenin’in o muazzam teorik eserinin, klişelerin ve 
mistifikasyonun ötesinde,  gerçek devrimci özüyle 
kavranmasını  ve  sosyalist mücadeleye canlı bir 
silah olarak yeniden kazandırılmasını mümkün 
kılacaktır.

Bu belirtilen çaba oldukça ağır gözükmektedir 
ve haliyle şu soruyu bize sordurmaktadır: Bu işi kim 
yapacak? Bu noktada bilgisayar teknolojisinden bir 
kavramı, “Grid computing”i burada ödünç almakta 
yarar var. “Grid computing” (şebeke işlemleme) 
yüksek işlem gücü isteyen işler için, devasa bir ana 
bilgisayar almak yerine, sağa sola dağılmış yüzlerce 
küçük, kişisel bilgisayarın işlem güçlerini bir şebe-
ke üzerinden birleştirmeğe, böylece en büyük ana 
bilgisayarın bile işlem gücünün üstüne çıkarak son 

derece ağr görevlerin üstesinden gelmeyi mümkün 
kılan  yeni bir yaklaşımdır. Bizim ihtiyaç duyduğu-
muz şey de tamı tamına budur. Yukarda, bir kişinin 
ya da bir akademik kollektifin değil, tüm bir dünya 
sosyalist ve emekçi hareketinin teorik yürüyüş 
rotasını ifade etmiş bulunuyoruz. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi, yenilgi en iyi öğretmendir, ve 
dünyanın dört bir tarafında sosyalizm için heyecan 
duymaya devam eden milyonlarca siyasi kadronun 
beyin hücreleri şu  ya da bu şekilde, belki birbirin-
den kopuk , ama büyük ölçüde paralel yönlerde ve 
ortak tespitlerle ve her halükarda bu resimde bir 
yere oturacak biçimde çalışmaktadır. Emperyaliz-
min saldırılarına karşı dünyada çeşitli platformlarda 
bir araya gelen emekçiler ve komünistler, yaptıları 
yeni teorik açılımları birbirleriyle paylaşıp bir ortak 
akıl arayışına girdikçe, teorik/politik çalışmanın 
aşılamaz görünen mesafeleri hızla katedilecek ve 
21. yüzyılda devrimci mücadelenin ihtiyaç duy-
duğu açılım ve formülasyonlara süratle ulaşmak 
mümkün olacaktır. Sosyalizmi yendiğini sanan 
emperyalizmin, bir şizofreni haline gelmiş “tek-
nolojik üstünlük” böbürlenmelerine karşı emekçi 
hakların vereceği en iyi cevap, siyasette bir “tekno-
loji harikası”nı yaratmak ve 20.yüzyıla kadar ilerici 
mücadelenin tüm zenginliklerini kapsayan yeni 
bir devrimci teori ve yeni bir medeniyet projesi ile 
21. yüzyıldaki yürüyüşümüze, kaldığımız yerden 
devam etmektir. 

Kaynakça ve Notlar

(1) 2000’e Doğru, 3 Mayıs 1987, sayı 18 

(2) Bkz. Sungur Savran ekibinin çıkardığı “Sosya-
lizm: Broşür dizisi 1: “Azerbaycan: Türklük Davası 
mı, Bir Ulusun Kaderini Tayin Hakkı mı?”  Şubat 
1990

(3) Bizim 12 Eylül paşası Kenan Evren bile “nete-
kim” darbeyi teknik açıdan eleştirmiştir!

(4) “Kızıl Babalar”, Andrey İlyeç, 1991, s.115

(5) A.g.e ,  s.45

(6) A.g.e ,  s.139

(7) Kruşçev anılarında, Politbüro üyesi olmasına 
rağmen “dış politikadan pek haberi olmadığını, 
zaten Stalin ve Molotov’un dış politika işlerine 
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kimseyi bulaştırmadığını” yazmaktadır. Başka bir 
yerde “..Ukrayna KP Genel Sekreteri olan ben bile 
Harkov’da burnumun dibinde bir fabrikada yapı-
lan askeri üretimden haberim yoktu.” demektedir 
(“Kruşçev’in Anıları”, cilt 1, s.204, Milliyet Yayın-
ları, 1971). Görünen odur ki, illegalitenin gereği 
olan “yanındakinin işini öğrenmeme” prensibi, 
iktidara geçmiş bir partinin Politbüro’sunda bile 
geçerli olabilmiştir !..

(8) “Sosyalist Hareketin Uluslararası Birikimi-
ne Nasıl Yaklaşmalıyız?” S.Dervişoğlu, “İktidar 
Yolu”, Şubat 1995, sayı 8, s.7,

(9)  Yıllar sonra Stalin bu konuda kendisiyle sohbet 
eden Dimitrov’un “Avrupalı işçiler niçin bizim 
devrimci politikalarımızın peşinden gelmiyorlar?” 
sorusuna  oldukça gerçekçi bir cevap verir: “Ana 
sebep, Avrupa’da yığınların burjuva demokrasi-
siyle olan tarihsel bağlarıdır. Onlar parlamenter 
mekanizmalara çok büyük değer veriyorlar” ve 
şunu ekler: “Eğer bizim burjuvazimizin (Rus bur-
juvazisi – SD) 30 yıl daha vakti olsaydı kesinlikle 
parlamentarizm yoluyla yığınlarla bağ kuracaktı ve 
onu devirmemiz  bizim için çok daha zor olacaktı”! 
(“Georgi Dimitrov: Günlük”, TÜSTAV Yayınları, 
cilt 1, s.133)

(10)  Sovyetler Birliği’nde 1980’lere kadar “avukat-
lık” kurumunun son derece cılız, pratikte namevcut 
olduğunu hatırlatalım

(11)  1934 – 1939 arasında partilileri yargılayan en 
üst organ olan Merkez Kontrol Komisyonu’nda 
aklanmasına rağmen, akabinde kurşuna dizilen 
parti yöneticilerinin listesini Kruşçev anılarında 
vermektedir (bkz. “Kruşçev’in Anıları”, cilt 2, 
s.332 - 336, Milliyet Yayınları, 1971)

(12)  1945 sonrası Doğu Avrupa’daki halk demok-
rasilerinde birden fazla partinin varlığı, bir “çok 
partili sosyalizm” modeli olarak algılanamaz. 
Burada gerçek iktidar, tıpkı SSCB’de olduğu gibi, 
tüm devlet organlarını kontrol eden Komünist 
Partisi’ndedir; ve KP’nin inisiyatifi dışında hiçbir 
varlık gösteremeyen diğer partileri (Köylü Partisi, 
Demokratik Parti. Vs.) birer siyasi özne olarak gör-
mek mümkün değildir.

(13) “The Bolshevik Revolution”, E.H.Carr, cilt 1, 
s.229

(14) “Georgi Dimitrov: Günlük”, TÜSTAV Yayın-
ları, cilt 1, s.177

(15) (“Molotov Remembers”, Conversations with 
Feliks Chuev, aktaran “Marxists Internet Archive 
(www.marxists.org))

(16)  Ölümüne yakın bir zaman kadar tasfiyeler 
devam etmiş, Leningrad davası ve doktorlar komp-
losu bunun en bariz örnekleri olmuştur. Ancak 
Stalin’in bunların dışında yeni ve daha geniş bir 
tasfiyeye girişmek üzere olduğuna dair iddialar da 
vardır. 

(17)  Yukarda zikredilen 1984 Rostov yolsuzlu-
ğunda, partideki hırsız yönetici yakalanınca intihar 
etmiş; kendisi için yapılan cenaze töreninde (muh-
temelen gene hırsız olan) partili arkadaşları kızıl 
bayraklar ve Lenin posterleriyle bir protesto gös-
terisi yapmıştır !  (bkz. “Kızıl Babalar”, Andrey 
İlyeç, 1991, s.53 ) Aslında yapı çoktan çökmüştür, 
sadece ağlayanı yoktur!
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Üç Saadet Devri ve Geleceğimiz

Engin ERKİNER

Aşağıda yazısını sunduğumuz Engin Erkiner, TÜSTAV mail grubu sayesinde tanıştığımız bir arkada-
şımız. TKEP kökenli olan ve bu örgütte yöneticilik de yapmış olan Erkiner, 1980 sonrasında yurtdışına 
gitmiş, özellikle Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin (DAC) çöküşüne yakından tanık olmuştur. İletilerinde, 
reel sosyalizm konusunda bizimle ortak tespitlere sahip olduğunu gördüğümüz Erkiner “Dönüşüm” adlı, 
Almanya’da çıkan bir derginin Ekim 2005 tarihli 21. sayısında yayınlanan aşağıdaki yazısını Fabrika’ya 
yollamıştır. DAC’ın çöküşünü incelediği “1989 Berlin Duvarı” (İMGE Kitabevi Yayınları) adlı bir kitabı 
Türkiye’de yayımlanmış olan Erkiner, halen Almanya’da Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS)’nin bir il 
örgütünde yöneticilik yapmaktadır. Kendisi ile bundan böyle daha sık görüş alışverişinde bulunmayı umut 
ediyoruz. 

-I-

Saadet devirlerinin ilki ve en bilineni “asri 
saadet” olarak adlandırılır ve Muhammed’in yaşa-
dığı dönemi kapsar. Buna –tartışmalı olmakla 
birlikte- dört halife devrini de katabilirsiniz. Buna 
göre özellikle Muhammed’in yaşadığı dönemde İsla-
miyet gerçek boyutlarıyla yaşanmış, daha sonra ise 
deforme olmuş ve giderek iyice bozulmuştur. İslam, 
asırlardan beri Muhammed’in İslamı değildir. Ger-
çek İslam için o dönemdeki anlayış ve uygulamalara 
dönülmesi gerekir. 

İkinci devri saadet ülkemize özgüdür ve buna 
“kemali saadet” adı da verilebilir. Buna göre, 
Kemalizm esas olarak Mustafa Kemal döneminde 
yaşanmış, Onun ölümünün ardından deforme olmuş 
ve giderek tanınmayacak kadar bozulmuştur. Defor-

masyon kimine göre İnönü döneminde başlar, kimine 
göre ise 1950 yılındaki Demokrat Parti iktidarıyla... 
Sonuçta Kemalizm yıllardan beri tanınamayacak 
kadar değişmiş, temel özelliklerini kaybetmiştir. 
Gerçek bir Kemalizm için Mustafa Kemal dönemine 
dönülmesi, o dönemin özelliklerinin yeniden bilince 
çıkarılması gerekir. 

Üçüncü devri saadet “sosyal saadet” olarak da 
adlandırılabilir ve ülkemize özgü değildir. Burada 
söz konusu olan Marksizmdir ve devri saadet anla-
yışları daha çeşitlidir. 

Marx döneminin Marksizmin saadet devrini 
temsil ettiği konusunda bütün anlayışlar birleşirler. 
Sonra kimine göre Lenin, kimine göre Stalin ile, 
kimine göre Kruşçev kimine göre Gorbaçov ile 
Marksizm deforme olmuş, kendi temellerinden uzak-
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laşmıştır. Gerçek Marksizme dönüşten anlaşılan 
ise, deformasyonun başlangıç tarihinden öncesine 
dönüştür. Dönülmesi gereken dönem, anlayışa göre 
Lenin, Stalin, Kruşçev ya da Gorbaçov öncesi 
olabilir. 

Asrı saadet, kemali saadet ve sosyal saadet 
anlayışlarının ortak noktası, teoriyi onun tarihinden 
ayrı olarak ele almalarıdır. Teoriler uygulandıkça 
“kirlenmekte”, kendi öngördüklerinden oldukça 
farklı sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Bu anlamda 
geçmişe, her teorinin “saadet dönemine” dönmek, 
ayni zamanda “temiz teori”ye, uygulanmamış teo-
riye dönmek anlamına da gelmektedir. Teorinin  
uygulanmasının sonuçlarıyla, teorinin özellikleri 
arasında bağlantı kurmamak her üç görüşün de 
ortak noktasıdır.

Bu anlayışa göre; İslamiyet’in bugün içinde 
bulunduğu durumun, islamın özellikleriyle ilişkisi 
yoktur, tersine, islamdan uzaklaşıldığı için böyle 
olmuştur. 

Benzer bir değerlendirme Kemalizm için geçer-
lidir. Türkiye’nin bugünkü durumunun sorumlusu 
Kemalizm değildir, tersine Kemalizmden uzakla-
şıldığı için böyle olmuştur.

Marksist sosyalizmin kapitalizme dönüşme-
sinin de Marksizmin özellikleriyle herhangi bir 
ilişkisi yoktur. İddiaya göre, Marksizmden uzakla-
şılmasaydı, böyle olmazdı. 

Burada üç anlayışın iki ortak noktasını daha 
görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi, hiçbir dünya 
görüşünün kendisinin öngördüğü koşullar altın-
da hayata geçirilmesinin mümkün olmadığının 
unutulmasıdır. Bu anlayışa göre, tarih eğer farklı 
gelişseydi, böyle olmazdı. Kuşkusuz böyle olmaz-
dı, ama tarih, “teyzemin şapkası olsaydı amcam 
olurdu” mantığıyla değerlendirilemez. Sorulması 
gereken, bu dünya görüşlerinin beklediklerinden 
farklı gelişen tarihe göre kendilerini neden yeniden 
düzenleyemedikleri, ya da bu konudaki çabalarının 
neden başarısız olduğudur. 

İkinci ortak özellik; İslamiyetin, Kemalizmin 
ve Marksizmin gelecek tasavvurunun bitmiş olma-
sıdır. Üçü de geçmişin güzel günlerini hatırlamakta 
ve onları yeniden hayata geçirmeye çalışmaktadır-
lar. Gelecek yoktur ya da geçmişin yansıtılmasından 
ibarettir ve ancak bu yolla varmış gibi gösterilebil-
mektedir. 

Gelecek tasavvuru geçmişi güzellemenin öte-
sine geçemeyen bir dünya görüşüyle hangi gelecek 
için mücadele edebiliriz? Yapılabilecek olan, en 
fazla -o da yapılabilirse- geçmişin karikatüründen 
ibaret kalacaktır.

-II-

Kendimizi sosyalist düşünceyle sınırlandıra-
lım: Sosyalist teoride yenilenme mümkün değil 
midir? Sorunun yanıtı, öncelikle, “yenilenme”den 
ne anlaşıldığına bağlıdır. Yenilenmeden anlaşılan, 
teoriyi günün koşullarına uyarlamaksa, yapılabi-
lir, zaten yapılmaktadır da, ama buradan küçük 
çevreler dışında kalan çok sayıda insanı etkileye-
bilecek sosyalist bir gelecek projesi çıkmaz. Bu tür 
“yenilenen”lerin geçmişi süsleyip yeniden ortaya 
sürmenin ötesinde bir gelecek anlayışları bulunma-
dığını sürekli olarak yeniden görebiliyoruz.

Sosyalist teorinin yenilenmesinin olmazsa 
olmaz koşulu, geçmişin açıklanmasıdır. Kronş-
tad’da, Stalin’de, Kruşçev’de, Brejnev’de ya da 
Gorbaçov’da durdurulmuş geçmişin değil, 1989 
yılına kadar, sosyalist sistemde hızlı çözülme-
nin başladığı yıla kadar getirilmiş geçmişin 
açıklanmasıdır. Marksist-Leninist sosyalizm 
nasıl çözüldü ve kapitalizme dönüştü? Bunun 
nedenlerini, mekanizmalarını açıklamadan ciddi 
bir sosyalist yenilenmeden, sağlam bir gelecek 
projesinden söz edilemez. Sosyalizmdeki büyük 
çözülmenin unutulması mümkün değildir ve açık-
lamanın gerekliliğinden ne kadar kaçılırsa kaçılsın, 
o gelip kaçanları bulacaktır. 

Haksızlık etmeyelim! Büyük çözülmeyi Mark-
sizm çerçevesinde veya Marksizm-Leninizm temel 
alınarak açıklama girişimleri oldu, halen de var; 
ne ki, buradan çıkış bulunamıyor. Marx-Engels-
Lenin’in ya da sadece ilk ikisinin görüşleri etrafında 
dönülüp duruluyor ve bir türlü çıkış bulunamıyor. 
Bazen bulunur gibi oluyor, ardından başka sorular 
gündeme geliyor ve çıkış yeniden kapanıyor.

İki Örnek Verilecek Olursa

Marksizm, sosyalist devrimin en gelişmiş ülke-
lerde az çok zamandaş olarak gerçekleşeceğini 
öngörmüştü, ama böyle olmadı. Devrim dünya 
çapında olmadığı gibi, gelişmiş bir ülkede de 
gerçekleşmedi. Sosyalizmin tarihte yüz yıl bile 
yaşayamayan bir toplumsal sistem olmasının nede-
nini burada aramak gerekir. 
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Bu, açıklama değildir. Önceden de belirtildiği 
gibi, hiçbir teori kendisinin öngördüğü koşullarda 
uygulanamaz. Sorulması gereken soru, Marksiz-
min kendisini neden yeni koşullara  uyarlayamadığı 
ya da bunu neden yeterince yapamadığıdır? 

Marksistler sık sık tarihin kişiler ya da gruplar 
tarafından yapılmadığını belirtirler, ama tarihin 
açıklanmasında da bu yola başvurmaktan geri 
durmazlar. Bu, daha sonra değil, Lenin zamanında 
ortaya çıkan bir “açıklama tarzı”dır. 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya 
Sosyal Demokrat Partisi’nin başlıca yöneticileri 
Meclis’te savaş için krediler konusunda olumlu oy 
kullanarak bu savaşı desteklediler. Lenin, bunun 
nedenini, Almanya tekelci burjuvazisinin sömürge-
lerden elde ettiği karların bir bölümünü sendikacılar 
ve parti yöneticilerine dağıtarak onları satın alması 
olarak açıklar. Almanya’nın o yıllarda İngiltere ve 
Fransa gibi büyük kar elde edebileceği bir sömürge 
imparatorluğu yoktu, bu işin bir tarafıdır, daha 
önemli olan ise öteki yanıdır: Lenin’in açıklaması-
nın tersine çevrilerek ayakları üzerine oturtulması 
gerekir. O yıllarda sosyalistler sosyal demokrat adıy-
la örgütlenirlerdi. Dünyanın en güçlü ve örgütlü işçi 
sınıfı Almanya’da idi. Savaştın yaklaşık on yıl önce-
sinden başlayarak milliyetçi düşünceler işçi sınıfı 
içinde güç kazanmaya başladı. SPD, bu nedenle, 
1907 seçimlerinde beklediği başarıyı kazanamadı. 
1914’e gelindiğinde ise “vatan” ve “milliyetçilik” 
anlayışları işçi sınıfı içinde önemli oranda yaygın-
laşmıştı. Alman işçileri önderleri kendilerine ihanet 
ettiği için öncelikle Fransız sınıf kardeşlerini öldür-
mek için savaşa gitmediler; tersine, SPD önderleri 
“tabandan kopmamak” düşüncesiyle savaşı des-
teklemeyi tercih ettiler. Yapılan sosyalist dünya 
görüşüne, işçi sınıfının gerçek çıkarlarına açık 
bir ihanettir, ama bu ihanet, önderlerin satın alın-
masıyla açıklanamaz. Milliyetçiliğin dünyanın en 
örgütlü işçi sınıfı saflarında nasıl yayılabildiğinin 
açıklanabilmesi, buna açıklama getiremeyen zama-
nın Marksizm anlayışının yeniden ele alınması 
gerekirdi; bu yapılmadı ve yerine “önderlerin satın 
alınması” açıklaması getirildi. 

Bu Leninist açıklamanın izlerini bugüne kadar 
getirebilmek mümkündür. Stalin, Kruşçev ya da 
Gorbaçov ve ekibine bağlanan zaaflar ve sos-
yalizmde deformasyonun ve çözülmenin kişi ve 
grupların yanlışları ya da ihanetleri temelinde açık-
lanması alışkanlığı o dönemden gelmektedir.

İkinci örnek, genç Marx’a dönüştür. 1844 El 
Yazmaları bu anlayışın en önemli yapıtıdır. Ekono-
mi Politiğin Eleştirisine Katkı’yı ise, üretici güçlerin 
gelişmesine yaptığı aşırı vurgu ve altyapı ile üstyapı 
arasında kurduğu mekanik ilişki nedeniyle unut-
mak gerekir. 

Her insan gibi Marx’ın görüşleri de belirli bir 
evrim geçirmiş, olgunlaşmıştır.  Marx’ın gençlik 
dönemi yapıtlarına önem verip, olgunluk dönemin-
dekilere daha fazla değil, daha az önem vermek 
ve kendisini yine de marksist olarak nitelendirmek 
doğrusu hayli ilginç bir “açıklama” tarzıdır. Bu 
“açıklama”nın yaşanmış tarihi açıklamaktan çok o 
tarihten bir an önce kurtulmak sorunu vardır. 

Buradan daha doğru gibi görünen ve bugünün 
Türkiyesini de yakından ilgilendiren başka bir 20. 
yüzyıl sosyalizminin tarihi açıklamasına geçelim. 
Konu, devletle ilgilidir.

-III-

Bu açıklamaya göre; sosyalizmin 20. yüzyılda 
yarattığı büyük tarihsel etkiye karşın sonuçta başa-
rısız olmasının ana nedeni, devletin sönümlenmek 
yerine daha da güçlenmiş olmasıdır. Marx-Engels 
ve Lenin sosyalist devrimin ardından devletin dev-
let olmayan devlete dönüşmesini ya da başka bir 
deyişle sönümlenme sürecine girmesini öngörürler. 
Sosyalizmde ise bu süreç tersine işlemiştir ve başta 
bürokratlaşma olmak üzere sosyalizmin defor-
masyonuna yol açan birçok gelişmenin temelinde 
devletin sönümlenmesi sürecine yönelmenin ihmal 
edilmesi gelmektedir. 

Güçlü bir emperyalist sistemle birlikte yaşa-
mak zorunda kalmış sosyalizmde devletin nasıl 
sönümlenebileceği yanıtsız bir sorudur. SSCB, 
1917-1945 arasında bile “tek ülkede sosyalizm” 
olarak nitelendirilemez. Dünyanın altıda birini kap-
layan tek ülke olmaz; bu anlamda SSCB bölgesel 
bir sosyalizm deneyimi idi. Buna rağmen güçlü 
emperyalist ülkeler karşısında yalnızdı ve en azın-
dan güvenlik açısından güçlü bir devlete muhtaçtı. 
Ne ki, konunun asıl önemli yanı bu değildir. 

Marksizmin gelişmiş bir devlet teorisi olmadığı 
söylenir. Doğru gibi görünen bu saptama aslında 
doğru değildir. Marksist devlet teorisinin gelişme-
miş olduğu doğrudur, ne ki, bu durum marksizmin 
eksikliğinden değil, gelişmiş bir devlet teorisine 
ihtiyacı olmamasından kaynaklanır. Marksizme 
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göre; iktidarı ele geçiren işçi sınıfı ve müttefikleri 
burjuva devlet cihazını parçalarlar; onun yerini 
alan devlet ise aslında devlet olmayan bir devlettir, 
sönümlenme sürecindeki bir devlettir. Bu durum-
da Marksizmin, doğal olarak, gelişmiş bir devlet 
teorisine ihtiyacı yoktur. Devlet teorisi, marksiz-
me, en fazla burjuva devleti analiz edebilmek icin 
gereklidir.

Devlet konusundaki ciddi yanlış da burada 
başlıyor. Marx-Engels ve Lenin devletin ne olduğu, 
başka bir deyişle onun işlevleri konusunda oldukça 
eksik bir anlayışa sahiptirler. Bu anlayış birbiri-
ni izleyen marksist kuşaklar boyunca sürmüş ve 
bugüne kadar gelmiştir. 

Geçerli marksist tanıma göre devlet, egemen 
sınıfın baskı aracıdır. Bu baskı aracı öncelikle 
ordu, polis ve bürokrasiyle somutlaşır. Doğru, ama 
burada söz konusu olan devletin olabilecek en dar 
tanımıdır ve bu tanımla sınırlı kalmanın ciddi yan-
lışlara yol açması da kaçınılmazdır.

Kapitalist üretim devletsiz olamaz. Burada 
devletin rolü sadece işçileri ve diğer sömürülenleri 
denetim altında tutmaktan ibaret değildir. Dev-
let altyapı yatırımlarını gerçekleştirir, üretim ve 
dağıtımın düzenlenmesiyle ilgili yasaları çıkarır, 
ihracat olanaklarını güvence altına alır. Şu veya bu 
ülkenin burjuvazisinin bulunduğu ülkenin sınırları-
nın ötesinde faaliyet göstermesi devletsiz mümkün 
değildir. Tersine, burjuvazi, çıkarlarını ülke içinde 
olduğu kadar dışında da koruyacak güçlü bir dev-
lete muhtaçtır. Bu, serbest rekabetçi kapitalizm 
döneminde bile böyledir. Bu nedenle, kapitalist 
üretim sürecini devlet olgusunu dışarıda tutarak 
incelemek, soyutlama açısından gerekli olsa bile, 
aynı zamanda kapitalizmin kavranması açısından 
önemli tehlikeleri de barındırır. 

İkinci önemli eksiklik, devletin olabilecek en 
dar tanımıyla yetinilmesidir. Devlet baskı aygıtını 
içerir, ama bundan ibaret değildir, hatta esas olarak 
baskı aygıtıyla sınırlandırılamaz.

Eğitim sistemi, kültürel üretim, aile yapısı 
ya da cinsler arasındaki ilişki, çeşitli sivil toplum 
örgütleri, dini örgütlenme, medyanın önemli bir 
bolümü devlet olmadan düşünülemez. Bunlar dev-
letin işlevleri arasındadır. “Yaygınlaşmış devlet” 
olarak da adlandırılan bu devlet, Marx-Engels 
döneminde de vardı, ama bugünle karşılaştırılama-
yacak kadar az gelişmişti. Devletin genişlemesi ve 

toplumsal yaşamın bütün alanlarına girmesi esas 
olarak 20. yüzyıla ait bir olgudur. Lenin’in önce-
likle Batı ülkeleri devletlerinde ortaya çıkan bu 
gelişmeyi anlayabildiği söylenemez. O’nun yıllarca 
yaşamak zorunda kaldığı İsviçre’deki devlet, görü-
nürdeki federatif yapısının aksine, oldukça güçlü 
bir devlettir. Devletin gücü, toplumsal yaşamın 
bütün alanlarında kok salmış, toplumla iç içe geç-
miş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda 
devlet, toplumun üzerinde ve ona yabancı bir yapı 
değil, toplumla birlikte varolan bir yapı durumun-
dadır. Devletin bu durumda olduğu bir ülkede, 
örneğin İsviçre’de, mevcut düzenin yeniden üreti-
mi, öteki kapitalist ülkelere göre daha fazla güvence 
altındadır. 

Yıllardan beri Avrupa’nın en güçlü polis dev-
leti Almanya’da değil, İsviçre’dedir. Polis devleti 
herkesin başına polis dikilerek sağlanamaz. Polis 
devleti; halkın, devletle çok sayıda sivil örgütlenme 
ve bunların yarattığı mekanizmalarla bütünleştiği, 
düzenin normlarının çok sayıda insan tarafından 
içselleştirildiği yerde en güçlü konuma ulaşır. Bunun 
sağlanamadığı ülkelerde devletin örgütlenmesi daha 
merkezi, baskı aygıtı daha görünür olmak zorunda-
dır. Böyle bir zorunluluk o ülkede devletin gücünü 
değil, yeterince güçlü olamadığını gösterir.

Kapitalist devletin işlevlerini ve toplumla iliş-
kisini ilk saptayan Gramsci’dir, ama onun ardından 
gelenlerin de devlet teorisine önemli katkıları var-
dır. Bunların başında devleti “bir sosyal ilişki 
biçimi” olarak tanımlayan Poulantzas gelir, ardın-
dan “devletin ideolojik aygıtları”yla Althusser’i 
ve düzenin içselleştirilmesinin mekanizmalarını 
anlatan Foucault’yu sayabiliriz. 

Buradan hareketle şu sonuca varabiliriz: Devlet 
ancak dar anlamıyla ortadan kalkabilir. Ordu, polis 
ve bürokrasinin ortadan kalkması, devletin ortadan 
kalkması değildir. Bu nedenle komünizmde de 
devletin ancak bir bölümünün ortadan kalkacağını, 
geriye kalan bölümünün ise, değişik bir topluma 
uygun olarak yeniden şekilleneceğini ama ortadan 
kalkmayacağını söyleyebiliriz. 

-IV-

Buraya kadar yapılan açıklamalardan hare-
ketle, “devleti anlamayan kapitalizmi anlayamaz” 
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diyebiliriz. Bu saptama Türkiye için daha da doğ-
rudur. 

Türkiye’de –bildiğim kadarıyla- devlet üzerinde 
doğru dürüst bir araştırma bulunmuyor. Türkiye’de 
devletin önemli bir bölümünü ordunun oluştur-
duğunu biliyoruz. Ordu hakkında da aydınlatıcı 
araştırma oldukça az. 

Yıllar önce Hikmet Kıvılcımlı ordunun bu ülke 
tarihindeki önemini doğru değerlendirmiş ama 
orduyla ilgili yanlış saptamalar yapmıştı. Yaklaşık 
20 yıldır bu kadarını bile göremiyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve onun temeli ordu denilince 
akla baskı ve terör geliyor. Bu, fazlasıyla var; ama 
devlet ve ordu bunlardan ibaret değildir ve son 
dönemde artan oranda başka alanlardaki gücünü 
artırmaktadır. 

Türkiye’de artık sık sık okumaya başladığı-
mız linç girişimleri, etkinliği olağanüstü artmış 
milliyetçilik “genişlemiş devlet” bağlamında değer-
lendirilmelidir. Devlet ve orduyu Kürt hareketine 
karşı tutumu çerçevesinde değerlendirmekle yetin-
mek, kendimizi dar bir alana sıkıştırmak anlamına 
gelir. 

Serdar Şen’in silahlı kuvvetleri konu aldı-
ğı kitabındaki, “ordu, devletin önemli ideolojik 
aygıtlarından bir tanesidir” saptaması ne yazık ki 
yeterince ilgi görmedi. Eskiden her yıl on binlerce 
kişiyi askere alan ve onlara iki yıl boyunca ideo-
lojik eğitim veren ordu, bu işlevini sürdürmesinin 
yanı sıra, değişik sivil toplum örgütleriyle etkisini 
toplumun değişik kesimlerine de yaymış durumda-
dır. Bunun mekanizmalarını yeterince bilmiyoruz, 
sadece günlük yaşamdaki sonuçlarını görüyoruz. 

Ordu OYAK, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik 
ve silahlanma sanayisindeki başka kuruluşlarla bu 
ülkede tekelci burjuvazinin önemli bir bileşeni-
ni oluşturmaktadır. Ordunun toplumsal yaşamın 
bütün alanlarına yayılmış güçlü bir kadrosu vardır. 
Askeri okullardaki eğitim düzeyi yıllardan beri 
sivil okullardakinin ilerisindedir. Bu güçlü kadroya 
sivil kesimdeki müttefikler de eklendiğinde, Türki-
ye’deki ordunün gücünün esas olarak silahlı güce 
dayanmadığı daha fazla ortaya çıkar. Türkiye’de 
devlet, tıpkı 1930’lu yıllarda olduğu gibi, özellikle 
eskinin sol aydınları ve kadrolarıyla artan oranda 
bağ kurmakta, onları saflarına almaktadır. 

Örneklemek gerekirse: Ulusal kimlik, yaşandı-
ğı sayılan ortak bir tarih temelinde oluşturulan bir 
kimliktir. Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu’ya 
yerleşmesinden (1071), Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluşuna, İstanbul’un fethinden Preveze Sava-
şı’na, oradan Çanakkale Savaşı’na, Sarıkamış’ta 
donarak ölenlerden Kurtuluş Savaşı’na kadar git-
tikçe artan sayıda savaşın sürekli olarak anılması; 
devletin Türk ulusal kimliğinin güçlendirilmesin-
deki yoğun çabasını gösterir. 

Ortak kimlik, ortak sembollerle desteklenir. 
Mustafa Kemal fotoğrafı, bayrak ve marş (İstiklal 
Marşı’nın yanı sıra 10. Yıl Marşı) önemli ortak 
sembollerdir. Bunlar topluma önemli oranda yerleş-
tirildi. Solun yaptığı ise bu gelişmeyi “derin devletin 
oyunu”ndan ibaret saymakla ya da TKP’nin yaptığı 
gibi “yurtseverliği onlara bırakmayalım”dan hare-
ketle bu süreç içinde bir yer tutmaya çalışmaktan 
ve Kemalizmi burjuva demokratik devrimle özdeş-
leştirerek, onunla sorunu olmadığını ilan etmekten 
ibaret kaldı. 

Türkiye’de tekelci burjuvazinin önemli bir bile-
şeni olan ordunun ideolojisine –Kemalizm’e- karşı 
çıkılmadan kapitalizme karşı çıkılamaz, ya da 
bu karşı çıkış ancak görüntüden ibaret kalır. Bir 
ülkede tekelci burjuvazinin önemli bir bölümünü 
dışarıda tutarak kapitalizme karşı olunamıyor.

-V-

Sonuç olarak: Türkiye sosyalistlerinin karşı-
sındaki en önemli sorun, geçmişin –sosyalizmin 
20. yüzyıldaki tarihinin- muhasebesinin yapıl-
masıdır. Bunu atlayarak ya da geçiştirerek ciddi 
bir gelişme gösterebilmek mümkün değildir. Bu 
konuda yaratılmış yapay korkulara kapılmamak 
gerekir. Geçmişin muhasebesi ne yenilgi kompleksi 
yaratır, ne de bir örgütü dağılmaya götürür. Geç-
mişin muhasebesini yapmak “ağlaşmak” değildir, 
böyle yapanlar muhasebe yapmasalar da dağılacak 
olanlardır. Bu muhasebenin Türkiye sosyalistleri 
için ayrı bir önemi var. Sosyalist sistemin çözüle-
rek ortadan kalkması sonucu çok sayıda ülkedeki 
değişik özelliklere sahip sosyalist örgütler büyük 
bir darbe yediler. Bazıları dağıldı, bazılarının ise 
gelişmesi bir dönem neredeyse durdu, hatta hızla 
üye kaybettiler. Ne ki, daha sonra kendilerini 
toparladılar ve yeniden yükselişe geçtiler. Tür-
kiye sosyalistleri bunu yapamadılar. Söz konusu 
muhasebe, “neden?” sorusuna da yanıt getirmek 
durumundadır. 

Üç Saadet Devri ve Geleceğimiz
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Tarihsel olarak oldukça farklı özelliklere sahip 
olan Avrupa ülkelerindeki partileri örnek almaya-
lım. Türkiye birçok yönden Avrupa’dan oldukça 
farklıdır. Latin Amerika ülkeleri konusunda ise 
böyle bir gerekçemiz bulunmuyor. O ülkeler faşist 
diktatörlüklerin terörünü bizden daha ağır yaşa-
dılar. O ülkelerin komünist partileri genellikle 
Sovyetçiydiler, ama sosyalizmin çözülmesinin 
ardından dağılmadılar. Venezüella, Bolivya, bir 
oranda Uruguay gibi ülkelerde KP’ler dışında ama 
onlarla ilişki içinde yeni hareketler gelişti. 

Türkiye bir şey yaşamadı değil, fazlasıyla yaşa-
dı: Büyük bir Kürt hareketi gelişti. Bugün varılan 
noktanın ve iki halkın sol hareketleri arasındaki 
sorunlu ilişki ya da ilişkisizlik sadece Türk solcula-
rından kaynaklanmıyor. 

Türkiye’de “şöyle yapılmalıdır” gibisinden 
cümleler yazacak durumda değilim. Yazılabilir, 
bence anlamı yoktur, politika yapmaktır. Düşünce-
lerinizi bir oranda bile olsa hayata geçiremiyorsanız 
henüz politika yapamıyorsunuz demektir. Türki-
ye’de yapmak öncelikle oradakilerin işidir. 

Bizler, Avrupa’dakiler, özellikle de Alman-
ya’dakiler aslında fazlasıyla bir şeyler yapabilirdik, 
yapabiliriz. Almanya, üç milyona yaklaşan Türk ve 
Kürt kitlesi ve Türkiye ile yıllardan beri süren yakın 
ilişkisi nedeniyle Türkiye açısından ABD’den sonra 
ikinci önemli ülke durumundadır. Türkiye bu ülke-
de özellikle 1990 sonrasında oldukça iyi örgütlendi. 
Türk ve Kürt sosyalistleri 3000 kilometre uzak-
lıktaki ülkelerinde ne olup bittiğiyle uğraşmaktan, 
yanlarında neyin olduğuyla ilgilenmediler. Sonun-
da ne bulundukları ülkede sol bir politikayı hayata 
geçirebildiler, ne de sol göçmen örgütlenmesinde 
kayda değer adımlar atabildiler. Bu alanda hiçbir 
şey yapılmadı değil, yapıldı, ama yeterli olmaktan 
oldukça uzak kaldı. 

20 yıldan fazla zamandır ülke dışında bulun-
mamıza karşın, Türkiye ile yakın bağını korumuş 
olan insanlarız. Özellikle pratik konularda Tür-
kiye’ye yönelik olarak “şöyle ya da böyle yapın” 
demenin anlam taşımadığını çoktan öğrenmiş 
olmamız gerekir. Önemli olan; “biz, burada, Tür-
kiye için bu kadar önem taşıyan bir ülkede ne 
yapıyoruz ve yapabiliriz?” sorusuna açık bir cevap 
verebilmektir. 

Üç Saadet Devri ve Geleceğimiz

Agop Kardeşimizi kaybettik.

Rahatsızlıkları çoktu. Uzun süredir böyleydi. 

Gene de aklımızın ucundan bile geçirmemiştik bu ihtimali. 

Gülerken gözleriyle gülmesi yüzünden.

Agop ÜŞENMEZ

30 Mayıs 1955 Tokat/Zile’de doğdu.

25 Kasım 2005’te aramızdan ayrıldı.
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Ölümünü haber veren başlıklarda en çok “an 
gelir Attila İlhan ölür” mısrası kullanıldı. Klişe 
yaratmayı seviyordu. Yarattığı klişelerle uğurlandı 
sonuncu yolculuğuna. 

Ölülerin arkasından “iyi konuşmak” güzel gele-
neklerimizdendir. Özellikle ölen ünlüyse ve bir 
gericilik döneminde, siyasi gericiliğin ana renkleriyle 
eklemlenme becerisi üzerinden “yeniden” ünlenmiş-
se, gericiliğin, vasatın ve bayağılığın medyası, güzel 
geleneğe uygun davranmakta kusur etmeyecektir. 
O’nun için, tam da bu kusursuzluk icabı “Son büyük 
şair” de denildi; ne anlama geldiğini bilmediğimiz, 
çünkü edebiyata ilişkin hiçbir şeyi tarif etmeyen, 
“son kitlesel şair” tarifi de kullanıldı. “Mütefekkir”-
liğine dair konuşacağız. Ama öncelik şairliğinde.

Hakkında pek çok övücü yazı yazıldı. Daha 
da yazılacaktır. Biz bunlara kısa iki değerlendirme 
eklemekle yetinelim. Şiiri hayatından neredeyse 
büsbütün çıkarmaya doğru gündelikleşen, sığlaşan 
bir toplumun şiirle ve şiir geleneğiyle bağını sürdür-
mesine yaptığı katkının altı çizilmeden, aşağıda dile 
getireceğimiz eleştiriler, isabetli bulanların naza-
rında bile, haklı olarak, haksızlık ve çiğlik olarak 
görünecektir. A. İlhan şiiri üzerine ne söylenirse 
söylensin, herhalde üzerinde en çok buluşulan değer-
lendirme, O’nun herkese bir çok şiirini okutmuş, her 
kitaplığın raflarına en az bir kaç kitabıyla yerleşmiş, 

pek çok kişiye bir kaç şiirini, daha fazlasına bir kaç 
mısrasını ezberletmiş bir şair olduğudur. Şiir gele-
neğine yaptığı bir diğer katkı ise, kendisinden genç 
edebiyatçılar kuşağının birikimine ve dolayısıyla 
gelişmelerine doğrudan ve dolaylı yaptığı görmez-
den gelinemeyecek müdahaledir.

Kesin olan şu ki, Attila İlhan’ın poetikası, kit-
lelere malolmayı, bunun için de hatırda kalmayı 
başa koymaktaydı ve başından itibaren, zekasını 
hatırda kalsın diye kaleme aldığı mısralar yaratma 
arzusunun emrine vermişti. Ezberlensin istenen şii-
rin “sese” odaklanması gerekir; A. İlhan şiirinin 
gücü sesinindedir.  17-27 yaş aralığının  şairiydi. 
Çok okunmak, çok ezberlenmek, çok tekrarlanmak 
yönündeki güçlü tutkusu, O’nu, tersini yapmak-
ta olduğuna dair ısrarlı iddiasına rağmen, sıradan 
duyarlıkların kıyılarına yakın seyretmeye zorladı. 
Her kitabını, kitaplarının büyük bölümünü oluşturan 
“aykırı duyarlıklar”ın ve “kuvvacı”lığın şiirleri değil; 
kalabalıkların sıradanlığını yakalamayı hedefleyen, 
hatırda kalsın, ezberlensin ve tekrarlansın diye yazıl-
mış bir-iki şiir taşıdı. “Ayrılık sevdaya dahil”, “Elde 
var hüzün”, “Böyle bir sevmek”, “Yasak sevişmek”, 
“Sisler Bulvarı” vs. hem birer kitabın adıdırlar ve 
hem de kitabı taşıyan şiirlerin. “Korkunun Krallığı” 
kitabını hangi şiirin taşıdığını, bugünlerde herhalde 
ayıptır söylemesi, bilmiyorum. 

Attila İlhan:
Yalanın Mütefekkiri, Vasatın Şairi

S. ÖZDEMİR
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Attila İlhan şiirinin sesi ve temalarının kala-
balıkların duyarlığı gözetilerek seçilmiş olması, 
popüler müzik kalıpları içinde çokça bestelenme-
sine imkan verdi ve vermeye devam ediyor. Bu iyi 
bir şey midir? A. İlhan’ın bu durumdan rahatsız 
olmadığını biliyoruz.

Şiiri üzerine uzun çalışmalar yapılabilir. 
Yapılmış çok değerli çalışmalar var. Sabit Kemal 
Bayıldıran’ın yıllar önce yaptığı ve Birikim dergi-
sinde yayınlanmış bir çalışması Fabrika’da (sayı 50, 
Temmuz 2001) yeniden yayımlamıştık. Ancak A. 
İlhan’ın edebi eserinin tümü için, başka unsurların 
yanısıra kısaca iki özellikten daha sözedilebilir. Bu 
özelliklere, burada sadece işaret etmekle yetinelim. 
Birincisini not etmek için önce, son günlerin-
de söylediği bir cümlesini aktaralım: “Beni aşk 
şairi olarak tanımlamak onların işine gelir”. O’nu 
“sıradan duyarlıkların kıyısına çakan” ve “17-27 
yaşların şairi” yapan, kendisinin de bir küçümseme 
olarak algıladığı “aşk şiirleri” yazmış olması değil; 
aşk şiirlerinin ustaca ambalajlanmış, kimi örnek-
ler bir yana, kalabalıkları yakalamayı amaçlayan 
vasat temalarıdır. İkinci özellik ise, sadece edebi 
eserlerinde değil; “fikir adamlığında” da, en çok 
önemsediği “yerlilik” gayretinin, Attila İlhan’ın 
üzerinden akması ve O’nun snopluğunu, “ithal” 
renklerini gizleyememesidir. Tıpkı, etrafa “çıtırbom 
solcu” türünden lakırdılarla saldırarak kendisini 
“delikanlı solcu” mevkiine yerleştirme  gayretinin, 
O’nun  “kolejlerde okumuş, Parislerde sürtmüş 
apartman çocuğu” hallerini ortadan kaldırmaya 
yetmediği gibi...

Gelelim A. İlhan’ın 
“Mütefekkir”liğine....

Özdemir İnce’nin Nilüfer Göle ile ilgili bir köşe 
yazısının başlığı şöyleydi: “Bon pour L’Orient” 
(9 Ocak 2005, Hürriyet). Fransızcada, “Doğu için 
geçerli belge, diploma, karne” anlamına geliyor. 
Özdemir İnce Attila İlhan’ın ölümünün ardından da 
yazdı: “Attila İlhan: Özgün bir cumhuriyetçi”. Yazı-
nın son paragrafı şöyle: “O, ÖNCE MARKSİST”. 
“Bir avcı, bir balıkçı gibi onun şiirini aradığım bir 
dönem olmuştur. 15-18 yaşlarım arasında. Daha 
sonra şiir yollarım başka yöne gitti. Attila İlhan 
kuşkusuz büyük bir şair. Ama ben Attila İlhan’ları 
başka bir sıralamayla algılıyorum: Düşünür, dene-
meci, romancı ve şair. Bu dört sözcüğün önünde 
de kuşkusuz “Marksist” sıfatı var.” (22 Ekim 2005, 
Hürriyet). 

Özdemir İnce’nin A. İlhan’ın şairliği-
ni son sıraya koyarken, A. İlhan’ın kendisiyle 
hemfikir olduğunu da belirtelim. Son yıllarında 
kendisi de şairliğinden ziyade “mütefekkir” olmaya 
heveslenmişti. Atatürkçü, Galiyefçi, Türkçü, anti-
emperyalist, devrimci... 

Attila İlhan için kendi arzusu yönünde veya 
kendisine rağmen, eserine bakılarak çeşitli sıfatlar 
kullanılabilir. Bu sıfatlar kuşkusuz, A. İlhan’dan 
önce, kullanan hakkında fikir verecektir. A. İlhan’a 
“Cumhuriyetçi”, “Atatürkçü” vb. denilmesine 
kimsenin bir itirazı olmaz. Ama “önce marksist” 
denilince, A. İlhan’ı bir tarafa bırakıp; Özdemir 
İnce’nin entellektüel birikimi hakkında kuşkuya 
kapılmak gerekir. A. İlhan’ın da, Özdemir İnce’nin 
de “marksizm” olduğunu ileri sürdükleri şey, bir laf 
cambazlığından, bir fiyakadan ibarettir ve elbette 
“Bon pour L’Orient” bir marksizmdir.  Özdemir 
İnce’nin A. İlhan’ın marksistliğini ispatlamak üzere 
yaptığı alıntıyı biz de tekrarlayalım: “Kendi Kendi-
me Sanat Konuşmaları: Evvelası Bu.”

“Etrafında ne görüyorsan, değişiyor. Kendi 
kendisinin ve zamanın değiştiğini senin kafana 
vurarak veya vurmayarak değişiyor. Sen, kendi 
kendinin ve kendi kendini dıştan ve içten kuşatan 
kendi dışının değiştiğini bilerek veya bilmeyerek 
değişiyorsun. Sen bir akıntının a’sı, bir cereyanın 
c’sisin desek de olur.”

“Sen de bütün varlıkların ve münasebetlerin 
içindesin. Bütün bu olanlar senin dışında cereyan 
etmez, senin üzerinde tesirler yaparak cereyan eder. 
Sen bunları yukarıdan seyreden bir tanrı olamazsın. 
Sen de ötekiler gibi bu tesir ve karşı-tesirlerin  soru-
munu taşır ve onlara iştirak edersin. Yalnız üstelik 
bir de bu tesirleri dile getirme, yansıtma marifetin 
var.” Ve ekliyor: “Bu iki alıntı Attila İlhan’ın bütün 
yazın ve düşün hayatını özetlemekte sanki. ‘Ben’ 
ve nesnel dünya arasındaki ilişkisinin işleyiş diya-
lektiğine Marksist bir açıdan bakıyor. Son cümle de 
Marksist yansıtma ve imge kuramının özeti.”

Özdemir İnce’nin, aynen Attila İlhan gibi, 
başkaları için kullanmayı sevdiği dille konuşalım, 
“kolejli marksizmi”dir bu. Bu vatandaşlar marksiz-
mi böyle laf cambazlıklarından ibaret sanırlar. Hem 
laf cambazı ve hem de Atatürkçü olursan, “operet 
devrimcisi” olmadığın gibi, “çıtırbom solcu” da 
olmazsın!... 

Yalanın Mütefekkiri, Vasatın Şairi
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Attila İlhan’ın marksistliği de, Özdemir İnce’nin 
devrimciliği de, “Bon pour L’Orient” sıfatlardır, 
Türkiye’den başka yerde demeyelim; ama marksiz-
min ne olduğunun bilindiği ortamlarda, geçmez.

Daha açık konuşalım, “Atatürkçü Marksist”lik 
tuhaflığı bir yana; Attila İlhan anti-komünist’tir, 
komünistleri siyasi polise “isimli olaylı” dosyalarla 
ihbar eden ve böylece “yanlış yazıldığı senaryodan 
silinmeye” çalışan bir itirafçıdır. Bu iddia için, 
Fabrika’nın Temmuz 2001 tarihli 50. sayısında, “A. 
İlhan Yanlış Yazıldığı Senaryodan Nasıl silindi?” 
başlıklı yazıya bakılabilir. Bir de, bana sorarsanız 
kendisine çok yakışmış olan ekteki şiir dikkatlice 
okunabilir. Şiir tadı zayıftır, fakat “böylelerini az 
mı yakaladım” dizesi isabetlidir. 1989’da, siyasi 
polisin sokaklarda takır takır devrimci öldürdüğü, 
yerinde infazların birbirini kovaladığı günlerde, 
siyasi polise romantizm ve derinlik izafe etme ihti-
yacı duyan; siyasi polis adına hislenen bir adamdan 
“marksist” diye bahsedenin meşrebinden, gelin, 
şüphelenmeyin!...

A. İlhan mütefekkirliğine gelince, bu kuruntu-
nun ciddiyeti için iki rastgele örnek verelim. 

Birincisi bu “mütefekkir”, bütün yazılarında 
“MÜSKOM” kısaltmasını, yıllar boyu ve ısrarlı 
düzeltme çabalarımıza rağmen, gerçekte olduğu 
gibi  “Müslümanlar Komiserliği” olarak değil; 
“Müslüman komünistler” örgütünün kısa adı ola-
rak açımlamıştır. Bu tutum bu örneğe münhasır, 
tekil bir yanlış değildir. Mütefekkir bey, gerçekle, 
sadece kendi kurgusuna malzeme toplamak; mal-
zeme uymuyorsa, o malzemeyi kurguya uydurmak 
maksadıyla ilgilenmektedir. İşte, rastgele bir başka 
örnek:

“Müdafaa-i Hukuk örgütlenirken Gazi’nin 
yanında kimler vardı, bir bakın, demiştim. Bir tara-
fına Ziya Gökalp, bir tarafında Yusuf Akçura, yanı 
başında Mehmet Akif ve Mustafa Suphi geliyordu. 
Gazi’nin tutumu budur memleketi korumak için.” 
(Aydınlık Dergisi sayı 942, tarih: 7 Ağustos 2005) 
Lafın tamamı yalandır. Gerçekle hiçbir alakası 
mevcut değildir. 

Mustafa Kemal’in Mustafa Suphi ve yoldaş-
larıyla ilgili tutumunu öğrenmek isteyen, Suphi 
ve yoldaşlarının katledildiği günden 12 gün önce, 
TBMM’nin “Komünizm” konulu Gizli Celsesinde 
kürsüden yaptığı uzun konuşmaya bakabilir. Gizli 
Celse tutanakları, nedense bu cinayetlerle ilgili 

yazıp çizen H. Kakınç’ın da, Yavuz Aslan’ın da, 
A. İlhan’ın da ilgisini ve merakını davet etmemiş-
tir. Devletin resmi evrakında, Mustafa Kemal’in 
Mustafa Suphi ve yoldaşları hakkındaki değerlen-
dirmesi şöyledir: 

“Rusya dahilinde bu milletin soysuz, herhalde 
sersem bir takım evlatları, oralarda da serserilik-
lerine devam etmişlerdir. İşte bu serseriler bir iş 
yapmak hülyasına kapılarak zahiren memleketimi-
ze ve milletimize nafi (faydalı)  olmak için Türkiye 
komünist fırkası diye bir fırka teşkil etmişlerdir 
ve bu fırkayı teşkil edenlerin başında da Mustafa 
Suphi ve emsali bulunmaktadır. Bunlar doğrudan 
doğruya bir hissi vatanperverane ile ve bir hissi 
hakiki milli ile değil, benim kanaatimce belki 
kendilerine para veren, kendilerini himaye eden ve 
bunlara ehemmiyet atfeden Moskova’daki prensip 
sahiplerine yaranmak için bir takım teşebbüsatı 
serseriyanede bulunmuşlardır.” (17.1 1921 Tarihli 
TBMM Gizli Celse Konuşmasından).

Mustafa Kemal’in Mustafa Suphi hakkında-
ki görüşleri bu kadar net ve açıkken, A. İlhan’ın 
yukarıda aktardığımız paragrafında söylenenlerin 
anlamı nedir: Açık gerçekleri tahrif etme, çarpıtma 
ve iflah olmaz yalancılık.

Devam edelim ve A. İlhan Aydınlık’taki aynı 
mülakatta söylediklerinden bir başka paragrafı 
okuyalım:

“Kızıl Ordu, Beyaz Orduları Karadeniz’e 
dökünce, İngilizler korktular. ‘Bunlar başımıza çok 
büyük iş açabilir. Anadolu’da küçük cumhuriyetleri 
yutar, ondan sonra Akdeniz’e inerler.’ Bunun çaresi 
Türkiye’yi yekpare kurtarmaktı. Bu işe teşebbüs 
ettiler. Fakat burada da karşılarına bir engel çıktı: 
Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Türkiye’yi yekpa-
re yaptı, ama onların istediği gibi yapmadı. Böyle 
olunca, o zaman inanılmaz bir set hasıl oldu ve 
İngiltere tamamıyla sömürgelerinden koptu.”

Burada Söylenenlerin Neresini 
Düzelteceksiniz!... 

1. Türkiye I. Dünya Savaşına hangi sınırlarla 
girmişti, savaştan hangi sınırlarla çıktı? Nasıl bir 
yekpare kurtulmaktır ki, bırakalım Ortadoğu, Kaf-
kaslar ve Balkanlar’daki toprak kayıplarını, Misak-ı 
Milli sınırları içindeki Musul’dan bile vazgeçilmek 
zorunda kalındı. 

Yalanın Mütefekkiri, Vasatın Şairi
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2. Mustafa Kemal İngiltere’ye engel olmak için 
değil; İngiltere’nin Yunanistan’ın arkasındaki des-
teğini çekmesi ve bu desteği Ankara Hükümetine 
vermesi karşılığında “silahları doğuya çevirme” 
vaadindeki samimiyeti ispatlamak üzere, tam da 
Londra Konferansı esnasında Kazım Karabekir 
Kuvvetlerine Batum’u işgal ettirtmiş; böylece Sov-
yetlerle savaşın eşiği gelerek Kurtuluş Savaşının 
bütün kazanımlarını tehlikeye atmıştır. (Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için, Bknz. “Kurtuluş Savaşında 
Kemalist Dış politikanın esasları”, Z. Tombak, Fab-
rika Sayı: 49 Ocak 2001) 

3. İngiltere’nin hangi sömürgeleriyle ilişkisi 
kopmuş acaba? Mısır ve Kızıl Deniz İngiltere’nin 
denetiminde. Irak, Suudi Arabistan ve İran İngil-
tere’nin denetiminde... Eğer kastedilen sömürge 
Hindistan ise İngiltere bu sömürgesinden ne zaman 
ve nasıl kopmuş, A. İlhan anlatsa da öğrensek!... 
“Mütefekkir” bey, oturduğu yerden sadece Türkiye 
tarihi uydurmuyor, Dünya tarihi de uyduruyor. 

Uydurduğu sadece olaylar ve durumlar değil-
dir. Bizzat “Gazi” karakteri A. İlhan’ın inşa ettiği, 
siz “uydurduğu” anlayın, bir imgeden ibarettir. 
Hem Galiyefçi/Türkçü; hem sosyalist bir Gazi!... 
Bu inşanın sonucu gerçeklere uygun olmadığı gibi, 
Galiyef de, A. İlhan’ın malzeme olarak kullandığı 
“şey” değildir. 

A. İlhan’ın “mütefekkirliği”nin açıkladığı 
yegane şey; böylesine uyduruk, böylesine çar-
pık, böylesine gerçekdışı bir Kemalizm yorumuna 
bile muhtaç hale gelmiş olanların zavallılığıdır. 
Bu zavallılığı paylaşanların birisi, kendisine mil-
liyetçi yerine ulusalcı diyen, devletçi, MGK’cı, 
milliyetçi, kızılelmacı faşist takımıdır, Perinçek 
ve şürekasıdır. Diğeri Cumhuriyet gazetesidir, 
İlhan Selçuk’tur. Bir diğeri ise TRT’yi yöneten 
zihniyetin sahipleridir. Ama herhalde acınmayı 
en çok haketmiş olanlar, A. İlhan’ı solcu, ilerici, 
sosyalist, hatta “eğilmez/bükülmez bir komünist” 
falan sananlardır. Bu kesim,  Uğur Mumcu’yu da 
solcu, devrimci saymış; iğrenç bir suikaste kurban 
gitmesinin ardından zamanın Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Doğan Güreş’in arkasında, subay 
şapkalarından bir denizin içinden yükselttikleri 
pankartlarıyla yürümüşlerdi. 

İlhan’ın veya Mumcu’nun devletle ilişkisini 
kavrayamayanlar; hiç değilse, devletin bu iki isimle 
ilişkilerini anlamayı deneselerdi, şunu apaçık göre-
bileceklerdi:

Mütefekkir A. İlhan: “Bizim değil, devletin!.. 
Bizim değil, faşistlerin!..”

‘taharri’

içimdeki soğuğu dişlerim tutamıyor

gözlüklerim duman bıyıklarım kırağı

yalın bir kötümserlik arıyorum

buluşma sıfır onbeş/kod ismi cemal

saat başı yalnızlıklar üretirmiş

uzak yakın kimsenin anlayamadığı

ağzındaki zehiri bir türlü atamıyor

saat sıfır on bir/kod ismi cemal

yüzünü görmedim resimlerden tanıyorum

gözlerinden belli bir çığlığı sakladığı 

beyazı fazla kuru yeşilleri erimiş

saaf sıfı onüç/kod ismi cemal

adım yusuf kısm-ı siyasi’de taharri

böylelerini az mı yakaladım

anladığım başıboş evsiz barksızın biri

saat sıfır on dört/kod ismi cemal

tuhaf şey ellerim ne fena terlemiş

   attila ilhan

Yalanın Mütefekkiri, Vasatın Şairi
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Araştırmacı-Yazar Orhan Gökdemir, Osman-
lı’dan bugüne faili meçhul cinayetlerin çetelesini 
çıkardı. Gökdemir, Çiviyazıları’ndan çıkan kitabında 
tarihin çeşitli dönemlerinde işlenen siyasal cinayetle-
ri irdeliyor.

-İSTANBUL-

Araştırmacı-Yazar Orhan Gökdemir, Osman-
lı’dan Bugün’e Faili Meçhul Cinayetlerin kitabını 
yazdı.  Çiviyazıları’ndan çıkan kitap, “Faili Meçhul 
Cinayetler Tarihi: Osmanlı’dan Günümüze Bir Tarz-
ı Siyaset Olarak Cinayet” başlığıyla yayınlandı. 
Büyük boy basılan ve  5 bölümden oluşan kitap 
309 sayfa. Yazar Orhan Gökdemir’in MİT mensubu 
Mehmet Eymür ve eski Emniyet genel müdürü, İçiş-
leri Bakanı Mehmet Ağar hakkında iki kitabı daha 
yayınlandı. 

Malcom X, faili meçhul cinayete kurban 
gitti

Yazar, birinci bölümde faili meçhul cinayet-
lerin sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok 
ülkesinde bir siyasal tasfiye aracı olarak kullanıldı-
ğını örneklerle anlatıyor. Bu ülkelerin başında ise 
Latin Amerika geliyor. Yazar gerek CIA’nın gerek-

se ABD’nin güdümündeki diktatörlük rejimlerinde 
binlerce muhalifin faili meçhul cinayetlere kurban 
gittiğini ifade ediyor. Yazar bu bölümde ayrıca  
1950’lerden sonra NATO bünyesinde kurulan ve 
1990’ların başında, iki kutuplu dünya sisteminin 
çökmesinin ardından, en azından Avrupa’da tasfiye 
edilen Gladio’ya da geniş yer veriyor. Öte yandan, 
Amerika’da Başkan John F. Kennedy ve aynı aileden 
Jr. Robert Kennedy’in yanı sıra Zenci hareketinin 
ünlü liderlerinden Malcom X ve Martin Luther 
King’in de faili meçhul cinayetlere kurban gittikleri 
ifade ediliyor.

 V. Leon’u kilisede öldürdüler

Yazar Orhan Gökdemir’in araştırmasından 
çıkan sonuçlara göre Bizans döneminde de pek çok 
faili meçhul cinayet işlendi. Bunun büyük bir kıs-
mının siyasi olduğunu belirtmeye gerek yok. Buna 
göre VI. Konstantinus, annesi İrene’nin entrikaları 
sonucunda öldürüldü. İrene ise tahtı general Nicep-
horos’a kaptırdıktan sonra oğluyla Midilli adasında 
aynı akibete uğramış. V. Leon ise Noel ayini için 
gittiği kilisede kafası kesilmiş halde bulunmuş. II. 
Nicephoros da uykuda iken hançerlenerek, II. Ale-
xos da boğularak denize atılmış. Yazar Gökdemir, 
Osmanlı’nın da Bizans’ın bu geleneğini takip ettik-
lerini ileri sürüyor. 

Faili Meçhullerin Kitabı Çıktı
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Haşhaşiler, Selçuklu vezirini 
hançerlediler

Yazar Orhan Gökdemir, araştırmasının ikinci 
bölümünü Osmanlı dönemine ayırmış. Aile içi 
çatışmaların yanı sıra iktidar klikleri arasındaki 
çatışmalar yazarın ele aldığı konular arasında yer 
alıyor. Bu bağlamda yazar, erken Osmanlı tarihin-
den itibaren en güçlü aile olan Çandarlı’ların Fatih 
Sultan Mehmet döneminde ortadan kaldırılması-
na dikkat çekiyor. Gökdemir aynı bölümde, faili 
meçhul cinayetlerin İslam toplumlarındaki teza-
hürlerine de yer verdi. Yazarın ele aldığı tipik örnek 
ise Hasan Sabbah ve Haşhaşiler. Hasan Sabbah’ın 
fedailerinin işlediği en önemli cinayetlerden birisi 
ise Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kudretli 
veziri Nizam al-Mülk. Yazar Selçuklu hanedanı 
arasındaki iktidar çatışmalarında da siyasal cina-
yetlerin yerini irdeliyor.

Baban çağırıyor deyip Şehzadeyi 
boğmuşlar!

Yazar Gökdemir, kitabında kardeş katli olarak 
bilinen ve “siyaseten katl” olarak teorize edilen şeh-
zade cinayetlerine yer veriyor. Buna göre Osmanlı 
döneminde 61 hanedan içi öldürme vakası mey-
dana geldi. Osmanlı döneminde işlenen ilk faili 
meçhul cinayet ise Osman Gazi’nin amcası Dündar 
Bey’in öldürülmesi. 

Yazarın kitabında dile getirdiği bir iddia ise, 
Birinci Kosova Savaşı’nda bir Sıpr tarafından şehit 
edildiği bilinen I. Sultan Murat’ın rakipleri tarafın-
dan öldürüldüğü idi. Aynı savaşta Sultan Murat’ın 
oğlu Yakup Bey’in de esrarengiz bir şekilde katle-
dildiği belirtiliyor. Olay, kitapta şöyle anlatılıyor: 
“Yakup, babasının katledildiğinden habersiz kılıç 
sallarken, kendisine ‘baban çağırıyor’ diye haber 
gönderdiler. Kılıcını kınına sokup babasının çağ-
rısına uyan Yakup bir süre sonra boğulmuş bir 
şekilde bulundu. Cesedi babasının tabutuyla birlik-
te Bursa’ya gönderilerek orada defnedildi.” Yazara 
göre Ankara savaşında Timur’a esir düşen Yıldırım 
Beyazıt’ın da ölümü kuşkuludur. Öte yandan yazar, 
Fatih Sultan Mehmet’in de siyasal amaçlarla zehir-
lenerek şehit edildiğini kaydediyor.

Abdulhamit, Mithat Paşa’nın kabrini 
açtırmış!

Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadra-
zamlık yapan ve 14 yıl bu görevde alan Rum 

kökenli İbrahim Paşa da faili meçhul bir cinayete 
kurban gitmiş. Paşa, akşam Sultan’la yemek yemek 
için evden çıkmış. Ertesi gün ise ölüsü bulunmuş.

III. Murat döneminde ünlü sadrazamlardan 
Sokollu Mehmet Paşa da önceden tasarlanan bir 
siyasal cinayete kurban gitmiş meğer. Kitapta anla-
tıldığına göre olay şöyle gerçekleşti: Sokollu, bir 
gün sarayında ikindi divanı yaparken, derviş kıya-
fetinde bir adam gelerek, arz-ı hal verecek gibi yaptı 
ve koynundan çıkardığı bir hançeri Sadrazamın 
kalbine saplayarak onu öldürdü.”.

Sultan Abdulhamit döneminde de Mithat Paşa 
ve Damat Mahmut Paşa’nın da mahpus olarak 
tutuldukları Taif’te boğdurularak öldürüldükleri 
ifade ediliyor. Yazar, iki paşanın doğal şekilde 
öldüklerini içeren bir raporu Sultan Abdulhamit’in 
kuşkulu bularak soruşturma açtırdığına da değin-
meden geçmiyor.

Buna göre Abdulhamit, Vali’ye de ayrıca emir 
gönderip iki paşanın kabirlerinin açılarak incelen-
mesini istemiş. 

Kömürü bulan Uzun Mehmet’i 
zehirlemişler!

Belki çoğu insan bilmez ama, Zonguldak’da 
taşkömürünü bulan Uzun Mehmet de meğer bir 
faili cinayete kurban gitmiş. İddialara göre Uzun 
Mehmet, kömür numunelerini ele geçirmek isteyen 
Ereğli Mütesellimi Hacı İsmail Ağa’nın adamları 
tarafından zehirlendi. Yazar, kitabında Osmanlı 
son döneminde işlenen siyasal cinayetlere de yer 
veriyor. Bu çerçevede olmak üzere, bazı gazeteci-
lerin öldürülmesinin yanı sıra, Sadrazam Mahmut 
Şevket Paşa’nın silahlı suikaste uğraması, ünlü 
çetecilerden Yahya Kaptan, Mustafa Suphi ve 
arkadaşlarının öldürülmesinden sorumlu tutulan 
Trabzon Kayıkçılar Kahyası Yahya, Topal Osman 
tarafından öldürülen Trabzon Mebusu Ali Şükrü 
cinayetlerini de değerlendiriyor. Yazar, Cumhuriyet 
döneminde de Mustafa Muğlalı olayını ve Sabahat-
tin Ali’nin öldürülmesini anlatıyor. Kitabın diğer 
bölümleri ise 1968-1980 arasındaki siyasal çatış-
malara ayrılmış. Kitabın son bölümü ise 1990’larda 
Güneydoğu’da işlenen faili meçhul cinayetlerle bir-
likte Susurluk Davası’na ayrılmış. Kitapta ayrıca, 
1968-1998 yılları arasında cinayete kurban giden 
kişilerin bir listesi yer alıyor. 

Faili Meçhullerin Kitabı Çıktı
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Yazarla Kısa Röportaj:

Siyaseten katl nedir?

“Bizde, Hükümdarın ‘öldürme yetkisi’ne siya-
seten katl deniliyor. Kuşkusuz burada ‘siyaset ile 
‘devlet çıkarı’ arasında bir bağ var. Hükümdar 
kararını , kendi kişisel arzusu ile değil, devletin 
bekası için vermiş oluyor. Katl’deki ‘siyaset’ budur. 
Hal böyle olunca siyasetin, tarihimizdeki genel yer-
leşik anlamının tersine bir de ‘ölüm cezası’ anlamı 
kazanması manidardır. Kuşkusuz, beslendiği kay-
nak ‘bizim’ özel tarihimizdir.” 

Faili Meçhullerin en belirgin özelliği nedir?

“Faili meçhul cinayetler büyük ölçüde siyasi 
cinayetlerdir. Failleri hakkında çeşitli yorumlar 
yapılabilmesine karşın, bu tür cinayetlerin siyasi 
olduğunu anlarsınız. Tarih boyunca bu yönteme 
başvurulmuş. Bir siyaset tarzı olarak cinayet, dün-
yanın durumuna uygun olarak artık uluslar arası 
bir biçim almıştır. Cinayetler artık kirli savaşlar 
aracılığıyla devletler eliyle işlenmektedir.”

Neden böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç 
duydunuz?

“Uzun, kanlı bir iç savaştan çıktık ve ne yazık 
ki, siyaseten katl olanların bir bilançosu yoktur. 
Tutulmamış, tutulmak istenmemiş ve tutulması da 
engellenmiştir. Şimdi buradayız ve kardeş kanları 
geride kalanların üzerindedir. Hiçbir şey olmamış 
gibi yapamayacağımızı ve yaşayamayacağımızı 
biliyorum; isteyen bu çalışmayı bir ilk hesaplaşma 
denemesi saysın. Ben anlamaya çalıştım.”

Yaptığınız çalışmada vermek istediğiniz mesaj 
neydi?

Ben bu sorunuza soruyla cevap vermeyi tercih 
ederim. “Bu çalışmanın bir yanıtı ve bir de sorusu 
var. Bunca acıdan sonra hiç olmazsa bu sorunun 
yanıtlanması gerekiyor. Kanla iktidarı tutabilirsi-
niz; bu görülüyor. Ama kanla bir gelecek kurabilir 
misiniz?”

Eskiler daha mı caniydiler?

“Tarihe bakıldığında görülen ilk şey, eskilerin, 
modern çağın canilerinden daha acımasız veya 
daha vahşi olmadıklarıdır. Çevremizde yaşadığı-
mız olaylar bunu göstermiyor mu?” 

(Bu yazı Yeni Şafak gazetesinden alındı)

Faili Meçhullerin Kitabı Çıktı
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Öteki Ordu 

Daniel BERGNER 

Türkçesi: Fabrika Çeviri Grubu

Matt Mann zırhlı araçlar alması gerektiği zaman 
kayın biraderi Ken Rooke’u aradı. Rooke, kurşun 
geçirmez camlar ya da el bombası korumalı salonlar 
hakkında temel şeyleri bilmemesine rağmen, satın 
almayı yapabilecek kadar yetenekliydi. En azından 
arabalar hakkında bir şeyler biliyordu. Bir keresinde 
North Carolina’daki bir yarış pistinde, yerel bir radyo 
istasyonu için araba yarışı bile anlatmıştı. 

Birleşik Devletler Ordusu’ndan emekli Özel 
Operasyonlar Bölümü uzman çavuşu Mann’in bu 
araçlara bir an önce ihtiyacı vardı. Araçların yanı 
sıra silahlara da ihtiyacı vardı. Geçen yılın başla-
rında, kendisinin ve iki ortağının kurduğu Triple 
Canopy şirketi Geçici Koalisyon Otoritesi’nin (CPA) 
Iraktaki 13 merkezinin korunması ihalesini kazan-
mıştı (yenilenebilir 6 aylık anlaşmalar 90 milyon 
dolar değerindeydi). CPA, Amerikan işgalinin yürüt-
me kısmıydı. Triple Canopy’nin –Amerikan Ordusu 
değil- bu yapıyı koruması gerekiyordu. Radikalleşen 
isyan sebebi ile; CPA merkezlerinin istila edilmekten 
ve işgalin mimarlarının öldürülmekten korunması 
işi özelleştirilmişti. 

Triple Canopy bu iş için kiralanana kadar, varlığı 
ile yokluğu belirsizdi. Mann ve özel kuvvetlerden 
eski bir arkadaşı olan ortağı Tom Katis, 11 Eylül’den 
sonra terör tehdidine yönelik bir iş kurmak üzerine 
konuşmuşlardı. Askeri altyapılarını kullanarak hükü-

met ajanslarını anti terörizm teknikleri konusunda 
eğitebileceklerini düşünmüşlerdi. Orta Amerika’da-
ki bir özel kuvvetler harekatında, isimlerini aldıkları 
orman gölgeliğinde henüz doğmamış şirketleri hak-
kında hayal kurmuşlardı.

CPA güvenlik işini duyup pazarlılara başladık-
larında, bir isimleri ve fikirleri vardı, hepsi buydu. 
Aile ve arkadaşlarından aldıkları borç paralarla, ufak 
da olsa başarılı olma ihtimali olan şirketlerine eski 
asker arkadaşlarını işe almaya başladılar. Ellerindeki 
özgeçmişler az fakat şirketin başarısı konusunda 
ümitlendirecek kadar etkileyiciydi. Mann, ordunun 
Delta gücünde 6 yıl geçirmişti, delta güçleri ordunun 
en seçkin, en keskin şekilde eğitilmiş, en ketum biri-
midir ve o ordunun Delta güçlerinden adam almaya 
başlamıştı. Şirketinin ilk günlerinde şirkete gelen 
kendine güvenli, sık gri saçlı ve ışık saçan gülüşlü bir 
eski delta askeri için “ benim için çalışmak istiyor” 
diyerek sevinmişti. Ancak daha sonra alçak gönül-
lüğü bıraktı çünkü “Rock yıldızları rock yıldızları 
ile çalışmak ister”. Eski delta askerleri tüm askeri 
becerileri ve gizli operasyon tecrübeleri ile şirkete 
gelmeye devam ediyorlardı. 

Şirketin ilk çalışanlarından ve kıdemli delta 
askeri Al Buford şirketin işi almadaki ilk safhaların-
da durumlarını “bir tek fındık almaya çalışan sincap 
gibiydik” diye açıklamıştı. Daha sonra CPA’nın 
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Irak’taki yerleşiminin yarısından fazlasının ve CPA 
görevlilerinin ölümcül ırak sokaklarında korunması 
için işi aldıklarında “üzerimize bir kamyon dolusu 
fındık dökülmüştü” benzetmesini yapmıştı. 

Savaş devam ettikçe, alınabilecek hiç zırhlı 
araç kalmamıştı. İnternetteki aramalar ve sayısız 
telefon görüşmesinden sonra bir zamanlar Bru-
nei Sultan’ına ait olan fakat daha sonra repçilere 
satılan bir miktar zırhlı Mercedes aldılar. Göste-
rişli jantlar çıkarıldı ve yerlerine düz, herhangi bir 
kurşunla lastikleri patlasa bile kaçmalarına olanak 
sağlayacak jantlar takıldı. Küçük filosunu Irak’ta 
nasıl kullanması gerektiğini öğrenmişti.

Aynı şey silahlar için de geçerliydi. Ateşli 
silahları Birleşik Devletler’den getirmek, şirketin 
bekleyemeyeceği yasal dökümanlar gerektiriyordu. 
Onun yerine Irak’ta ele geçirilmiş askeri mühim-
mat’ı ziyaret etmek için Savunma Bakanlığı’ndan 
izinleri vardı. Onlar da buraları ziyaret ederek işe 
yarayan tüm AK-47’leri topladılar.

Böylece Triple Canopy araçlarını ve silahlarını 
edinmişti. Irak’ta ne zaman çalışanlarına ödeme 
yapmak, teçhizat almak ya da kamp kurmak için 
nakde ihtiyacı olsa Chicago’dan biri şirketin mer-
kezine için 100 dolarlık banknotlar olan bir sırt 
çantası getiriyordu. Mann’in söylediğine göre tek 
yapmaları gereken, “bir sırt çantasına ihtiyacımız 
var” ya da “iki sırt çantasına ihtiyacımız var” 
demekti. Her bir sırt çantasında yarım milyon dolar 
bulunuyordu. 

Böylece Irak’taki en büyük özel güvenlik şir-
ketlerinden biri doğmuş oldu. Çok sayıda başka 
şirket de aynı şekilde kendini Irak’a attı. Bazıları 
Amerikan istilasından önce gelişmiş bazıları da 
Tripple Canopy gibi kendini sonradan geliştirmişti. 
Bu firmalar Irak’ta çok sayıda silahlı adamı istihdam 
ediyor. Hiç kimse tam rakamı bilmiyor. Haziranda, 
Bağdat’ta, özel bir firma tarafından korunan koa-
lisyonun Yeşil Bölgedeki bir sitesinde Lawrence 
Peter ile görüştüm. Peter bu endüstri için çalışan 
bir avukat ve müteahhit firmlara verilmiş güvenlik 
ile ilgili olarak Savunma Bakanlığı’nın danışmanı. 
Peter’a göre bu firmalar için çalışan silahlı kişi sayı-
sı 25000 civarında (bu rakama Amerikan çıkarları 
için Irak’ta çalışan silahsız 50000- 70000 arası kişi 
dahil değil. Bu kişiler büyük bir bölümü savaş 
uçaklarının bulunduğu alanlar yiyecek götürü-
yor, bulaşıkları yıkıyor). Fakat sektörden kişilerin 
tahminleri ve özelleştirilmiş savaşın sorunlarını 

inceleyen küçük bir grup akademisyenin tahminle-
ri o kadar belirsiz ki, Irak’ta kaosu onaylar nitelikte. 
Gerçekten de hiç kimse mangalarca insanın silah-
landırıldığı bu işin bir kaydını tutmuyor. Peter’in 
en iyi tahmini bu işte 60 şirketin olduğu yönünde. 
“Belki de 80” diye ekliyor hemen, her an minyatür 
bir şirket daha ortaya çıkabilir. Devam ediyor; “100 
mü? O da olabilir…”

Triple Canopy’nin Irak’ta şu an hemen hemen 
1000 adamı var, bunların 200 kadarı Amerikalı 
geriye kalanlar ise çoğunlukla Şili ve Fiji’den 
geliyor. Rakipleri arasında eski seçkin İngiliz asker-
lerini barındıran İngiliz firmaları da bulunuyor. 
Avustralyalılar, Ukraynalılar, Romanyalılar ve 
Iraklılar hayatlarını bu işten kazanıyorlar. Birço-
ğunun askeri deneyimi ve bazılarının da hukuki 
alt yapıları var. Firmalar, Irak’ın yeniden inşası 
için gerekli malzemleri taşımakta sorun yaşayan 
büyük Amerikan firmalarının mallarını koruyorlar. 
Özel silahlı adamlar isyankarları körfezde tutarak 
gerekli malzemenin taşınmasına olanak sağlıyorlar. 
Triple Canopy gibi şirketler de Amerikan hükümet 
sitelerini saldırılara karşı koruyorlar. İçinden silah-
lar çıkan araçlarla Amerikan resmi görevlilerine 
toplantıdan toplantıya refakat ediyorlar. Asilerin 
ulaşmak isteyecekleri binaları ve kişileri koruyor-
lar. 

CPA’nın başında bulunduğu sure boyunca, 
belki de isyankarların en önemli hedefi olan L. Paul 
Bremer III, Triple Canopy’nin rakibi olan Blackwa-
ter USA tarafından korundu.Lawrence Peter’a göre 
silahlı özel adamlar şu an da dört ABD generalini 
koruyorlar. Triple Canopy büyük bir askeri üssü 
koruyor. Ve Irak’ın başında sonuna ele geçirilmiş 
cephanelikler gibi korunması gerekli tüm aske-
ri sahaları gayri resmi bir şekilde özel askerler 
ve ABD birlikleri koruyor. Eğer 25000 tahmini 
doğruysa bu rakam koalisyonun toplam gücünün 
%16’sı anlamına geliyor. 

Özel firmalara ihale etme askeri politikasını 
kimin onayladığını kestirmek şu an için çok zor. 
Şu ana kadar hiçbir açık prosedür veya politika 
görülmedi, hiçbir yöneticinin emri kamu oyuna 
ulaşmadı. Bu silahlı adamlara kim göz kulak ola-
cak? Kesin olan tek şey bu adamların savaş için çok 
gerekli olduğudur. Nisan 2004’te Triple Canopy 
Irak’a geldikten yalnızca birkaç ay sonra bu şirketin 
adamları CPA’nın kut şehrindeki merkezini koru-
mak için amansız bir çatışmaya girmişti. Madhi 
ordusu şiddetli bir saldırı başlatmıştı. 
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Triple Canopy gibi firmaların bulunduğu 
dünyada onların önemini anlatan birkaç keli-
me bulunmaktadır. “Paralı asker” sözü artık 
aşağılanmaktadır. “Özel askeri şirketler” ise olumlu 
karşılanmamaktadır. Oyunun şu anki ismi “Özel 
Güvenlik Şirketleri”dir (PSC). 

Özel askerler binlerce yıldır savaş alanındalar. 
Brookings enstitüsünde özelleşmiş savaş konusun-
da uzman olan P.W. Singer’ın “Corporate Warriors” 
kitabında anlattığına göre paralı askerler Ur Kıralı 
için İsa’dan 2000 yıl önce savaşmışlardı. Antik 
Yunanlılar güçlerini arttırmak için süvariler ve 
okçular kiralamışlardı. Ayrıca paralı askerler 13. 
yy’ın sonlarında kendilerini iyice kanıtlamışlar ve 
Avrupa için yüzyıllarca vazgeçilmez savaşçılar 
olmuşlardır. 

Paralı askerler aydınlanma çağı ile beraber 
yavaş yavaş savaş alanından çıkmaya başlamışlar-
dır. Bu durumun bir sebebi savaş bilimindeki ani 
gelişmelerdir. Daha iyi silahlar askerlerden daha az 
yetenek bekler oldu ve paralı askerlerin tecrübesine 
olan ihtiyaç giderek azaldı. Daha sonraları 18 ve 19. 
yy’larda ortaya çıkan ulusun kutsallığı ve vatanda-
şın onun için savaşmasının onuru gibi kavramlar 
gelişti. Singer’in kitabında “vatanseverlik yerine 
para için savaşanlar tamamen gözden düşmüştü”. 
Buna rağmen İngilizler Amerikan bağımsızlık 
savaşı için 30.000 Alman tutmuşlardı. Daha sonra 
1949 Cenevre Konvansiyonu’nda paralı askerli en 
azından ulusların birbiri arasındaki savaşlar için 
yasadışı ilan edildi.

Paralı askerler dünyanın unutulmuş, anarşik 
bölgelerine gönderildiler. Özellikle 20. yy’ın ikinci 
yarısında Afrika isyanlarında oldukça kötü roller 
oynadılar. Fakat daha sonra 1995te, Batı Afrika’nın 
küçük bir ülkesi olan Sierra Leone’da paralı asker-
ler kendileri hakkındaki fikirleri terse çevirecek bir 
şey yaptılar. İsyankar bir ordu köylüleri canlı canlı 
yakıyor ve adeta vahşetin imzasını atıyordu; siville-
rin sadece ellerini kesip yaşamalarına izin vererek 
asi güçlerin gücünü anımsatacak yürüyen bir anıt 
olmalarını sağlıyordu. Ülkenin hükümranı çaresiz-
ce Executive Outcomes isimli Güney Afrikalı bir 
firmayı tuttu. Firma ırk ayrımı döneminin askeri 
bir komutanıydı. O kendini zorba ya da karanlık 
bir istihdam ajansı olarak pozisyonlandırmamıştı. 
Oldukça güzel, düz, parlak broşürleri vardı. Lideri 
kendisini “yönetici” olarak isimlendiriyordu. Onla-
rın işi “paralı askerler” ya da “savaşın köpekleri”ne 

göre değildi; bu iş daha çok “özel askeri şirket” 
işiydi. 

Sierra Leone’da birkaç uçak ve 200 adamla, 
Executive Outcome, 10.000 kadar isyankarı hızlı 
bir şekilde bölgeden çıkartarak ülkenin iç kesim-
lerine gönderdi. Bu bölgede acımasızlık Executive 
Outcome yöreyi terk edince tekrar ortaya çıktı, 
ancak dünya bir avuç iyi eğitilmiş öze gücün neler 
yapabileceğini görmüştü.

Kısa bir süre sonra, eski bir İngiliz Albayı 
olan Tim Spicer tarafından kurulan bir şirket (şu 
an ABD savunma Bakanlığı ile Irak için 300 
milyon dolarlık anlaşmaları var) Batı Afrika’yı 
tekrar kurtarmaya çalıştı. Spicer bu işi başaramadı 
ancak aniden özel askeri şirketlerin ahlaki değeri 
ile ilgili sözcü olarak ortaya çıktı. 1999’da Londra 
Daily Telegraph’a verdiği demeçte: “ ‘paralı asker’ 
sözü insanların aklına acımasız, düzensiz, suça ve 
psikopatlığa eğilimli kişileri getiriyor. Biz böyle 
değiliz. Tek yaptığımız makul hükümetlere askeri 
problemlerini çözmeler, konusunda dostça yardım 
etmek” demişti. (Ancak geçmişte Zaire’nin zorba 
diktatörü Mobutu Sese Seko’ya ücreti karşılığında 
“dostça” yardım etmişti.). İngiltere’nin dış işleri 
sekreteri Jack Straw ve BM’nin eski genel sekre-
terlik çalışanı Brian Urquhart kısa bir süre sonra 
özel askeri şirketlerin BM’ye dünyanın problemli 
bölgelerine istikrar kavuşturmak üzere yardım 
etmesi için kullanılması konusunda konuşmuşlardı. 
BM iç savaşları önlemek için özel orduları kullan-
maya henüz hazır değil ancak, kavrayışta zekice bir 
değişiklik olduğu da kesin.

2002’de ABD hükümeti Afganistan Başka-
nı Hamid Karzai’yi ülkesinde canlı tutabilmek 
için Amerikan şirketi DynCorp’tan 40 özel silahlı 
adam işe almıştı. Ve 2003 baharında General 
Jay Garner emekli olunca Irak’taki yürütmenin 
ana gövdesi CPA’yı müjdeleyen “İnsani ve Yeni-
den Yapılanma Yardım Ofisi”ni kurdu. Pentagon 
bunun üzerine bir İngiliz firması olan Global Risk 
Strategies ‘in Güney Afrikalı ve Napelli bir grup 
adamını Garner’i koruması için Irak’a yerleştirdi. 
Geçen ay Garner ile yaptığım konuşmada kendisi 
“Pentagon’un bu hareketi Irak’ta özel güvenlik şir-
ketlerinin yükselmesinin başlangıcıydı”.

İşgalin başlarında rakamlar çok fazla değildi. 
Daha sonra 2003’ün ikinci yarısında CPA ülkedeki 
varlığını genişlettiğinde, asi güçlerin de giderek 
artması ve güçlenmesi CPA’nın koalisyon güçleri 
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yanında özel güvenlik şirketlerine yüzünü dönme-
sine sebep oldu. CPA’nın operasyonlar direktörü 
Andrew Bearpark, ABD ordusunun bu geçişi ısrar-
la savunduğunu ve Savunma Bakanlığı tarafından 
da finanse edildiğini bana kendisi açıkladı. 

Önemli kontratlar teklifler almak için ortaya 
konuldu ve Triple Canopy 2004 ocakta yaptığı 
iş sebebi ile ödüllendirildi. Diğer şirketler kendi 
paylarını aldılar ya da zaten daha önceden almış-
lardı. Özel askerlerin kullanılmasındaki patlama 
bir parça bu askerlerle ilgili kavrayışın kurnazca 
değiştirilmesi ve bu sayede bazı eski paralı asker-
lik üzerindeki lekenin kalkması ile açıklanabilir. 
Ama daha da önemlisi Irak’taki isyanın gücü ve 
bu isyanla başa çıkmaya yetecek miktarda asker 
olmamasıdır.

Garner bu şirketlerle ilgili olarak “Tabii ki askeri 
bir rol yerine getiriyorlar” dedi. Daha sonra Savun-
ma Bakanlığı’nı eleştirmediğini belirtirken “Asli 
problem güçtür, ABD’nin bölgedeki askeri gücü 
çok yetersiz” diye ekledi. Geç bir şekilde büyük 
bir askeri şirkete danışman olan Bearpark, özel 
güvenlik çoğu zaman normal bir ordunun verebile-
ceğinden daha fazlasını verebilir dedi. “Özel timler 
daha düzenli ve esnekler, işleri ile ilgili olarak daha 
sık eğitiliyorlar ve daha fazla risk almak için istek-
liler, böylece resmi görevlilerin daha özgür hareket 
etmelerine olanak sağlıyorlar” diye ekledi. Fakat 
CPA’nın özel şirketleri tutmasındaki asli sebep ola-
rak “ordu yeterince asker getirmedi” dedi. 

Savunma Bakanlığı özel güvenlik şirketlerinin 
rolü ve nasıl bu kadar büyüdükleri konusunda açık-
lama yapmaya istekli değil. Geçtiğimiz haftalarda 
Pentagon’u defalarca arayarak savunma sekreteri-
nin ya da altında çalışan diğer sekreterlerden birinin, 
herhangi bir zamanda , 25.000 silahlı askerin varlı-
ğının bir kısmını ya da tamamının mevcudiyetini 
onaylayıp onaylamadığını sordum. Bu sorular bana 
cevap veren kişilerin konu hakkında bilgi edinip 
beni aydınlatacakları yolundaki tutulmamış sözleri 
ile noktalandı. Sonunda resmi ve onaylanmış bir 
yazıyla bütün sorularımın etrafından dolaşıp asıl 
soruma yanıt vermeyerek özel güvenlik şirketleri-
nin askeri bir fonksiyon olarak kullanılmadığına 
dair bir yazı aldım. 

Belki de Pentagon’un bu suskunluğunu sebebi 
şu anki genel suçlama olan olası bir isyanla savaşma 
ile ilgili gerekli planın yapılmamış olması iddiası-
nın yarattığı sıkıntıdır. (sorduğum soruları Irak’taki 

askerlerin yetersizliğine bağlanacak tuzak sorular 
gibi görmüş olabilirler). Fakat ortada bir rahatsızlık 
daha var , o da bu şirketlerin halk nezdindeki imajı. 
Henüz tamamlanmamış algılama değişimi sebebi 
ile “paralı asker” sözü kenarda sürekli olarak bek-
liyor. Bu durumu aşmak için şirketler de ellerinden 
geleni yapıyor. Örneğin bir çoğu geçmişle ilgili 
imajlarını silmek için isimlerini değiştirdiler 

Kısa boylu ve asabi bir sesi olan Lawrence 
Peter ile buluştuğum zaman basının şirketlerin 
yeni terminolojisini kullanmayı reddetmesinden 
yakındı: “Biz özel askeri şirketler değiliz! Biz özel 
güvenlik şirketleriyiz! Özel Güvenlik!!!” . “Yap-
tığımız işi defansiv bir iş. Biz sadece koruyoruz” 
diyerek ayrımı kendince haklı gösteriyordu. Her 
şeye rağmen bu ayrım ikincil görünüyor. Triple 
Canopy ve adamları, Moktada al- Sadr’a sadık 
radikal bir Şii gücü olan Mahdi ordusu Kut’a saldır-
dığında gerçek olan şirketin bir savaşa girdiğidir ve 
bu noktada onlara ne dediğinizin pek de bir önemi 
kalmıyor. 

Triple Canopy’nin şu anki eğitim danışmanı, 
2004 Nisan’ının başında işgalin Kut merkezinin 
korumasından sorumluydu. (Triple Canopy’nin 
kurallarına göre şu an Irak’ta bulunan çalışanları-
nın isimleri kullanılmıyor.) 50’li yaşlarındaki uzun 
boylu ve grileşen bıyıkları ile John, çoğu Delta’da 
olmak üzere 26 yılını ABD ordusunda geçir-
miş. 1983’te Grenada’yı işgal eden ilk helikopterin 
içindeydi ve kendi helikopteri ve arkasındaki kur-
şunlardan delik deşik oldu; yanında oturan 3 asker 
vuruldu. “Kut’a kadar hiç bu kadar çok ateşe maruz 
kalmamıştım” demişti bana mayısta. 

Binalar eski Baathist ofisleri ve otellermiş. 
Orada koalisyonun bölgesel hükümranı, vali 
koordinatör olarak da bilinir; bir miktar yeniden 
yapılandırma görevlisi ve müteahhitle yaşamış ve 
çalışmıştır. John’un anlattığına göre bu şehir olduk-
ça barışçılmış. John Triple Canopy’deki patronun 
sözlerini anımsıyor: “şehir o kadar sessizmiş ki, 
yaşlı bir adam için iyi bir tayin yeri sayılabilirmiş”. 
Bunu söylerken yüzünde bir gülümseme beliriyor. 

Kuşatmanın ilk sinyali 1000 den fazla gösteri-
cinin birkaç gurup halinde şehrin etrafını sararak 
CPA’nın Kut’u terk etmesini istemesiydi. Kalaba-
lıktaki bir çok kişi tüfek ve el bombası taşıyordu. 
John bölgedeki protestonun şehirde olup biteni sak-
lamak için düzenlenmiş bir dalavere olabileceğini 
sezmiş. Koalisyonun eğittiği Irak polisi karakolla-
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rını ve kontrol noktalarını terk etmişti ve Mahdi’nin 
savaşçıları onların silahlarına ve üniformalarına 
el koymuştu. John’un 3 Triple Canopy askerinden 
oluşan bir çekirdek takımı vardı. Triple Canopy 
tarafından işe alınmış Irak’lı savaşçılar kaçmaya 
başlamışlardı.

John “hareketsiz kalın” dedi ve olabilecekleri 
beklemeye başladı. Siviller ince ceketleri ve kurşun 
geçirmez yelekleri üzerinden John ve adamlarını 
bağladılar. Otel içindeki son defans noktası olabi-
lecek merkezi bir yere kaçmak için hazırlandılar. 
Bomba olarak düzenlenmiş araçların olabileceği ile 
ilgili uyarılar önceden gelmişti zaten gece boyunca 
da iki araç sürekli kapıları kontrol etmişlerdi. Sabah 
şehrin üzerindeki silah seslerini getirdi. Öğlene 
doğru silahlar ve roketler etraflarını dövmeye baş-
lamıştı. Atak, yakınlarından, etraftaki binalardan 
geldi. Aslında her yandan geliyordu. Bir havan 
topu saklandıkları yerin yakınında patladı. Bir el 
bombası CPA varoşunda patladı ve bir araba alevler 
içinde kaldı. “1740: havan topu atışı nehrin karşısın-
dan artarak devam ediyor” bu kayıtlar sözleşmeli 
bir sivil tarafından dakikası dakikasına tutuluyor-
du. Camlar parçalandı, binalardan büyük parçalar 
dökülmeye başladı ve araçlar parçalara ayrıldı.

Düşmanın yaylım ateşi devam ediyordu. Savaş 
boyunca sitenin defans komutanı kendiliğinden 
John olmuştu. John otelin çatısına cevap ateşini 
yönlendirmek için çıktı. Iraklı muhafızların bir-
birini izleyen vardiyalarından birinde bir tensi 
yaralandıktan sonra kapıların önü sivillerle doldu. 
Bu arada bir tercüman Amerikalıların onları ölü-
leri ile terk edeceği söylentisini yaydı. Sadece iki 
yerli asker geriye kaldı ve John onları bir maki-
neli tüfek’in başına koydu. Ukraynalılar saatlerce 
amansızca savaştılar ta ki cephaneleri azalıncaya 
kadar. John bu durumda da onları Triple Canopy 
mermileri ile besledi. John 4 Triple Canopy aske-
rini gönderdi. Hayatında bir saniye bile çatışma 
görmemiş bir köpek terbiyecisini bir kuleden bir 
kuleye mermi ve su taşıması için koşturtuyordu. 
Bu arada Triple Canopy’nin bomba uzmanı köpeği 
otelde bağlı kalmıştı ve her havan topu patlamasın-
da havlıyordu. 

Çatıda, patlamaların arasında koşuştururken, 
John eline 3 radyo ve bir uydu telefonu ile hok-
kabazlık yaparak iletişim kurmaya çalışıyordu. 
Ancak ulaşmak istediği birliklerden hiçbiri onun 
kullandığı komünikasyon sistemini kullanmıyor-
du. Orduya sayısı 200 – 400 arası olan Al Sadr’ın 

adamlarını püskürtmek için bir savaş uçağı yolla-
ması için yalvardı. 

Savaş gece boyunca da devam etti. Ağır maki-
nelilerin yaydığı ışıklar gece boyunca nehrin diğer 
ucundan gelip durdu. “2200: hava yoluyla bir 
kaçma planı oluşturulmaya çalışılıyor.” İki saat 
sonra: “Triple Canopy tarafından hava yoluyla 
kaçma planının iptal edildiği bildirildi” Helikop-
terin alçalırken vurulma ihtimali çok fazlaydı. 
Sonunda bir Amerikan uçağı geldi; kanatları kur-
şun kusuyordu. Milisler sessizliğe gömüldü ancak 
ardından: “0100: otel birçok kere vuruldu ve bina 
çarpışmanın etkisiyle sallanıyor. 

Görülen o ki kaçmak mümkün değildi; John 
savunmanın sona erebileceğini fark etmişti, rad-
yoda ve uydu telefonunda sesini kontrol altında 
tutmaya çalışıyordu. O sırada üstlerinden bir savaş 
helikopteri geçti. Ateş etti ama düşman tekrar 
kendini korumayı başarıştı. Şafağa yakın, herkes 
uyumuşken, John ve Ukraynalılar CPA’nın Bağ-
dat’taki merkezinden her ne pahasına olursa olsun 
siteyi terk etmeleri emrini aldı. Zırhlı araçlar ve 
etrafı açık kamyonlardan oluşan küçük bir kon-
voyla siteden çıktılar. John, her harekette bir havan 
topunun ya da bir bazukanın kendilerini yok ede-
ceğini bekliyordu. Ancak beklenen olmadı, hiçbir 
düşman ateşi gelmedi. En yakın koalisyon üssüne 
vardılar, sitenin sivilleri ve askerleri ciddi bir yara 
almadan kurtulmuşlardı.

Aynı hafta, 100 mil batıda bulunan Necef 
kentinde, Bkacwater şirketinden 8 asker, CPA’nın 
oradaki merkezini istila etmeye çalışan al-Sadr’ın 
milis ordusu ile çatıştı. Blackwater’ın adamları sağ 
salim kurtuldular ancak Kut çatışmasının olduğu 
zamanda milis ordusu içinde 5 Hart Group (Irak’ın 
elektrik şebekesinin yeniden inşasını koruyan İngi-
liz firması) adamının bulunduğu bir eve saldırdı. 
Adamların 5’i de yaralandı, içlerinden biri çatışma-
da binanın çatısında sıkıştı ve kanamadan öldü.

Bir hafta önce, bir ABD üssüne mutfak ihtiyacı 
taşıyan bir kamyona eskortluk eden 4 Blackwa-
ter askeri, Felluce’deki asiler tarafından pusuya 
düşürüldü, bedenleri arabanın arkasına bağlanarak 
sokaklarda süründürüldü. Son olarak da Felluce 
köprüsünden aşağı sarkıtıldı. O zaman Felluce’de 
öldürülenler, vahşet sebebi ile değil, özel güvenlik 
askerlerinin kurban olması sebebi ile dikkat çekti-
ler.
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Halen özel güvenlik askerleri Irak’ta sıkışmış 
durumdalar. Ocak 2004 – Ağustos 2004 arası (bu 
periyot şirketin kaydını tuttuğu son periyottur.) 
Triple Canopy’nin timleri roketatarlı saldırılardan, 
24 saat süren çatışmalara kadar toplam 40 kere 
saldırıya uğradılar. Şirketin operasyonlar direktörü 
bu 40 saldırının sadece Triple Canopy askerleri-
nin çatışmaya girdiği saldırılar olduğunu belirtti. 
Saldırıların sıklığı aynı şekilde devam etmektedir. 
Kut’taki gibi çatışmalar azalırken, gerilla tipi pusu-
lar artış göstermektedir.

Irak’ta toplam kaç tane özel güvenlik askeri-
nin öldürüldüğünü söylemek imkansızdır. Ölüler 
kayıt altına alınmamıştır. Lawrence Peter’a göre 
bu rakam 160 ila 200 arasındadır. Bu Amerika’nın 
koalisyon ortaklarının ölü sayısından fazladır.

Başka bir özel güvenlik şirketinde çalışan biri 
bana: “bazı insanlar sana buraya anneleri ve elma-
lı çörek için geldiklerini söyleyecekler” demişti. 
(kendi ya da şirketinin isminin yazılması istemedi, 
çünkü ne iş arkadaşları ne de içinde bulundukları 
endüstri medya ile konuşmaya sıcak bakmıyor). 
“bu saçmalıktır. Burada olmalarının tek sebebi 
para.”

Triple Canopy’nin bağdattaki üssündeki “az 
betonlu” binaların arasına oturduk. Çatılar 4 feet 
kalınlığındaydı ve patlamaları soğuracak şekilde 
dizayn edilmişti. Üs Yeşil Bölge’nin içinde kalı-
yordu. Fakat bu böle orada yaşayan ve çalışan 
insanların söylediğine göre yeşil olmaktan çok 
kırmızıydı.

Adamları Triple Canopy’nin sade yemek odalı 
ve izbe jimnastik salonlu, koruma kuleli ve içi 
cephane dolu konteynerları olan yeni inşa edilen 
binasında kalıyordu.Üs, timlerin oda kiralamasına 
yetecek kadar genişti. Triple Canopy ilk zamanlarki 
gelişi güzel halini çok geliştirmişti. Firmanın şu 
anki kontratları yılda 250 milyon doları buluyor. 
Ayrıca şu ana kadar yaptıkları ile başarısını kanıt-
lamış bir şirket olarak (firmanın şu ana kadar hiçbir 
çalışanı ya da koruduğu kişi öldürülmedi) hükü-
metin yüksek riskli ülkeler için başlattığı yıllık 1 
milyar dolarlık işi paylaşan 3 firmadan biridir. 

Fakat benim oturup konuştuğum özel güven-
likçiler bu seviyedeki paralardan bahsetmiyorlardı. 
Bu adamlar kendi kişisel gelirlerinden bahsediyor-
lardı: “şu ana kadar olmadığım kadar zenginim, hiç 
kimseye borcum yok”

Gıdısı vardı ve tişörtünün altından kilolu bede-
ni fark ediliyordu. “paketin seni kandırmasına izin 
verme” dedi bizi tanıştıran eski Delta albayı. “daha 
önceleri komandoydu” özel kuvvetlerdeki kariye-
rinden sonra sivil hayata adapte olamadı. Önceleri 
inşatta çalıştı, çok fazla içiyordu, daha sonra kasiyer 
olarak çalışmaya başladı. “Müşterilere gülümse-
mek zorundaydım” bunu söylerken alışmayışına 
hüzünle gülüyordu. Fakat şimdi 16 yaşındaki oğlu 
annesinin istediği gibi çimleri kestiğini kendisine 
bir email atarak kanıtladığında, ona hediye bir tek-
nolojik alet alabiliyordu. “bu iş bitene kadar burada 
kalacağım; para çok güzel bir şey”

Bana tam ücretini söylemedi ama Amerikalılar 
ve diğer batılılar bu işten günde 400 ile 700 dolar 
arası kazanıyorlar hatta bazen bundan da iyisini. 
(batılı olmayanlar daha az kazanıyorlar. Triple 
Canopy’de çalışan Fiji ve Şilililer haftada 40 ile 
150 dolar arası kazanıyorlar ve Bağdat üstündeki 
kalabalık barakalarda yaşıyorlar. Amerikalılar ise 
kendilerine ait odalarda kalıyorlar. Şirket gelir sevi-
yesindeki farkı Amerikalıların çok üstün askeri 
geçmişlerine ve onarlın yüksek riskli görevleri ile 
açıklıyor) Amerikalılar 3 aylık vardiyalarla çalışı-
yorlar ve 3 ayın sonunda 1 ay için gönderiliyorlar, 
geri dönüp dönmemek de kendi ellerinde. Ameri-
ka’da ne kadar zaman geçirdiklerine bağlı olarak, 
gelirlerini büyük bir kısmı da vergiden muaf olu-
yor.

Bazıları içinse bunların hepsi para demek 
değil. Trpile Canopy’nin Bağdat’taki yöneticisi Al, 
diğer çalışanları gibi orta yaşlarında ve Delta’nın 
seçkin dünyasından emekli olmuş, Irak’ta bulunma 
sebebini “evet para, ancak işin içinde heyecan da 
var” diyor.

Mayıs’ta şirketin Şikago’daki merkezini (Trip-
le Canopy yakında gelir kaynağına, hükümete, 
daha yakın olmak için Washington’a taşınacak) 
ziyaret ettiğimde, Matt Mann’nin coşkuyla “ulu-
sal bir değer yaratmak”tan bahsettiğini duydum. 
Kazandığı karlar düşünüldüğünde, böyle coşkuyla 
konuşmak kolay olmalı.

Fakat bu hevesin kaynağında başka şeylerde 
vardı. Özel Operasyonlar Biriminin yıldızlarından, 
ve onların gerektiği gibi değerlendirilmediğinden 
söz etti: “zekaları en iyi avukatlarınkine, doktor-
larınkine eşit olan, en zorlu eğitimleri başarmış, 
yabancı kültürlerde kendi başlarına çalışmayı 
öğrenmiş ve yenilgiyi bilmeyen yıldızlar”. Bu kişi-
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ler, Ordu’dan ayrılıp sivil topluma geçtiklerinde 
yeteneklerinin takdir edilmediğini ve kullanılmadı-
ğını belirtti. Arkasındaki uzun pencereden şirketin 
çok iyi düzenlenmiş bahçesi ve suları hafif hafif 
dalgalanan havuzu görünüyordu. Kot pantolon 
ve desenli, kısa kollu spor bir gömlek giymişti. 
Arkasındaki sarı ahşap masaya yaslandı ve ellerini 
başının arkasına koydu. Bir açıdan, yeni bir ürün 
çıkarmış ve rahatlamış bir işadamı gibi görünüyor-
du. Fakat duvarda, sarı rengi masanın rengiyle tezat 
oluşturan bir Irak haritası asılıydı. Savaş hakkında-
ki kişisel düşüncelerini söylemek yerine, kendisini 
yetenek kolleksiyonu oluşturan biri gibi gördüğünü 
söyledi. 

Mann’in ofisinin yanında şirketin işe alım 
müdürü Al Buford oturuyordu. Bruford’un arka-
sındaki rafta, Panama’daki bir özel operasyonda 
kamuflaj kıyafetleri içerisinde çekilmiş bir fotoğ-
rafı duruyordu. Bilgisayarının ekranında, Triple 
Canopy’nin işe başvuran adaylara yaptığı psika-
naliz testinin sonuçları vardı. Şirketin üç haftalık 
eğitim ve seçme kursunda, kelime eşleştirme ve 
sayı dizileri ile ilgili soruların yanında yüksek 
hızda araba kullanma denemeleri ve atış talimleri 
de yapılıyordu. Adaylara silah verip Irak’a gönder-
meden önce kişilik bozuklukları olup olmadığını 
test etmek için yüzlerce soru hazırlanmıştı.

Diğer firmaların yaklaşımı farklıydı. Bir sabah, 
Bağdat havaalanı yakınlarındaki bir askeri üste, 
yanımdaki Triple Canopy askeri şirketten yeni 
kovulmuş bir arkadaşıyla karşılaştı. Bir müşteri-
nin silahlı koruması işine alınıncaya kadar sarhoş 
dolaşmıştı. Bir önceki gün karşılaştığımızda bir 
başka Amerikan şirketi ile görüşmeye gidiyordu. 
Bugün ise anlaşma imzalamıştı.

Irak’taki firmaların kimi işe alacakları, nasıl 
eğitecekleri ya da kendilerini nasıl yönetecekleri 
konusunda bir belirsizlik var. Lyle Hendrick yazdığı 
bir e-mailde, çalışma arkadaşlarından bahsederken, 
“En iyi durumda kaotik bir ortamda işini en iyi 
şekilde yapmaya çalışan profesyoneller var” demiş-
ti, “En kötü durumda ise, istediği gibi ateş eden 
kontrolsüz kovboylar ya da etrafta öylesine gezinen 
adamlar var”. Hendrick, ülkenin kuzeyindeki bir 
şirkette altı ay çalıştıktan sonra şimdi de güneyde, 
Basra’daki bir başka şirkette çalışıyor. 

Hendrick’i Güney Carolina’dan tannıyorum. 
Özel kuvvetler kaptanlığı, özel dedektiflik gibi 
işlerden sonra, felç geçiren üvey babasına bak-

ması gerektiği için çalışmaya ara verdi ve parasız 
kaldı. İlk şirketinde çalışmaya başladığında, geçen 
sene temmuzda, isyanın merkezi olan Musul’a 
uçtu. Havaalanına, işe yeni başlayanları karşılamak 
için kamyon konvoyları gelmişti. Araçlardakiler, 
Hendrick’e “Mel Gibson’un filminde oynayan figü-
ranlar” gibi görünmüştü. Ona araca çıkmasını ve 
seyir halindeyken ateşe hazır bir şekilde bekleme-
sini söylediler. “Herhangi bir emir yoktu, oturmak 
yoktu, işlerin nasıl yürütüldüğü söylenmemişti; 
sadece kamyona bin ve gidiyoruz denmişti. ”

Bir kaç ay sonra, ele geçirilmiş cephaneleri pat-
latmak için çölün ortasına giden Ordu Kuvvetleri 
Mühendis takımına eskortluk ederken, konvoyda 
aracın arka koltuğunda oturuyordu. Issız arazide 
ilerlerken, Hendrick ve o gün orada bulunan bir 
meslektaşına göre, tepenin arkasından beyaz bir 
S.U.V. göründü. Hendrick’in tarafında ve 200 metre 
uzaklıktaydı. Hendrick’in üstünde siyah bir kask, 
açık renkli gözlükler ve siyah bir tişört vardı, 
boynuna haki renkli bir atkı sarmış ve silah eldi-
venleri giymişti. Elinde hafif ototmatik silahıyla 
pencereden uzandı. Mesafe giderek azalıyordu. 
Takımından birinin “Geliyor, bize doğru geliyor!” 
diye bağırdığını duydu. “Aptal çiftçi” diye düşündü. 
Açısı çok iyiydi; bir kaç tane uyarı atışı yaptı. Sürü-
cüyü görebiliyordu, tamamen beyaz giyinmişti. 
Mesafe 30 metrenin altına düşmüştü. Tekerleklere 
nişan aldı. “Aptal çiftçi bir anda yön değiştirdi”. 
Tamamen içgüdüsel bir şekilde sürücüün kapısına 
ve camına ateş etti. S.U.V yana yattı ve patladı. 
“beyazdan turuncu renkli büyük bir topa dönüştü”. 
O kadar yakındı ki konvoydaki araçlardan biri ağır 
hasar gördü ama içindekilere bir şey olmadı. S.U.V 
tamamen yok olmuştu. Patlayıcılarla yüklenen bir 
intihar bombacısıydı. Kalan en büyük şey lastikten 
bir parçaydı. Bombacının kafa derisinden bir parça 
konvoydaki araçlardan birine yapışmıştı.

Hendrick bana daha sonra çekilmiş fotoğraflar 
gösterdi. Kendisinin ve meslektaşlarının ne tür şart-
lar altında yaşadıklarını iyice anlamamı istiyordu. 
Aynı zamanda, “bütün bu olayların ürkütücü bir 
takım karakterleri ortaya çıkardığını” da söyledi. 
Beraber çalıştığı bir adam hakkında gazetede çıkan 
bir makaleden bahsetti. Adam A.B.D’ye geri dön-
düğünde tutuklanmıştı. Görünüşe göre güvenlik 
şirketi yeterli araştırma yapmamıştı, yapılsaydı 
adamın Massachusetts’de aranan bir kaçak oldu-
ğu ortaya çıkacaktı. Zimmetine para geçirmekten 
hüküm giydi. Ayrıca, Rus Ruleti oynarken nere-
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deyse bir arkadaşının çenesini uçurmaktan da 
hüküm giydi. 

Mark kollarını kaldırdı ve ellerini yıkıyor-
muş ve sonra da silkeliyormuş gibi yaptı. Triple 
Canopy’nin Bağdat’taki yöneticilerinden biri olna 
Mark, masanın arkasında, savunma bakanlığının 
özel güvenlik şirketleri hakkındaki düşüncelerini 
ve planlarını taklit ediyordu. “Savunma bakanlığı 
bununla ilgili herhangi bir şey yapmak istemiyor” 
dedi. “Zamanları yok, ellerinde veri yok. Ayrıca 
A.B.D olayları inceleyemez, müfettişleri yok. Dola-
yısıyla Irak yasaları var; geçekten var. Silahlarımı 
Irak polisine mi vereceğim? Hiç zannetmiyorum. 
Beni öldürebilirler.”

Özel güvenlik takımlarından konvoylara çok 
yaklaşan masum sürücülere kaç kere ateş açıldı-
ğını ve yaralandığını ya da öldürüldüğünü kimse 
bilemez. Bu kişilerin tek suçu yakın olmanın bir 
tehdit olarak algılanabileceğini bilmemeleriydi. 
Takımlar uyarı ya da savunma ateşi açtıklarında 
zaiyatı kontrol etme gereği duymuyorlardı. Savaşın 
ortasındaydılar ve çok tehlikeliydi. Ayrıca onları 
izleyen amirleri yoktu.

Kurallara aldırılmıyordu. Şimdi Irak yasasında 
yer alan bir C.P.A kanunu, özel güvenlik çalışanla-
rının kullanabileceği silahların tipini kısıtlıyordu. 
Fakat bu işin içindeki çeşitli kişilerden duyduğuma 
göre, özellikle Bağdat’ın dışında, ağır silahlar ve el 
bombaları cephaneliğin bir parçası olabiliyordu. 

Triple Canopy’nin de içinde olduğu büyük 
Amerikan ve İngiliz firmalarının bir kaçı, kendi 
denetimlerinin kendi hükümetleri ve ileride de 
Birleşmiş Milletler tarafından yapılmasını savu-
nacaklardır. Eğitimden insan hakları ihlalerine 
kadar herşeyin “uygun” olduğunun onaylanmasını 
istiyorlardı. Daha dikkatsiz rakiplerinin sözleşme-
lerinin iptal olduğunu görmek istiyorlardı. İşleri 
yasallaştırarak çalışanlarının üzerine yapışmış olan 
işe yaramaz, düzenbaz paralı asker damgasından 
kurtulmak istiyorlardı.

Geçen senenin ekim ayında Kongreye sunulan 
yasa tasarısında savunma bakanlığından güvenlik 
şirketlerini düzenleyecek bir plan oluşturması isteni-
yordu, öz geçmişleri araştırmak, ve itaati sağlamak 
için bir plan. Süreci bilen ve isminin saklı kalmasını 
isteyen bir Pentagon görevlisine göre, bunun üzerine 
bakanlık, güvenlik şirketlerini özel olarak belirtme-
den, Irak’taki tüm özel şirketleri düzenleyen bir plan 

üstünde çalışmaya başladı. Bu tasarıyla Pentagon 
en sonunda hayati önem taşıyan bu konu hakkında 
bir şeyler yapmaya başladı. Kongre bakanlığa planı 
oluşturması için altı ay süre verdi. Dokuz ay geçti. 
Plan yakında tamamlanacak olmasına rağmen, 
herhangi bir şey değiştirip değiştirmeyeceği, ana 
hatlarının neler olacağı ve sorumlulukların ne der-
cede olacağı belirsiz. Pentagon görevlisine Irak’ta 
kuralları kimin uygulatacağını sordum. Ülkedeki 
yeni egemenliğin görevi olacağını söyledi. Irak’ın 
yeni doğmuş hükümetinin, Amerika önderliğinde 
ülkeye gelmiş binlerce silahlı askerin kontrolünü 
tek başına yürütmesine izin verilmesi olası değil; 
aynı şekilde Irak’taki şirketlerin kendi kendilerini 
yönetmelerine izin verilmesi de olası değil.

Mayıs ayında, ondört silahlı güvenlik görevlisi, 
Felluce’ye giden bir konvoyda yol alırken A.B.D 
bahriyeleri tarafından alıkoyuldu. Bu ilk ve tekti. 
Washington Post’tun alıntı yaptığı Deniz Kuv-
vetlerinden gelen bir notta Zapata Mühendislik 
adlı şirket için çalışan adamlar, sivillere sürekli 
ateş etmek, düzensiz sürüş ve yasak silah kullanı-
mıyla suçlanıyordu. Zapata şirketinden sonradan 
yapılan açıklamaya göre altı tank savar savunma 
için bulundurulmuş ve bu duruma A.B.D ordusu 
tarafından da göz yumulmuştu. Güvenlik görevli-
leri (sekizi eski bahriyeliydi) sivillere normal uyarı 
atışları yaptıklarını ve kurşunların kimsenin yakı-
nından geçmediğini belirttiler. Kendilerine ödenen 
ücretlerin kıskanılması yüzünden alıkoyuldukları-
nı (gözaltı 3 gün sürdü ve şu ana kadar herhangi bir 
suçlama yapılmadı) iddia ettiler. Kendilerine kaba 
davranıldığını, alay edildiğini ve “Zengin olmak 
şimdi nasıl bir duygu?” diye sorulduğunu anlattı-
lar.

Bu tür kızgınlıklar derinleşiyor olabilir. Matt 
Mann’in “ulusal değer” diye bahsettiği şey çürü-
meye yol açabilir. Ve şu kesindir ki, özel güvenlik 
şirketleri ordunun elit gruplarını yıpratmaktadır. 
En yetenekli ve donanımlı bölükler, şirketlerin en 
ihtiyaç duyduğu adamlar, kendi maaşlarının iki 
katı maaşlarla şirketlere çekilmeye çalışılmaktadır. 
Özel Kuvvetler gecikmeli olarak $150.000’a kadar 
ikramiyeler dağıttı ama yeterli değildi. 15 yıllık 
Özel Operasyonlar tecrübesi olan 30larındaki bir 
Triple Canopy çalışanı, komutanının ordudan ayrıl-
maması için kendisine yalvardığını söyledi. “Ama 
hiç yolu yoktu” diye ekledi. “Burada en iyilerle 
çalışıp çok daha fazla para kazanabilirim”. Mann’ın 
bana söylediğine göre Triple Canopy asla ordudan 
direk olarak adam almaz. Fakat bu çalışan ordudan 
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ayrıldığında nereye gitmek istediğini kesinlikle 
biliyordu. Aynı birlikte çalıştığı eski arkadaşları da 
onu izlediler.

Irak’taki azalması önlenemeyen birlikleri des-
teklemek ya da başka savaşlar açmak için daha çok 
özel güvenlik görevlisi kullanma eğilimi olursa, 
sonuç olarak yıpranacak başka şeyler de olacak. 
Kendimizi bir toplum olarak hissetmemizi sağla-
yan anlayış kaybolabilir. Para için askerlik binlerce 
yıldır yapılıyor olabilir ama A.B.D’nin yükselişi 
“ülkeye hizmet” anlayışının yüceltildiği dönem-
de olmuştur. Savaşa girmenin sebeplerini sürekli 
sorguluyoruz ama savaşmaya giden askerlere her-
zaman büyük saygı duyuyoruz. Fedakarlıklarını 
yüceltiyor ve orada kendi toplumumuzun değerini 
görüyoruz, kendi değerimizi hissediyoruz. Hizmet 
ve fedakarlık, kar hırsı ile karıştırıldığında ne his-
sedeceğimizi bilemiyoruz. 

Bu soyut ve gereksiz bir endişe olabilir. Irak’ta 
özel sektör rüzgarları dinince ne olacağını düşün-
mek ise çok daha somut bir endişe. O şirketlere, 
çalışanlara ve binlerce işe ne olacak? Bazıları tüm 
dünyadaki A.B.D birimlerini koruma işleri alacak-
lar. Diğerleri başka ülkeler için aynı şeyi yapacak. 
Bazı büyük şirketlerin temsilcisi olan Uluslararası 
Barış Operasyonları Birliği’nden Doug Brooks 
Birleşmiş Milletlerin mülteci kamplarını koruması 
için bazı şirketlerle anlaşacağına inandığını söyledi. 
Fakat bazı şirketler va çalışanlar diktatörler ya da 
isyancılar tarafından kiralanacaklar. Irak’taki piya-
sa durulduktan sonra işssizler ordusu içinden bu tür 
işleri kabul edebilecek adamlar çıkacaktır. 

Bağdat üslerinde, 8 Triple Canopy silahlı çalı-
şanı ve ben bir S.U.V’ye ve bir sedandaydık. Zırhlı 
kapılar onları açmaya çalıştığım zaman sanki suyun 
içindeymişiz hissi veriyordu. Adamlar, tişörtleri ve 
şarjörlerle kuşatılmış kurşun geçirmez yelekleriyle 
sabah koşusuna hazırdılar. Korunması gereken 
kişi bendim. Nasıl çalıştıklarını en iyi bu şekilde 
anlayacağımı düşünmüşlerdi. Her durumda, hava 
alanına gitmem gerekiyordu.

Başlamadan önceki toplantıda takım liderleri 
birkaç saat önce duyduğumuz ses bombalarının 
Yeşil Bölge’ye komşu bir yerde patlayan VBIED’le-
rin (araç tipi patlayıcı) serisinden olduğunu söyledi. 
Yolculuk için en uygun hızın saatte 100 mil oldu-
ğunu söyledi. Adamların kendilerine yeşil bölge ve 
havaalanı arasındaki 5 millik yolun dünyadaki en 
tehlikeli yol olduğunu söylenmesine gerek yoktu. 

Asiler banketlere uzaktan kumandalı patlayıcılar 
yerleştirirler ya da yol girişlerinde içi patlayıcı 
dolu araçlarla ile beklerler. Yoldan geçecek olan 
konvoyları beklerler; bu konvoylar düşmanları olan 
güvenlik timleridir ve bu timler düşmanın resmi 
görevlilerine kalkanlık etmektedir. 

S.U.V ve sedanın üzerindeki zırh bombalara 
karşı gerekeni yapamayacaktı; roket atar saldırısına 
karşı da gerekeni yapamayabilirdi. Her bir araçta, 
asilerin araçları bir şekilde durdurası durumunda 
askerlerin çatışabilmesi için koca bir sırt çantası 
mermi bulunuyordu. Bu tip her seyahate bir doktor 
da eşlik ediyordu. 

Yeşil bölge’nin kapısından fazla uzaklaşma-
mıştık. Ana yolda trafik yoğundu ve düşük hız 
asilerin hedeflerine daha rahat saldırmasına ve 
intihar araçlarının daha rahat hedefini vurmasına 
olanak sağlıyordu. Yanımızda beyaz bir akaryakıt 
tankeri belirdi, tankeri bir el bombası ile patlamaya 
hazır görünüyordu. Yolun dışına çıkıp üsse geri 
döndük. Yöneticilerden biri olan Al: “biz sıkıcı bir 
şirketiz”, “biz riski azaltıyoruz” dedi.

Bir saat sonra takım lideri bir kere daha dene-
meye karar verdi. Yeşil bölgeden hızla çıkıp, ana 
yolda hızlanmaya başladık. Askerlerden biri “beyaz 
kamyonet bizi takip ediyor” diye bağırdı. Yolun 
girişinde şüpheli kamyonet hızını muhafaza edi-
yordu.

Aniden frene bastık. Trafik yavaşlamıştı ve 
kapılar “tıkırdamıştı”. Bu, şirketin trafik yavaş-
ladığında kapıların aralanıp tüfek namlularının 
dışarı çıkartılarak yaklaşan araçlara verilen mesajı 
ifade eden bir terimdi. Zırhlı araçların camları 
o kadar ağırdır ki, bir kere açtığınızda, bir daha 
kapanmayabilirler, bu sebeple Triple Canopy’nin 
adamları namlularını çıkartmak için camları kul-
lanmıyorlardı. Kapı tıkırdatma önceden çalışılmış 
bir prosedürdü; bu şekilde son sürat gidebilirlerdi, 
bu şekilde hızla gelen bir aracın motorunu pat-
latabilirlerdi. Bu sefer bunu neredeyse dururken 
yapmışlardı, trafik tamamen duruyordu. “sağdaki 
şu adama dikkat!”

Tehlike sağ arkadan yaklaşıyordu. Son dakika-
da bir intihar bombacısını öldüren Lyle Hendrick’i 
düşünmekten alamıyordum kendimi. Ancak şimdi 
ateş etmek yerine yanımdaki özel güvenlikçi elini 
yukarı kaldırdı. Bu sürücüye durmasını ve geri 
çekilmesini anlatan bir Irak işaretiydi. Şans ya da 
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içgüdüyle, bu doğu bir hareketti; sürücü ilerlemeyi 
durdurdu. 

Bankete doğru yönelerek tıkanan trafiğin 
en ucuna ulaşmak için bir düzine araba geçtik. 
“Büyük ordu” oradaydı (şirketler normal ordu için 
böyle diyorlar). Birlikler bizi karşıladı. Birkaç yüz 
metre ileride yolda bir bomba bulduklarını söyledi-
ler ve biz de bomba uzmanlarının bombayı imha 
etmesini bekledik. 

Havaalanına giden yol açıldı. Karargah girişi 
görülür olmuştu. Hemen dışında bir başka şirketin 

konvoyu hafta başında tuzağa düşmüştü. Fakat 
aracın içinde etrafımda oturan adamlar kontrol 
noktasına yaklaşırken çok rahatlardı. Ve kontrol 
noktasını geçtiğimizde kaslar görülür bir şekilde 
gevşemişti.bir an için risk tamamen arkamızda 
kalmıştı. 

Daniel Bergner ‘’In the Land of Magic Soldi-
ers: A Story of White and Black in West Africa’’ 
kitabının yazarıdır.

Öteki Ordu
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“İnsan Kesilmiş Çağdaş Bir Keder”(1)

Attila Jozsef

Cengiz ÖZDEMİR 

Bir şairin tanıtım yazısında şairin hayatı mı, 
yoksa şiirleri mi anlatılmalı, tanıtılmalıdır? Bun-
lardan hangisi öne çıkarsa diğeri eksik kalacaktır. 
Ancak Attila Jozsef’in hayatı bir istisnadır. Onun 
hayatı ile şiirleri arasında o kadar dolaysız bir ilişki 
vardır ki, sadece yaşadıklarından yola çıkarak poe-
tikasını anlayabiliriz. Ya da şiirlerinden yola çıkarak 
yaşam serüvenini anlayabiliriz. Ancak bu yazı böyle 
bir tercih yapmadan, hem yaşamını, hem de şiir 
anlayışını inceleyecektir.

Sanırım 1989-90 lı yıllarda en kıyıda, köşede 
kalmış şairleri bile takip ettiğim bir dönemde, Beya-
zıt’taki sahaflar çarşısından satın aldığım “Militan” 
dergisi sayesinde tanıştım Attila Jozsef’le. 1975 tarih-
li bu dergi bir edebiyat dergisiydi. 1973’de kapanan 
“Halkın Dostları” dergisinin devamı niteliğindeydi 
ve 5. sayısını Attila Jozsef’e ayırmıştı. Daha önce 
adını hiç duymadığım bu şairin sadece 32 yıl süren 
ve bir trenin altında noktalanan trajik yaşamı beni 
çok etkilemişti. Ancak sadece yaşamıyla değil şiir-
leriyle de çok etkileyici bir şairdi. Adeta yaşamı ve 
şiirleri iç içe geçmiş bir şairden bahsediyoruz.

Yıllar geçti, dergi kütüphanemin tozlu raflarında 
unutuldu. Sadece “Halkın Dostları” dergisini çıkaran 
ekipten tanıma fırsatı bulduğum değerli ağabeyim 
Zekai Bostancı ve Nihat Behram ile  Jozsef üzeri-
ne uzun konuşmalar yaptığımı hatırlıyorum. Zekai 

Bostancı’nın Attila Jozsef şiirlerini aslından okuya-
bilmek için Macarca öğrendiğini ve Macaristan’dan 
kitaplar getirdiğini öğrendiğimde çok şaşırmıştım.

Attila Jozsef’le üçüncü karşılaşmam bu yıl Ede-
biyatçılar Derneği’nin Attila Jozsef anısına çıkardığı 
“Evrenle Ölç Kendini” (2) adlı kitapla oldu. Meğer 
bu yıl Unesco tarafından Uluslar arası Attila Jozsef 
yılı ilan edilmiş! Büyük şairin yüzüncü doğum yılı 
nedeniyle…

Düşünce, mücadele, kuşatılmışlık, terkedilmiş-
lik, sefalet, şizofreni, isyan… Tüm bu tanımlamaların 
içerisinde Attila Jozsef’in hayatını en iyi özetleyen 
herhalde terkedilmişlik olacaktır. Onun yazgısına 
trajik bir nitelik kazandıran yegane tanım bu ola-
caktır. 

1905 yılında Budapeşte’de bir sabun işçisi baba-
nın ve temizlikçi bir annenin üçüncü çocuğu olarak 
dünyaya gelir. Henüz üç yaşındayken babası evi terk 
etti. Yoksulluk içindeki annesi ona ve diğer kardeş-
lerine bakamadığı için onu bir köye evlatlık verdi. 
Attila ismini kullanmasını yasakladılar köyde. Pista 
diye seslendiler ona. (İstvan’ın kısaltılmışı) Oysa o  
büyük Hun hükümdarı Attila’nın ismini taşımaktan 
gurur duyuyordu. 1937’de yazdığı Otobiyografisinde 
şunları yazıyordu: “Attila diye bir adın olmadığını 
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bildirdiler bana. Yüreğime ateş düşürdü bu, varlığı-
mı yadsıyorlar gibi geldi bana.” 

7 yaşına geldiğinde annesi onu tekrar yanına 
aldı. Bir yandan okula devem ediyor, bir yandan 
yoksulluk içinde yüzen annesine çalışarak yardım-
cı oluyordu. Çocuk yaşta onlarca işe girip çıktı. 
Gündüz okula gidiyor, gece çalışıyordu. Yoksulluk 
ve çaresizlik dolu bu yıllarda, henüz dokuz yaşın-
dayken ilk intihar girişimini gerçekleştirdi. Annesi 
gece gündüz demeden evlatlarını karnını doyur-
mak için çamaşırcılık yapıyordu. Ancak Attila 
Jozsef henüz 12 yaşına geldiğinde annesi kansere 
yakalandı. O günlerini 1934’de yazdığı “Anne” adlı 
şiirde şöyle hatırlıyor:

“Bütün bir hafta aralıksız

Annemin görüntüsü geçti gözlerimden

Kolunda ağır çamaşır sepeti

Çatı katına tırmanırken

...

Ve ben yaramaz, delişmen çocuk

Bağırır tepinirdim yerimde

Bıraksın da koca sepeti

Çatıya beni taşısın diye”

Başka bir şiirinde yazdığı şu dizeler de anne-
sinin kişiliğinde tüm emekçi kadınlara yazılmış 
gibidir:

“Barbala Pöcze doğurdu beni

O bin bacaklı süpürge

Kanser kemirdi

Karnını midesini”

Ve,

“Annem, çelimsiz ve yakında ölecek,

çünkü genç ölür çamaşırcı kadınlar”

Tüm bu sıkıntılı yıllar aynı zamanda Maca-
ristan’da açlık ve yoksulluğun had safhaya ulaştığı 
devrim yıllarıydı. Eski düzen yıkılmış ve henüz 
ergenlik çağındaki genç şair bir devrime tanık olu-
yordu. 1919’a gelindiğinde hem Macar devrimine, 
hem de annesinin ölümüne şahit olacaktı. 1922 
yılında şiirleri ilk kez dönemin önemli edebiyat 
dergilerinden biri olan Nyugat’ta yayınlandı. Bir 
anda bütün dikkatleri üzerine toplayan, olağanüstü 
incelikte şiirlerdi bunlar. Bir anda şiirin “harika 
çocuğu” olarak tanındı. Oysa o günleri otobiyog-
rafisinde şöyle hatırlıyor: “Harika çocuk saydılar 
beni, oysa ancak öksüzün biriydim” O sıkıntı dolu 
yıllarda gece gündüz demeden onlarca işte çalı-
şıyor, bir yandan da okuluna ve şiirler yazmaya 
devam ediyordu. 1922’de ikinci kez intihar girişi-
minde bulunur. Bu arada yazdığı şiirlerden dolayı 
başı sık sık derde girmeye başlar. 1924’de yazdığı 
“Asi İsa” adlı şiirden dolayı sekiz ay hapis cezası 
alır. 1925’de yazdığı “Temiz Yürekle” adlı şiirinden 
dolayı öğretmen okulundan atılır. Bu onun için 
önemli bir darbe olur. Viyanaya gelerek burada 1919 
devriminin yenilgisiyle siyasi mülteci durumuna 
düşmüş Macar komünistleriyle tanışır ve partiye 
girer. Bu dönem Marsist klasikleri büyük bir hızla 
okuduğu bir dönem olur. Bir yıl sonra Paris’e geçe-
rek Sorbonne Üniversitesine kaydolur. Paris yılları 
da Budapeşteden farklı değildir. Kendi deyimiyle 
“süt, peynir ve şiirle” yaşadığı yıllardır. Paris’in 
tek farkı bohem çevrelerle tanışmış olmasıdır. O 
dönemde “Anarşist-Komünist” adlı bir gruba da 
üye olur. İki yıl sonra yeniden Budapeşte’ye döner 
ve Martha Vago adlı zengin bir ailenin kızıyla tanı-
şır. Budapeşte Üniversitesinde Felsefe bölümüne 
kayıt olur. Yoksulluk bir kene gibi yapışmış, peşini 
bırakmamaktadır. Vago’nun ailesi de şairin yoksul-
luğu nedeniyle bu ilişkiye karşı çıkmaktadır. Bir yıl 
süren bu ilişki şairin yeniden entelektüel çevrelere 
girmesini kolaylaştırır. 1929’a gelindiğinde hastalı-
ğına nihayet bir tanı konur; Jozsef bir şizofrendir. 
Yaklaşık 50 gün bir hastanede tedavi görür. 

1930’a gelindiğinde şair Avrupa’ya yayılan ve 
Macaristan’ı da içine alan devrimci bir dalganın 
içinde bulur kendini. 1 Eylül 1930’da Macar işçi 
sınıfı toplu bir ayaklanma başlatır. Bu ayaklanma-
nın esiniyle şair çok bilinen “Kalabalıklar” şiirini 
yazar. Ayaklanma sırasında Komünist partisine 
katılır. “Gülün gül ile tartıldığı” bu günlerde parti 
içinde tanıştığı fabrika işçisi Judith Szanto’’a aşık 
olur. Bu arada Nyugat dergisinin editörünü yaz-
dığı bir şiirden dolayı sert bir dille eleştirir. Bu 
hesapsızca yapılan eleştiri onun dergi ile yolları-
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nın ayrılmasına neden olur. Ancak Jozsef sözünü 
sakınacak biri değildir ve kaybedecek bir şeyi de 
yoktur. 

Katıldığı parti illegaldir ve şair de yer altı top-
lantılarına katılır. İşçi ve köylülere seminerler verir. 
Ancak takındığı eleştirel tavır parti içinde olumlu 
karşılanmaz. 1932’de devrim yenilgiye uğrar ve 
parti yöneticileri tutuklanır. Parti içinde tasfiye-
ler başlar. Jozsef bu dönemde partiden ayrılır. O 
günleri bir arkadaşına yazdığı mektubunda şöyle 
anlatıyor: “...Günlerdir aç ve soğuktayım. Bütün 
eşyamı sattım. Doğru düzgün ayakkabım bile yok; 
39 numara olan ayağımda 43 numara ayakkabı ile 
dolaşıyorum... Yazarlar Birliğinin öğleleri ücretsiz 
verdiği bir fincan kahve ve simit tek öğünüm; bu 
yardım da 1 Ocakta sona eriyor. Artık açlığa alış-
tım” 

Attila Jozsef bir doktor aracılığı ile tanıştığı 
psikanalize derin bir ilgi gösterdi. Hatta Marksizm 
ile psikanalizi birleştirecek bir teorik çerçeve geliş-
tirmeye bile çabaladı. Psikanaliz yöntemini kendi 
üzerinde de denediği, bu yüzden de hastalığının 
daha da derinleştiği söylenmektedir. Sağlık duru-
munun yanında maddi durumu da iyice kötüleşmiş, 
partiden ayrılması ile beraber sevgilisi Judith’ten de 
ayrılmıştır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen 
paradoksal olarak bu dönem şiirleri mükemmel-
leşmiştir. Bunda şairin kendi hastalığının farkında 
olması ve bunun şiirini etkilememesi için bir takım 
yöntemler geliştirmesi etkin olmuştur. Biçim 
düzenliliğine büyük önem verdiği bu yöntemlerden 
birini şöyle açıklar: “Neyse ki Lambe’ ler (3) var; bir 
şeylere tutunabiliyorum, çocuklar da böyle öğrenir 
yürümesini” 1935 ve 36 yıllarında iki ayrı şiir ödülü 
alır. Bu biraz da olsa ekonomik durumunun düzel-
mesine vesile olur. Bir de edebiyat dergisi çıkarır, 
ancak kısa ömürlü bir dergidir bu. Bu dönemde 
annesine çok benzettiği psikanalizci Edith Gyömri 
ile arasında bir yakınlaşma olur. Ancak ruh sağlığı 
giderek bozulmaktadır. Gerçekle hayalleri giderek 
daha çok birbirine karıştırmaktadır. Son şiir kitabı 
“Çok Acıyor”u bu dönemde çıkarır. Ruh çöküntüsü 
iyice derinleşen şairi kardeşleri yeniden hastaneye 
yatırır. 

1937 büyük şairin final yılıdır. Bu yıl büyük 
Macar bestecisi Bela Bartok ile tanışır. Bartok’un 
müziği üzerine iki inceleme yazısı yazan Jozsef, 
ayrıca Bartok’un bazı eserlerindeki ritm ögele-
rinden yararlanarak bir dizi şiir yazar. Yine o yıl 
Budapeşte Macar Tiyatrosunda bir konferans ver-

meye gelen Thomas Mann ile tanışır. Mann için 
yazdığı şiiri okumasını politik içeriğinden dolayı 
polis engeller. Haziran 
ayında çok şiddetli bir 
kriz geçiren şair yeni-
den hastaneye yatırılır. 
Burada da çalışmaları-
nı aksatmamaya gayret 
göstermektedir ancak 
buna gücü yetmez. 
Durumu giderek kötü-
leşmektedir. Kasım 
ayında taburcu edilir. 
Ölümünden üç gün önce yazdığı şu dizeler adeta 
yaşadığı ruhsal çöküntüyü belgelemektedir:

“Boş yere yaşayıp gittiğimi

kestirebilirim artık kendi kendime.

Deli rolü oynattılar bana,

Ve şimdi yararsız ölümüm bile”

3 Aralık 1937’de 1284 numaralı yük treninin 
önüne kendini bırakıverir. 

Jozsef, kuşkusuz Lorca, Mayakovski, Yesse-
nin, Neruda, Aragon ve Nazım gibi 20. Yüzyılın 
en önemli şairlerindendi. Onun yaşadığı çağ tıpkı 
diğerleri gibi, eskinin yerle bir olduğu, ancak 
henüz yeni olanın inşa edilmediği bir çağdı. Tüm 
yaşamı en uçlarda şekillenmişti. Hastalığı da, yok-
sulluğu da, terkedilmişliği de en uçlarda yaşamıştı. 
Sezgisel olarak yeniden inşa edilecek toplumsal 
düzeni kavrıyordu. Şiirindeki duruluk ve saydam-
lıkla yaşamındaki dosdoğruluk arasında dolaysız 
bir ilişki vardır. Kemal Özer’in dediği gibi “Tıpkı 
suyun, üstünden geçtiği çakılları temizleyip par-
latması gibi, zaman da Attila Jozsef’in şiirini biraz 
daha açık, seçik, biraz daha saydam kılıyor” du. 
Poetikasını yalnızlık, korku, yabancılaşma gibi 
imgeler yerine bunları da içeren ama kendini 
bunlarla sınırlamayan toplumcu bir çizgiye yer-
leştirmiştir. Ancak günümüzde Jozsef’in bu tür 
şiirleri yerine erken dönem metafizik şiirleri öne 
çıkıyor. Bunun nedeni açıktır ki şairin toplumcu 
kimliğinin unutturulmaya çalışılmasıdır. Oysa bu 
türden şairlerin asla politik duruşlarından bağımsız 
bir poetikaları yoktur. “Şiir, git sınıf savaşçısı ol!” 
diyen bir şair var karşımızda. Ve aynı zamanda 
şunu da yazabilen bir şair:

İnsan Kesilmiş Çağdaş Bir Keder
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“Şairim ben, ama şiiri

Kendisi olarak umursamam bile

Gece ırmağının taşıdığı yıldız

Çirkinleşir göğe tırmanmak isterse”

Temiz Yürekle

Ne babam var, ne annem

ne Tanrım, ne ülkem

ne beşiğim var, ne kefenim

ne öpücüğüm var, ne sevgim

Üç gündür bir şey yediğim yok

ne az yerim, ne çok

Yirmi yaşım güç kaynağı, 

satıyorum yirmi yaşımı

Alan kimse çıkmazsa

ben de satarım şeytana.

Hırsızlık ederim, bozmadan yüreğimi

gerekirse hatta vurabilirim birini.

Yakalayıp beni asarlar,

kutsal toprağa atarlar

ve güzelin güzeli yüreğimden

bir ot biter yiyeni öldüren.

(Çeviren: Kemal Özer- Edit Tasnadi)

Notlar

1) Kemal Özer’in Attila Jozsef için yaptığı bir 
tanımlama

2) Evrenla Ölç Kendini, Edebiyatçılar Derneği 
Yayınları, Nisan 2005

3) Lambe, klasik Yunan şiirinde bir ölçü birimidir.
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Çürük Yumurta

Müsamere Partisi

Herhangi bir “Cami Yaptırma Derneği” Genel 
Kurulu’ndan biraz daha fazla ilgi çeken son CHP 
Genel Kurulu’nda “kalpaklı” gençleri görmüşsü-
nüzdür.

13. yüzyıl Anadolusu köylüsü kıyafetleri giyen 
Aczmendiler bu ülkede olay oldu. Rejimin bu 
darbeye dayanamayacağından endişe duyanlar bile 
ortaya çıktı. Sonunda liderlerini bir hanımla başbaşa 
iken, medyanın “terör” timleriyle terörle mücadele 
polisinin timleri beraberce basıp terörize ettiler. 
Sadece o ikisini mi? Hayır, bütün Türkiye’yi!

İnsanlar şöyle düşündü: “Hafazanallah, 
bunların hoşuna gitmeyecek bir iş yapsak, muha-
lefef falan etsek, yatak odamıza, tuvaletimize bile 
kameraları ve otomatik silahlarıyla girerler. Ne 
özel hayatın gizliliği, ne konut dokunulmazlığı 
dinlerler. En iyisi bunların suyuna gitmek.”

İşte o Aczimendilerin insanları korkutan yanı 
neydi? Bir kanunsuz eylem, bir saldırganlık halinde 
değildiler. Ankara’ya, İstanbul’a gelip, caddelerde 
tuhaf, çünkü demode, çünkü artık uzak geçmişe ait 
olan kıyafetleriyle yürüyorlardı.

Peki CHP’li gençlerin kafalarına taktığı tuhaf 
kalpaklar neyin nesidir? Moda mıdır? Halen toplum 
içinde kullanılan bir aksesuar mıdır? 

CHP giderek bir müsamere partisi olma yolunda 
ilerliyor. 

Kongrelerde siyasi içerik boşluğu, bu müsamere 
görüntüleriyle doldurulmaya çalışılıyor.

CHP’nin tek parti dönemi vardı. İnönü dönemi, 
Ecevit dönemi falan.

Şimdi de aczmendi dönemine girilmiş olmalı. 
Baykal’ı basmasınlar bir gün, demode kalpaklardan 
rahatsızlık duyan bir kısım medya ve polis, hani 
halvet halindeyken...

Bahtsız Yalaka Cüneyt 

“Çok değil, 1999 yılında Hürriyet’te Fet-
hullah Gülen hakkında bir yazı yazdığımda 
kınanmıştım. O zamanlar Fethullah Gülen hak-
kında olumlu sözler söylemek, bırakın güzel 
sözleri, hakkında bir değerlendirme yapmak 
tabu idi.”
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Bahtsız Cüneyt bey, 3 Şubat’ında bu yılın, 
bir yazısına böyle girmiş. Artık diyor, herkes 
övebiliyor bu kıymetli vatan evladını, bu değerli 
büyüğümüzü...Hatta geçmişte övemeyenler özür 
bile diliyorlarmış.. Gördünüz mü vizyon sahibi 
gazeteciyi...

Bu hızla Fethullah Gülen uzmanı ve hatta O’nun 
sınır tanımayan yalakası olmaya karar vermiş olma-
lı ki, Mayıs ayı başında Neş’e Düzel’in kendisiyle 
yaptığı mülakatta, “Fethullah Gülen, Milliyet’te 
Mehmet Gündem’le söyleşisinde özeleştiri ola-
rak, ‘Biz bir zamanlar dünyaya sadece Kur’an 
gözüyle bakıyorduk. Sonradan öğrendim ki, 
dünyaya sadece Kuran gözüyle bakılmaz. Daha 
geniş perspektifle bakmak lazım’ dedi. Şimdi 
dindar kesimin ‘Acaba inandığımız din kitabı 
dünyada her şeyi tarif ediyor mu, etmiyor mu’ 
diye bir sorunsalı var.” buyurmuş. 

Hani Fethullah beyin nasıl özgür bir ruh, sınır 
ve tabu deviren bir zihin olduğunu anlatacak, çağ-
daş ve modern düşünceli bir mütefekkir ve inanç 
insanı olarak övecek.

Fekat heyhat!.. 

Fethullah Gülen’in avukatı Orhan Erdemli 
yapıştırmış tekzibi. Tabii üzerinden gene aylar 
geçtikten sonra.

“Sayın Cüneyt Ülsever’in bu açıklamasının 
bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünü-
yoruz. Zira muhterem müvekkilimin Milliyet 
gazetesinde yayınlanan röportajda veya başka 
bir yerde, iddia edildiği şekilde bir açıklaması 
bulunmadığı gibi; bu anlama gelebilecek bir 
beyanı da olmamıştır.

Ayrıca söylenmemiş bir sözden hareketle; 
“dindar kesimin ‘Acaba inandığımız din kitabı 
dünyada her şeyi tarif ediyor mu, etmiyor mu’ 
diye bir sorunsalı var’ şeklinde, müvekkilimin 
inancı konusunda kuşkuya yol açan bir yorum 
yapılması da derin bir üzüntüye neden olmuş-
tur. 

Müvekkilime atfolunan bu sözler, 
müvekkilimin inanç ve düşünce dünyasına 
uymamaktadır.”

Cüneyt bey, bu tekzibi cevaplandırdığı yazısın-
da, şüphesiz saygıyı ve el etek öpmeyi bir kenara 

bırakmadan, Fethullahçılara neler kaybetmiş ola-
bileceklerini anlatıyor:

Halbuki ben diyor, “Fethullah Gülen’in ‘Bir 
zamanlar dinin her şeyi açıkladığını düşünü-
yordum’ mealli sözlerini bir devrim sayarak, 
Gülen’in neden bilime önem verdiğini, neden 
laik okullar açmakta ısrarlı olduğunu vurgula-
maya çalışmıştım. Geniş bakış açısından dolayı 
kendisini kutlamıştım.”

Evet kutlamışsın, ama beğenmemişler yaptığın 
yalakalığı, ısrar etme artık. Fakat alışmış bahtsız 
Cüneyt, devam ediyor, Gülen’de keşfettiği feraset-
leri yazmaya. 

Yazısının sonuna da ekliyor terbiyeli terbiyeli  
“Yanılmışım, düzeltiyorum.”

Aferin. Fakat, bizim de bir zapartamız olacak, 
adam hazır haddini bilmişken...

Yediğiniz her halta, en nefret ettiğiniz kavram 
üzerinden övgü düzmeyin;  “devrim” demeyin her 
pisliğinize... 

Fethullah Gülen’in sözlerini “Devrim” say-
mayın artık. Eteklerinizi kıçınızın üstüne çekince, 
bunu bir “devrim” ilan etmeyin. İMF direktiflerine 
göre çıkardığınız yasaları “devrim”le övmeyin.

Tamam mı güzelim. Hadi bakalım.

Komünizm Kadar Taş

Avea Genel Müdürü Cahit Paksoy, GSM 
pazarında rekabeti enlgelleyen şartların ısrarla 
düzeltilmediğini belirterek, “Telekomünikasyon 
Kurumu bu sorunu artık çözmeli” demiş ve ilave 
etmiş: “Artık komünistliği bırakın, numara 
özgürlüğümüzü verin.”

Bayram öncesinde, Habertürk adlı kanalizas-
yon da benzer bir salaklıkla meşguldü; “Bayramda 
dükkanlar açık kalsın, bitsin bu komünist 
dönemden kalma uygulama”..

Hakikaten Allah Allah yani...

Tansu Çiller bu kadar mı bulaşıcı bir utanmaz-
lık haliymiş?...

Çürük Yumurta
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Düzen önceden de sizindi, şimdi de öyle. 

Bu ülkede komünistlerin sahibi veya ortağı 
olduğu bir iktidar hiç olmadı.

Ne yaptıysanız kendiniz yaptınız.

B.k yemeyin, pis işlerinize bizi bulaştırmayın.

Tamam mı canlarım? 

Size de hadi bakalım.

Prof. Haydar Baş

Kadiri cemaatinin önde geleni olduğu söylenen 
Prof. Dr. Haydar Baş beyin Prof. Dr. ünvanının 
kaynağını biz de merak etmiştik bir ara.

Azerbaycan’da bir bakkaldan olduğu söylen-
mişti.

Öyleymiş gerçekten.

İçişleri Bakanlığı, kendisine yöneltilen bir soru 
önergesini şöyle cevaplandırmış:

“Prof. Dr. unvanını Azerbaycan Bakü 
Üniversitesi’nden para karşılığında aldığı 
şeklindeki iddialar üzerine yapılan inceleme 
sonucunda, Baş’ın akademik kariyer kazan-
madan bu unvanı kullandığı tesbit edilmiştir. 
YÖK Başkanlığı’nca adı geçenin Prof. Dr. unva-
nını hak etmeden kullandığı, ancak memur 
olmaması nedeniyle hakkında yasal işlemin 
yapılamayacağı belirtilmiştir.” 

İki noktaya temas edeceğiz bu bahisle ilgili 
olarak:

1. Adama yakışıyor kardeşim. Bir sürü adam 
kullanıyor sanki haketmiş gibi, varsın Haydar bey 
de kullansın. Maşallah profesör gibi adam. Her 
konuda sallıyabiliyor.

2. YÖK’ün bu açıklamasından sonra, dev-
let memuru olmayan herkes kartvizit bastırabilir, 
adının başına Prof. Dr. ekleyerek. Çünkü işlem 
yapamıyorlar.

Bilmem anlatabildik mi, sayın profesör doktor 
arkadaşlar!...

Korkut Abi, Korkutma Bizi...

Korkut Eken abi, biliyorsunuz her mafyatik işin 
içinde adı geçen ultra vatansefer bir büyük Türk 
büyüğü.  Endüstri holdingin yağmalanması davası 
sanığı olarak yargılanırken şöyle buyurmuş: 

“Telekulak canavar oldu. Bunun önüne 
geçilemez.”

Aman abi ne diyorsun, sizden de mi canavar 
bu canavar?..

Bir Rabıta Yaptım Şeyhime...

Bu da öteki Korkut. Özal soyundan. 

Hani emekli Mimar Prof. İsmail Tuncay 
bey, rüyasına Nakşibendi şeyhi Mehmet Zahit 
Kotku efendi girdiğini ve kendisine, hükümete 
iletmek üzere bazı direktifler verdiğini söyleyerek 
Başbakanlığa bir mektup göndermişti ya... Hani 
Başbakanlık’tan da rüyada verilen direktiflerin 
konusu Milli Eğitim Bakanlığını ve YÖK’ü ilgi-
lendirdiği için mektup Milli Eğitim Bakanlığına ve 
YÖK’e gönderilmişti ya...

Korkut Özal bu durumu herhalde sindireme-
miş. Efendi Hazretleri kendisinin rüyasına değil 
de bir başka müridinin rüyasına girince, hatırlatma 
ihtiyacı duymuş, “Şşşşşt, biz de buradayız...”

Malum adamcağızı 12 Eylül’ün “Türk-islam 
sentezci-laik darbecileri” Bakanlar Kurulu kara-
rı ile Süleymaniye haziresine gömdürmüşlerdi. 
Ulemadan seçkin kişilerin de defnedildiği bir 
yerdir, bizce problemli bir karar değil; fakat mev-
cut “anayasal düzeni”, anayasası ile birlikte, silah 
zoruyla ortadan kaldıracak gücü ve yetkiyi ellerin-
de bulunduran TSK’nın o günkü cuntacı “Komuta 
kademesi”; hem bir tarikat büyüğünü Bakanlar 
Kurulu kararı ile Süleymaniye’ye gömdürüyor ve 
hem de tarikatları, tekke ve zaviyeleri yasaklayan 
“devrim yasaları”nı hazırlattıkları 1982 Anasasına 
da koyduruyor. 

Çürük Yumurta
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“Netekim” ve arkadaşları açısından durum 
problemli görünüyor, kısacası.

Şimdi bu yazıdan haberdar olsalar, ne kadar 
üzülürler kimbilir. 

Fakat bu Özal ailesi, Tarikat büyüğünü oraya 
gömdürünce, sanki borçlandırmışlar gibi; arkadan 
bir Bakanlar Kurulu kararı daha, validelerini de 
merhumun yanına gömdürdüler. 

Peki bitti mi? Hayır. Arkadan biraderleri 
Yusuf Bozkurt Özal rahmetli oldu. Hadi hooop bir 
Bakanlar Kurulu kararı daha. Yusuf bey de Efendi 
Hazretlerinin yanına... Sanki Süleymaniye camii-
nin haziresi değil; Ozalların aile kabristanı. 

Sanki Mehmet Zahit Kotku efendi Nakşibendi 
şeyhi değil; ailenin şeyhi...

Bir ailede, biraz tevazu, biraz görgü olur!... 
Edep Ya Hu!...

Sonradan işin suyunun çıktığı anlaşılmış olma-
lı ki, Yusuf bey yattığı yerde yeniden rahatsız edildi 
ve başka bir yere nakledildi.

Özallarla “efendi” arasında böyle bir hikaye var 
ve “efendi”nin bir başkasının rüyasına girmesine 
bile rıza göstermez Ozalların en boşboğazı. 

Hürriyet’e anlattığı hikaye şöyle:

“Amerika’dan gelirken teyyarede bana gelen 
bir durum oldu. Teyyare çok fazla sallandı. 
Rahmetli Mehmet Zahit Efendi bizim şeyhimiz-
dir. Teyyare sallanınca, ona bir rabıta yaptım. 
Bu bir nevi manevi bağdır yani. Seyahatten 
döndükten iki gün sonraydı. Hocaefendinin 
Ankara’da olduğunu ve bir yerde yemek yediği-
ni söylediler, oraya gittik. Salona girdiğimizde, 
koltukta oturuyordu Hocaefendi. Yanına gittim, 
eğildim elini öptüm. Eğildi kulağıma, ‘Ne o, tey-
yare çok mu salladı?’ dedi. Böyle çok hatıram 
var, Hocaefendiyle.” (30 Kasım 2005)

Burdan ne çıkarıyoruz? Başkası olsa, İçişleri 
Bakanlığı yapmış bir zatın şu bir paragraflık hika-
yesinden ne sonuçlar çıkarır!.. 

Biz gülüyoruz.

Bu zat uzun süre Özal’ın ölmediğini öldürüldü-
ğünü anlattı gezdi. Sözlerinin gerisinde bir bilgi ve 
hikmet olduğunu sananlar bu iddianın arkasından 
koştular, bir sırra vakıf olmak ümidiyle.. Sonra 
Turgut Özal’ın parmağından vurulduğu suikast 
girişiminin gerisindeki azmettiriciyi açıkladı ve 
herkes Korkut beyle ilgili olarak rahatladı. Korkut 
beye göre Simavi vurdurtmuştu Özal’ı.

Boşboğazdır. Üstelik “sevimli bir ihtiyar” kabul 
edilme yaşlarındadır, kendisini sevimli bulmanın 
zorluklarını akılda tutmak kaydıyla. Bir dinleyen 
bulursa konuşur:

“Şeyhimizdir. O’na bir rabıta yaptım 
yani...”

Şemdinli’de Erken Hasat

Şemdinli’de JİTspor kulübü bomba atma takı-
mı, rakip takımdan transfer itirafçı oyuncularının 
formsuzluğu yüzünden “yakayı ele verince”, yayın 
hayatına Susurluk esnasında başlayan ve Susurluk 
işlerinde ısrarlı tutumuyla bir imaj oluşturmaya 
gayret eden Radikal gazetesi gene sert başlıklar 
atmaya girişmişti.

Yazarı, muhabiri, herkes, “işte bizim günü-
müz geldi” şevkinde görünüyordu.

Sonra bir haber: “Radikal’in yeni yazarı: Hasan 
Celal Güzel”...

Arkasından bir haber daha, “Avni Özgürel 
Radikal’de artık köşe de yazacak”.

Zaten bir süredir Birikim Dergisi’nin hafta-
lık nüshası Radikal 2’de ufak ufak değişiklikler 
başlamıştı. 

Madonna’nın “esas mevzu” olduğu bir “Biri-
kim 2” hayal edenler var mıydı bilmiyoruz. Ama 
vardıysa, hayalleri gerçek oldu bile.

Radikal’in tatlısu radikalliği bile Doğan Gru-
buna battı. 

Susurluk esnasında bile bu kadar kırılgan 
değillerdi.

Çürük Yumurta
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Demek işler ciddi. Hükümet/devlet, “fazla 
kurcalamayın bu işleri” makamından üflemede. 
Bir-iki günah keçisi tutuklanacak, sonra ortamın 
ateşinin düştüğü bir esnada, kamuoyunun yargı 
sürecinin labirentlerinde dolaştırılan zihninin 
unutmakla sislendiği bir anda, herşey hiçbir şey 
olmamışa döndürülecek.

Belki sebep daha da süflidir. Radikalin “kuru 
su” benzeri “sol liberal” kimliğinin, nihayet “ıslak 
su” yani “sağ liberal, faşist kırması” bir kimliğe 
doğru dönüşmesi, uzun süredir planlanan ve ufak 
ufak uygulamaya konulan bir şeydir. 

Hani numaradan da olsa “solcumsu muhalefet-
ler”, rahatsız etmiş olabilir hükümeti.

Sebebini biz bilmeyiz, yapanlar ve Doğan gru-
bunda solculuk oynayanlar düşünsün.

Bizimki, Radikal’in cumartesi ekinde Hakan 
Gülseven kardeşimizi de tasfiye ederler mi, endi-
şesidir. 

Kendisiyle tanışmıyoruz, fakat Çürük Yumur-
ta’nın “damardan” örneklerini yazıyor orta sayfada. 
Bitmeden haber verelim, bari.

Çürük Yumurta

Karadeniz’in  toplumcu bir gazetesi var...

Ardeşen’de ve tüm Doğu Karadeniz’de

Tel: 464 - 715 46 36



Tarih ve Toplum Enstitüsü geniş alanlı bir stra-
tejik düşünce kurumudur. Akademik disiplinler arası 
bağları güçlendirmek, tarihi ve güncel sorunlara geniş 
kapsamlı açılımlar getirmek, en nihayetinde yeni bir 
uygarlık projesinin temsilcisi olmak iddiasındadır. 

Enstitünün kendine belirlediği misyon, iki boyutta 
tanımlanmaktadır. Birincisi, toplumsal mücadelelerin 
perspektiflerine ilişkindir. Sovyetler Birliği’nin yıkıl-
ması ve saldırganlığı giderek ürkütücü bir hal alan 
global sermayenin dünyada belirleyici hale gelme-
si, bizleri barışın, özgürlüğün, ve toplumsal adaletin 
belirleyici olduğu bir toplum projesi üzerine yeniden 
düşünmeye sevk etmektedir. Bu anlamda, sosyalizmin 
200 yıllık umut ve idealleri hala canlılığını korumakta-
dır; bize düşen, geçmişin tüm deneyimlerine eleştirel 
bir bakışla sahip çıkarak bu umudu, yeniden düşünül-
müş bir toplumsal teoriyle mücehhez kılmaktır.

Bu, bizi enstitümüzün misyonundaki ikinci boyu-
ta götürmektedir. Marksizm dahil, tarih ve toplum 
bilimlerinin çıkış noktaları Avrupa’dır, ve bugün dur-
dukları yer itibariyle, bütün evrensellik iddialarına 
karşın, yerelliklerini korudukları yönünde sayısız belir-
ti vardır. Tarih ve Toplum Enstitüsü, öncelikli olarak 
Batı düşüncesinin, bir yandan egemenlerin sınıfsal 
bakışıyla, diğer yandan bir kıta ırkçılığı ile malül 
benmerkezli kurmalarını sorgular ve eleştirir. Avrupa 
bakışlı olmayan bir düşünsel duruşun bize yüklediği en 
somut görev ise, kendi toprağımızdan başlayarak biraz 
daha fazla Doğu’ya bakmaktır. Gerek Batı’lı, gerekse 
onların yörüngesindeki yerli egemenlerin kitlelerin 
hafızasından silmeye çalıştığı Doğu’nun (bu arada da 
Anadolu’nun) kültürel hazinesi, tüm değerleri ve tüm 
zaaflarıyla keşfedilmeli, tanınmalı ve bilince çıkarıl-
malıdır. 

Teoride de, politikada da, tutarlı bir evrenselliğe 
ulaşmanın başka yolu yoktur. Asırlar süren mücade-
lelerin ardından Doğu kaybetmiştir ve komplekslidir; 

Batı ise kazanmış ve kibirli. Kompleksi ve kibiri kaldır-
mak ve tartışmayı özgürleştirmek bizler için şarttır. 

Bu iki boyuttan, yani global kapitalizmi aşma ve 
Doğu’yu yeniden kazanma ihtiyacından hareket eden 
Enstitü, Avrupa ve Doğu kökenli zihinsel kalıpların 
dışında, tüm dünya için yeni, kapsayıcı, ve açık bir 
uygarlığın gerekliliğini savunur. 

Bu doğrultuda bir geleceğin temellerini bu sefer 
tüm insanlık için, bölgesel olmayan bir medeniyet viz-
yonuyla ilişkilendirerek önermek olağanüstü önemde 
bir görevdir. Enstitü bu ihtiyacı temsil eder ve bu ihtiyaç 
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür. Bu doğrultuda 
akademik, politik ve felsefî araştırmalar, tartışmalar, 
paneller, seminerler düzenler. Sanat ve edebiyatın tüm 
kollarındaki açılımları destekler, bu doğrultuda kurslar, 
atölyeler programlar, yayınlar yapar. 

Tarih ve Toplum Enstitüsü, bu anlamda, yerel 
olarak bu coğrafyada doğmuş, ama amaçları açısından 
evrensel hedefleri olan, düşünsel bir yenilenme hare-
ketidir. 

Enstitü bu yenilenme görevini tanımlarken, geç-
mişin tüm ön yargılarından uzakta ve klâsik politik 
ayrımların üzerinde hareket etmenin önemini saptar. 
Bu anlamda, siyasi görüşü ve duruşu ne olursa olsun, 
birikimiyle bu çerçeveyi aydınlatacak herkesin katkısı-
na kendini açık görür ve bunu ilan eder.

Geçmişin tüm toplumsal mücadelelerinin insan-
lık için yarattığı birikime ve kazanımlara kıskançlıkla 
sahip çıkarak, bu mücadelelerden yeni dersler çıkarma-
nın ve tarihi yeniden, bu topraklarda yazmanın bizim 
açımızdan artık zamanı gelmiştir.

Tüm arkadaşlarımızı bu zorlu ve bir o kadar da 
iddialı, ama hepimiz için hayatî önemde olan düşünsel 
serüvenin, heyecanını paylaşmaya davet ediyoruz.
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