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SUNUŞ

Bu kitap, 1992-1997 yılları arasında Özgür Gündem, Özgür 
Ülke, Siyah-Beyaz, Avrupa’da yayınlanan Özgür Politika gazete-
leriyle, Söz ve Toplumsal Dayanışma haftalık/aylık dergilerinde 
yayınlanan yazılardan yapılan seçmelerden oluştu.

Yazı vardır, önemi haftalıktır ya da aylıktır, unutulur. Yazı 
vardır, etkisi daha uzun sürer. Birkaç yıl sonra okunduğunda 
bile anımsattıklarıyla bugüne bağlanabilir. Kitap, bu tür yazılar-
dan oluştu.

Her yönüyle gündelik yaşayan, kısa süre önce duydu-
ğu yalanları, yediği kazıkları bile unutan bir toplumda, bugün 
için de birşeyler söyleyen dünün yazıları ne anlam taşır? O gün 
okunmuş, unutulmuştur. Okumayan çoğunluk içinde okuyan 
azınlığın çoğunluğu için durum budur. Olsun! Okurun olabildi-
ğince fazla olması istenir, ama bir yazıyı binlerce kişinin oku-
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ması gerekmez. Bazen bir kişi için de yazılır yazı, yazarın en 
azından sesini unutmaması için. Bu kadar umutsuz duruma 
düşmedik hiçbir zaman, işin gerçeği, durum asla iyi olmasa da. 
Sızlanmanın anlamı yok. Yazdığınızı ve okuru ciddiye alacak-
sınız. Yer doldurmak ya da bilineni başka sözcüklerle tekrar-
lamak için değil, bilgi vermek, düşünürken düşündürmek için 
yazacaksınız.

Bir arkadaşım insanları üçe ayırdı: Okur, yazar ve okur-
yazar. “Örneğin filanca,” derdi, “okumaz, ama yazar.” Eklemek 
gerekir: Yazan birinin okudukları arasında kendi yazdıkları da 
olmalıdır.

Kitaptaki yazıların bir bölümü Türkiye sosyalistleri ile il-
gilidir. Yazılanlar pek hoş şeyler olmasa da, kendimiz hakkında 
yazabilecek düzeye ulaştık. Bu konuda tipik bir yanlışa düşme-
meye çalıştım: Türkiye sosyalistini bu toplumun insanından 
apayrı bir kategori olarak incelemek doğru değildir. Türkiye top-
lumundaki derin kimlik sorununun sosyalistlere yansımaması 
olanaksızdır. Aralarından çıktıkları insanların özgün bir yansı-
masıdır sosyalistler ve bu nedenle insan ancak yeni bir dünya 
yaratırken kendini de yeniden oluşturabilir.

“Avrupa yazıları” teknik nedenlerle bu kitaba alınmadı, 
birkaç ay sonra ayrı bir kitap olarak yayınlanacak.

Bugüne “iyi” yolculuklar...

ENGİN ERKİNER
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Birinci Bölüm

TÜRK’ÜN KİMLİK SORUNU 
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TÜRK’ÜN KİMLİK SORUNU (1)

Birkaç yıldan beri Türkiye’de “kitle tabanı olan bir faşiz-
m”in hızla oluştuğu çeşitli yazılarda ve konferanslarda ifade 
edilmişti. 1923’te kurulan ve bugün 72 yaşında olan Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde bu yeni bir aşamadır. Geçmişteki çeşitli 
örneklerde, faşizme devlet eliyle kitle tabanı yaratılmaya çalı-
şılmış ancak bunda başarılı olunamamıştı. Son örnek 12 Eylül 
rejimidir. Bu rejim, tüm çabalarına karşın, faşizme kitle taba-
nı yaratmakta başarılı olamamıştır. Özellikle son birkaç yıldan 
beri ise, bazen isterik boyutlara varan kitle gösterilerinin de ser-
gilediği gibi, faşist saldırı ve politikalara yönelik destek gittikçe 
büyümektedir. Asker cenazelerinin intikam yemini törenlerine 
dönüşmesi, MHP’nin bu kez antikomünizmi temel almadan 
yükselmesi ve özellikle gençler arasında taraftar bulması, ulu-
sal maçlar sonrasında sokağa dökülen onbinlerce kişinin attığı 
ırkçı sloganlar, polisin ev basarak gerçekleştirdiği infazların iz-
leyicileri ve alkışlayıcıları...
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Türk’ün Kimlik Sorunu

Örnekler çoğaltılabilir. Burada kendimizi aldatmamak ve 
durumu olduğu gibi görmek önemli. Devlet ırkçı ve faşist politi-
kasını kitleye dayatmaktadır; doğru. Ulusal maç sonrası göste-
rilerde ve ev infazlarında kitlenin arasına karışmış sivil faşistler 
ve polisler vardır; bu da doğru. Ancak bu doğruları genelleme-
mek gerekir, yani sözkonusu kitlenin büyük bölümü MHP’liler 
ve polislerden oluşmamakta. Irkçı-faşist devlet politikası kitle 
içinde yankı ve taraftar buluyor. Bunun açıkça görülmesi gere-
kir.

Bir yaklaşım (ki Türkiye sosyalist hareketi içinde de uzan-
tıları var) bu gelişimi tümüyle “Kürt sorunu”na bağlamaktadır. 
Türk halkını ülkenin bölünmesi psikozu sarmıştır ve onlar bu 
psikoz içinde PKK karşıtlığından en gerici ve bağnaz düşünce-
lere doğru gitmektedir. (Solun bir bölümü bu tespitten PKK’ya 
karşı mücadele etmek gerektiği sonucuna bile varmaktadır. Bu 
yönelimin temelinde, varolan insanı değiştirmeyi değil de ona 
uymayı temel alan, kısa ya da orta erimde sonuçsuz kalacak an-
layış bulunmaktadır.)

Türk insanının ciddi bir kimlik sorunu vardır. Bir politi-
kanın devlet tarafından dayatılması yetmez, onun kitle içinde 
yeterli sayıda alıcı da bulması gerekir. Bu bakımdan konunun 
yalnız devlet yanını dikkate almak, en hafif deyimle, tek yan-
lılıktır.

Kitlesel faşizmin ilk olarak hayata geçtiği ülkelerde (özel-
likle de Almanya’da), sosyalistlerin halkın içinde bulunduğu 
psikolojik durumu (genelde o halkın tüm özellikleriyle birlikte) 
dikkate almadıkları, kendilerini faşizmin ekonomik-politik ana-
liziyle sınırladıkları ve bunun önemli bir hata olduğu çok ya-
zılmıştır. Yazılmıştır ama, bu, aynı durumun Türkiye’ye özgü 
koşullarda tekrarlanmasını engellemiyor.

Faşizmin kitle temeli kazanmaya başladığı tüm ülkeler-
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Bugüne Yolculuk

de, halkın ciddi bir kimlik sorunu vardır. Ülkelere göre değişen 
çeşitli tarihsel nedenlerden kaynaklanan bu kimlik sorununa 
faşizm açık bir yanıt getirir. Bu yanıt gerici, ırkçı ve sözkonusu 
halk için bir dönem sonra büyük acılara malolacak bir yanıttır. 
Ama bu özellikler, onun sorunu çözer gibi görünen açık bir yanıt 
özelliği taşımasını engellemiyor.

Türkiye örneğinde bu durum oldukça açıktır.

Saldırganlığın ve aşağılık kompleksinin birbiriyle böyle-
sine içiçe ve dönüşebilir olduğu bir ülkede ciddi bir kimlik so-
rununun varlığını görmek için hiç de akıllı ve bilgili olmak ge-
rekmiyor. Yeter ki aklımız başka inanç ve anlayışlar tarafından 
karartılmamış olsun ve böylece de olanı olduğu gibi görebile-
lim.

Bir yanda Avrupa Gümrük Birliği’ne girmek için neredeyse 
olabilecek tüm tavizleri vermek, öte yanda “Üç yılda Avrupa’ya 
yetişiriz” diye böbürlenmek; bir yanda galibiyetle biten ulusal 
maçlar sonrasında “Dinle Avrupa, gelen Türkün ayak sesleri” 
diye silah sesleri arasında haykırmak, öte yanda birçok insa-
nın kafasında olan fırsatını bulup bir Avrupa ülkesine “kapağı 
atmak” hayali ve en genelinde “Bir Türk dünyaya bedeldir”den 
“Bu millet adam olmaz!” düşüncesine, bir uçtan öbür uca sürek-
li gidip gelen anlayışlar...

Ve bazıları henüz çocukluktan yeni çıkmaya başlayan 
gençler... Kurt amblemli ceketler giyen, kendilerine göre her se-
vindirici olay sonrasında üç hilalli bayraklarla sokaklarda gös-
teri yapan, bazen iki elleriyle kurt kafası işareti yapan gençler... 
Faşizm onlara bir kimlik veriyor. Refah Partisi bu kimliği daha 
çok dinsel temelde verirken, MHP “büyük Türk” temelinde ver-
mektedir.

Türk halkının kimlik sorununun özellikle yakın tarihsel 
nedenlerini sonraki yazımızda ele alacağız. Burada şu kadarını 
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Türk’ün Kimlik Sorunu

belirtmek gerekir: Özellikle Türk sosyalistlerinin Kürtlerin mü-
cadelesiyle ilişkisi yalnızca dayanışma, enternasyonalist görev-
lerini yerine getirme bağlamında ele alınamaz. Bu mücadelenin 
(ki bu aynı zamanda kimliğini kazanma mücadelesidir de), Türk 
halkı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Türk halkının eskiden 
beri ciddi bir kimlik sorunu var ve bu mücadelenin hızlandırıcı 
etkisiyle iyice ağırlaşmıştır.

Ciddi bir kimlik sorunu olan halk, başka kimlikleri kabul 
etmekte zorlanır. Başka kimliklerle birarada yaşayamaz. Sorun 
yalnız Kürt kimliğini (ve haklarını) kazanması değildir. Bunun 
olabilmesi, Türk halkının kimlik sorununun en azından hafifle-
mesini, Türk kimliğinde değişimi gerektirmektedir.

Türk kimliğinin içinde bulunduğu durumu ve büyük so-
runlarını görmeden bu kimliği küçümsemekle yetinmek ve hat-
ta aşağılamak ve bunu yapmayı iktidar karşıtı bir politika san-
mak hiçbir çözüm getirmez. Çözüm, mücadele eden bir halkın 
kimliğini övüp, ötekinin kimliğini küçümsemekte değildir. Türk 
kimliğinin ciddi sorunlarla yüzyüze olduğunu ve değişim ihti-
yacını görmek gerekmektedir.

Faşizm bu değişime kendi cevabını vermektedir: Çeşitli 
kompleksler arasında salınan ama militarist ve saldırgan bir 
kimlik, “Büyük Türk” kimliği...

Sosyalistler de, analiz yapmanın ve eleştirmenin ötesin-
de, bu sorunda açık cevaplara sahip olmak zorundalar.

(Özgür Politika, 18 Aralık 1995) 
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Bugüne Yolculuk

TÜRK’ÜN KİMLİK SORUNU (2)

Türkiye Cumhuriyeti devleti reddetmek temeli üzeri-
ne kuruldu. Her yeni, eskinin bir oranda reddedilmesini içerir. 
T.C. 1923’de kurulurken sadece Kürtleri reddetmedi. Osmanlı-
yı reddetti; özellikle onun son dönemlerini, Meşrutiyeti, İttihat 
ve Terakki’yi reddetti. Osmanlının dilini ve kültürünü, devlet 
ve din anlayışını, yasalarını ve hatta giyimini reddetti. Ne var 
ki reddetmek yetmiyor, reddedilenlerin yerine yenilerini koy-
mak gerekiyordu. T.C. bu yeniyi büyük oranda Batı’dan aldı. Bu 
devleti kuranların amacı da yeni bir insan tipi yaratmaktı. Bu 
kadar çok şeyi reddetmek ve yenilerini topluma açıkça empo-
ze etmek, yeni bir insan tipi hedefi olmadan mümkün değildir. 
Bunu yaratma çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1980’li yıl-
larda Kemalizmin ideolojik çöküşünün tamamlanması, aslında 
amaçlanan toplumsal hedeflere ulaşılamayacağının ve yeni in-
san tipinin yaratılamayacağının açıkça ortaya çıkmasıyla doğ-
rudan ilgilidir. Kemalizmin reddettikleri yerine koymaya çalış-
tıkları uymamıştır, uydurulamamıştır. Bu açık, Müslümanlığın 
Türk kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkarılmasıyla 
kapatılmaya çalışılmıştır.

Ne var ki, Cumhuriyetin kuruluşundan beri oluşturulma-
ya çalışılan kimlik, başarısız bile olsa, toplumda büyük iz bırak-
mıştır. Bu büyük etkinin ne şovenizmle ne de dinsel kimlikle 
ortadan kaldırılması olanaksız. Türk insanı böylece, kimliğinin 
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Türk’ün Kimlik Sorunu

değişik parçalarını birbiriyle bütünleştiremeden, bir kimlikten 
ötekine giderek ve dolayısıyla bazen iyice ağırlaşan bir kimlik 
bunalımı içinde yaşamaktadır.

Önceki yazımızda da belirtmiştik; ciddi kimlik sorunu olan 
bir halkın, başka bir halkın kimliğini olduğu gibi görebilmesi ve 
öyle kabul edebilmesi zordur. Kürt kimliğinin kabul edilmesi, 
Türk halkının kimlik özelliklerinde de önemli bir değişimi ge-
rektirmektedir.

Son dönemde öne çıkan konu bu olmakla birlikte, aslında 
konu Kürt kimliğinin kabullenilmesinden daha geniş boyutlara 
sahiptir. Türk halkının Cumhuriyet dönemindeki kimlik olu-
şumunun önemli bir bileşenini, bulunulan bölgenin, Ortadoğu 
insanı oluşunun reddedilmesidir. Türkler bir Ortadoğu halkı ol-
malarına ve bölge halklarının çeşitli özelliklerini de değişik bi-
çimlerde yansıtmalarına karşın, kendilerini bu bölgenin insanı 
olarak görmezler. Bölge halklarını -özellikle Arapları- sevmez-
ler. Kendilerini Avrupalı sayarlar, aslında değildirler. Sürekli 
Avrupalı olmaya çalışmak ama olamamak Türk insanında do-
zajı gittikçe artan taklitçiliği, yapar gibi yapmayı gündeme ge-
tirmiştir.

Reddetmek, kendini bölgenin insanı olarak görmemek ve 
taklitçilik (öteki adıyla aktarmacılık) bu ülkede yaygın bir özel-
liktir. Türkiye devrimci hareketinden örnekleyecek olursak: 
Dünyanın hiçbir ülkesinde devrimciler, Türk devrimcileri kadar 
kendi tarihlerine ve bölgelerine yabancı değildirler. Birçok Kürt 
devrimcisi, Türk devrimcilerinin neredeyse dünyayı bilmeleri-
ni ama yandaşlarındaki bir halkın mücadelesine gereken ilgiyi 
göstermemelerini onların Misak-ı Milli savunucusu olmalarına 
bağlar. Değildir ya da önemli oranda böyle değildir. Türk dev-
rimcileri, bırakalım Kürt halkının tarihini ve mücadelesini, ken-
di halklarının tarihini bilmekte mi acaba? Hem şöyle ya da böy-
le devrimci mücadele içinde bulunan, hem de Türk tarihini (ana 
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Bugüne Yolculuk

başlıklarıyla bile olsa) bilen insan sayısı çok azdır. Yaşanılan böl-
genin, Ortadoğu halklarının tarihi ise hemen hiç bilinmemekte. 
Eğer bugünü oluşturan sadece yakın tarih değil aynı zamanda 
öncesi ise, reddetmek, bir anlamda kendini bile reddetmek Türk 
kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.

Yakın zamana kadar Türk solunun Kürt solunu benimse-
mediği söylenirdi. Doğrudur. Ama bunu büyük oranda Misak-ı 
Milliciliğe bağlamak doğru değildir. Türk solu yakın zamana 
kadar birbirini bile kabul etmiyordu. Birkaç kapalı küme halin-
deydi. Her kümenin kendi politik jargonu ve iç tartışması vardı. 
Öteki kümelerde bulunanlar genellikle dikkate bile alınmazdı. 
Bu anlamda her politik grubun en büyük rakibi, aslında kendi-
sine en yakın olması gerekendi. Bu olgunun altında yatan red-
ci anlayışı ve genelde içinde yaşanılan kültürden kaynaklanan 
kimlik sorununu görmeden, olanları esas olarak olgunluk ek-
sikliğine bağlamak doğru değildir. Bu da var ama esas olan bu 
değil.

Belirtmek gerekir, bu ülkede aktarmacılık sola özgü değil-
dir. Son yıllarda yayıncılıkta önemli patlama yapan dinci kesi-
me bakalım. Doğru veya yanlış ama özgün görüşler içeren telif 
yapıtlar çok azdır. Solda olduğu gibi dinci kesimde de asıl teorik 
malzeme çeviriler kanalıyla geliyor (PakistanlI Mevdudi ve Mı-
sırlı Seyyid Kutub gibi). Rejimin taklitçiliğini eleştirenlerin ken-
dileri hiç de özgün değildir.

Kürtlerin mücadelesi aynı zamanda kendi kimliğini ka-
zanma savaşıdır. Savaş, Türk halkının kimlik sorununu iyice 
ağırlaştırmıştı. Yaşanılan durum Osmanlının son dönemlerine 
benzetilebilir. O zaman da imparatorluk içinde bulunan çeşitli 
halkların, kendi devletlerini kurma biçiminde somutlanan, öz-
gün kimliklerini elde etmeleri, imparatorluk içinde kalan Os-
manlı-Türk aydınlarını derinden etkilemiş ve Cumhuriyet dö-
nemi boyunca da süren kimlik arayışlarına ve tartışmalarına 
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yol açmıştı. Bugünün farklılığı, konunun aydınlarla sınırlı kal-
mamasıdır.

Faşistler ve dinciler Türk halkının kimlik sorununa kendi-
lerince bir yanıt getiriyorlar. Büyük Türk ya da Müslüman kim-
liği, Türk halkının kimlik sorununu çözemeyeceği gibi, onu yeni 
dengesizlikler ve bunalımlara da sürükleyecektir. Türk halkı 
pan-İslamizm ya da pan-Türkizmin değişik biçimlerinin yeni-
den çözüm gibi görüldüğü bir aşamayı yeniden yaşamamalıdır. 
Üstelik bu, yalnız Türk halkının sorunu da değildir.

Bir halk kimliğini kazanırken yanıbaşındaki başka bir hal-
kın, Türk halkının, kimlik özelliklerindeki gelişme onu doğrudan 
ilgilendirir. Nasıl Kürtlerin kimliğini kazanma mücadelesi Türk 
halkını doğrudan etkiliyorsa, bunun tersi de doğrudur.

Türk sosyalistleri, Türk halkının kimlik sorunu konusunda 
açık çözümlere, genel-geçer analizlerin ötesinde açık yanıtlara 
sahip olmalıdırlar. Bu durum, bizi 19. yüzyılın ikinci yarısında 
başlayan tartışmaya geri götürmektedir: Biz neyiz, bu halk kim-
dir, bu dünyadaki yeri nedir?

OsmanlI İmparatorluğu ne kadar Sünni-Müslüman ve Do-
ğulu gibi görünse de, önce bir Avrupa (özellikle Balkan) devleti 
olarak kuruldu. Tarihi boyunca özellikle bir Ortadoğu ülkesi ol-
masına karşın, aynı zamanda bir Avrupa ülkesiydi ve oradan 
gelen etkilere de her zaman açık oldu.

Türk sosyalistleri Batılı ve Ortadoğulu kimliğini ve bunlar 
arasındaki yerini yeniden düşünmek zorundadırlar. Bu zor bir iş 
ama başka yolu da yok! Bunun için Türk sosyalistleri ilk olarak 
yaşadıkları ülke ve bölgeye geri dönmelidirler. “Dünyayı bilen 
ama kendini bilmeyen” garipliği artık bitmelidir.

(Özgür Politika, 25 Aralık 1995)
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KÜRT KİMLİĞİ VE BAŞLANGIÇ

Kürt kimliği henüz işin başlangıcında. Çeşitli Kürt -ve 
Türk- arkadaşlar, Kürtlerin 1984’ten beri, kimlik sorunlarını 
önemli ölçüde çözdüklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil ve 
gerçekte Türk halkının kimlik sorununun tarihsel gelişimi hak-
kında yeterli bilgiye sahip olmamak temeline dayanıyor.

Kürtlerin bu parçası yıllardan beri Kürt olarak yaşamıyor-
du. Şimdi karşısındaki düşman bile onun Kürt olduğunu kabul 
ediyor. Kürt, Kürt olduğunun bilincine varıyor. Bu büyük bir ge-
lişme olmakla birlikte henüz kimliğini bulmak değildir. Kimlik 
sorunu, asıl buradan sonra başlamaktadır. Kürt kimliğinin gün-
deme gelebilmesi için önce Kürt’ün, Kürt olması gerekir.

Falih Rıfkı Atay, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarını 
anlattığı “Çankaya” adlı kitabında şöyle der:
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“Devrimler içinde, ilk defa Türklüğümüze kavuşuyorduk 
(...) Batı medeniyet dünyasında İtalyan nasıl İtalyan’sa, Alman 
nasıl Alman’sa Türk de öyle Türk olacaktı. İslam şarkında Arap 
Arap, Fars Fars, hatta Arnavut Arnavut, fakat Türk Türk değil-
di (...) Garplılaşmak, aynı zamanda Araplaşmaktan kurtulmak, 
Türkleşmek demekti.”

Türklerin Türkleşmesiyle kimlik sorunları çözülmedi. Bir 
dönem çözülmüş gibi göründü ve yıllar sonra daha da ağırlaş-
mış olarak ortaya çıktı. Türkler (daha doğrusu Anadolu Türkleri) 
tarihlerinden ve bölgelerinden kopartılarak Batılı ilan edildiler 
ve Batılı yapılmaya çalışıldılar.

Türkler Batılı değildir. Batılılık eğer belirli bir coğrafyada 
yaşamaktan çok, belirli bir duygu ve düşünce tarzı ise, Türkler 
büyük oranda Batılı değildir ve olmaları da şart değil. Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin hakim sınıfları, kendilerinden oldukça 
üstün gördükleri Batının tekniği ve kültürü karşısında, tarihle-
rinden gelen özellikleri büyük oranda terkettiler. Daha doğru-
su kendi özellikleriyle, seçtikleri Batı kapitalizmi arasında bir 
bileşim yaratamadıklarından tarihlerini terketmek istediler. Bir 
dönem gerçekten öyle yaptıklarını sandılar ve bu çaba Türk’ün 
kimlik sorununun daha da ağırlaşmasıyla sonuçlandı. Türk, 
Türk olduktan yıllar sonra “kimim ben ve nereye aitim?” soru-
sunu sormak durumunda kaldı.

Kuzey Kürtlerinin yıllarca süren ve halkın kimliğini daha 
da çarpıtan bu anlayışlardan -Türkler kadar olmasa bile- etki-
lenmemiş olmaları mümkün değildir. Bu etki bugüne kadar be-
lirgin bir şekilde ortaya çıkmadı, çünkü Kürtler Kürt değillerdi. 
Savaşın sıcaklığı nedeniyle bundan sonra da hızla ortaya çıka-
cak gibi görünmese de, etkisini kaçınılmaz olarak hissettirecek-
tir. Batılı mısın, öyle sanıyorsan ona uyamayacaksan; değilsen, 
nesin? Tarihten gelen özelliklerinle bugünün sahip olmayı zo-
runlu kıldığı özellikleri birleştirebilecek misin? Kürtlerin bu ko-
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nudaki sorunları, 1920-1930 yıllarındaki Türklerin sorunların-
dan farklılık göstermekle birlikte daha az değildir.

Sorun üzerine kafa yormak, öncelikle Kürt aydın ve en 
tellektüellerinin işidir. Birçok cephede birden yürüyen şiddetli 
bir savaşın içinde bunu yapmak kolay değil, çünkü güncelden 
belirli oranda kopmayı gerektiriyor. Bu büyük bilgi birikimiyle 
ele alınması gereken uzun vadeli bir sorundur. Yapılacak sapta-
malar, savaşın o dönemdeki gerekleri düşünülerek formüllen-
dirilmemelidir. Böyle yapmak sorumsuzluk değil, tersine, bir 
halkın yakın geleceğiyle ilgili büyük bir sorun karşısında gerekli 
sorumluluğu duymaktır.

(Özgür Politika, 8 Ocak 1997)
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15 AĞUSTOS VE TÜRKLER

15 Ağustos atılımının Kürtler için ne anlam taşıdığı yete-
rince -belki de fazlasıyla- yazıldı. 15 Ağustos’un Türkler için an-
lamı ise genellikle “bir mücadele yolu gösterilmesi”, “mücadele 
azmine sahip olmakla” sınırlı kaldı. Oysa ki 15 Ağustos Türkler 
için, bin yıla yakın süredir Kürtlerle birlikte yaşadıkları dikka-
te alınırsa, özellikle kimlik sorunu yönünden önemli bir örnek 
oluşturmaktadır. Sorun, 15 Ağustos’un Türkler için de tekrar-
lanması değildir. Kürt kimliğinin değişmesinde, daha doğrusu 
bu kimliğin kazanılmasında önemli bir dönüm noktası olan 
bu tarihi, bir de Türk kimliği açısından değerlendirmek gere-
kir.

Kürt kimliğinin önemli sorunları vardır. Dil ve kültür so-
runu bunların başında gelmektedir. Kürt kimliğinin oluşmasıyla 
Türk kimliğinin oluşması arasında da önemli farklılıklar bulun-
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makta. Türk kimliği, oldukça kısa süren işgale karşı savaş sıra-
sında ve öncesinde değil, özellikle Türkiye Cumhuriyeti devleti 
kurulduktan sonra oluşmuştur. (Buna oluşturulmuştur demek 
daha doğru olur. Batının ulus-devlet’lerinden farklı olarak Tür-
kiye bu anlamda bir devlet-ulus’tur). Kürtlerde -en azından Ku-
zey Kürtlerinde- ise, savaşın içinde bir oluşum söz konusudur. 
Bu nedenle de, geçmişteki Türk örneğine benzer şekilde, belirli 
bir alan üzerinde yaşayan herkesi Kürt saymak savaş mantığı 
içinde mümkün değildir. T.C. devletinde bunun mümkün ola-
bilmesinde oluşum sürecinin kısa sürmesinin önemli payı var. 
Politikada niyetlerden daha önemli olan, o niyetlerin gerçekle-
şebileceği koşulların bulunmasıdır. Anadolu halklarının işgale 
karşı mücadelesi uzun yıllar sürseydi ve bu süreç içinde (başka 
türlüsü de mümkün değildir zaten) birbirlerinin kimliğini tanı-
mayı ve saygı duymayı öğrenselerdi, devlet kurulduktan son-
ra herkesi Türk saymak ve yapmak herhalde mümkün olmaz-
dı.

Yazımızda iki halkın kimliklerinin oluşumu arasındaki 
farklılıklar üzerinde daha fazla durmayacağız. Kürtlerin kimli-
ğinin oluşumunda Türkler açısından özellikle dikkat edilmesi 
gereken bir nokta var: Bu halk kimliğini Kürt olarak kazanmak-
ta. Dilim şudur, kültürel özelliklerim şunlardır... Bu halk kendi-
ni tarihsel özelliklerinden kopartarak kimlik kazanmıyor. Kuş-
kusuz bunun yaşanan sürecin özellikleriyle yakın ilgisi var, ama 
sonuçta gerçek budur.

Türklerde ise çok farklı bir gelişme sözkonusu olmuştur. 
Önce bu halkın geçmişine hiç uymayan bir saptama yapılmıştır: 
Biz Batılı bir halkız. Ve Türk kimliği, devletin varlığı koşulların-
da, bu saptamaya uygun olarak oluşturulmaya ve değiştirilme-
ye çalışılmıştır.

Türkler Batılı değildir. Doğu halklarının en Batılısıdır. 
Özellikle Anadolu’daki tarihleri boyunca Batıya çok açık olmuş-
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lar, ama Batılı değillerdir. Batılı olmak filanca tekniği kullanmak 
ya da falanca tür yasalara sahip olmaktan farklı bir şey, bir kafa 
yapısı, bir değerler sistemidir. Türkler bu anlamda Batılı değil-
ler ve ayrıca Batılı olmak şart da değil. Batılı olmamak mutlaka 
“örümcek kafalı”, “çağdışı”, “dini hurafelere gömülmüş olmak” 
anlamına gelmez.

Kürt halkının kültüründe olduğu gibi, Türk halkının kül-
türünde de İslamiyet önemli bir yer kaplar. Bunun kabul edil-
mesi gerekir. Kültürün bu önemli bileşenini yok saymak ya da 
etkisi az bir unsur olarak görmek çıkış yolu değildir. Bir halkın 
kültürel değerleri değişip, belirli bir yönde evrimleşecekse ve bu 
evrim yönlendirilmek isteniyorsa, önce varolanın kabul edilme-
si gerekir. Bu onun benimsenmesi anlamına gelmez, tersine bu-
radan başlamadan sağlıklı bir değişimin mümkün olmadığının 
kavranması anlamına gelir.

Cumhuriyet kimliğinin Türklerde büyük dengesizliklere 
yolaçtığı, kimlik bunalımının özellikle son yıllarda gittikçe ağır-
laşarak kendisini sürekli ortaya koyduğu görülebilir. Türk halkı-
nın kimlik bunalımı, Kürtler açısından da son derece önemlidir. 
Kendi kimliği konusunda rahat olmayan, kimliği oturmamış bir 
halk, başka bir halkın kimliğini benimsemekte zorlanır. Ciddi 
kimlik sorunları olanlar, başka kimliklerin varlığını kabul ede-
mezler.

Bugün olup biteni, Kürtlere karşı bir savaş yürütülmesi, 
onları eskiden olduğu gibi “kimliksiz bir halk” olarak tutmaya 
çalışmasından ibaret görmek doğru değildir. Bu politika çeşitli 
yansımalar ve kırılmalarla, Türk halkı açısından da önemli bir 
yere sahiptir. İki nedenle:

ilk olarak; bir halkın kimliğinde toprak bilincinin önem-
li yeri vardır. “Benim ülkem şurasıdır” düşüncesi, bir toprak 
parçasını ötekilerden ayırmaktan öte bir anlam taşır. Anadolu 
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Türkleri de, Kürtler gibi dünyanın her tarafına dağılmışlardır. 
Ülkeleri olarak gördükleri bir alanda oturmasalar bile kendileri-
ni onunla şöyle veya böyle bir ilişki içinde hissederler. Bu, ülke 
dışındakiler için bile böyle. Kendini belirli bir yere ait hissetme-
yen bir halkın kimliğinin temeli yok demektir.

Cumhuriyet kimliği Türklere toprak bilinci verdi. Bu bilinç 
büyük bir imparatorluğun ardından kalan alanla ilgili. Bu ne-
denle aynı alanda başkasına tahammülsüzlüğün maddi temeli 
var. Cumhuriyet daha az da olsa Türk halkı üzerinde de önemli 
bir şiddet uygulamıştır. Sadece Kürtleri değil Türkleri de uya-
mayacakları bir kalıba sokmak istemiştir. Türkler başka halkla-
rın olmadığı -ya da çok az olduğu- bir alan bilinciyle yetiştiler. 
Bu bilinç, Anadolu halkının kültüründe önemli bir yere sahiptir. 
Şimdi o alanda başka bir halkın da olduğunu, onun da hakları-
nın bulunduğunu görmek, kabullenmek durumuyla karşı kar-
şıya. Burada esas sorun Kürtlerin ayrılmasıyla ilgili değil. Türk 
halkının bilincindeki “bölücülük”ün ayrı devlet kurulmasından 
öte bir anlamı var. Ayrı devlet olmasa bile, Türk halkı, kimli-
ğinde önemli yer tutan belirli bir toprak üzerinde başkalarının 
da varlığını ve haklarını kabul edecektir. Bu anlamda bilincinde 
yıllardır sadece kendisine ait olan bir yerde başkası da ortaya 
çıkmakta, “bölünme” olmaktadır. Bu duygunun yıllardır kendi-
ne yabancılaşmış zorlama kimlik içinde büyük bir korkuya yo-
laçacağını görmek zor değildir. Bu korku büyük umutsuzluktan 
saldırganlığa kadar, bir uçtan ötekine savrulmaları getirir. Bu 
tehlikeli bir durumdur, hem Türk halkı hem de birlikte yaşadığı 
halklar için.

15 Ağustos’un Türkler için anlamı, bir halkın kendi özel-
liklerine sahip çıkmasıdır. Bir halkın önce Batılı olmak gibi bir 
kıstas belirleyip sonra özelliklerini buna uydurmaya çalışması 
değil, ne ise o olmasıdır. Türk halkının da kendi kimliğine sahip 
çıkmak ihtiyacı var. Bunu devlet, hükümetler ve burjuvazi de 
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görüyor, hatta bugünkü durumda sosyalistlerden daha iyi görü-
yor. Türk halkının ait olduğu bölgeye, Ortadoğu’ya ve buranın 
kültürel değerlerine, ona kendi özelliklerini de katarak özgün 
dönüşümünü eklektik, dengesiz ve birlikte olduğu bir halkın 
varlığını reddeden bir süreç içinde yönlendirmeye çalışıyor. 
Oysa ki Türk halkının sağlam bir kimliğe sahip olmasının yeter-
li olmasa da gerekli şartı, başka bir halkın varlığını ve haklarını 
kabul etmeyi öğrenmektir. Türk halkı bunu ve kimseye özen-
memeyi öğrendiğinde, dengeli bir kimliğe sahip olmakta büyük 
adım atmış olacaktır.

Bu Türk demokratları ve sosyalistleri için henüz yeterince 
algılanmadıysa da, “bu halkın geleceği ne olacak?” sorusu (kim-
liği ne olacak? sorusuyla yakından bağlıdır) Kürtler kadar Türk-
ler için de büyük önem taşımaktadır.

(Özgür Politika, 19 Temmuz 1996)
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“BÜYÜK DEVLET’ VE KÜLTÜR

T.C. büyük devlettir! Büyük olmasının çeşitli nedenleri 
vardır. Çiller’den Türkeş’e kadar tekrarlanan “ufkumuz açık”, 
“bu ülkenin büyük potansiyeli var” sözlerinin maddi temeli ola-
rak şunlar belirtilmektedir: Türkiye’nin büyük bir ordusu var-
dır, ekonomik potansiyeli güçlüdür, yetişmiş insan gücü var-
dır, stratejik konumu önemlidir, Adriyatik’ten Çin’e kadar Türk 
dünyasının lideridir...

Bunların doğruluk ya da yanlışlıkları üzerinde durmaya-
lım. Dikkat edilirse, “büyük devlet” olmanın gerekçeleri sırala-
nırken listede kültür yer almamaktadır. Bu aynı zamanda T.C. 
yöneticilerinin “büyüklük” anlayışının da göstergesidir. Büyük 
devlet olmak için para ve silah sahibi olmak yeterli sanılmak-
tadır.

Bu anlayışı Frankfurt Kitap Fuarı’nda da görmek müm-
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kündü. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı adına büyük bir 
stand vardı, büyüktü ama stand dekorasyonu yoktu. Duvarlara 
dizilmiş raflarda kitaplar, birkaç çiçek ve ışıklandırma; hepsi bu 
kadar. Tanınmış bir Fransız ya da Alman yayınevinin standı da 
aynı büyüklükteydi, ama gerek düzenleme ve gerekse de ışık-
landırma bambaşkaydı. Eldeki malzeme ile olabilecek en iyiyi 
yapmak bir kültür sorunudur.

Standların dış görünüşünden içeriklerine geçecek olur-
sak, Türkiye için durum daha da kötü; hem kitap sayısı hem 
de kalite bakımından. Bir yanda düşünülebilecek her çeşit kitap 
var, ya da katalogdan bulunup ısmarlanabilir. Türkiye’nin koca-
man standında ise birkaç yüzden fazla kitap görülmüyor. Onlar 
da seçilmiş: İsmail Beşikçi, Haluk Gerger, Yalçın Küçük ve Ya-
şar Kemal yok. Kürtleri çağrıştıracak hiçbir şey yoktur. Kitapları 
en çok sergilenen üç kişiden yaşayan yok: Nazım Hikmet, Aziz 
Nesin ve Yılmaz Güney. Sonuncusunun kitaplaştırılmış senar-
yoları da var, ama seçilmiş olarak: Örneğin “Yol” yok araların-
da.

T.C. devleti sağlığında saldırdığı, hapsettiği, sürgüne git-
mesine neden olduğu sanatçıları ölümlerinden sonra imajını 
düzeltmek için kullanmaya çalışıyor.

Dünyanın büyük devletleri kültürel yönden de büyüktür-
ler. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere... emperyalist ülkelerdir. Bu 
ülkelerin gücü yalnız sahip oldukları para ve silahtan gelmez. 
İletişimin ve kültürün her alanına yaptıkları büyük yatırımdan 
da gelir. En önemli yazarlarının, şairlerinin, sinemacılarının ya-
pıtlarını yasaklayan, onlara sağlıklarında yapmadığını bırakma-
yan bir ülke, hiçbir zaman burjuva anlamda bile büyük olamaz. 
Gericiliğin büyüklüğünün bile önemli kuralları vardır.

Basit bir örnek verelim: Turgut Özal ve François Mitter-
rand. İkisi de bir dönem devlet başkanıydı ve ülkelerinin yakın 
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tarihinde önemli rol oynamışlardı. Turgut Özal boş zaman-
larında Red Kit okuduğunu söylerdi. Dünyanın en pahalı saat 
markalarını bilir, ama önemli yazarları bilmezdi. Mitterrand ise 
özellikle çağdaş edebiyat hakkındaki bilgisi son derece geniş bir 
kişiydi. Mitterrand’ın Fransa’nın yakın tarihindeki en yayılmacı 
ve saldırgan politikaları uygulayan kişi olması, onun ileri bir kül-
tür düzeyine sahip olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Gericilikte büyük olmanın bile kuralları vardır ve kültür 
bu kuralların ayrılmaz bir parçasıdır!

(Özgür Politika, 16 Ekim 1995) 
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YAŞANAMAYAN ÇOCUKLUKLAR

Geçtiğimiz günlerde Stockholm’de yapılan ve çocuk por-
nografisini konu alan dünya çapındaki konferans, Belçika’da 
kaçırılmış iki kız çocuğunun ölü bulunmasıyla olağanüstü gün-
cellik kazandı. Hemen her haftalık derginin kapağında iki kız 
çocuğunun fotoğrafı ve içinde de çocuk pornografisinin dünya 
çapında ulaştığı düzeyle ilgili bilgiler var. Hükümetlere konuy-
la ilgili sert yasa tasarıları hazırlamaları için çağrılar yapılıyor. 
Batı, çocukları hatırlıyor. Üstelik bunu, çocuklara karşı işlenen 
suçlar (özellikle cinsel suçlar) “uygarlığın beşiği”nde de açıkça 
ortaya çıkınca, dehşete düşerek yapıyor.

Stockholm konferansı ve neredeyse tüm yayın organla-
rında süren kampanya büyük bir ikiyüzlülüğü de içinde barın-
dırıyor. Tek değil, iki yanlı bir ikiyüzlülük bu. Önce, neden özel-
likle çocuklara karşı işlenen suçlar...

Dünyada büyüklerin durumu hiç iyi değil. Örnekleme ge-
rekmez, açıkça ortada. Büyüklerin bu durumda olduğu bir dün-
yada, ‘günahsız çocukları” bu kadar öne çıkarmak, konuyu an-
lamamak ya da anlaşılmaz duruma getirmekle özdeş. Burada 
Hıristiyan ahlakının bilinen anlayışının açık etkisi var: Çocuk 
günahsızdır, büyük değildir. Yaşamayı günah işlemekle birlik-
te düşünen bir anlayıştan, çocukları büyüklerden tümüyle ayrı 
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olarak ele almaktan başka şey yapması da beklenmez.

İkiyüzlülüğün öteki yanı da şudur: Çocuk pornografisi ne 
dünyada, ne de gelişmiş Batı ülkelerinde yeni değildir. ABD’de 
yıllardan beri yaygındır. Ayrıca çok sayıda Batı Avrupalının her 
yıl, çocuk seksinin cenneti sayılan Uzak Doğu ülkelerine git-
tikleri bilinmektedir. (Tahminen yılda 250 bin kişi). Tayland ve 
Filipinler ön sıralardaki iki ülkedir. Batı Avrupa ülkelerinde yıl-
lardan beri bu çeşit “turizm”den para kazanan seyahat şirket-
leri yok mudur? Şimdi bazı şirketler “gönüllü olarak” böyle bir 
turizme aracı olmayacaklarını, Uzak Doğu ülkelerinde anlaşma 
yaptıkları otellere de bunu şart koşacaklarını duyuruyorlar. Yıl-
lardan beri bu işi yaptıktan sonra adlarının “çocuk seksi” ile bir-
likte anılmasını ve öteki müşterilerini kaybetmeyi istemiyorlar. 
Kazancın azalacağı tehlikesi belirince “gönüllü olarak” vazgeç-
menin başka açıklaması yoktur.

Batı Avrupa, uzaktaki bir olgu kendi içinde hem de kendi 
insanlarına yönelik olarak ortaya çıkınca dehşete düştü. Aslın-
da dünyadaki pekçok çocuk için çocukluk yoktur. Çocukluğu ya-
şamak ayrıcalıklı bir durumdur. Konu sadece ekonomiyle açık-
lanamaz, ama onunla yakından ilgili. Doğu Avrupa ülkelerinde 
eskiden de bedenini parayla satan kadınlar vardı, ama bunu 
yapan çocuklar yoktu. Şimdi Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Ma-
caristan’da 13-14 yaşlarında aynı işi yapan “kadınların sayısı az 
değildir ve gittikçe de artmaktadır. Temel neden ekonomiktir. 
Bu yolla “aile bütçesine katkı”da bulunulur. Tahmin edilebile-
ceği gibi asıl müşterileri de Batı Avrupa ülkelerinden gelenler-
dir.

Meksika’da çocuk pornografisinde patlama yaşanmakta. 
Temel neden, ABD-Kanada-Meksika arasında imzalanan “Ser-
best Ticaret Birliği” nedeniyle ABD’li “müşterilerin” bu ülkeye 
akın etmesidir. Batı Avrupa ülkeleri çok mu farklı? ABD kadar 
yoğun ve açık olarak değil belki, ama özde farklı değildir. Bir 
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Berlin gazetesinin haberine göre, Bosna’daki savaş sırasında 
küçük kızlara kitlesel olarak tecavüz edilmesini gösteren bir 
video filminin günlük kira ücreti 8000 Dolardır! İnanılmaz bir 
rakam, ama filme olan talebin boyutunu göstermektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde çocuklar çocukluklarını yaşa-
mıyor, yaşayamıyorlar. Çocuk pornografisi konunun sadece bir 
yönü ve temelinde ahlaki bir olay da değil. Filipinler ve Tayland 
gibi en yaygın olduğu ülkelerde “çocuk fuhuşu” bir sektördür. 
Aracılar, oteller, çocukları bir yerden ötekine götüren araçlar, 
film çekenler, müşteri bulanlar... çok sayıda kişi çocuklardan 
geçinmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde çocuk emeği ucuz-
luğu nedeniyle tercih edilir. Küçük yaşta ağır koşullarda çalış-
mak zorunda kalan, bedensel ve psikolojik gelişimi sakatlanan, 
doğru dürüst eğitim göremeyenlerin yaşadıkları büyük trajedi, 
“çocuk pornografisi” kapsamından çok daha geniştir. Ve savaş 
çocukları var. Neredeyse boyundan daha uzun silahı omuzlayıp 
savaşa katılan, o yaşta ölmek ve öldürmek zorunda kalan, bü-
yüklerin bile zorlukla kaldırabildiği koşullarda ayakta kalmaya 
çalışan yüzbinlerce çocuk var dünyada. Çocuklara karşı işlenen 
büyük suçlar varsa eğer, bunları sadece pornografi kapsamında 
ele almak kafayı kuma gömmekten başka şey değildir.

Türkiye farklı bir durumda mıdır? Özellikle İstanbul’da en 
az birkaç bin çocuğun sokaklarda yaşadığı bilinmektedir. Ev-
lerinden şu veya bu nedenle ayrılmak ya da kaçmak zorunda 
kalmışlardır. Yaşamlarını sürdürmek, her çeşit şiddete ve aynı 
zamanda cinsel şiddete karşı kendilerini korumak zorundalar. 
Çoğu uyuşturucu etkisi olan, ucuz ama çok zararlı tiner kulla-
nıcısı.

Savaşın içinde, o savaşın etkilerine doğrudan ya da dolay-
lı muhatap olan, kaç çocuk çocukluğunu yaşayabilmekte? Ye-
tişkinler üzerinde bile derin etkisi olan olaylar, çocukları altüst 
etmektedir.
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Büyüklerin kötü durumda olduğu bir dünyada (özelinde 
ülkede) çocuklar için iyi şeyler istenemez. Ya da istenir, ama 
yapılamaz.

Son olarak şu da belirtilmelidir: ABD ve Batı Avrupa ülke-
lerinde, birçok Doğu ülkesinde olduğu gibi, 13-14 yaşındaki kız 
ve oğlanlar “evlenme çağına” gelmiş sayılmazlar (bunun oldu-
ğu bir ülkede çocuklara yönelik cinsel eğilimin temeli zaten var 
demektir) ve buna rağmen çocuklara yönelik cinsel saldırıların 
gizli-açık gelişmesinin başka nedenleri olmalıdır. Bir neden şöy-
le belirtilebilir: İnsanın iyi ve kötü birçok yönü vardır. İnsanın 
yönleri insan düşüncesinin önceden görebileceğinden fazladır 
denilebilir. İnsanın şu veya bu nedenlerle ortaya çıkan en kötü 
özelliklerini bile para kazanma aracı olarak gören, bu nedenle 
onu besleyen ve kışkırtan bir sistemde “çocuk pornografisi” şa-
şılacak bir durum değil, sonuçtur.

(Özgür Politika, 2 Eylül 1996) 
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DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE UNUTULANLAR

20 Eylül Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Günü’dür. Bu yıl 
aynı zamanda BM’in çocuk haklarıyla ilgili örgütünün (UNICEF) 
kuruluşunun 50. yılıdır. Her ülkede çocuklarla ilgili çeşitli açık-
lamalar, çocuk gösterileri vb. yapıldı. Bu arada dünyada her gün 
34 bin çocuğun yoksulluk ve kötü beslenme nedeniyle öldüğü 
açıklandı. Türkiye için özellikle gündeme gelen ise, büyük kent-
lerde son yıllarda sayıları hızla artan sokak çocuklarıydı. Küçük 
yaşta evini terketmiş ya da terketmek zorunda kalmış, sokakta 
yatan, karnını zor doyuran, çeşitli uçucu sanayi maddelerine 
uyuşturucu olarak alışmış, her türlü şiddete ve sömürüye açık 
çocuklar... Bunlara yeterli eğitim görmeyen, ilkokula bile gide-
meyen, gitseler bile yetersiz öğretim kadrosu sonucu okumayı 
bile doğru dürüst öğrenemeyen, savaş nedeniyle en yakınlarını 
kaybetmiş ya da ailesiyle birlikte oradan oraya göç etmek zo-
runda kalan çocukların durumu da eklenebilir.

Bir şey unutuluyor. Büyüklerin dünyasında unutulması da 
normal belki. Sorun sadece yoksulluk, eğitimsizlik vb. değildir. 
Bunlar olmasa da çok önemli bir sorun var Türkiye toplumunda. 
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Diyelim 30 yıl önce, bu ülkede yoksulluk bu düzeyde değilken 
de vardı, bugün yoksulluk tarafından örtülüyor ve özellikle ona 
bağlanabiliyor olsa da var. Bu sorun, ailenin çocuk üzerindeki 
büyük terörüdür. Bu sorun Kürtlerde de Türklerde de var. Kürt 
ailesi son yıllarda biraz değişmiştir, biraz diyoruz çünkü bu ko-
nudaki önemli değişmeler yılları alır.

Ailenin çocuk üzerindeki teröründen sadece fiziksel bas-
kıyı anlamamak gerekir. Bu da vardır ve önemlidir. Türkiye’de 
ve Kürdistan’da dayak yemeden büyümüş kaç çocuk var? Çocu-
ğa saldırma konusunda kadının rolü erkekten hiç de az değildir. 
Birçok ailede erkek sabahtan akşama kadar çalıştığı için evde 
değildir, ya da Anadolu erkeğinin tipik bir özelliği olarak evle 
pek ilgilenmez. Burada erkeği çocuklara saldırtmakta kadının 
fonksiyonu çok açıktır. Birçok durumda babanın çocuğa saldırı-
sı, anneyle iyi geçinemeyen, onu dinlemeyen çocuğun cezalan-
dırılması anlamına gelir. Ama çocuklar üzerinde ailede uygu-
lanan terör, fiziksel alanla sınırlı değildir. Psikolojik terör daha 
etkilisi, daha da kötüsüdür.

Aile, çocuğun gelişimiyle ilgili birçok konuda kendini hak 
sahibi görür. Sorun çocuğun belirli bir disiplin çerçevesinde tu-
tulması, kabaca iyi ve kötü hakkında bilgi sahibi olmasının sağ-
lanması değildir. Birçok durumda aile bu kadar genel bir yön-
lendirmeyle yetinmez, iyice özele iner. Çocuğun ya da ergenlik 
çağına gelmiş genç kız ve erkeklerin eve saat kaçta geldiğinden 
nereye gittiğine, kiminle konuştuğundan ya da oynadığından 
büyüyünce ne olmak istediğine, kiminle ve nasıl evleneceğine 
kadar herşeye karışır ve belirlemek için uğraşır. Bu ülkede tipik 
bir ailenin çocuğun hayatında karışmadığı, belirlenmesini ona 
bıraktığı konu yoktur denilebilir. Her konuda iyiyi ve doğruyu 
bilen odur ve bunu da çocuğa -gerekirse baskı yöntemleriyle- 
öğretmek hakkına sahiptir.

Bütün bunlar çocuğun “iyiliği” için yapılır. Aslında aile  
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-kendisinden önceki ailelerden öğrendiği gibi- bunları ken-
di iyiliği için yapmaktadır. Çocuğun ya da gencin toplumdaki 
statüsü, ailenin de statüsünü belirleyecektir. Erkeğin ya da ka-
dının çocuktan ayrı, ondan büyük oranda bağımsız bir statüsü 
genellikle yoktur. Bu durumda aile zorunlu olarak kendisinin 
ulaşamadıklarına çocuğun ulaşmasını ister, onu buna zorlar ve 
böylece dolaylı olarak da olsa kendisi de ulaşmış olur.

Türk gencinde görülen (Kürtler kendilerini biraz kurtar-
mışlardır) derin kimlik sorununda, kişiliksizlikte ailenin de 
önemli payı vardır. Herşeyine karışılan, hata yaptığında bunun 
faturasını kendisi ödemeye alışmamış, böylece hayatı iyisi ve 
kötüsüyle yaşamayı ve göğüslemeyi öğrenmemiş bir gençte 
sağlam bir kişilikten söz edilebilir mi? “Akıllı, uslu ve uyumlu” 
birçok genç kız ya da erkeğin, aileden biraz uzaklaştıklarında 
ya da başka bir ortama girdiklerinde birdenbire büyük bir kim-
lik sorunuyla karşı karşıya kalmaları, kimlik kazanmak ve ken-
dilerini kanıtlamak için sık sık olmayacak şeylere kalkışmaları 
boşuna değildir. Hayatta iyi ya da kötü ama kendilerince bir şey 
yapmaları, kendi deneyleriyle öğrenmeleri için genellikle hep 
büyük bir fatura ödemeleri gerekir. Kimisi başarır, kimisi fatura-
nın altında ezilir. Yıllarca herşeyleri denetlenerek hayata hazır-
lanmışlardır, ama neredeyse hiçbir şey bilmediklerini dehşetle 
görürler. Bunun altından nasıl kalkılacağı beceriye, cesarete ve 
biraz da şansa kalmıştır artık. Burada genç kızların durumunun 
erkeklerden daha zor olduğunu da belirtmek gerekir.

Bu ülkede faşizmi devletten ve onun çeşitli organlarından 
ibaret görmek büyük bir hatadır. Türkiyeli birçok devrimci önce 
ailesiyle önemli bir savaş vermek zorunda kalmasına, çoğun-
lukla “kapıyı vurup çıkmak”tan başka çaresi kalmamış olma-
sına rağmen bu hatayı yapmıştır. Bu ülkede kurumsallaşmış 
faşizmin önemli dayanaklarından biridir aile. Faşizmi besler ve 
ondan beslenir, karşılıklı olarak birbirlerini üretirler.
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Çocuk hakları, o çocuğun en fazla bağlı olduğu yere, aileye 
karşı savunulmalıdır önce. Çocuğun da kendi kaderini belirleme 
hakkı vardır. Bu ne kadar aileye uyar veya uymaz. Kendi tercihi-
nin (uyarı, uyarı düzeyinde kalmak koşuluyla yapılabilir elbette) 
sonuçlarını göğüslemeye alışmamış, bunun bilincine varmamış 
bir gençte sağlam bir kişilik olamaz. Bu kadar çok sayıda eksik 
kişilikli genç kız ve erkek yetiştiren “toplumun temel direği” ai-
lenin, sağlıklı olduğundan söz edilebilir mi?

Kürdistan devrimci hareketi bu soruna biraz dokundu, 
Türkiye devrimci hareketi ise -en kitlesel olduğu dönemlerde 
bile- hiç ilgilenmedi. İktidar mücadelesinde toplumdaki temel 
kurumların özelliklerini dikkate almak gerekir, ancak dikka-
te almakla değiştirmeye çalışmadan benimsemek ayrı şeyler-
dir. Toplumdaki temel kurumlan değiştirmeye yönelmemiş bir 
devrimci hareket iktidarı alamaz, ya da alsa bile başarılı ola-
maz.

(Özgür Politika, 23 Eylül 1996) 
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BAŞKA TÜRKLER, BAŞKA EDEBİYATLAR

Son birkaç yıldır, özellikle SSCB’nin dağılmaya başlama-
sıyla birlikte, “Türk dünyasının çok genişlediğinden sözedilir 
oldu. Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan, toplam 
sayıları tartışmalı ancak her durumda yüz milyondan fazla olan 
Türk kökenlinin varlığı, onları kısıtlayan engeller kalkınca, Tu-
ran rüyasının nihayet gerçekleşmeye başlaması gibi geldi bazı-
larına. T.C. yöneticileri ise, her ne kadar “önümüzdeki yüzyılın 
bir Türk yüzyılı olacağından” söz etseler de, bu kadar hayalci 
değillerdi. Sınırların kalkması ve Türkiye ile Azerbaycan, Öz-
bekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve diğerlerinin birleşmesi 
olacak şey gibi görünmüyordu. Ama Türkiye bu ülkeleri eko-
nomik ve kültürel etkisi altına alabilirdi. Heyetler gidip geldi. 
TRT- Avrasya kuruldu. Gerçi geçen Temmuz başlarına kadar bu 
kanal Azerbaycan’da bile izlenemiyordu, sonrasında ise yayın-
ların kendi kültürlerine uymadığı şikayetleri geliyordu, ama ol-
sun. Orta Asya ve çevresindeki Türk cumhuriyetlerinin dillerini 
Türkiye Türkçesine iyice yakınlaştırmayı (politik amaçlarının 
yanı sıra) kültürel amaç olarak benimseyen T.C.’nin. bu konuda 
hızlı olmasa bile yine de bazı adımlar atabildiği söylenebilirdi. 
Ekonomik olarak ise Türkiye gösterilmek istenenin çok altında 
kalıyordu. Almanya, ABD, Japonya, Fransa ve hatta Güney Kore 
birçok alana girmişlerdi bile.

“Kardeşlerimiz”, “ata toprağı”, “Altaylar’ı Toroslar’a bağla-
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mak” gibi sözleri bırakıp gerçeğe bakarsak, o açık talan zihniye-
tini görürüz. Bir an önce olabildiğince fazlasını koparmak. T.C. 
devleti ve yıllardan beri Asya’daki diğer Türk halklarını “kurtar-
mak” rüyası gören faşistler, bu halkların kültür ve edebiyatla-
rıyla pek az ilgilenmişlerdi. Bu ilgisizlik onlarla sınırlı değildir. 
Türkiye Türkçesine en çok Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 
romanları çevrilmiştir, o da Batı’da çok tanındığından olsa ge-
rek. Geçen yıl Azerbaycanlı tanınmış yazar Anar’ın “Ak Liman” 
romanı Simavi Yayınları’ndan çıktı. Yine tanınmış bir Azeri ro-
mancı olan Elçin, bana Türkiye’de bir kitabının basılmak üzere 
olduğunu söylemişti, ama henüz çıkmadı. Bu kadar!

Orta Asya ve çevresindeki halkların tanınmış yazarlarının 
yapıtlarını çeşitli Batı dillerinde bulabilirsiniz. Türkiye Türkçe-
sinde ise yoktur. Kazak ozanı Olşas Süleymanov yıllar önce çev-
rilmiştir Fransızcaya. Anar’ın Almanca’da yayınlanan kitapları 
Türkiye’dekinden fazladır. Ne Kazak romancı Kalderberk Nay-
manbayev ve Oralhan Bökeyev, ne Özbek romancı Timur Pula-
tov ve ozan Muhammed Salih, ne de Azeri romancı Ekrem Ay-
lıslı ve ozan Vagıf Samedoğlu ve ne de Çuvaş ozan Gennadi Aygi 
eski SSCB içindeki onlarca dile ve daha az oranda Batı dillerine 
çevrilmiş olmalarına karşın Türkiye Türkçesinde yok.

Turan ya da talan anlayışıyla ilgisi olmayan ülkemizin 
ilerici insanları ise, bu konuda başka tür bir ilgisizlik içindedir. 
Öteki Türk halklarının dilleri, tarihleri ve edebiyatlarıyla ilgi-
lenmek tümüyle devlete ve faşistlere bırakılmıştır. Eski SSCB’ye 
karşı olumlu ve olumsuz tavır içinde olmak bu konuda ayrım 
getirmemiştir. İlginç bir çelişkidir: Kültür emperyalizmine kar-
şı tavır alınır (Batının önemli kültürel değerlerini reddetmemek 
koşuluyla doğrudur bu), yerine ise birşey konulamaz; çünkü 
kendine özgü yeterli bir kimlik geliştirebilmek ancak insanlığın 
ürettiği genel değerler üzerinde özgül çizgimizi geliştirmekle 
mümkündür ve bizler Ortadoğu halklarının tarihini ve kültürü-
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nü öğrenmeye yanaşmadığımız gibi, dilleri bize en yakın olan 
halkların değerlerine karşı bile ilgisiz kalmışızdır. Sonuçta, kül-
tür emperyalizmine karşı seçenek bilgisizlik olmuştur.

Değişik Türk devletlerinin tarihini, değişik Türkçelerini, 
bu ülkelerin kültür ve edebiyatını öğrenmek Pan-Türkizm mi-
dir? Ne ilgisi var! Aynı dili konuşan ve birleşmeleri olanaksız 
olan Arap ülkelerinde veya Brezilya hariç İspanyolca konuşan 
Latin Amerika ülkelerinde birbirinin tarih ve edebiyatına eğil-
mek Pan-Arapçılık veya Pan-İspanyolculuk mudur? Bilgisizliği 
çeşitli korkularla haklı göstermeye çalışanların, değerleri yıllar 
boyu talan edilmiş bir halkın kendi dilini, tarih ve edebiyatını 
nerelere kadar dağılmış olursa olsun araştırmaya ve öğrenmeye 
çalışmasına, bu doğal çabaya Pan-Kürdizm demelerine şaşır-
mamak gerekir.

Yersiz korkulardan ve yetersizlik sonucu kendimize koy-
duğumuz sınırlamalardan kopmak, bu büyük kültür ve tarih 
hâzinesine geç kalmış da olsak yönelmek gerekiyor. Bu hazine, 
tarih, dil, edebiyat ve diğer kültürel değerler yönünden ne ta-
lancılara ne de sığ bile denemeyecek kadar derinliksiz Türkiye 
faşistlerine bırakılamaz.

Benzer bir düşüncenin o ülkelerde yavaş da olsa oluştuğu-
nu söylemek mümkündür. Birkaç ay önce Azeri bir kadın öğre-
tim üyesi, Cumhuriyet te çıkan bir yazısında; Türkiye’den Azer-
baycan’a hep MHP’lilerin geldiğini, Türkiye ilericilerinin nerede 
olduğunu soruyordu.

Sahi, neredeyiz biz?

(Özgür Gündem, 25 Ekim 1992) 
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EVE GELEN DEVRİM

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” müdür, yoksa “Emekçi Ka-
dınlar Günü” mü tartışmasını yapmak anlamsızdır. 8 Mart’ın 
ortaya çıkmasına komünistler öncülük etmişlerdir. Bu ün uzun 
yıllar dünyanın çeşitli ülkelerinde “komünist bir ün” olarak bi-
linmiştir. Hatırlanmalıdır, bugün 8 Mart’ı kutlayan çeşitli bur-
juva yazarlar, çok değil on yıl önce Anneler Günü vb. gibi alter-
natifleri savunuyorlardı. Burjuvazi artık Türkiye’de de 8 Mart’a 
sahip çıkıyorsa, “Bugün aslında bizimdir”i savunmakla kendi-
mizi sınırlamak anlamsızdır. Her konuda bizim geçmişten baş-
ka savunulacak şeylerimiz de olmalıdır.

Birkaç yıl öncesinde, kadın sorununda genelde burjuvazi 
ağır basıyor gibi görünüyordu. Çeşitli sosyalist ülkelerin çök-
mesinin ardından, bu ülkelerde, o güne kadar varlığı yadsınan 
bir kadın sorununun da olduğu ortaya çıkmıştı. Kadınlar sosya-
lizmde çok şey kazanmışlardı. Okuma-yazma oranı yükselmiş, 
birçok kadın yüksek öğrenim yapmış, çalışma olanaklarına sa-
hip olmuş, eşit işe eşit ücret almış, çok sayıda çocuk bakım evle-
ri açılarak çocuğun anne üzerindeki yükü azaltılmış, boşanmak 
kolaylaştırılmıştı.
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Bütün bunlara karşın sosyalist toplumlar genelde birer 
erkek toplumu olarak kalmışlardı. Erkek, egemen cinsti ve ka-
dın, durumu iyileşmesine karşın, yine eşit durumda değildi. Ka-
dın-erkek arasındaki yasal eşitlik, burjuva toplumunda da var-
dı. Sosyalizm kadınlara, buna ek olarak, erkeklere sağlanan tüm 
olanakları sağlayarak onu toplumsal yaşamda da eşit duruma 
getirmeye çalışmıştı. Sosyalizmde kadın sorununun bu şekilde 
çözülebileceği (ve çözüldüğü) düşünülüyordu.

Hayat başka türlü gösterdi. İlk olarak, ev işi (yemek, bula-
şık, çamaşır vb. gibi klasik ev işi, ek olarak çocukların ve yaşlıla-
rın bakımı) büyük oranda kadınların üzerindeydi. Kadın çalışsa 
bile, bu alanda fazla bir değişiklik olmamıştı. Üstelik sosyalist 
ülkelerde hizmet sektörü (lokanta vb.) çok kötü olduğundan, bu 
alanda kadının yükü önceden düşünüldüğü kadar azalmamış-
tı.

İkincisi; egemen erkek zihniyet nedeniyle bazı meslek 
alanları erkeklere özgü sayılıyordu. Yasal bir engel yoktu ama bu 
alanlarda kadınların yükselme olanakları hayli sınırlıydı.

Üçüncüsü; kadın tüm toplumsal alanlara girmişti. Ama 
herhangi bir alandaki varlığı ile, o alandaki karar alma meka-
nizmalarındaki temsili arasında büyük oransızlık vardı.

Sosyalizm çeşitli konularda olduğu gibi, bu konuda da 
savunduklarını gerçekleştirememişti. Bu yıllarda Türkiye’deki 
kadın hareketi de patladı. Arayış içinde olan ve günün moda 
akımlarına kapılmaya çok hevesli bazı sol düşünceli insanlar da 
kendilerini feminizmin burjuva versiyonuna kaptırdılar. (Burju-
va versiyon diyorum çünkü feminizm içinde çeşitli düşünceleri 
barındırmaktadır. Bazı Latin Amerika ülkelerindeki komünist 
kadınlar da kendilerini feminist olarak adlandırmaktadır, ama 
onların feminizmden anladıkları Batı Avrupa ve ABD’de ege-
men olandan hayli farklıdır).
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Aradan birkaç yıl geçti ve iki önemli gelişme oldu. İlk ola-
rak; dünyanın çeşitli ülkelerindeki (Türkiye dahil, Latin Ameri-
ka hariç) kadın hareketi önemli bir gerileme gösterdi. Bu durum 
özellikle Batı Avrupa ve ABD’de egemen olan burjuva feminizmi 
için doğrudur.

İkinci olarak; ister kapitalizme yönelen eski sosyalist ül-
kelerde, ister Batı Avrupa’nın gelişmiş kapitalist ülkelerinde, 
isterse başka ülkelerde olsun, ortaklaşa bir olgu ortaya çıktı. 
Ekonomik bunalım koşullarında ilk kaybeden kadındır. İlk önce 
işten o çıkarılır, uzun süre işsiz kalır ve ardından da genellikle 
yarım günlük iş bulabilir. Gelişmiş kapitalist ülkelerde sosyal 
devletin adım adım ortadan kaldırılması en başta kadını vurur. 
Erkeklerin etkilendikleri tüm kısıtlamalardan o da etkilenir ve 
ek olarak doğum izni ve çocuk bakımı için ödenen para azaltılır 
(veya azaltılmaya çalışılır), çocuk yuvalarının sayısı azalır.

Hele eski sosyalist ülkelerde durum daha açıktır. Kapita-
lizme yönelme, erkek egemenliğiyle birlikte gitmektedir. Bu ül-
kelerdeki kadın hakları savunucuları artık daha geri taleplerle 
yetinmek zorundadır. Kadına çalışma olanağının sağlanması 
(yasal olarak var ama gerçekte yok, çünkü iş yok), eşit işe eşit 
ücret ödenmesi gibi.

“Kadının kurtuluşu sosyalizmdedir” belirlemesi yanlış de-
ğildi; ona bizim verdiğimiz anlam doğru değildi. Bu belirleme 
kadının kurtuluşunun sosyalizme ertelenmesi) devrimin kadın 
sorununu da tüm yönleriyle çözmesi anlamında anlaşılmama-
lıdır. Emekçi kadınlar sınıfsal mücadelenin yanısıra ezilen cins 
olmaktan kurtulma mücadelesine de bugünden başlamalıdır-
lar. Kadının kurtuluşu sosyalizmdedir demek kapitalizmin ka-
dını kurtaramayacağı, toplumda cins eşitliğini (yasal olarak de-
ğil, gerçekten) sağlayamayacağı demektir. Kadın, kapitalizmin 
bugünkü yapısı içinde sürekli ezilen cins olmak durumundadır. 
Sosyalizmi hedef almayan bir kadın özgürlük hareketi, sınırlı 
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kalmak ve amaçlarına ulaşamamak durumundadır.

Sosyalizmde kadın konusunda eksik olan neydi?

En önemli eksik, sosyalistlerin kadın sorununu yeterince 
kökten ele almadıklarını söyleyen Nikaragualı bir kadının söz-
lerinde ortaya çıkıyor: “Devrim, eve de gelmelidir.” Toplumsal 
devrim oluyor. Toplumda birçok ilişki değişiyor, ama bu deği-
şim eve, evdeki kadın-erkek ilişkisine pek az yansıyor. Pekçok 
erkek vardır ki, komünisttir, en önde mücadele verir, evde ise 
tipik bir despottur.

Devrimin eve gelmesi, devrim öncesinde ve evin dışında 
verilen mücadelenin özelliklerine doğrudan bağlıdır. 

(Özgür Ülke, 7 Mart 1994) 



48

İkinci Bölüm

TARİHİ İYİ YAŞAMAK 
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TARİHİ İYİ YAŞAMAK

Diyarbakır cezaevindeki katliam ve Diyarbakır-Hante-
pe’de dört öğretmenin öldürülmesi ile Erbakan’ın Afrika gezisi 
son günlerin başta gelen konularıydı.

Diyarbakır katliamı için yazılabilecek fazla şey bulunmu-
yor. Bilinen politika sürüyor. Bu amaçla ardı arkası kesilme-
yen askeri operasyonların yanısıra, cezaevlerine saldırılar ve 
demokrat olarak tanınan kişilerin öldürülerek “PKK yaptı” gibi 
gösterilmesi bundan sonra da sürecektir. Kamuoyu PKK’ye karşı 
“diri” tutulacaktır.

Yıllar önce bir dergide o sırada yapılan NATO toplantısıy-
la ilgili şöyle bir haber çıkmıştı: ABD’li bir generalle Türk ordu-
sundan yüksek rütbeli bir subay konuşuyorlar. Türk subay, “Bu 
savaşı kazanacağız, diyor. İsterse bu ülke mahvolsun.” diyor. 
Dergi, ABD’li generalin daha sonra, “Bu nasıl anlayış!” diye hay-
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retini ifade ettiğini belirtiyordu.

Bu zihniyet değişmemiştir: İsterse bu ülke mahvolsun! 
Nikaragua’da Somoza, Sandinistlere karşı savaşı kaybettiğini 
anlayınca, elindeki birkaç savaş uçağı pilotuna başkent Mana-
gua’yı bombalamaları emrini vermişti. Emir yerine getirilmişti. 
Sandinistleri desteklediği için sivil halka saldıran kafa ne ise, 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kafası da odur. İsterse bu ülke 
mahvolsun...

Bu bakımdan kazanmaya doğru ilerlerken oldukça dikkat-
li olmak gerekiyor. Halka toplu imha silahlarıyla (diyelim zehirli 
gazla) saldıracak bir kafa yapısına karşı savaşılmalıdır aynı za-
manda.

Biliniyor, savaş Türkiye’yi ve Türk halkını da vurmaktadır. 
Tepki ise halen oldukça azdır. Tarihin yoğun yaşanmış olması 
önemlidir. Yoğun yaşamak aynı zamanda büyük acılar anla-
mına da gelir, ama önemlidir. Bazen “Keşke bu ülke II. Dünya 
Savaşına girmiş olsaydı” diye düşünürüm. Savaş istenir mi, is-
teniyor. Türkiye halkı cumhuriyet döneminde hiçbir şeyi doğru 
dürüst yaşamadı. Ne savaşı, ne demokrasiyi, ne iç savaşı ve ne 
de faşizmi...

Medyanın toplumu en fazla denetleyebildiği ülkelerde bile 
savaşa karşı bilinç daha fazladır. Bırakalım Almanya ve Fransa 
örneklerini, 20. yüzyılda topraklarında savaş görmemiş ABD’de 
bile daha fazladır. Bu ülkelerin halkı topraklarında veya uzakta 
savaşı yaşamışlardır. Hergün çok sayıda insanın ölmesinin ne 
demek olduğunu bilirler. Bu nedenle, hele de ölü sayısı biraz 
artınca, savaş propagandasından oldukça az etkilenirler.

Yunanistan ve İspanya tüm topluma yayılmış kanlı bir iç 
savaş yaşamışlardır. Şili faşizmi, devrimcilerin ve çevresinin 
ötesinde halka saldırmıştır. Tarihteki bu yoğun yaşantı büyük 
acılarla doludur, ama bu ülkelerdeki demokratik kurumların 
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azçok oturmuş olması, eşitlik ve özgürlük isteyenlerin -yine 
baskı görseler bile- daha fazla nefes alabilmeleri de bu neden-
ledir.

Türkiye doğru dürüst bir savaş yaşamadı. Cumhuriyet dö-
neminde yaşadığı en büyük savaş, 1974’teki “Kıbrıs çıkarması-
dır. Faşizmi, bırakalım İtalyan, Alman ve İspanyol örneklerini, 
Latin Amerika ülkeleri düzeyinde bile yaşamadı. 12 Mart faşiz-
minin saldırısı oldukça sınırlı bir kesime yönelmişti. 12 Eylül’de 
daha geniş bir kesime saldırılmakla birlikte, faşizm, en azından 
başlangıçta, halkın önemli bir bölümünün pasif de olsa deste-
ğine sahipti.

1984’ten beri boyutları giderek büyüyen bir savaş yaşa-
nıyor. Bu savaş tüm toplumu etkilemekle birlikte, yoğunlukla 
belirli bir alanda yaşanıyor. Savaşa karşı tepkiler oluyor, ama 
baskı olamayacak ya da izlenen politikayı engelleyecek kadar 
güçlü değil. İsterik bir şekilde daha fazla kan ve ölü isteyenler, 
naralar atarak savaşa gidenler, geçmişinde hiçbir şeyi, acıyı bile 
doğru dürüst yaşamamış bu toplumda etkili oluyor. Yoğun sa-
vaşın acılarını yaşamamış olanların, düşük yoğunluklu savaşı 
anlamaları zordur.

İlgisiz gibi görünür, ama değildir. Türkiye silahlı devrimci 
hareketi için çok şey söylenmiştir.. 1971 ’dekiler solun tarihsel 
uzlaşmacılığını kırdılar, artlarından gelenler, daha çok taklitçiy-
diler ve olumlu değerler bırakamadılar. Şimdikiler ise daha da 
olumsuz değerlendirilirler. Politik olarak neyi ne kadar doğru 
yaptıkları bir yana, bu ülkede silahlı devrimci hareket her zaman 
olacaktır. Kaynağı sadece çelişkilerin keskinliği, özgürlüklerin 
kısıtlılığı ve hiçbirinin güvence altında olmaması değildir. Genç 
insan, bu ülkede eğer doğru dürüst bir şeyler yaşamak istiyorsa 
radikal olmak zorundadır. Radikallik sadece sözle ve yazıyla de-
ğil, hayat tarzıyla da olmalıdır. Buradan düzenle bütün bağlarını 
en hızlı biçimde koparmaya giden yol oldukça kısadır. Devletin 
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şiddetini bütün yoğunluğuyla yaşamak, uzlaşmasız olarak ha-
yatın bütün alanlarında şiddetle karşı karşıya kalmak kolay iş 
değildir. Acısı, gerektirdiği özveri büyüktür. Ama eğer kişi yıkıl-
maz ya da ezilmezse yaşadıklarından çok şey kazanır.

Türkiye devrimci hareketi bu yolu denedi, azalarak da olsa 
halen deniyor, ama başaramadı. Devrimci hareketin karşılaştığı 
baskı ve acıyla, halka yansıyan arasında büyük fark vardır. 1984 
sonrasındaki ilk yıllarda böyleydi. Artık öyle değildir. Kürt hal-
kının önemli bir bölümü, büyük acı ve özveri pahasına da olsa, 
tarihi doğru dürüst yaşıyor. Bu halk savaşı yaşadığı için barışın 
değerini bilir. Faşizmi en yoğun biçimde yaşadığı için en basit 
demokratik kurumların bile değerini bilir.

Bu nedenle, bugün Türk halkının durumu daha kötü-
dür.

(Özgür Politika, 13 Ekim 1997) 
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GÖKTEPE VE BİR ÜLKENİN İKİ REJİMİ

Metin Göktepe’nin ölümü, Türkiye’deki rejimin ikili ka-
rakterini bir kere daha ortaya çıkardı. Göktepe öldürülen ilk ga-
zeteci değildi. Daha önce, Özgür Gündem ve sonrasında gelen 
gazetelerin yazarları, sorumluları, dağıtıcıları ve öteki çalışan-
ları ya kaçırıldıktan sonra ölüleri bulunmuş, ya açıkça öldürül-
müşler ya da “kaybolmuşlardı”. Çeşitli ilerici kişi ve kuruluşlar 
olayı protesto etmişler, araştırılmasını istemişler ama hükü-
mette ve devlette hiç kimseden ses çıkmamıştı. Hatta bazıları 
“ölenlerin gazeteci olmadıklarını” bile söyleyebilmişlerdi.

Metin Göktepe olayında ise farklı bir durumla karşı karşı-
yayız. Ölen gazeteci için saygı duruşu yapan parti liderleri, olayı 
sürekli olarak gündemde tutan gazeteler ve çeşitli TV istasyon-
ları, ardarda açıklamalar yaparak sorumluların bulunmasını 
isteyen milletvekilleri sözkonusu. Sonunda Göktepe’yi polisin 
öldürdüğü açıklıkla ifade edildi. Eskiden olsa, “polisimizi yıprat-
mayalım” diyenler, gazeteciyi öldürenler hakkında soruşturma 
açılması için emir verdi. 8 polis gözaltına alındı ve hatta bunlar-
dan bir bölümü gözaltında işkence gördüklerini söylediler.

Sonrası ne olur bilinmez: Polisler göstermelik bir yargıla-
madan sonra beraat edebilirler, ya da hafif cezalara çarptırılır-
lar ve hatta olabilir ki içlerinden birkaçı ağır ceza bile alabilir. 
Demokratik bir ülkede bir gazetecinin dövülerek öldürülmesi, 
hükümetin, en azından içişleri bakanının istifasına kadar gider 
ama, Türkiye’de bu kadarı beklenemez.
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Ne oluyor? Gerçekten demokratikleşiyor muyuz yoksa? 
Göktepe’nin öldürülmesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler, 
devletin “etkin çevreleri”nin ve MGK’nin onayı dışında gerçek-
leşemeyeceğine göre, Türkiye’de demokratikleşme yolunda 
gerçekten adım mı atılmaktadır?

Konuyu bu şekilde değerlendirmek, Türkiye’yi yalnız bu-
gün değil, dün de anlamamış oimak demektir. Bir yazar, 1980’le-
rin ortasında başlayan bir dönemin temel özelliğini şöyle anla-
tır:

“Gene de 80’leri dönemselleştirebilmek, onu tarihsel bir 
dönem olarak ayrıştırabilmek için, ilk bakışta birbiriyle çatı-
şan iki temel özelliğini kaydetmek gerekiyor: 80’ler bir yandan 
çerçevesini baskının, yasağın, devlet şiddetinin çizdiği bir dö-
nemdi. Bir yandan da, bu toplumun daha az tanışık olduğu bir 
başka iktidar biçiminin, ilk bakışta kendini kurumsuzluk olarak 
sunan, yasaklayıcı değil oluşturucu, kışkırtıcı, içerici bir iktida-
rın etkili olduğu yıllardı (...) Bu iki strateji 80’ler boyunca hiç-
bir zaman birbirinin yerini almadı; hep birbirini çağıran, etkili 
olabilmek için birbirine ihtiyaç duyan, meşruluklarını birbirine 
borçlu biçimler olmayı sürdürdüler (...) İki strateji, iki iktidar 
olma biçimi, iki farklı söylem, devletin yasaklayıcı söylemiyle 
daha modern, özgürleştirici vaadlerle dolu, daha sivil bir söy-
lem 1980’lerde adeta çakışmıştı.

80’lerin kültürel iklimini belirleyen, 80’leri önceki baskı 
dönemlerinden ayıran da bu çakışmaydı.”

Nurdan Gürbilek, üç yıl önce yayınlanmış “Vitrinde Yaşa-
mak” adlı kitabında, 1980’li yılların, önceki baskı dönemlerin-
den farkını böyle belirtiyor. Aynı belirleme 199O’lı yıllar için de 
geçerlidir. Hatta bu birlikteliğin daha da farklılaşarak sürdüğü 
söylenebilir.

Türkiye’de yıllardan beri herhangi bir baskı rejimi yoktur. 
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Türkiye’deki rejimin sadece diktatörlük yanını görmek önemli 
bir eksikliktir ve aslında rejimin özelliklerini pek anlamamak 
demektir. Türkiye’de “demokrasi” de vardır. İnsanların kendile-
rini “özgür” hissedebildikleri, gerektiğinde yasalara başvurarak 
haklarını arayabildikleri, (tek konu hariç) her konuda istedikleri 
gibi konuşup yazabildikleri; baskı varsa bile buna karşı en azın-
dan sesini duyurabilmek, hakkını aramak ve bunu alabilmek 
olanağının da olduğu bir ülkedir Türkiye.

Hiçbir rejim, sadece baskıyla ayakta kalamaz. Hele Tür-
kiye gibi “demokratik” olmak iddiasında olan, özellikle de Batı 
Avrupa ülkelerine karşı kendisini böyle göstermek isteyen bir 
ülkenin hep yasadışı uygulamalar ve terör altında yaşıyor gö-
rünmesi mümkün değildir. Türkiye’de devlet terörü ve “demok-
rasi” birlikte varolan, birbirini tamamlayan, birbirini gerekçe-
lendiren, birbirinin varlığına ihtiyaç duyan iki olgudur.

Kürt sorunuyla doğrudan ilgisi olmayan konularda “de-
mokrasi” olabilir. Bu nedenle geçmişte öldürülen gazetecileri 
“gazeteci saymayanlarla, Metin Göktepe’ye sahip çıkanlar aynı 
kişiler ve aynı yayın organları olabilir. Alman polisinin Kürtlere 
karşı olabildiğince katı davranmasını onaylayan bir yayın orga-
nı, Frankfurt Konsolosluğunda bir vatandaşın sivil polisler ta-
rafından dövülmesi üzerine kampanya açabilir ve sorumluların 
cezalandırılmasını isteyebilir. Büyük bir pişkinlikle, “Dövülen 
kişinin konsolosluk dışında bildiri dağıttığı iddia ediliyor. Ne ol-
muş dağıtmışsa? Polis vatandaşı dövmek için değil, ona hizmet 
etmek için vardır” diyebilir.

Türkiye’de son zamanlarda oldukça sık kullanılan “siste-
min içine çekmek” budur. Sistemin içine çekeceklerinize orada 
kendilerini belirli bir oranda ifade etmek olanağı da sağlamak 
durumundasınız. T.C. devleti Kürt sorununda içerde ve dışarda 
sıkıştığı oranda, ülkedeki rejimin ikili karakteri arasındaki fark-
lılık da artacaktır. Koşullara göre “demokratik” yan artar gibi 
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görünse de, “demokrasi” ve devlet terörü sürekli olarak birlikte 
bulunacaktır. Gerektiğinde kime karşı ve ne zaman terör uygu-
layacağını şaşıran polis memurları da cezalandırılacaktır.

Özellikle alt kademelerdeki güvenlik görevlilerinin işleri 
kolay değildir. “Demokrasi”yi ve terörü seçilmiş hedeflere ve se-
çilmiş zamanda uygulamak, birinden ötekine geçebilmek, ha-
vucu ve sopayı birlikte kullanmak ve gerektiğinde sopayı havuç 
gibi gösterebilmek; ileri bir eğitim düzeyi ve iyi bir politik bilinç 
gerektirir. Bilgisi ve politik anlayışı bu politikayı değil uygula-
maya, anlamaya bile yetmeyen polisin, Göktepe’nin öldürülme-
sinin ardından ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle öfkelenmesi 
doğaldır. “Önceden öldürülenler de gazeteciydi, Göktepe de ga-
zeteci. Önceden protestolar belirli çevrelerin dışına çıkmazdı. 
Şimdi herkes faillerin bulunmasını istiyor. Ne oluyor anlamadık 
ki!”

Türkiye’deki rejimin önemli bir değişiklik geçirmeden de-
vam edebilmesi, rejimin bu ikili karakterinin, aynı rejim için-
deki iki rejimin sürdürülebilmesine bağlıdır. Olabildiğince çok 
sayıda güç, rejimin bir yanına, “demokrasi” yanına çekilmelidir. 
Türkiye devrimci hareketinin iki yanda da, ama özellikle kendi-
sini “demokrasi” içinde sınırlandırmamak koşuluyla yeralması 
gerekir. Devlet terörüyle ne zaman karşılaşılacağı -uygulama-
daki şaşırmalar dışında- ne zaman, hangi konuda ve nasıl mu-
halefet yapıldığına bağlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye sosyalist hareke-
tinin önemli bir bölümünü bu çerçeve içine çekmeye çalıştığına 
bugün özellikle dikkat edilmesi gerekir.

(Özgür Politika, 30 Ocak 1996)
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ARAPÇA MI, İNGİLİZCE Mİ?

Refah Partisi, koalisyon ortağını atlatarak veya onunla an-
laşarak, eğitimle ilgili yeni bir yasa çıkardı. Buna göre Anado-
lu Liselerindeki ve kolejlerdeki eğitim Türkçeleştirilecek. Sonra 
gösterilen tepki üzerine kolejlerdeki eğitim konusunda daha 
esnek davranılabileceği açıklandı. Ardından bilinen tartışma 
ve suçlamalar başlad RP yönetimi Batı’dan uzaklaşmak istediği 
için, Batı dilleriyle eğitim yapılmasını istemiyor. Sorun, gerçek-
te Türkçe’ye dönmek değil, Batı’dan uzaklaşmak, yüzünü Do-
ğu’ya dönmektir. Bu uygulamanın ardından liselerde okutulan 
yabancı dillerden bir tanesi de Arapça olacaktır.

Türkler ve Kürtler Batılı halklar değiller. Olmaları da şart 
değil. Yine de Batılı olmayı istemek anlaşılır bir düşüncedir. Gü-
lünç olan, bunun önemli bir bileşeninin Batı dillerini iyi bilmek 
olduğunun sanılmasıdır. Bu görüşü savunanların tümü de oku-
muş kişilerdir, hatta bazıları iyi eğitim görmüştür. Özellikle İngi-
lizceyi (daha az oranda Almanca ve Fransızcayı) iyi bilerek, Batı-
lı olmak yolunda önemli bir adım atılabileceğine inanırlar.

Kompleks, cumhuriyet ideolojisinin yanlışlığı ortaya çık-
mış saplantılarından bir tanesi, kapasitesi daha büyüklerine 
yetmediği için basit şeylere sığınmak... bunların hepsi sayılabi-
lir ve doğrudurlar da.

Önce, bilinmesi gerekir, dünyada en geçerli yabancı dil-
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leri (İngilizce, Almanca, Fransızca, sonra İspanyolca) en iyi bi-
len halklar, sömürge ülke halklarıdır. Türkiye’de ortaokuldan 
başlayarak eğitim ağırlıkla yabancı bir dilde yapılsa bile, Hin-
distanlılar kadar İngilizce ya da Cezayirliler kadar Fransızca öğ-
renmemiz yıllar alır. Dünyanın en yoksulları arasında yeralan, 
halkı açlık ve AlDS’den kırılan bazı Afrika ülkelerinde Fransız-
ca yaygın olarak konuşulan bir dildir, çünkü yıllarca Fransa’nın 
sömürgeleri olmuşlardır. Sonuçta Batı’nın istediği türden, yani 
Batı’nın işine yarayacak kadar Batılı olmuşlardır. Batı, başkala-
rının Batılı olmasını engelleyebildiği oranda Batıdır. Batı’nın işi-
ne yaramak için biraz ona benzemek gerekir, ama o kadar.

Geri bıraktırılmış ülkelerde tümüyle yabancı dilde eğitim 
yapan okullar, o dilin anadil olduğu emperyalist bir ülkeye be-
yin yetiştirme işlevini yerine getirirler. ABD .dünyada bu konu-
da en öndedir. Ardından İngiltere ve Fransa gelir. Son günlerde 
Almanya’da tartışılmaya başlanan “yabancı öğrencilere daha 
fazla olanak sağlanmalıdır” görüşünün altında da aynı amaç 
yatmaktadır: Dünyanın en iyi beyinlerini toplamak. Hiçbir em-
peryalist ülke, sadece kendi insan kaynaklarına dayanarak fazla 
ileri gidememiştir.

Dünyada geçerli olan dillerden en az birisinin (tercihen 
İngilizcenin) bilinmesi eğitim görmüş bir insan için mutlaka ge-
reklidir, ama bunun için o dilde eğitim yapılan okullar kurmak 
gerekmez. Devlet okullarında da yabancı bir dil iyi öğrenilebilir; 
yeterli ders saati, iyi eğitim görmüş öğretmen ve dil laboratuvarı 
varsa eğer. Bunların hiçbiri olmadığı zaman, yabancı dil öğren-
mek özel dershanelerde ya da kolejlerde okuyanlara özgü bir 
ayrıcalık olarak kalır.

Önemli bir nokta daha vardır: Bir ülkede -diyelim- çok 
sayıda ve iyi İngilizce bilen bulunmasıyla, o ülkenin kendi di-
line sahip çıkması, ilişkilerde onu dayatması birbirinden fark-
lı şeylerdir. Almanya ve Fransa’da çok sayıda İngilizce bilen 
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vardır, ama ilişkiler daima o ülkenin dili üzerinden yürür Eğer 
bir ülkede yabancı şirketlerin ekonominin stratejik sektörle-
rinde önemli yatırımları varsa, hatta bazı alanlarda işletmele-
rin mülkiyetini bile ellerine geçirmişlerse -Türkiye’de olduğu 
gibi- şirket faaliyet gösterdiği ülkenin dilini kullanmak gereğini 
duymaz. Ekonomideki bu durum giderek günlük hayata da ya-
yılır ve lokantaların adları bile İngilizce ya da Almanca olmaya 
başlar. Bu durumda - son günlerde bazı kentlerde yapıldığı gibi- 
işletmelere yabancı ad konulmasını yasaklasanız ne olacak? 
Türkçe yasaklamalarla güçlendirilemez ki...

Eğitim görmüş birçok kişideki Arapça korkusu da temel-
deki bu zayıflıktan kaynaklanır. Okullarda Arapçanın seçmeli 
ders olmasına eskiden beri itiraz edilmektedir. Oysa ki, Türkiye 
Ortadoğu’da bulunan bir ülkedir ve bu bölgedeki ülkelerin bü-
yük çoğunluğunda da Arapça konuşulur Sadece bu bile Arap-
çanın okullarda önemli bir yabancı dil olarak öğretilmesi için 
yeterli bir nedendir.

Arapçaya itirazın nedeni başkadır: Arapça, İslam’ın dili-
dir. Arapça öğrenenlerin çoğalması, ülkede İslamcıların artması 
anlamına gelir diye düşünülmektedir. Bazan “fazlasıyla İmam 
Hatip okulu var ve bu okullarda Arapça da öğretilmektedir” 
itirazı da duyulmaktadır, ama bu doğru değildir. İmam Hatip 
okullarında öğretilen Arapça, devlet liselerinde öğretilen İngi-
lizce ya da Almanca gibidir. İyi birkaç lisenin dışında üç yıllık 
eğitimin sonunda öğrendiğiniz yabancı dil hemen hemen hiç 
sayılır. Oysa ki, yabancı bir dil öğretilecekse eğer, iyi öğretilme-
lidir.

Türkiye’de eğitim görmüş, kendisini birazcık solcu (genel-
likle Kemalist) olarak gören birçok kişi, İngilizce (ya da Almanca 
veya Fransızca) öğrenmenin Batı kültürüne, Arapça öğrenmenin 
ise Doğu kültürüne açık olmak anlamına geldiğini düşünmekte-
dir. Günlük konularda böyle bir değerlendirme yapılabilir, ama 
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bir konuda biraz derinleşmek istiyorsanız eğer, Batı kaynakları-
na başvurmak zorundasınız. Almancada İslam tarihi ve İslamın 
iç çatışmaları üzerine yazılmış çok sayıda eser vardır. Yaşayan 
en iyi Alevilik uzmanı bir Rus’tur. İrene Melikoff (Doğum ; 07 
Kasım 1917, Petrograd, Rusya).

Cumhuriyet ideolojisi Doğu ya da Batı kültüründen birisi-
nin seçilmesi gerektiğini sandı ve Batıyı tercih etti. Yanlış Do-
ğunun yerine Batının tercih edilmesinde değildi. Yıllarca Arap 
(bir oranda da Fars) kültürünün gölgesinde kalmış olan Türk 
kültürü, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmak yerine, 
önce Fransız sonra da Amerikan kültürünün yoğun etkisi altına 
sokuldu. Doğu’nun etkisini azaltmak için Batı’ya kaçıldı, 70 yıl 
sonra bunun da hiç uygun olmadığı görüldü ve şimdi yeniden 
başa dönülüyor. Bu da çözüm değil. Türkiye, 70 yıl önceki ülke 
değildir.

Benzer bir durum -daha yoğun olarak- Cezayir’de yaşanı-
yor. 1960 yılındaki bağımsızlıktan sonra gösterilen tüm çabalara 
karşın, bu ülkenin kültüründe Fransızcanın büyük yeri vardır. 
Şimdi, ülkede yükselen İslamcı hareketin bazı taleplerini kendi-
ne maletmek isteyen yönetim, Arapçayı yasayla koruma kararı 
aldı. “Tek dil Arapça, Arapça konuş ya da sus” noktasına hızla 
yaklaşılıyor. Bu arada ülkedeki Berberilerin dili de yok sayılıyor. 
Başka ülkelerde örneklerinin sıkça görüldüğü gibi Cezayir’de de 
milliyetçilikle başka halkların varlığının reddedilmemesi olgusu 
birlikte yürütülemiyor.

Ne Cezayir’in Arapçası ne de Anadolu’nun Türkçesi, bu 
dillerde çok sayıda telif ve kaliteli yapıt üretilmeden kendini 
koruyamayacaktır. Bir dil kendini korumakta zorlanıyorsa eğer, 
yasalardan destek beklemek çözüm değildir.

(Özgür Politika, 17 Şubat 1997) 
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NEVROZ

Bu yılki Nevroz kutlamaları arasında, önceki yıllara oran-
la daha gelişmiş devlet törenleri de vardı. İstanbul’da mehter 
takımı eşliğinde kutlanan Nevroz, Diyarbakır ve civarındaki çe-
şitli illerde de bakanlar ve çeşitli devlet yetkililerinin katıldığı 
törenlerde ateş yakılıp üzerinden atlanarak kutlandı. Hatırlana-
cağı gibi birkaç yıl önce devlet, Nevroz’un Orta Asya Türkleri-
nin de bayramı olduğunu keşfetmiş ve buradan hareketle onu 
sahiplenmişti. Bu durumun Nevroz bayramının yıllarca yasak-
lanmasıyla çeliştiğini söyleyen bir gazeteciye bir devlet yetkilisi 
şu yanıtı vermişti: “Devlet bu konuda vatandaşa karşı hata yap-
mıştır!”

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Nevroz’u sahiplenmesi ve 
resmi olarak kutlamaya başlaması sadece politik taktikle açık-
lanabilir mi? İşin bir yanı böyledir. Yıllarca yasaklanan, adının 
anılması bile suç olan Nevroz, gittikçe kitlesel kutlanmaya baş-
layınca, devlet onu sahiplenme durumunda kaldı. Diğer yandan 
ise, Nevroz sadece Kürtlerin değil, İranlIların ve Orta Asya ve 
çevresinde yaşayan Türklerin de bayramıdır. Burada önemli bir 
ayrım vardır: Hangi Türklerin? Anadolu Türkleri, Azerilerden 
bir oranda, ama Özbek ve Kazaklardan önemli oranda farklıdır. 
Türklerin tarihi de -Kürtlerde olduğu gibi- birbirleriyle yaptık-
ları savaşlarla doludur. Örneğin Yıldırım Beyazıt’ı 1402’de An-
kara Savaşı’nda yenerek Osmanlının geçici olarak dağılmasına 
neden olan ve Fetret Devri’ne yolaçarak imparatorluğa 50 yıl 
kadar zaman kaybettiren Timur, bir Özbek Türküdür. Türklerin 
bu konudaki tek farkı çatışmanın 20. yüzyıl sonlarına kadar sür-
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memiş olmasıdır.

Politika, bayramların ve sembollerin anlamının ülkelere 
göre büyük farklılık göstermesine neden olur. Nevroz Orta Asya 
ve çevresindeki Türklerce yüzyıllardan beri kutlanmasına kar-
şın, Anadolu Türkleri tarafından -özellikle de Cumhuriyet dö-
neminde- varlığı inkar edilen bir halkın da bayramı olduğu için 
unutulmuş, unutturulmuştu. Bir başka örnek, “uluyan kurt”tur. 
Türkiye’de uluyan kurt resmini seven, bunu evine asan bir kişi 
ancak MHP’li olabilir. Azerbaycan’da ise farklı bir durum vardır. 
Faşistlikle ilgisi olmayan birçok kişinin evinde kilime işlenmiş 
uluyan kurt görülebilir. Kurt bir mitoloji kahramanıdır, Türkle-
re Ergenekon’dan çıkış yolunu gösteren hayvan olarak bilinir. 
MHP’nin Azerbaycan’daki ilk örgütlenmesi de kurt sembolüne 
dayanarak olmuştur. Türk mitolojisindeki semboller, MHP’nin 
işini belirgin oranda kolaylaştırmıştır.

Türkiye sosyalistleri tarihlerinin başlangıcından beri mi-
tolojiyi önemsemediler. Başka ülkelerin sosyalistlerinde de ben-
zer bir durum olmakla birlikte Türklerin önemli bir farklılığı da 
var. Türkiye sosyalist hareketi, 1970 yılına kadar çeşitli kereler 
görüş değiştirdikten sonra nihayet “sosyal-emperyalizm”de ka-
rar kıldı ve o zamanki adıyla PDA’ya (Proleter Devrimci Aydınlık) 
kadar bütünüyle SSCB ile ileri derecede dost olmayı önemli bir 
bileşeni yaptı. Gerek bölge olarak Orta Asya ve gerekse de birçok 
Türk topluluğu o zamanlar SSCB sınırları içinde kalıyordu. Ne 
olursa olsun SSCB’yi savunmak anlayışı, Türk mitolojisinin fa-
şistlere ve devlete bırakılmasına neden oldu. Burada, SSCB’nin 
çeşitli Türk halkları arasındaki bağlantıyı mümkün olduğu ka-
dar kesmek istemesi de etkili oldu.

Türkiye sosyalist hareketi, SSCB’nin yoğun etkisi altında 
kendine özgü bir yol geliştiremedi. Bu durum giderek yapısal 
bir özellik oldu. SSCB’ye en fazla karşı olanlar da aslında farklı 
birşey yapmadılar. Kimisi Çin’in, kimisi Arnavutlumun, kimisi 
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de Küba’nın Türkiye temsilcileri oldular. Türk tarihi ve mitoloji-
siyle de ilgilenmediler.

Bugün, bu durumu aşma sözü ötesinde bir gelişme yoktur. 
1990 sonrasında ortaya çıkan sosyalist ülkelerdeki gelişmeler 
nedeniyle temsilcilikler azalmıştır, ama özgünlük için en başta 
gerekli olan tarih bilgisi bulunmamaktadır.

Her halkın mitolojiyle karışan eski tarihindeki önemli 
olaylar, içinde bulunulan politik duruma göre anlam kazanır. 
Nevroz politik-kültürel bir olgudur. Savaş koşullarında Demirci 
Kawa’nın zulme karşı başkaldırması öne çıkarken, barış koşul-
larında kültürel yön ön planda olacaktır. Her halk tarihin de-
rinliklerinden gelen bayramını kendi renkleriyle kutlar. Nevroz 
Kürt, Azeri, Fars, Özbek.. renklerinde olabilir. Anadolu Türkleri 
yüzyıllardan beri birlikte yaşadıkları Kürt halkının bir parçası-
nın önemli bir bayramını tanımalıdır. Bu nedenle, çarpıtılarak 
da olsa, Nevroz’un devlet tarafından kutlanması bile bu yönde 
bir adımdır. Anadolu Türkleri böylece tarih bilincine biraz olsun 
ulaşmanın ilk duygularına sahip olabilirler. Bu halkın tarihin-
den bugüne kalmış ne var? 1071 ‘deki Malazgirt Savaşı dışında 
hatırlananlar ve kutlananların tümü Cumhuriyet Türkiyesiyle 
ilgilidir. Çeşitli kentlerin “düşman işgalinden kurtuluşu” bile 
her yıl kutlanmaktadır. 74 yıl sonra bile “kent kurtuluşu” kutla-
mak dünyada az görülen birşey olsa gerektir.

Türkler için Nevroz önce tarih bilinci demektir. Hele de 
Türkiye sosyalistleri kendi halklarının tarihi hakkında ne bil-
mektedir acaba?

(Özgür Politika, 24 Mart 1997) 
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“TÜRK BÜYÜĞÜ” TÜRKEŞ!

Politik yaşantısının son otuz yılı, devlet desteğinde sosya-
listlere ve ilerici kişilere saldırmakla geçmiş binlerce cinayetin 
sorumlusu bir kişi, öldüğünde “Türk büyüğü” olarak görülüyor-
sa; bu ülkenin ve bu halkın ne duruma getirildiğinin yeni bir 
örneği karşısındayız demektir.

Kişilik sahibi olmak, milliyetten ve politik görüşten ay-
rıdır. Kişilikli olmanın ilk koşulu, kendi kimliğinle olmaktır. 
Kendi kimliğini saklamamak, bu kimlikten utanmamak, hele 
de kendini şimdilik daha güçlü gibi görünen başka kimliklere 
göre düzenlememektir. Öğrenmek, hatalarını görmek, eksikle-
rini bilmekle kendini aşağılamak birbirinden oldukça farklıdır. 
Biz Türküz. Doğrusu, Anadolu Türküyüz. İsa’dan sonraki tarihte 
önemli rol oynamış halklardan bir tanesidir Türkler. Ama o ta-
rihsel dönem oldukça geride kalmıştır ve özellikle son 200 yıldır 
saldırganlığıyla kompleksleri birbiriyle yarışır durumda olan bir 
halktır Türkler. Geçtiğimiz yüzyılda söylenmiş olan, “Ne utan-
maz köpekleriz / Kimi görsek etekleriz” sözü, o zamandan beri 
geçerliğini kaybetmemiştir. En doğrudan anlamıyla, güçlünün 
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karşısında kimliğini koruyamamayı, silikleşmeyi anlatır bu söz. 
Türk sosyalistleri kendi milliyetlerine politik inançları kapsa-
mında sahip çıkmayı ne zaman öğrenecekler acaba?

Bir halkın tarihinde önemli bir tarihsel aşamayı temsil 
eden kişidir büyük. Örneğin Cengiz Han büyük bir kişidir. Sa-
dece değişik Moğol boylarını birleştirdiği için değil, orduda ilk 
önemli işbölümünü gerçekleştirdiği için de büyüktür. Yakın iliş-
ki içinde bile olsa Türk değildir, Moğoldur.

Her halkın olduğu gibi Türklerin de büyükleri vardır. Al-
paslan bir Türk büyüğüdür. Türklerin Anadolu’da kalıcılaşmala-
rını sağlamıştır. Ondan önce de Türkler bu bölgeye büyük oranda 
girmişlerdi, ancak kalıcılıkları kesin değildi. Selahattin Eyyübi 
büyük bir Kürt devlet adamı olarak değerlendirilebildiği halde, 
Türk sosyalistlerinden çoğunun Alpaslan’ın adını bile duymak 
istemeyip, neredeyse tüm tarihi sağcıların tekeline bırakmaları 
gariptir. Oysa ki, tarihte bir kişinin büyük olarak, önemli işler 
başarmış bir kişi olarak görülmesi, o kişinin bugünkü devam-
cısı olmak, ya da o zamanki görüşlerini benimsemek anlamına 
gelmez. Tarihi sadece sosyalistler ya da başkaldıranlar yapmaz. 
Marx da Lenin de I. Napoleon’u büyük bir tarihi kişilik olarak 
değerlendirirler, ama politik görüşleriyle ilgileri yoktur.

Fatih, II. Mahmut ya da Atatürk için de benzeri söylene-
bilir. Atatürk, Anadolu Türklerinin tarihinde önemli yeri olan 
tarihi bir kişiliktir. Bunu kabullenmek Kemalist olmayı gerek-
tirmez.

Sorulması gerekir: Türkeş bu ülke tarihinde büyük olan 
ne yapmıştır? Politikada iyi bir taktikçi olmanın dışında hangi 
özelliği vardır? Bir yerlerden aşırmadan yazdığı doğru dürüst 
bir yazı bile yoktur. 1970’li yılların başlarında sabahın erken 
saatlerinde Ankara Kurtuluş’ta manevra yapan bir sütçü kam-
yonunun çarpmasıyla başı kaldırıma çarparak ölen, ardından 
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hemen “Mesele” adlı kalın bir kitabı yayımlanan Dündar Taşer, 
MHP’nin asıl örgütleyicisi sayılır. O zamanki adıyla “komando 
kampları” yeniydi. Süleyman Demirel başbakan , Cevdet Sunay 
ise cumhurbaşkanıydı. Hükümetin bilgisi dahilinde bu kamp-
larda toplanan gençlere, askeri eğitim veriliyordu. Görevleri, 
her çeşit komüniste saldırmaktı. TİP’den Dev-Genç’e, okul bas-
maktan miting dağıtmaya kadar, giyimleriyle, o zamanlar çok 
satan bir gazozun şişesine benzetilip “Fruko” olarak adlandırı-
lan toplum polislerinin desteğinde neredeyse önlerine gelene 
saldırdılar. Büyük bölümü eğitimsiz, kişiliksiz ve cahil insanlar-
dı. Örneğin 24 Ocak 1971 Pazar günü polis tarafından basılan 
ve saatler süren çatışmadan sonra ele geçirilen Siyasal Bilgiler 
Fakültesi yurdunun çevresinde, bu komando denilen güruh da 
toplanmıştı. O zaman henüz yeni olduklarından zaten polisler 
tarafından iyice dövülmüş devrimcilere, bir de onlar saldırmak-
la yetiniyorlardı. Geniş yankı uyandıran bu ilk yurt baskının-
dan sonra bir komando çatışmayı duyar duymaz “komünistle-
rin üssü” sayılan SBF yurdu civarına neden geldiğini gazetelere 
şöyle açıklamıştı: “Belki bir komünist orospu bulur, keyfime ba-
karım dedim.”

Bu tip sonraki yıllarda önemli bir değişim geçirmedi. Tuğ-
rul Türkeş’in sözleriyle: “Soldaki ülkücü imajı şuydu: Tek heceli 
kelimelerle konuşan, bıyıkları aşağı sarkmış, medeni münase-
betleri bakımından sıfır insanlar.” Bu tip yıllarca kimin politik 
sorumluluğu altında yetişti acaba?

Cumhuriyet tarihi boyunca başta edebiyat olmak üzere, 
sanatın çeşitli dallarında önemli yapıtlar vermiş kişilerin büyük 
bölümü sol düşüncelidir. Aynı durum sosyal bilimler ve doğa 
bilimleri alanlarında da (Oktay Sinanoğlu gibi aykırı örnekler dı-
şında) büyük oranda geçerlidir. Türkeş’in politik sorumluluğu 
altında -bazen doğrudan emirleriyle- MHP komandoları (sonra-
ki adıyla ülkücüleri) devletin himayesi altında bu insanlara sal-
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dırdılar. Öldürdüler, sakat bıraktılar, ya da en azından üzerle-
rinde terör estirdiler. Kendileri, bırakalım kalıcılığı, herhangi bir 
konuda üretim bile yapamadılar. Böyle bir sorunları da yoktu. 
Yandaşları sanatçıların ya da öğretim görevlilerinin ürettikleri 
ise, genelde aynı alanda çalışan, şu veya bu oranda sol düşün-
celi insanların üretimlerinin yanında oldukça zayıf kaldı.

Anadolu Türklerinin en iyi kafalarını yoketmeye çalışmak 
mıdır Türklüğü savunmak? Türkeş ve ülkücüleri bu ilkelliği hiç-
bir zaman aşamadılar. O nedenle, SSCB’nin dağılmasından son-
ra Orta Asya ve çevresindeki Türkleri nihayet tek bayrak altında 
toplama günlerinin geldiğini sandılar ve ardından büyük ha-
yal kırıklığına uğradılar. Bırakalım Azeriler dışında kalanların, 
özellikle de Özbeklerin oldukça farklı özelliklere sahip Türkler 
olmalarını, “bizimkiler”in kültür düzeyi ötekilerin karşısında 
hayli geriydi.

Bu ülkede, devletin verdiği yeşil pasaportlara en faz-
la uyuşturucu kaçakçılarının sahip olmasında, Türkeş’in de 
önemli katkısı vardır. MHP’nin işlevi hiç bitmedi. Komünizm 
tehlikesi şimdilik uzaklaştı, bu kez Kürt tehlikesi çıktı. Devlet 
iyice MHP’lileşti. İçişleri Bakanının silahlı adamlarıyla birlikte 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nü basması gibi ancak aşiret devlet-
lerinde görülebilecek olayları yaşamaya başladı Türkiye.

Böyle bir devletin büyüğü Türkeş olmaz da kim olur?

(Özgür Politika, 14 Nisan 1997) 
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VE MESUT YILMAZ...

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Mesut Yılmaz Alman-
ya’yı resmi olarak ziyaret etti. Bonn’daki karşılama ve görüşme 
programı Almanya’nın ziyaretçiye verdiği büyük önemi gösteri-
yordu. Bu ziyaretle ilgili olarak daha geri planda kalan noktalar 
üzerinde durmaya çalışacağız.

Almanya için bu ülkede yüksek öğrenim görmüş birinin, 
yine kendisi için önemli bir ülkenin başbakanı olması enderdir. 
Almanya, sömürgeci geçmişi oldukça zayıf olan bir ülkedir. Ta-
rihte İngiltere ve Fransa gibi sömürge imparatorluğuna sahip 
olmamıştır. Sömürgecilik özelliği İspanya ve Hollanda’dan bile 
geridedir. Bu tarihsel geçmiş Almanya’daki yabancı düşmanlığı 
ve ırkçılığa, geçmişin sömürge imparatoru ülkelerine göre daha 
değişik özellikler kazandırmaktadır.

Sömürgecilik sadece bir ülkeyi işgal etmek ve kaynakları-
na el koymak değildir. Bunun yanında, sömürge ülkenin halkı 
arasından yandaşlar bulmak, onları kendi kültürüne göre eğit-
mek ve kendine entegre etmek (asimile etmek) de önemli bir 
yer tutar. Bu anlamda sömürgecilik aynı zamanda kendisinden 
olmayan arasında seçme yapmak ve seçtiğini kendi yapısına 
dahil edebilmek demektir.
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İngilizler ve Fransızlar güçlü sömürgeci geçmişleri nede-
niyle yabancıya daha açık ve daha asimilasyoncudurlar. Alman-
ların bu özelliği zayıftır. Bu nedenle, örneğin Fransa’daki ırkçılık 
Almanya’dan hiç de az olmadığı halde daha incedir, Alman-
ya’daki ise (tecrübesizlik nedeniyle) daha açık ve kabadır.

İngiltere, özellikle de Fransa iltica politikasında yıllarca 
oldukça liberal davranmışlardır. Hele Fransa’da filanca ülkeden 
gelip iltica başvurusunda bulunmuş önemli bir kişinin pasapor-
tunun aradan 24 saat bile geçmeden ilgili bir memur tarafından 
kendisine götürülüp verilmesi örneği az değildir. 3. Dünya ül-
kelerindeki dengesizlik ve hızlı değişen politik koşullar dikka-
te alındığında, bugün ülkeyi terketmek zorunda kalan birinin, 
bir süre sonra ülkede yönetici olabileceğini düşünmek pekala 
mümkündür. Bir dönem Fransa’da iltica yaşamı sürmüş olan 
bu kişi, Fransa’ya özel bir yakınlık duymasa bile, önemli bir dış 
politika sorununda ya da bir devlet ihalesinde Fransa’yı tercih 
etmeye daha yatkın olacaktır.

Benzer bir tutum ABD, İngiltere ve Fransa tarafından yıl-
larca yüksek öğrenim yapmak isteyen yabancı öğrenciler için 
de uygulanmıştır. Bu ülkelerden birinde yüksek öğrenim yapan 
ve yıllar sonra da geldiği ülkede yönetici olan birinin, dilini bii-
diği ve eğitim gördüğü ülkeye daha yakın olması doğal olacak-
tır.

Almanya’da yüksek öğrenim görmüş olan Mesut Yılmaz, 
böyle örneklere çok az sahip olan bu ülke için bir de bu yönden 
önemlidir.

Mesut Yılmaz Almanya’ya yakın geçmişinden olsa gerek, 
bilinen bir gerçeği ilk kez açık olarak söyledi: Almanya, Türkiye 
için en önemli ülkedir! İki ülke arasındaki yüksek ticaret hacmi, 
Almanya’nın Avrupa Birliği içindeki önder konumu, bu ülkede 
yaşayan 2.5 milyon civarındaki Türkiyelinin yanısıra, Almanya 
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verdiği krediler ve yaptığı yatırımlarla birlikte askeri yönden 
de Türkiye’yi en çok destekleyen ülkedir. Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti ordusundan kalan çeşitli silahların hibe edilme-
sinin yanısıra, Almanya Türk güvenlik birimleri için önemli bir 
eğitim yeridir. Özel tim’in Almanya’da eğitilmiş olduğu çeşitli 
kereler açıklandı. Yıllardan beri Hamburg’da Türk subaylarının 
eğitiminin yapıldığı da biliniyor. Belki az bilinen, Türkiye’de bir 
süreden beri toplumsal olaylarda kullanılan köpeklerin de Han-
nover civarında eğitildiğidir.

Mesut Yılmaz’ın Almanya’dan özellikle PKK ile ilgili talep-
lerde bulunduğu sır değildir. Almanya’nın politikasında önemli 
bir değişiklik yapacağı söylenemez. Kimilerine çelişkili gibi ge-
len çizgisini sürdürecektir: Türkiye’de Kürt sorununa politik bir 
çözüm bulunmasını ve Kürt halkına özellikle kültürel hakların 
hemen verilmesini isteyecektir. İçerde ise PKK’ye karşı sertlik 
çizgisini sürdürecek gibi görünmektedir.

Bu politikada çelişki yoktur. Daha doğrusu, büyük güçle-
rin politikası böyledir. Tıpkı benzer öteki ülkeler gibi Almanya 
burjuvazisi de, önemli bir sorunda tüm taraflara birden oynar. 
Taraflara verdiği önem derecesi farklı olabilir, ama hiçbir za-
man tümüyle bir tarafın yanında, ötekinin karşısında yer al-
maz. Politika yere ve zamana göre değişebilir ve birbiriyle tutarlı 
gibi görünen parçalardan oluşması da gerekmez. Bu bakımdan 
Almanya’nın Ortadoğu’da ya da Avrupa’da Kürtlere karşı izledi-
ği politikayı alıp buradan genellemeler yapmak doğru değildir. 
Ortadoğu’da görece Kürt yanlısı tavır, Almanya içinde de benzer 
bir çizgi izleneceği anlamına gelmez; ya da tersi. Her politika, 
kendi özgülünde ele alınıp değerlendirilmelidir.

Mesut Yılmaz’ın Almanya ziyaretiyle ilgili dikkati çekmesi 
gereken bir başka konu ise, Almanca olarak yapılan basın top-
lantısıdır. Bir ülkeyi ziyaret eden bir başka ülkenin başbakanı, 
basın toplantısını ya da resmi bir açıklamayı (o ülkenin dilini 
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iyi bilse bile) kendi ülkesinin diliyle yapar. Örneğin Gorbaçov iyi 
İngilizce bildiği halde, ABD’deki basın toplantılarını Rusça ya-
pardı. Söyledikleri çevrilirdi. Fransa yöneticilerinden hangisinin 
hangi dili bildiğini bilmiyorum, ama başka bir ülkedeki basın 
toplantılarını ya da resmi açıklamaları daima Fransızca yapar-
lar. Almanya için de durum böyledir.

Kendi dilinde konuşmanın simgesel olmanın ötesinde bir 
önemi yoktur, ama bu bile sözkonusu ülkenin başka bir ülke 
karşısındaki onurunu ve bağımsızlığını gösterir.

Deneyimli bir politikacı olan Mesut Yılmaz’ın bunu bilme-
mesi mümkün değildir.

Basın toplantısında Yılmaz Almanca konuştu ve Türkçeye 
çevrildi. Olur şey değil, ama böyle oldu. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanının konuşması Türkçeye çevriliyor!

Bunun ardından başka toplantılarda Türkiye’nin gücün-
den, Avrupa ülkeleriyle eşit olduğundan, hele eşit taraflar ola-
rak Almanya ile yapılmış olan sosyal güvenlik vb. ile ilgili anlaş-
malara bu ülkenin uyması gerektiğinden istediğiniz kadar söz 
edebilirsiniz. Almanya ikili anlaşmalardan işine gelene uyacak, 
gelmeyene uymayacaktır. Tutumu, Türkiye’nin Almanya karşı-
sındaki konumuna uygundur.

Gerçekler bazan ayrıntılarda ortaya çıkar!

(Özgür Politika, 20 Mayıs 1996) 
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HAKAN DÖNDÜ

Galatasaray’dan İtalya’nın Torino takımına büyük gürül-
tüyle transfer edilen Hakan, gittiği yerde yarım sezon bile oy-
namadan geri döndü. Gerek gidişinde ve gerekse de dönüşünde 
Hakan, bir dönem neredeyse Türkiye’nin en önemli sorunu ol-
muş, çeşitli gazetelerin çabasıyla kamuoyunda günlerce konu-
şulmuştu. Hakan, kendi açıklamasına göre, ülkesinden ayrıla-
madığı, eskiden beri yaşadığı ortama çok bağlı olduğu için geri 
döndü. Bazı spor yazarları Hakan’ı, “Türk futbolcusunun Avru-
pa yolunu kapatmakla” suçluyorlar. Sormak gerekir: Bu yol açık 
mıydı ki?

Hakan’ı tanımıyorum. Belki gerçekten özlemden, belki de 
gittiği yere ayak uyduramadığından geri döndü ama, Hakan ör-
neği Türkiye insanının Avrupa ülkelerinin ortamına ne oranda 
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uyabileceğini göstermesi bakımından aydınlatıcıdır.

Avrupa ülkelerinde özellikle futbolculara iyi para verilir 
ve bilindiği gibi para birçok özlemi bastıran bir araçtır. 33 yıl 
önce Almanya’ya gelen Türkiyeli işçiler de kısa sürede büyük 
bunalıma düşmüşlerdi. Ama para kazanıyorlardı, buraya onun 
için gelmişlerdi ve ülkelerine döndüklerinde bunu kazanma 
olanakları yoktu. Onun için dönmediler. Dahası, onlar Hakan 
gibi önemli bir yerde değil (tanınmış bir İtalyan takımında oy-
namak), toplumun neredeyse en altındaki yerde bulunuyorlar 
ve bu yerlerine uygun işlerde çalışıyorlardı, yine de yabancı top-
luma uymak onlar için daha kolaydı, çünkü toplumla bağları 
fazla değildi. Hakan ve ona benzer örneklerde ise içine girilen 
yabancı toplumla ilişki daha fazladır. Bu nedenle ayak uydur-
mak daha zordur.

Sorun yalnızca başka bir dil, farklı gelenekler ve insan 
ilişkileri değildir. Bambaşka bir çalışma ortamı vardır. O ortam 
yeterli olmayanı hemen kenara ayırır. Sert bir rekabet vardır. 
Ortam palavra tanımaz. Söylediğinizi yapmazsanız ya da oldu-
ğunuzdan oldukça fazla görünmeye çalışırsanız, kısa sürede gü-
lünç duruma düşersiniz. Türkiye’de önemli denilebilecek alan-
larda iyi sonuçlar veren davranış tarzları, Avrupa ülkelerinde 
ters yönde sonuçlanır. Bu nedenle, Türkiye’deki ilişkiler içinde 
başarılı olmak, hiç de Avrupa ülkelerinde başarılı olmak anla-
mına gelmez. Standartlar çok başkadır.

Her hükümet, özellikle son hükümet, ülkenin artan oran-
da Avrupalı olmasıyla övünüyor. İlgisi yok! Tersine, Türkiye bir-
çok yönden Avrupa standartlarından kopuyor.

Örnek yalnız Hakan’mı?

Türkiye’de kaç üniversiteli diploması Avrupa üniversi-
telerinde ciddiye alınıyor? Türkiye’deki kalifiye işçinin meslek 
eğitimiyle, aynı alanda Avrupa ülkelerindeki eğitim arasında 
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korkunç bir fark yok mu? Türkiye’deki kaç öğretim üyesi bir Av-
rupa ülkesi üniversitesine başvurduğu zaman -yer olsa bile- ka-
bul edilir?

Örnekler çoğaltılabilir. Sorun daha ileri standartlar yaka-
lamaktır. Bu ise, her alanda önemli bir altyapıyı zorunlu kılar. 
Anlık başarılarla büyük sevinçlere kapılmak, ancak aşağılık 
komplekslerini bir süre için tatmin eder.

Yanılmıyorsam Murathan Mungan, “İnsan bu ülkede her-
şey olur, ama rezil olmaz” demişti. O kadar hafızasız bir top-
lumuz ki, bugünü kurtarmak yetiyor. Hakan giderken, “futbo-
lumuz Avrupa’yı zorluyordu”. Hakan apar topar döndü, daha 
birkaç ay önce yapılan büyük değerlendirmeler unutuldu. Yeni 
bir günlük başarıya kadar...

(Siyah-Beyaz, 17 Ekim 1995) 
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YENİLEN DÖNERKEN

Geçtiğimiz hafta, Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalizmin 
yıkılması kadar önemli bir olay gerçekleşti: ABD’nin 30 yıldan 
beri Vietnam’a karşı uyguladığı ekonomik ambargo sona erdi. 
ABD şirketleri artık kolaylıkla Vietnam’a yatırım yapabilecekler. 
Coca Cola ve Kentucky Fried Chicken ülkeye girdiler bile. Petrol, 
telekomünikasyon ve diğer alanlarda faaliyet gösteren çeşitli 
şirketler bu kararı beklediklerinden, başkent Ho Chi Minh’de 
ilk bürolarını açtılar ve ortak anlaşmalar imzalamaya başladı-
lar.

Vietnam’a yoğun yabancı sermaye girişi, özellikle 
SSCB’nin dağılmasından (ve Vietnam’a yapılan yoğun ekono-
mik desteğin kesilmesinden) sonra hız kazanmıştır. 1993 orta-
larına kadar Taylan, Hong Kong ve Avustralya firmaları toplam 
2.7 dolarlık yatırım yapmışlardı bu ülkede. Fransa, Japonya, Gü-
ney Kore ve İngiltere’nin toplam yatırımları ise 7 milyar dolar 
tutuyordu.

ABD’nin durumu ise çok başkadır. Sosyalist Kuzey Viet-
nam’a karşı, kukla Güney Vietnam hükümetinin yardımına koş-
muş, bu ülkeye yarım milyondan fazla asker göndermiş, bomba 



79

Yenilen Dönerken

yağdırmış, zehirli gaz kullanmış, ama yine de yenilmekten kur-
tulamamış bir ülkedir ABD. 650 bin VietnamlIya karşılık, 58 bin 
Amerikan askeri ölmüştür bu savaşta. ABD ekonomisi yoğun 
savaş harcamaları nedeniyle büyük bir yük altına girmiş, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan ve doları altınla eşdeğer 
sayan Bretten Woods anlaşmasının yürürlükten kalkmasında, 
doların eski prestijini yitirmesinde Vietnam savaşının büyük 
katkısı olmuştur.

ABD’nin askeri yenilmezliği, uyguladığı tüm vahşete rağ-
men ortadan kalkmıştır. ABD, “Vietnam kompleksi”ni ancak 
Körfez Savaşı’yla atabilmiştir.

Denilebilir ki Vietnam savaşı, 20. yüzyılda komünistleri, 
sosyalistleri, sosyal-demokratların önemli bölümünü ve hatta 
liberallerin bir kısmını bile birleştirebilmiş son olaydır. ABD as-
keri yenilmezliğinin ötesinde politik prestijini de yitirdi bu sa-
vaşta. Napalm kullanıldığı için giysilerini çıkararak çıplak koşan 
bir kız çocuğunun ya da (o zamanki adıyla) başkent Saygon’da, 
caddenin ortasında, yakalanan bir Vietkong gerillasını kafasına 
tabanca dayayarak sorguya çeken emniyet müdürünün fotoğ-
rafları, şimdi bile yüzyılımızın en çarpıcı görüntüleri arasında 
yeralıyor.

Vietnam, Türkiye’ye çok uzak bir ülke. Ama Türkiye dev-
rimci hareketinde, Vietnam savaşının özel yeri var. ABD’nin bu 
ülkede uyguladığı vahşet ve Türkiye’ye büyükelçi olarak atanan, 
önceden. Vietnam’da görevli ve “kasap” diye anılan Commer’in 
arabasının ODTÜ’de yakılması, özellikle üniversite gençliğinde 
anti-emperyalist bilincin güçlenmesinde önemli pay sahibi-
dir.

ABD-Vietnam ilişkilerinin “normalleşmesi” ve ekonomik 
ambargonun kalkması için atılan adımlar yeni değildir. İlk ola-
rak 1987’de, Vietnam hükümeti savaşta kaybolmuş ya da esir 
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düşmüş ABD askerlerinin durumuyla ilgileneceğini açıkladı. 
Konu, ABD hükümeti açısından, Vietnam’la geliştirilecek iliş-
kilerde, ülke içinde özellikle yakınları Vietnam’da ölmüş veya 
kaybolmuş çok sayıda kişinin muhalefetini yatıştırmak için 
önemliydi. 1991’de George Bush, Vietnam yönetimine “ilişki-
leri normalleştirmek” düşüncesini iletti. Temmuz 1993’te Clin-
ton yönetimi, Vietnam’ın IMF’ye olan 140 milyarlık borcunun 
çözüme bağlanması ve ülkenin yeni borç alabilmesi için yeşil 
ışık yaktı. Aynı yılın Eylül ayında, ABD firmalarının uluslararası 
bankalar tarafından finanse edilmiş projelere katılabilmesi için 
izin verildi.

Vietnam’a yönelik 30 yıllık ekonomik ambargonun sona 
ermesini ABD şirketleri de öteden beri istiyorlardı. Vietnam 
neredeyse herşeye ihtiyacı olan büyük bir ülkedir. Eksiği ol-
mayan tek yönü doğal kaynaklarıdır. Başka ülkelerin şirketleri 
Vietnam’a girerken, ambargo nedeniyle ABD şirketleri durumu 
izlemekten başka şey yapamıyorlardı. Örneğin Vietnam hava-
yolları, ambargo nedeniyle dört uçağı Boeing’den değil, Avru-
pa’nın Airbus şirketinden almıştı. Bir Güney Kore firması ülkede 
bir santral ve boru hattı yapımını kapmıştı. Avustralya’nın ANZ 
bankası ülkede çeşitli alanlara yönelirken Bank of America ve 
Citibank bakmakla yetiniyorlardı. Özellikle Japon sermayesinin 
Vietnam’da gittikçe etkinleşmesinden, ABD yönetimi oldukça 
rahatsızdır.

Vietnam’a önümüzdeki iki yıl içinde 2.6, beş yıl içinde 8.2 
milyar dolar ABD sermayesinin gireceği tahmin ediliyor. Ülkede 
herşeye ihtiyaç var. Öncelikle savaşta tahrip edilmiş 400 kadar 
köprünün ve 80 bin km yolun onarılması gerekiyor.

ABD ambargosunun kalktığı tarih de ilginç; Tet’e (Viet-
nam yeniyılı) yakın bir tarih. Savaş döneminde Vietkong, özel-
likle Tet döneminde büyük saldırılar düzenlerdi. 1968 Tet sal-
dırısının savaşın gidişini değiştirdiği ve ardından tüm dünyada 
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“ABD’nin Vietnam’da ne işi var?” sorusunun sorulmaya başlan-
dığı, bugün açıkça kabul edilen bir gerçektir.

Vietnam beş yıldan beri “Çin tipi reform”lara yönelmiş 
durumdadır. Ülkenin yabancı sermayeye açılması, küçük ve 
orta üretime önem verilmesi, çeşitli alanlarda küçük işletmele-
rin serbest bırakılması ve bunların tümünün Komünist Parti’nin 
yönlendiriciliği altında yapılması... Bu politikayı daha önce uy-
gulamaya başlayan Çin’de, üretim büyük oranda artmıştır; ama 
bunun yanısıra enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımında önemli 
bir dengesizlik de ortaya çıkmıştır. Sözde, herşey sosyalizm adı-
na yapılmaktadır, ama ulaşılan sonuçlar da gittikçe sosyalizm-
den uzaklaşmaktadır. Vietnam’da da benzer bir gelişme bekle-
nebilir. Ho Chi Minh kentinde ilk “kızıl milyonerler görülmeye 
başlanmıştır bile. Aylık ortalama ücretin 50 dolar olduğu ülkede, 
bir gecede hem de açıkça bin dolar harcayanlar görülmektedir. 
Rüşvetin, özellikle yabancı yatırımcılarla iş yapılırken yaygın ol-
duğu da söylenmektedir.

Vietnam, Küba olamazdı. Önce, Küba olmak için fazla bü-
yük (nüfusu 70 milyondur). İkincisi; Vietnam’a (Küba’ya karşı 
olduğu gibi) “kesin teslim olmak ya da sıkı bir ambargo” ikile-
mi dayatılmamaktadır. Küba için bu ikilem öylesine kesindir ki, 
aslında neredeyse tüm alanları kapsayan yoğun ABD ambargo-
su olmasa, Küba yönetimi, birçok kazanımı korumakla birlikte 
yine de sosyalizmden daha fazla geri adım atacaktır.

Üçüncüsü; Küba’nın tersine Vietnam’da devrimden sonra 
önemli bir altyapı kurulamamıştır. Savaş 1975’te bitti ve geride 
galip ama neredeyse tümüyle yıkılmış bir ülke kaldı. Küçücük 
bir ülke olan ve devrimden sonra yoğun SSCB desteğiyle dev-
rimini ilerletebilmiş Küba, bu destek kalkınca nasıl büyük bir 
sıkıntıya düştüyse; aynı durum Vietnam için de söz konusudur. 
Bu ülkelere “şunu yapın, bunu yapmayın” diye akıl vermek ko-
laydır, ama mevcut dünya şartlarında sosyalizmden geri adım-
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lar atmaktan başka yolları, şimdilik bulunmamaktadır. Önemli 
olan, geri adımlarla basılan yerde tutunabilmektir. Bunun ne 
oranda yapılabildiğini yakın gelecekte göreceğiz. Vietnam için 
ilginç bir başka konu da; ABD’nin tüm vahşetiyle karşılaşan ve 
savaşta onu yenen kuşakla, ABD ile ekonomik ilişkiler geliş-
tirmeye çalışan kuşağın, hemen hemen aynı olmasıdır. Arada 
onyıllar yok. Savaş 1975’te bitti. O zaman 20-30 yaşında olan-
lar, bugün 40-50 yaşındadır. Bunun bir nedeni Vietnam’ın için-
de bulunduğu büyük ekonomik zorluklar ise, öteki nedeni de 
bizlerden çok farklı ve kolayca anlayamayacağımız bir kültüre 
sahip olunmasıdır.

Yıllar önce, uzun süre Vietnam’da bulunmuş bir Sovyet 
teknisyeni, kendilerinin de aradaki kültür farkı nedeniyle sıkın-
tı çektiklerini anlattıktan sonra şöyle diyordu:

“Örneğin bizde iki araba çarpışınca şoförleri (tıpkı sizde 
olduğu gibi) bağırıp çağırır, hatta kavga ederler. Vietnam’da ise, 
birlikte arabalarının haline bakıp gülüyorlar.”

ABD’ye karşı savaşmış, yıllarını düşmanı yenmek için or-
manda geçirmiş, savaştan sonra okuyup elektronik mühendi-
si olmuş bir Vietnamlı ise ülkenin karşısındaki gerçeği bir TV 
programında şöyle anlatıyordu:

“Savaşı kazandık. Ama ömür boyu bunun anısıyla yaşaya-
mayız. Savaş geride kaldı. Şimdi üretim zamanıdır.”

Asıl sorun da burada yatmaktadır.

(Özgür Ülke, 14 Şubat 1994) 
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70 YIL SONRA...

Böyle bir patlama bekleniyordu. İnsanlığın 20. yüzyıldaki 
en büyük deneyi, yıkılan sosyalizm üzerine yazılmış yüzlerce 
makale, broşür ve kitap. Dahası, 8 ciltlik “Marksizmin Eleştirel 
Sözlüğü”nün artık eskidiği düşünülerek, sosyalizmin 20. yüz-
yıldaki kuruluşundan yıkılışına deneyimini de içerecek 6 cilt-
lik “Marksizmin Eleştirel-Tarihsel Sözlüğü”nün yayınlanmaya 
başlaması ve kuşkusuz bunu izleyecek başka çok kitaplı seri-
ler...

Çok değil, daha on yıl öncesinde bile, Marksizmin teorisi 
ve pratiği ile ilgili kitapları okumak önemli bir sorundu.

Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve komünist 
partileriyle ya hiç bağı olmamış (ya da artık olmayan) sol aydın-
lar; kitaplarında Marksizmin çeşitli alanlarına yönelik önemli 
sorular sorarlar ve yanıtları da genellikle teorinin dışında (ba-
zan da uzağında) ararlardı. Çok öğretici olan bu kitaplarda savu-
nulanların doğruluk derecesini değerlendirmek, biraz da yaşa-
nan dönemin özellikleri nedeniyle, hayli güçtü.
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Eski sosyalist ülkelerde yine Marksist teori ve pratik hak-
kında yayınlananları okumak ise, bir süre sonra sıkıntı verirdi; 
çünkü aynı şeyin değişik biçimlerde anlatımından başkası bu-
lunmazdı bu kitaplarda. Özellikle eski Sovyet yazarlarının Le-
nin’den neden bu kadar çok ve uzun alıntı yaptıklarını merak 
ederdim. Meğer “üretkenlikleri” yazdıkları sayfa sayısıyla (alın-
tılar dahil) ölçülürmüş!

O yıllarda sosyalist bir ülkeyi (kafası bu yazılanlarla dolu 
olarak) ziyaret eden ve görebildikleri çok sınırlı olmasına karşın 
biraz gözlem yeteneği olan bir kişi, büyük bir şaşkınlığa düşerdi. 
Teori ile gerçekte yapılan arasında çok az ilişki vardı. Bu du-
rumda ya kafada sorular kalmasına karşın görülenler üzerinde 
fazla düşünülmez, ya belirsiz bir arayışın içinde kaybolunur ya 
da tüm inançlara sırt dönülürdü. Devam edenler, duruma uy-
gun, kendilerini rahatlatacak bir açıklama bulurlardı genellik-
le.

1989 ve sonrasında tarih, birkaç yıl içinde, günü kurta-
ran “duruma uygun” açıklamaların sorunları biriktirip hızlı bir 
çöküş getirdiğini gösterdi. Çavuşesku’nun, Honecker’in, eski 
SSCB’de ve Arnavutluk’ta sosyalizme gerçekten inanan yöneti-
cilerin değişmenin ve çöküşün hızı karşısında gösterdikleri bü-
yük şaşkınlık samimidir. Almancada “Realitatsverlust” diye bir 
sözcük vardır; gerçeklik duygusunu kaybetmek. Yaygın olarak 
ne zaman başladığını belirlemek zordur, ama 199O’lı yıllarda 
dünyanın çeşitli ülkelerindeki komünistler (hala) bu duygunun 
etkisi altındadır.

Günümüzde dünya komünist hareketinin, ülkelere göre 
değişmekle birlikte, en büyük sorunu budur. Hızlı bir şekilde 
öğrenmek, sosyalizmin tarihsel deneyimi ve teorinin çeşitli so-
runları üzerine üretilmiş yığınla yazıyı okuyup değerlendirmek 
yetmiyor. Ne bulunacağı büyük oranda ne arandığına bağlıdır. 
Ne görüleceği, nasıl bakıldığı ile doğrudan ilgilidir. Gerçeklik 
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duygusu kazanılmadan yoğun olarak öğrenmek, ancak yüzlerce 
yazının arasında kendini kaybetmeyi getirir.

Komünistler bir “ütopya“ya sahiptirler. Günlük gerçekçi 
değildirler. Onları tehlikeli yapan “gerçekçi ütopyacılar” olma-
larıdır. “Ütopyalar”ın nasıl gerçekleştirilebileceğini, bunun için 
nereden ve nasıl başlamak gerektiğini bilirler. Nasıl bir sosya-
lizmden çok, bulundukları dünya ve ülke koşullarında sosyaliz-
min hangi özelliklere sahip olarak gerçekleşebileceğini ve bura-
dan “ütopya”ya nasıl ilerlenebileceğini düşünürler.

Kolay değil! Hele de eski sosyalist ülkelerdeki komünistle-
rin işi, hiç kolay değil! Geçmişteki uygulayıcılar olarak büyük bir 
tarihin olumlu ve olumsuz yükünü en çok onlar taşıyorlar. Te-
orik hazırlıkları, yakın geçmişte görülen birçok yapıtta olduğu 
gibi “klasik” olarak iyidir, ama ne yaşanılan tarihi, ne de bugü-
nü ve geleceği açıklamakta yeterlidir. Yeni Dünya Düzeni daha 
yerleşemeden çökmüş durumdadır. İnsanlar büyük umutların 
ardından büyük tepki duydukları kapitalizme karşı sola kayı-
yorlar. Hemen tarihi ve bugünü açıklayan bir şeyler söylenmesi 
gerekiyor.

Durum eski SSCB ve Doğu Avrupa’nın eski sosyalist ülke-
lerindeki komünist hareket içinde yaklaşık olarak böyledir. Çe-
şitli adlar altındaki bu partilerin devraldıkları teorik miras dü-
şünüldüğünde durumun anlayışla karşılanması gerekir. Kimisi 
Mao’yu, kimisi Stalin veya Kruşçev’i keşfedecek ve duydukları 
ilk açıklamayı, üzerinde fazla düşünmeden kabul edeceklerdir. 
Böylece hem bir süre için kendilerini rahatlatacak ve hem de 
yanlış (veya çok eksik) bile olsa hemen bir açıklama yapılması-
nın gereği yerine getirilmiş olacaktır.

Bunlar geçici şeylerdir. Öğrenildikçe, yaşanılan tarihsel 
süreç daha iyi değerlendirildikçe düşünceler değişecektir.

Garip olan, dünyanın bazı ülkelerindeki (Türkiye de dahil) 
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sosyalist hareketin bu konudaki tutumudur. Çeşitli politik grup-
lar, özellikle Rusya’daki komünist ve işçi partilerinin yönetici-
lerinin görüşlerini, onlarla yapılmış söyleşileri yayınlıyorlar. Bu 
birşey değil, herkes kendi ideolojik konumuna uygun bir parti 
ve yönetici de buluyor Rusya’da. Böylece geçmiş, bir kez daha 
tekrarlanmaya doğru gidiliyor: Eskiden SSCB’de, Çin’de veya 
Arnavutluk’ta yazılanlar Türkçeye çevrilir ve bunlar bir de bu 
dilde çarpışırlardı. Şimdi Rusya’daki komünistlerin (veya ken-
dini böyle adlandıranların) görüşleri çarpışıyor Türkçede. Yine 
yazılan onca şeye karşın çok az düşünce üretiliyor. Başkaları, 
üstelik de günlük mücadelenin dolaysız baskısı altında birşey 
ler sunuyorlar, biz de bunlar arasından işimize geleni seçiyoruz. 
Sosyalist teori ve pratiğin böyle gelişebileceğini savunmak (böy-
le yapanlar için bile) herhalde mümkün değildir.

Dünya komünist hareketi (ve bizler de) oldukça zor şartlar 
altında. Büyük olanaklarla zorluklar birlikte yaşanıyor. Bir ben-
zetmeyle şöyle diyebiliriz: Bir devrimci yoğun bir örgütsel pra-
tikten sonra tutsak düşmüştür. Geçmiş mücadelesinde önemli 
kazanımların yanında önemli yanlışlar da yapılmıştır. Kendisini 
yenileyerek geliştirmesi gerekmektedir. Ama öte yandan yoğun 
bir baskı uygulayan cezaevi yönetimi de, en küçük kararsızlığı, 
şaşkınlığı değerlendirmek için bütün dikkatini tutsakların üze-
rine dikmiş beklemektedir. İhanetle mücadeleye devam arasın-
daki çizgi çok incedir. Bu koşullarda geçmişe, doğrusu ve yan-
lışıyla sarılmak da bir çıkış yoludur. İnsanı ayakta tutar, ama 
sorunları biriktirerek erteler. Ötekinin yapılması daha zordur, 
ama gereken de odur.

Bugünkü sosyalist teori bir benzetmeyle, 20. yüzyıl baş-
larında fizikte ortaya çıkan belirsizliği yaşıyor. Teoriye yıllar-
ca egemen olan Newton fiziği, yapılan yeni deneylerden elde 
edilen sonuçları açıklayamamaktadır. Bu teorinin oldukça sı-
nırlı bir açıklama gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Ama yine 
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de, tüm yetersizliğine karşın, az çok bütünsel tek fiziksel teori 
durumundadır. Genel ve özel görelilik kuramı ile parçacık me-
kaniği henüz ortaya çıkmamıştır. Bu koşullarda, fizik gibi açık 
deney sonuçlarına dayanan bir bilim dalında bile, eski teoriye 
sığınan, herşeye karşın onu olduğu gibi savunan “has fizikçiler” 
de vardı!

Lenin 70 yıl önce öldü. Bugün komünist hareket kendisini 
teorinin sınırlarından öteye taşımakla karşı karşıyadır.

Gerçeklik duygusunu yeniden kazanmanın başka yolu 
bulunmamaktadır. Önemli deneylere dayanan bilinenin daha 
öteye götürülmesiyle gerçekleşecektir bu. Ama hiç çekinmeden 
söylemek gerek; yeni, eski teoriyi içerecek ama ondan da hayli 
farklı olacaktır.

Kısacık bir yazının sınırları içinde büyük bir konu, ancak 
çok sınırlı işlenebilir. Tarihin çok hızlı gittiği yılları yaşıyoruz. 
Çöküşler dirilişlere, kesin zaferler yenilgiye dönüşüyor. İşte 
Yeni Dünya Düzeni, işte sosyalizm! Onlar için kullanılan nitele-
meler birkaç yıl içinde yer değiştirmiş durumda. Bu hızın içinde 
başarının yanısıra şaşırmak, savrulmak ve kaybolmak; herşey 
mümkün. Cesaretle, yapmayı denemek zorundayız.

(Özgür Ülke, 24 Ocak 1994) 
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RFKP VE GELECEK

Rusya’da başkanlık seçimleri ikinci turunu Yeltsin, Rusya 
Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) adayı Yuganov’a karşı 14 
puan farkla kazandı. Gerçi ilk turun ardından üçüncü fazla oy 
alan Lebed’in “ulusal güvenlik danışmanı” olarak Yeltsin’in ya-
nına geçmesinden sonra bu sonuç bekleniyordu. Yine de başta 
Clinton olmak üzere çeşitli Batılı devlet başkanları sonuçların 
‘’Rus halkının olgunluğunu gösterdiğini’’ ve ‘’sonucu memnun-
lukla karşıladıklarını’’ açıkladılar. Yuganov’un yüzde 41 oy al-
ması, ikinci turda bile belirgin bir çekişmenin olduğunu göster-
mektedir.

Yeltsin’in seçimleri kazanmasında Batı ülkelerinin ve 
IMF’nin verdiği kredilerin, Clinton başta olmak üzere çeşitli ülke 
başkanlarının Yeltsin’in kazanmasını açıkça istemelerinin ve 
Yeltsin’in televizyonda açık bir denetim kurarak oldukça “de-
mokratik” bir seçim kampanyası yürütmüş olmasının önemli 
payı bulunmaktadır. Bunlar olmasaydı da yine Yeltsin küçük 
bir farkla kazanabilirdi. Dünyanın bugünkü koşulları bir ülkede 
komünistlerin iktidara gelmesi için uygun değildir.
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Sovyet devrimi gerçekleştikten sonra yaklaşık 30 yıl tek 
ülkeyle sınırlı kalmış bile olsa, ardından kuvvetle beklenen Al-
manya ve Orta Avrupa devrimleri gelmemiş olsa bile, geniş bir 
alana yayılan devrimci kabarmanın ortasında başarıya ulaşmış-
tı. İkinci savaş sonrasındaki Doğu Avrupa devrimleri ve Çin dev-
rimi için de aynısı söylenebilir. Bu tarihten sonraki devrimler 
ise artık güçlü bir sosyalist blokun varolduğu koşullarda gerçek-
leşmiştir.

Bugün “Yeni Dünya Düzeni” ideolojik olarak çökmüş ve 
dünyanın her yanında sosyalist güçlerin gerilemesi durmuş ve 
hatta yeni kıpırdanmalar ve yeni gelişme belirtileri görülmeye 
başlamış olsa bile henüz devrimci bir yükseliş sözkonusu de-
ğildir. Rusya’da parlamentodan çok daha önemli olan devlet 
başkanlığını komünistlerin kazanması devrimci yükselişi dün-
ya çapında hızlandırabilirdi, ama bir süre sonra durum tersine 
de dönebilirdi. 1917’den daha da kötü koşullarda iktidara gelen 
komünistlerin başarısız olmaları durumunda, bunun dünya ça-
pında kötü etkileri olurdu.

Rusya’da komünistlerin konumuyla ilgili olarak iki olguya 
dikkat etmek gerekir:

Birincisi; Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Macaris-
tan ve Polonya’daki gibi “eski komünistlerden oluşan bir parti 
değildir. Polonya’da sözkonusu parti adayının, Walesa karşısın-
da devlet başkanlığını kazanması ve her iki ülkede de eski ko-
münistlerin hükümet ortağı olmaları çeşitli emperyalist ülkeleri 
hiç endişelendirmemektedir. Tersine, ülkelerinde büyük tepki 
yaratan acemi liberaller yerine, yönetmeyi bilen ve kendileri-
ni artık sosyal-demokrat olarak tanımlayan eski komünistlerin 
yönetime gelmelerini memnunlukla karşılamaktadırlar.

Rusya’da durum böyle değil. Polonya’daki eski bir komü-
nist bakan (şimdi devlet başkanı) olan Kwasniewski’nin Rusya 
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uzantısı yaratılamamıştır. Rusya’daki en ılımlı solcu bile, Doğu 
Avrupa’nın eski komünistlerinden daha soldadır.

Rusya’da komünistlerin açık farkla en büyük partisini 
oluşturan RFKP’nin kendisini KP olarak tanımlaması bile olduk-
ça önemlidir.

İkincisi; RFKP’nin görüşleri çeşitli yönlerden beğenilme-
yebilir ve eleştirilebilir. Eğer bu parti iktidara gelseydi, yeni tür 
bir NEP’ten daha ileri bir uygulamayı -en azından bugünkü ko-
şullarda- yapamayacaktı. Ankara’da Ayraç Yayınları tarafından 
yayınlanan RFKP Programı, yeni unsurlar da içeren ama olduk-
ça genel ifadelerle doludur. Dünyada devrimci bir yükseliş ger-
çekleşse ve RFKP de iktidar olsa bile, bu genelliğin içinin nasıl 
doldurulacağı belli değildir. Bunu sadece başkalarının değil ken-
dilerinin de bilmediği söylenebilir.

SBKP, Gorbaçov’a karşı yapılan darbeye katıldığı gerek-
çesiyle 1991 sonunda yasaklandı. Tüm dünyada komünistler, 
özellikle de Rusya komünistleri her fırsatta lanetlendiler ve 
kendisini bu partinin devamcısı olarak gören RFKP dört yıl son-
ra iktidarın eşiğine geldi. Bu hızlı gelişmede halkın kapitalizm 
karşısında uğradığı büyük hayal kırıklığı belirleyici olmuştur, 
ama konunun bir başka yanı daha vardır:

Rusya komünistleri dünyanın diğer ülkelerindeki komü-
nistlerin karşısındaki sorunlardan bağışık değildir. Komünist 
teorinin neredeyse her konuda elden geçirilmesi ve dünyada 
uzun zamandan beri ortaya çıkmış olmalarına rağmen gere-
ğince değerlendirilmemiş çeşitli veriler de dikkate alınarak ye-
niden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu büyük bir iştir. Rusya 
komünistleri ise yasaklanmanın ardından toparlanma ve ye-
niden örgütlenme çabası içinde, bırakalım yeni konuları, eski 
SSCB’nin tarihini bile yeterince değerlendirememişlerdir. Gerçi 
RFKP öteki örgütlere göre tarihi değerlendirmede daha tutar-
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lıdır, ama bu onun çeşitli konularda bulduğu ilk açıklamaya 
sarılmasını engellememektedir. Yıkılışın ardından kendilerini 
iktidarın eşiğinde buldular, açıklamalar yapmaları gerekiyordu 
ve yaptılar. SBKP tarihindeki çeşitli önemli olayları ve perestroy 
kanın başarısızlığını, parti içindeki iki çizginin mücadelesine 
ve önderliğin ihanetine bağlamak hiç açıklayıcı değildir. Böy-
le bir “açıklama”, neden bütün eski sosyalist ülkelerde benzer 
gelişmelerin ortaya çıktığını, iki çizgi mücadelesini neden hep 
burjuvazinin kazandığını ve toplumda bu kadar geniş bir mu-
halefetin nasıl oluştuğu sorularını yanıtsız bırakır. Ancak içinde 
bulunduğu koşullar nedeniyle, RFKP’nin bu tür açıklamalarını 
normal karşılamak gerekir. Gelecekte herhalde daha soğukkanlı 
ve objektif değerlendirmeler yapılacaktır.

RFKP’nin başarısı büyük oranda koşulları değerlendire-
bilen pratik politika yapabilmesine bağlıdır. “Önce temel teo-
rik sorunları çözelim” gibi bir değerlendirme yapmamışlardır. 
Yapamazlardı da. Politika kimseyi beklemez. Rusya’daki mafya 
kapitalizmine tepki o kadar büyüktür ki, RFKP hızla toplumsal 
muhalefetin önderliğine yükselmiştir. Son seçimin kaybedilmiş 
olması bu gerçeği değiştirmez.

Bu durum (önemli farklılıkları bir yana bırakırsak) Al-
manya’daki Demokratik Sosyalizm Partisi’nin (PDS) yükselişine 
benzemektedir. PDS yeni kurulan partiler içindeki en talihsiz 
partidir, çünkü üye bileşimiyle eski Demokratik Almanya’daki 
iktidar partisinin devamıdır ve DAC de F. Almanya’ya teslim 
olup, katılmış bir ülkedir. PDS buna rağmen eski DAC’yi oluştu-
ran Doğu eyaletlerinde kitle partisi olmak özelliğini korumakta-
dır. Birçok konuda görüşleri bulanıktır, içinde “komünist plat-
form”un yanısıra kendilerini “gerçek sosyal-demokrat” olarak 
tanımlayanlar da vardır. PDS’in başarısı kapitalizmin yarattığı 
düş kırıklığı ve tepki koşullarında, iyi günlük politika yapabil-
mesine dayanmaktadır.
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Bu anlamda RFKP’nin bugünkü gücünün sağlam bir te-
mele dayanmadığı söylenebilir. Tıpkı sosyalizm karşıtlarının 
perestroyka döneminde toplumsal muhalefeti iyi değerlendir-
miş olmaları gibi, mafya kapitalizmine karşı büyük tepkiyi iyi 
yönlendirmektedirler. Ama dış destekleri yoktur, tersine dün-
yanın en güçlü ülkeleri rakiplerinin yanındadır. Bu bakımdan 
zamanı iyi kullanabilirlerse, görüşlerinin içini doldurabilirlerse, 
şu anda iktidara gelmemiş olmaları daha iyi olmuştur bile de-
nilebilir. RFKP halk muhalefetinin temsilcisi durumundadır ve 
bu konumunu güçlendirerek sürdürmelidir. Seçim sonuçlarının 
açıklanmasından hemen sonra yöneldikleri yeni hedefler de 
bunu yapmaya çalıştıklarını göstermektedir.

Sonuçta kendimize de bakarsak, bir deyimle, “su akacak 
biz bakacak mıyız?” Türkiye devrimci hareketi çok kötü günlük 
politika yapıyor (hatta yapmıyor); önce teorik sorunları çözme-
yi hedefliyor ama bu konuda da (bazı çabalar dışında) önemli 
gelişmeler sağlayamıyor. Ulaşılan en ileri nokta “neyin yapıl-
maması gerektiğini öğrenmektir. Bu fazla bir anlam taşımıyor. 
Nelerin yapılmaması gerektiğini bilmek, nelerin yapılması ge-
rektiğini bilmek anlamına gelmiyor. Üstelik yapılmaması ge-
rekenler bitmiş de değil, sürekli olarak yenileri ortaya çıkıyor. 
Burada şu kadarı söylenebilir: Teorik gelişme konusunda artık 
daha somut olmak gerekiyor. Bunu yapamadan başkalarının 
görüşlerinin sosyalizme ne kadar yakın olduğunu incelemek ve 
eleştirmek hiç ama hiç gerçekçi değildir.

(Özgür Politika, 8 Temmuz 1996)
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YAZILAN TARİH, YAPILAN TARİH

Dünya’da Moskova’daki Mayakovski Müzesi’nden daha il-
ginç bir müze yoktur sanıyorum. Mayakovski’nin intihar ettiği 
ev, modern bir müze yapılmış. Üzerinde oldukça düşünülerek 
uğraşıldığı iç düzenlemesinden hemen anlaşılıyor. Müzenin 
dışı ise içinden daha ilginç. Bina öyle bir yerde ki, Moskova’da 
müzenin kendisi değil ama bulunduğu yerin adı mutlaka bilinir. 
Lubyanka, yani KGB merkezi.

Dünyada devlet güvenliğiyle ilgili polis merkezinin iç av-
lusunda olan bir müze herhalde yoktur. KGB merkezi müzenin 
çevresini kuşatacak şekilde sonradan yapılmış veya eskiden 
beri varolan bina, sonradan merkez olarak seçilmiş olsa gerek. 
Geniş bir alanda artık kaidesi boş duran Cerzinski anıtına bakan 
görkemli bir bina bu. Bana yerinin, o yeri belirleyenlerin irade-
sinden bağımsız, simgesel bir anlamı var gibi geldi.

Başka alanlarda olduğu gibi, kültür ve edebiyatta da her-
şeye karışan bir devlet. Araştıran ve yazan insanlara büyük de-
ğer verilmiş. Yapıtlarının satış sorunu yok; on binlerce devlet 
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kitaplığının her birinin bir tane alması bile tirajları Türkiye için 
düşünülemeyecek rakamlara ulaştırmaya yetiyordu. Kültür 
ve sanat adamlarının ucuz ve özel yazlıkları, iyi kazançlı işleri 
vardı. Karşılığında çizilen sınırların dışına çıkmamaları bekle-
niyordu. Bu sınırları aşanların mutlaka sosyalizm düşmanı ol-
maları gerekmediği yeterince açık. Her edebiyat akımının, her 
yazarın, her yapıtın nasıl değerlendirilebileceğine karar veren 
devletin bu alandaki uzmanları sık sık gülünç duruma düştüler. 
Kapitalizmde yabancılaşmayı yapıtlarında en iyi yansıtan yazar 
olarak bilinen Kafka yadsındı bir dönem. 1985’e kadar Türkiye 
Türkçesine en yakın türkçeye sahip olan Azerbaycan’da Türkiye 
kültürüyle yakın bağ kurmak istemek ve hatta bu ülkeye gidip 
gelmek “pan-Türkist” sayılmak için yeterli oldu.

Komünistler, ilericiler, demokratlar her ulusun dil ve 
kültürünü özgürce geliştirmesini savunurlar. Bu alandaki tüm 
kısıtlamaların kaldırılmasını isterler. Öte yandan 1938’de Azer-
baycan alfabesi bir kararla Latin’den Kiril’e çevrildi. Buna yoğun 
bir “pan-Türkizm” kampanyası eşlik etti. O sıralarda çok az olan 
radyo ile Türkiye programlarını dinlemek bile “pan-Türkist” sa-
yılmak için yeterliydi. Dil (özellikle yazı dili), alfabe ve kültür 
devletin ihtiyaçlarına göre belirleniyordu. Bu uygulamayı biraz, 
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasındaki tutumuyla açıklamak 
mümkündür. Sonraki yönetimler de aynı uygulamayı sürdür-
düler.

Başka örnekler de verilebilir ve bunlar yalnız SSCB’ye 
özgü de değildir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Uygurların durumu 
gibi.

Çeşitli Türk cumhuriyetlerinin başkent sokaklarında bir 
şey dikkat çekiyor. Cadde ve sokaklara Gorki, Puşkin vb. gibi 
tanınmış edebiyatçıların adları verilmiş. Güzel bir uygulama 
ancak Kazak, Özbek ve Azerilerin tanınmış ozan ve yazarla-
rının adlarının neden yok denecek kadar az olduğunu da me-
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rak etmeden duramıyorsunuz. Büyük Rus kentlerinin cadde ve 
sokaklarında ise eski SSCB içindeki cumhuriyetlerin tanınmış 
edebiyatçılarının adlarını bulamazsınız. Eski bir uygulama bu 
ve anlıyorsunuz ki Bolşevikler de milliyetçilikten gereken oran-
da kurtulamamışlar.

Ekim Devrimi bugün 75 yaşında. Yarattığı en büyük eser 
SSCB artık yok. Devrimin derin izleri ise tarihte ve günümüz-
de duruyor. O devrimin tarihini öncesi ve sonrasıyla yalnız dar 
anlamda politikada değil, edebiyat ve kültür alanında da her 
yönüyle yeniden öğrenmek gerekiyor. Bilmiyor muyuz, bugüne 
dek öğrenmedik mi? Evet, ama oldukça eksik olarak. Yapılan ta-
rih, yazılandan farklı çünkü. Sadece SSCB’de değil, başka ülke-
lerde de. Tarihi yapanların aynı zamanda nasıl o tarihsel koşul-
ların tutsakları olduklarını da öğreneceğiz yapılan tarihte.

İsteyen, yapılan tarihi sosyalizmin ne kadar kötü olduğu-
nu göstermek için kullanabilir. Ben dünyayı devrimci tarzda dö-
nüştürmek iddiasında olanların geçmişi gerçekten öğrenmeden 
bunu yapamayacakları inancındayım. Sosyalizm bunları yaptığı 
için kötüdür mü diyorsunuz? Siz büyüklüğü neredeyse herkes-
çe kabul edilen 1789 Fransız Devrimini gerçekleştirenlerin, mo-
dern kimyanın kurucusu ve pasif bir kralcı olan Lavoisier’i giyo-
tinle idam ettiklerini, karşı çıkanlara da “devrimin kimyacılara 
ihtiyacı yoktur” dediklerini bilmiyor musunuz?

(Özgür Gündem, 8 Kasım 1992) 
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ROSA...

Rosa Luxemburg ve Kari Liebknecht 75 yıl önce, 15 Ocak 
1919’da Berlin’de öldürüldüler. Her yıl Ocak ayının ikinci paza-
rında onbinlerce kişi mezarlarnı ziyaret eder. Bu aynı zamanda 
politik bir gösteridir. Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin son 
yıllarında Rosa Luxemburg özellikle Honecker yönetimi karşıt-
larınca kullanılıyordu. Onun, “Özgürlük, daima başka türlü dü-
şünenin özgürlüğü demektir” sözleri yönetim karşıtlarının bay-
rağı durumundaydı. Federal Almanya’nın DAC’ni yutmasından 
sonra, bu “yönetim karşıtları”, “sosyalizmin ideallerine ihanet 
edildiğini” ileri süren bu insanlar, büyük oranda sosyalizm kar-
şıtları durumuna geldiler. Ya da öyle bir “sosyalizm” savunu-
yorlardı ki, kapitalist rejim koşulları dışında gerçekleşme şansı 
yoktu! Bu örnek, kapitalistler arasındaki çelişkilerin sosyalistler 
tarafından kullanılmasının yanısıra; tersinin, sosyalizm içinde-
ki farklı düşüncelerin de kapitalistler tarafından yoğun olarak 
nasıl kullanıldığının anlaşılması için önemlidir.

Çeşitli sol yayınlarda, “Doğu Avrupa’da sosyalist bir mu-
halefetin bulunduğu, ama çeşitli yöntemlerle bastırıldığı için 
sonunda kapitalizmin kazandığı” savunuluyor. Görülmesi ge-
rekir: Bu “sosyalist” muhalefetin önemli bir bölümünü, farklı 
sosyalizm görünümü altındaki kapitalizm yanlıları oluştur-
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maktaydı. Sosyalist ülkelerde kapitalizme dönüşü savunanlar, 
muhalefetlerini büyük oranda “farklı bir sosyalizm” savunusu 
altında yürütmüşlerdir.

Buradan, şimdiye kadar uygulananın dışında farklı bir 
sosyalizm olamayacağı ya da “reel sosyalizmin” önemli hatala-
rının olmadığı sonucu çıkmaz. Sadece her “sosyalist muhalifi”, 
sosyalist olarak değerlendirmemenin gereği çıkar.

DAC’nin F. Almanya tarafından yutulması ardından dört 
yıl geçti. Luxemburg ve Liebknecht’in anılmasının politik içeriği 
de değişti. Bu yıl, Ocak ayının ikinci pazar günü onbinlerce insan 
geldi mezarlarına. Onlar -düşünce farklılıkları ne olursa olsun- 
en azından sosyalizme yandaş olanlardı. PDS’e yakın “Neues 
Deutschland” gazetesinin belirttiği gibi, “Almanya başkenti bu 
pazar, parlamento dışı demokratik muhalefetin en büyük ve en 
hareketli gösterilerinden birini yaşadı.”

Bu yılki gösteri, August Bebel’in bir sözünü öne çıkarıyor-
du: “Demokrasisiz sosyalizm, sosyalizmsiz demokrasi kadar 
olanaksızdır.” Sosyalizmi demokratik olmamakla suçlayan F. 
Almanya “demokrasisi” için iyi bir belirleme. DAC insanının es-
kiden bir otomobil almak için yıllarca beklemesini eleştirenlere, 
şimdi aynı insanın iş bulmak için yıllarca beklediğini sürekli ha-
tırlatmak gerek.

Rosa Luxemburg, sosyalizm tarihinin en büyük kadınıdır. 
Inesse Armand, Clara Zetkin, Alexandra Kollontay gibi başka 
kadınlar da vardır. Ama hiçbirinin ne teorik yönü Rosa kadar 
güçlüdür, ne de dönemlerinin uluslararası sosyalist hareketi-
nin tanınmış önderlerinden birisi olabilmişlerdir. Luxemburg, 
Almanya doğumlu olmaması, kadın ve Yahudi kökenli olması, 
politik hasımlarınca sürekli kullanılmasına karşın, döneminin 
en büyük sosyalist partisinin, Almanya Sosyal Demokrat Parti-
sinin önderlerinden birisi olmuştur.
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Luxemburg’un sosyalist düşünce içinde, demokratik ku-
rumların azçok yerleşmiş olduğu ülkelerden doğan farklı bir 
geleneği temsil ettiği; Bolşeviklerin özellikle devrimden sonraki 
bazı uygulamalarını (Dumayı dağıtmak gibi) sert bir dille eleştir-
diği biliniyor. Luxemburg’un daha az bilinen yanı ise, onun in-
san olarak verdiği büyük kavgadır. Gerçi 103 mektubunu içeren 
bir kitap “Sevgiliye Mektuplar” adı altında 1984’ten beri çeşitli 
kereler Türkçede yayınlanmıştır, ama O’nun bu önemli yönü 
yine de oldukça geri planda kalır.

1893-1914 yılları arasında hayat arkadaşı, Polonya Krallı-
ğı ve Litvanya Sosyal Demokrasisi Merkez Komitesi üyesi olan 
Jogishes’e yazılan bu mektuplar, dünya tarihinin oldukça fırtı-
nalı bir döneminde kaleme alınmışlardır. Yoğun politik kavga-
lar, Birinci Dünya Savaşı, savaş karşıtı kampanya, tutuklanma, 
yargılanma, hapis, teorik çalışmalar... Bütün bunların ortasında 
Rosa Luxemburg, Jogishes’in aksine, kendisini bir “politik maki-
ne” durumuna sokmayı, politika dışında yaşamının olmamasını 
sürekli reddetmiştir.

Politikanın her türlü kişisel yaşamı dıştaladığını düşünen 
Jogiches’e şöyle yazar:

“Bütün söylediklerine rağmen o eski türküyü çağırmadan 
edemiyorum, kişisel mutluluktan dem vuruyorum gene. Evet, 
lanet olası bir özlem duyuyorum mutluluğa ve kendi payıma 
düşen gündelik tayını koparabilmek için bir eşek inadıyla dire-
neceğim.”

Ortak bir politik amacı paylaşıyor olmak, birlikte olmak 
için yetmez ona. Şöyle yazar:

“Aramızdaki biricik bağ, Dava, bir de eski duyguların anı-
sı. Bu çok acı verici. Burada bütün bunları çok açık anladım. Hiç 
bitmeyen Dava beni iyice bitkin düşürdüğünde, soluğumu tutup 
oturduğumda, ardıma baktım ve farkettim ki, benim evim yok, 
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hiçbir yerde. Kendim olarak ne varım ne de yaşıyorum.”

Politik uğraşı ne kadar yoğun olursa olsun, “kendisi ola-
rak da varolmak ve yaşamak.” Hiçbir zaman salt politik (ya da 
dar politik) insan olmamak... Rosa Luxemburg belki de dünya-
nın en zor işini başarmıştır: Politikada yükseğe çıkarken insan 
kalmak.

Sosyalizmin birey teorisinin olmadığı, sosyalizmin bireyi 
yadsıdığı gibi düşünceleri çok sık duyduk son yıllarda. Ülkemiz-
de, 1975 ve sonrasında, genç yaşta, yetersiz bir eğitim ve kültür 
düzeyiyle kendini yoğun bir politik mücadele içinde bulmuş; 
gücünü yoğunlaştırabilmek için bu nedenle politik kavga dışın-
daki herşeyi yadsımış kuşak için özellikle önemliydi bu “bireyi 
dikkate almayan sosyalizm eleştirisi”.

Deney-sonuç ilişkisinin çok daha açık olduğu fizikte 
bile, bu bilim dalının çeşitli alanlarını bütünleştirebilen bir te-
ori kuramamış insanlık için, içinde bulunulan koşullarda neyi 
istediğimize dikkat etmek gerekmez mi? Fizikte bile henüz 
ulaşmadığına, toplumsal ve bireysel yaşamın başlıca tüm alan-
larını bütünleştirmekte nasıl ulaşabilecektir insanlık? Hiçbir 
teori (sosyalist teori de dahil), insanlığın ulaştığı genel gelişme 
seviyesinin üzerinde şeyler üretemez. Ancak politik mücadele 
içinde (sadece dar politik anlamda değil) gelişebilen insan, Rosa 
Luxemburg gibi, iç çatışmaları ve yetersizlikleri olsa da, politik 
mücadele ile hiç de ters düşmeyen, tersine insanı daha sağlam 
ve dayanıklı kılan “kendisi olma”yı başarabilir.

Bunu başarabilmek için, sosyalizmin sosyal ve bireysel 
yaşamın tüm önemli alanlarını kucaklayan bütünsel bir teoriye 
ulaşmasını beklemek gerekmiyor.

(Özgür Ülke, 17 Ocak 1994)
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HİROŞİMA’DA ÖLELİ OLUYOR 50 YIL KADAR

50 yıl önce, 6 Ağustos 1945’te, bir Amerikan B-29 savaş 
uçağı “Little Boy” adlı 20 kilotonluk bir atom bombasını Hiroşi-
ma’ya attı. 70 bin kişi hemen, 130 bin kişi sonraki aylar içinde 
-radyasyon ve yanıkların etkisiyle- öldü. Atom bombası, üç gün 
sonra, bu kez Nagazaki’ye atıldı. Ardından Japonya teslim oldu 
ve 2. Dünya Savaşı sona erdi.

Hiroşima’ya atılan bomba yarattığı dehşet, korku ve se-
vincin yanısıra kendinden sonraki uluslararası ilişkileri ve genel 
olarak tarihin akışını önemli oranda etkiledi.

Bomba Neden Atıldı?

Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının savaş 
koşullarında olunsa bile gerekip gerekmediği, bugüne kadar çok 
tartışıldı.

“Bombanın kullanılması gereksizdi” düşüncesini savu-
nanlara göre: Avrupa’da savaş 8 Mayıs 1945’te, Almanya’nın 
teslim olmasıyla bitmişti. Pasifik’te Japonya ile yürütülen savaş 
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ise bu ülkeyi tükenmenin eşiğine getirmişti. Özellikle yangın 
bombası kullanılarak yapılan hava saldırıları, Japon kentlerini 
neredeyse yerle bir ediyor ve çok sayıda insanın ölümüne neden 
oluyordu. Örneğin: sadece 1945’in Mart ayındaki on gün içinde 
B-29 uçakları, 11.600 çıkış yapmışlar ve bombardıman sonucu 
dört büyük Japon kentinde en az 150 bin kişi ölmüştü. Benzer bir 
olay “Alman Hiroşiması” olarak bilinen Dresden bombardımanı 
için de geçerlidir. Müttefik uçaklarının yangın bombalı saldırısı 
sonucu kentte, bir gecede yaklaşık 100 bin kişi hayatını yitir-
mişti.

Ardından Sovyetler Birliği Japonya’ya karşı savaşa girmiş 
ve Mançurya’yı işgal etmişti. O zamanki İngiliz ve Amerikan is-
tihbarat örgütlerinin raporları, Japon ordusunda “Yenildik, bari 
kendimizi pahalıya satalım” düşüncesinin yaygınlaştığını ve 
bunun yanısıra, özellikle bir kesim tarafından teslim olarak sa-
vaşı bitirmenin de ciddi biçimde düşünüldüğünü yazmaktadır. 
Hatta İmparator Hirohito da bu görüştedir.

Bu koşullar altında, en fazla birkaç ay sonra teslim olacak 
bir ülkeye atom bombası atmak, o günün savaş mantığında bile 
gereksizdir.

Atom bombasının kulanıllması gereğini savunanlar ise 
şunları söylemektedir: “Bomba savaşın erken sona ermesini 
sağlayarak en az 200 bin ABD askerinin hayatını kurtarmıştır. 
Buna savaşta ölecek Japon askerlerini de eklersek, sayı daha 
da artar. Bomba, askerimizi korumuş ve savaşta daha fazla can 
kaybını önlemiştir.”

Tahmin edilebileceği gibi bu düşünceyi savunan, başta 
atom bombasının atılması kararını veren zamanın ABD Başkanı 
Harry Truman’dır. Aynı görüş sonraki tüm ABD yönetimlerince 
savunulmuştur. Örneğin Clinton da, 7 Nisan 1995 tarihli açıkla-
masında, Truman’ın bombanın kullanılması için verdiği kararın 
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doğru olduğunu belirterek, “ABD, Japonya’dan 2. Dünya Sava-
şı’nın sonunda Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atıldığı 
için özür dilemek durumunda değildir” dedi.

Masrafın Karşılığının Görülmesi Gerekiyordu

ABD’de bomba yapımı konusunda, çoğunluğu Nazilerden 
kaçmak zorunda kalmış bilimadamları, yıllardan beri yoğun 
olarak çalışıyorlardı. Bilimadamları bombanın daha sonra Ja-
ponya’ya karşı kullanılacağı konusunda hiçbir fikir sahibi değil-
lerdi. Hatta Japonya akıllarına bile gelmiyordu. Onların korku-
su, Alman fizikçilerinin kendilerinden önce bombayı yapmayı 
başarmasıydı.

ABD, “Manhattan Projesi” adı verilen atom bombası yapı-
mına -o zamanın parasıyla- 2 milyar Dolar yatırmıştı. Bomba ilk 
kez 16 Temmuz 1945’te, ABD’nin New Mexico eyaletinde, çölde 
başarıyla denendi. Ama bu işe korkunç bir para yatıranlar, so-
nucu daha somut olarak görmek istiyorlardı. Hiroşima ve Naga-
zaki bu somutluğu sağlayacaktı.

ABD’nin Gücünün Sergilenmesi

ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan dünyanın ekonomik ve askeri 
alanda en güçlü ülkesi olarak çıktı. Bu gerçeğin bütün dünyaya 
gösterilmesi gerekti. Hiroşima ve Nagazaki bu anlamda açık bi-
rer güç gösterisidir.

Avrupa’da savaş bittikten sonra, 17 Temmuz - 2 Ağustos 
tarihleri arasında Potsdam’da yapılan, Stalin ve Truman’ın da 
katıldığı konferansta, savaş sonrasının dünya düzeni en önemli 
konu idi. 16 Temmuz’da bomba denemesinin başarıyla sonuç-
landığını öğrenen Truman’ın konferanstaki tavırlarının birden-
bire değiştiğini, katılan herkes farketmişti.

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalar bir anlamda Sov-
yetler Birliği’ne karşı da atılmıştır. Bu konuda gerçekçi olan ABD 
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tarihçileri bile, yıllar sonra yayınlanan araştırmalarında, “Bom-
ba olmasaydı, SSCB İle başa çıkmak çok zor olurdu” demişlerdi. 
SSCB de bir süre sonra atom bombası denemelerine başlamıştır, 
ama bir dönem bombadaki ABD tekeli dünyaya yeni dönemde 
gücün kimin elinde olduğunu açıkça göstermiştir.

Atom bombasının hedefinin bir anlamda Sovyetler Birliği 
olduğu görüşü, yıllarca sosyalistler tarafından savunulmuştu. 
Şimdi, Hiroşima’nın 50. yılında bu düşünce, sosyalist düşüncey-
le ilgisi olmayan çeşitli kişi ve kuruluşlarca da kabul görmekte-
dir.

Şimdi Hiroşima ve Nagazaki’nin oldukça az bilinen bir ya-
nına geliyoruz. Bomba, neden Japonya’da kullanıldı? Soru abes 
görünebilir. Almanya, Mayıs 1945’te teslim olmuş ve savaş Av-
rupa’da bitmişti. Japonya dışında kullanılabileceği başka ülke 
yoktu.

Atom bombasının yapımında görev alan bilimadamların-
dan J. Robert Oppenheimer, Hiroşima’ya atılan bombanın etki-
sinin her çeşit tahminin ötesinde olduğunun anlaşılmasından 
sonra, aynı gece şunları söylüyordu: “Ne yazık ki bomba Alman-
ya’ya karşı kullanılacak bir zamanda yapılmadı.” Aynı Oppen-
heimer, Nagazaki’ye de bomba atıldıktan sonra, “Ellerim kanlı-
dır!” diyecekti. (Der Spiegel, 30/1995)

Atom bombası Almanya teslim olduktan sonra hazır ol-
muştu. Ama biraz geçmişe gidilecek olursa, bombanın yapımı 
süresince, o zamanki ABD Başkanı Roosevelt ve İngiliz Başba-
kanı Churchill arasında yapılan görüşmelerde olsun, ABD ge-
nelkurmayının bomba için hedef seçiminde olsun, düşünülen 
tek yer Japonya idi. Neden Almanya değil de Japonya? Alman-
ya savaşan rakip ülkeler arasında teknik yönden en güçlü (ve 
hatta bombayı önce yapabilir diye telaşlanılacak kadar güçlü) 
olmasına karşın, atom bombasının Almanya’da kullanılma-
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sı hiç düşünülmemiştir. Sonradan yayınlanan çeşitli görüşme 
protokollerinde ve diğer belgelerde sürekli olarak Japonya’nın 
adı geçmektedir.

Neden Japonya?

Başlamadan önce, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Pe-
arl Harbour’a yapılan baskın nedeniyle Japonya ile özel bir he-
sabının bulunduğunu belirtmek gerekir. Aşağıda açıklanacak 
nedenlerle, Japonya’nın ABD’ye savaş ilan etmeden Pearl Har-
bour limanını basarak Amerikan askerini öldürmesinin ABD’de, 
askeri boyutları çok aşan etkileri olmuştur (Belki de bu neden-
le sözkonusu baskın, birçok tanınmış Hollywood filmine konu 
oldu).

2. Dünya Savaşı öncesinde Uzakdoğu Asya ve çevresi han-
gi görünümdeydi? Emperyalizm çağında bulunuluyordu, ama 
dünyanın büyük bölümünde egemen olan, halen klasik sömür-
gecilikti. Yeni sömürgecilik, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra klasik 
sömürgeciliğin çöküşüyle birlikte, “bağımsızlığına kavuşmuş 
devletlerle kurulan ekonomik ilişkiler aracılığıyla egemen ola-
caktı.

2. Dünya Savaşı öncesindeki sömürgecilik açık bir ırk ay-
rımını da içeriyordu: Sömürgeciler beyazdı, sömürge halkları ise 
başka ırklardan. Bu koşullarda Uzakdoğu’da Japonya’nın güç-
lenmesi ve başka ülkelere yayılmaya başlayacağını gösterme-
si, en başta sömürgecileri rahatsız ediyordu. Kaybedilen toprak 
geri alınabilirdi ama yıkılan imaj düzeltilemezdi. Başka ırktan 
bir devlet beyazlara kafa tutuyor, “sömürgecilikse onu biz de 
yaparız” tutumuna giriyor ve bu tutumunu da hayli tehlikeli bir 
askeri güçle destekliyordu.

“Living Marxism” dergisinin editörü Mick Hume’un, Al-
manya’da çıkan “Novo” dergisinde “Hiroşima: Beyazların Bom-
bası” başlıklı bir yazısı yayınlandı. Hume bu yazısında, çeşitli 
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kaynaklara dayanarak “Neden Japonya9” sorusuna yanıt arı-
yor.

Pasifik’te Japonya’ya karşı savaşın başlamasından üç yıl 
önce, 1938’de, sonradan İngiltere Dışişleri Bakanı ve Başbaka-
nı olacak Antony Eden şöyle demişti: “Uzakdoğu’da beyaz ırkın 
otoritesinin etkinleştirilmesi gerekiyor.”

Bir yıl sonra Çin’deki bir İngiliz diplomatı olan Frederick 
Maze, yaklaşmakta olan savaşı şöyle tanımlamıştı: “Bu savaş 
sadece İngiltere’ye karşı Japonya değil, beyaz ırka karşı sarı ırk 
demektir.”

Klasik sömürgeciliğin yarattığı bir “aşağı ırklar” anlayışı 
vardı. Beyaz ırkın askeri, diplomatik ve benzer alanlardaki üs-
tünlüklerine inandırılmıştı. Bu nedenle olsa gerek, savaş baş-
ladığında ve Hong Kong’daki İngiliz garnizonu Japon uçakları-
nın saldırısına uğradığında, oradakilerin çoğu uçakları Alman 
pilotların kullandığını düşünmüşlerdi. Çünkü Japonlar böyle bir 
savaşı yürütemezlerdi.

O dönem Batı liberalizminin en önde gelen ismi olan ABD 
Başkanı Roosevelt ise şunları söylüyordu: “Japonların kafatası 
uygar beyazlardan 2000 yıl daha az gelişmiştir.”

Bu nedenle Aralık 1941’deki Pearl Harbour baskınının po-
litik yanı, askeri yanından daha öndedir.

Başka örnekler de verilebilir: 13 Mart 1992 tarihli “The Ti-
mes” gazetesindeki bir yazıya göre, Uzakdoğu’da olanlar (İngi-
lizlerin Singapur ve Malaya’da teslim olmaları) ırk ilişkilerinde 
gerçek bir devrimdir. Beyaz ırkın prestiji yerle bir olmuştur.

Japonya da savaş propagandasında aynı konuyu özellikle 
işlemektedir: “Asya AsyalIlarındır!” sözü, Asya’daki İngiliz sö-
mürgeciliğine karşı, açık bir tehdit durumuna gelmiştir. Japon-
ya en büyük İngiliz sömürgesi Hindistan’da ayaklanma örgütle-



106

Bugüne Yolculuk

meye çalışmakta, “insanlık ve özgürlük adına” savaştığını iddia 
eden Batılı güçlerin sömürgeciliğini sergilemekte ve verdiği ör-
nekler ABD’deki siyahların durumuna kadar uzanmaktadır. Ja-
ponya’nın kazandığı askeri başarılar, sömürgelerdeki halkların 
beyaz adamın yenilmezliğine olan inancını sarsmakta önemli 
işlev görmektedir. Japon emperyalizmi Uzakdoğu’da İngiliz ve 
Fransız emperyalizmlerinin yerine geçmek istemekte, bunu 
yapmaya çalışırken kazandığı askeri başarılar ve propaganda-
sıyla da sömürgeciliğin zayıflamasına neden olmaktadır.

Japonya bu anlamda Almanya’dan farklıdır. Almanya 
düşman olsa bile beyazdır, Japonya değil.

Japonlara yönelik “aşağı ırk” imajı, en açık şekilde ABD’de 
görülmektedir. ABD basınında çıkan yazı ve karikatürlerde Ja-
ponlar fare ya da maymun olarak tasvir edilmekte, Hollyvvo-
od’da peşpeşe Japon vahşetini sergileyen filmler yapılmaktadır. 
Japonya’nın ABD için ırksal bir tehlike olduğu açıkça savunul-
maktadır. Pasifik Savaşı’yla ilgili yapılan bir araştırmaya göre: 
Bu dönemde ABD basını daima “iyi Almanlar”dan söz etmekte, 
Hitler’in ve Nazilerin yaptıklarının tüm Almanlara maledile-
meyeceğini yazmaktadır. Japonlar içinse böyle bir şey yoktur. 
Onlar “kötü ırk”tır. Görüldüğü gibi, bir “kötü ırk” belirlemek (ve 
doğal olarak da onu yoketmeyi düşünmek) bu dönemde sadece 
Nazilere özgü değildir. Hitler’in adı çıkmış!

Son örnek göçmenlerle ilgili. Bu dönemde ABD’ye yüzbin-
lerce göçmen geldi. Alman göçmenlerden sadece Nazilerle bağı 
olduğundan kuşkulanılanlar özel yerlerde tutulurken, ABD’ye 
gelen 110 bin Japonun tümü (aralarında ABD vatandaşları da 
vardı) toplama kamplarına alındı. Bu davranışın nedeni şöyle 
açıklanıyordu: “Japon Japondur.”

Bomba, özellikle bu nedenlerle Japonya’ya karşı kullanıl-
dı. Sömürgeci beyazların gücünü kanıtlamak, savaştan sonra 
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bağımsızlık isteyecek sömürge halklar karşısında güç gösterisi 
yapmak, yabancı bir emperyalist rakibi safdışı etmek.

Hiroşima’ya neden atom bombası atıldığı, Sovyetler Bir-
liği’nin savaştan sonraki gücüyle açıklanabilir. Bu bomba aynı 
zamanda, ABD’nin Sovyetlere karşı bir güç gösterisidir. Ama 
üç gün sonra Nagazaki’ye atılan bomba bu şekilde açıklana-
maz.

Hiroşima’dan sonra tüm dünya gibi Japonlar da şok geçir-
mişlerdi. Bombanın dehşetini idrak etmeye zaman bulamadan, 
üç gün sonra İkincisi geldi. Burada dünya politikasıyla ve sava-
şın gerekleriyle açıklanamayacak bir güç gösterisi vardır.

Kanada Başbakanı Mackenzie, “Bomba Avrupa’daki beyaz 
ırka atılmadığı için rahatladığını” söylediğinde, aslında herşeyi 
anlatmıştı.

O Günden Bugüne

Hiroşima ve Nagazaki’den sonra SSCB de atom denemele-
rine başladı ve bombanın tekeli ABD’nin elinden çıktı. Ardından 
hidrojen bombası bulundu. Öylesine güçlü atom silahları yapıldı 
ki, artık Hiroşima’ya atılan bomba çocukların elindeki maytap 
misali hafif kalmıştı. Ardından İngiltere, Fransa ve öteki bazı 
ülkeler de nükleer silahlara sahip oldular. Dünyada tam bir deh-
şet dengesi kuruldu. 1995 yılında çeşitli ülkelerin elindeki atom 
başlıkları şöyle sıralanıyor: Rusya (Beyaz Rusya, Kazakistan ve 
Ukrayna dahil): 10.000, Çin: 284, İngiltere: 24, İsrail: 50-100 arası. 
Ayrıca Hindistan ve Pakistan da atom bombası sahibi.

ABD ve SSCB’nin atmosferde peşpeşe yaptığı denemeler, 
tüm dünyada atom denemelerinin yasaklanması doğrultusun-
da güçlü bir baskı oluşturdu. Özellikle atmosferde yapılan de-
nemeler, çevreye önemli oranda radyasyon yayıyordu. Bu ko-
nuda görüşmeler 1955’te başladı ve 5.8.1963’te karada, havada 
ve sualtında atom denemelerinin yasaklanması anlaşması, üç 
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ülke (ABD, SSCB ve İngiltere) tarafından imzalandı. Anlaşma, 
yeraltında yapılacak denemeleri yasaklamıyordu ve kısa sürede 
100’den fazla ülke tarafından imzalandı. İmza atmayan ülkeler 
arasında Fransa ve Çin de bulunuyordu.

Nükleer denemelerin yasaklanmasının önemli amaçların-
dan biri de, atom silahlarının yayılmasını engellemektir. Bunun 
bir anlamı da şudur: Bazı ülkeler bu silaha sahiptir ve ötekiler 
sahip olmamalıdır. Sözün kısası, nükleer silahların sınırlandı-
rılması ile ilgili olarak yapılan anlaşmalar, bugünkü dünya ko-
şullarında bazı ülkelerin nükleer silah tekellerini korumalarına 
da yaramaktadır. Nükleer silahlara sahip bazı ülkelerin, barışçı 
görünmeleri insanlığı düşündüklerinden değildir. Kendileri bu 
silahlara sahiptir ve başkaları olmamalıdır.

Bu konuda aslında hiçbir ilke de yok. Örneğin: İsrail atom 
silahlarına sahip ve bunlara ABD’nin desteğiyle sahip oldu. 
Aynı ABD, Kuzey Kore’nin nükleer santral kurmasına şiddetle 
karşı çıkmıştır. Neden? Dostlar atom silahlarına sahip olabilir-
ler, düşmanlar asla!

1992 yılında, çeşitli tepkiler nedeniyle yeraltı atom dene-
meleri de durdurulmuştu. 1992-1995 arasında, sadece Çin atom 
denemesi yapmıştır. Fransa’nın atom denemelerine yeniden 
başlama kararı bir dizi başka sonucu da gündeme getirmektedir. 
Nükleer silah üretebilecek potansiyele sahip olan, ama bunu çe-
şitli nedenlerle bugüne kadar yapamamış çeşitli ülkelerin bek-
lemesi için artık bir anlam bulunmamaktadır. “Demokratik” bir 
ülke olan Fransa bile bu denemelere başladıktan sonra, zaten 
“demokratik” olarak nitelendirilmeyen öteki ülkeler neden bek-
leyecektir?

Nükleer silahların sınırlandırılması ancak bir koşulda an-
lam taşıyabilir: Yeni atom denemeleri yapılmayacaktır ve es-
kiden beri bu silahlara sahip olan ülkeler ellerinde bulunanları 
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giderek imha edeceklerdir. Aksi durumda, eskiden beri güç olan 
ülkelerin yeni atom denemeleri yaptığı bir ortamda (bunun ka-
çınılmaz sonucu eldeki silahların modernleştirilmesidir) öteki 
ülkeleri kim ve hangi gerekçeyle tutabilecektir?

Kısa süre önce Güney Kore atom programına başlayacağı-
nı ve yakında nükleer bir güç olacağını açıklamıştı. Hemen ar-
dından onu Tayvan izlemiştir. Herhalde yakında başka ölkeler 
de benzer açıklamalar yaparlar.

Fransa “Pandora’nın kutusu”nu açmıştır.

Paris’teki CNRS bölüm başkanı Prof. Pierre Jaegle, Fran-
sa’nın yeni denemelerle yeni atom silahları geliştirmek istedi-
ğini belirtmektedir. Önümüzdeki 20 yılda, sınırlı nükleer savaşa 
uygun silahların hazır olması beklenmektedir.

Çok değil, bundan beş yıl önce SSCB’nin dağılmaya baş-
lamasıyla birlikte, insanlığın neredeyse süresiz bir barış çağına 
girdiği savunulmaya başlanmıştı. Emperyalist çevreler ve ülke-
mizdekilerde dahil, her çeşit sol dönek tarafından savunulan bu 
görüşe göre, artık bloklararası çatışmalar bitmişti. Dünyamız 
artık, nükleer dehşetin gölgesinde yaşamayacaktı. Bu görüş ge-
çerliliğini beş yıl bile koruyamadı.

Bırakalım Yugoslavya, Çeçenistan, Ruanda, Körfez Sava-
şı vb.’ni, nükleer tehlike de giderek büyümektedir. Hem sınırlı 
nükleer savaşı olanaklı kılacak silahlar geliştirilmekte ve hem 
de nükleer silahlar birbirleriyle her an savaşa girebilecek ülke-
lere kadar yaygınlaşmaktadır.

Sosyalizm yakın bir tehlike olmadığına göre, SSCB artık 
bulunmadığına göre, acaba Fransa nükleer silahlarını neden ve 
kime karşı modernleştirmek istiyor?
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Naziler ve Hiroşima

Yıllar önce, Nazi önderlerinin yargılandığı Nürnberg du-
ruşmalarını anlatan bir film çevrilmişti. Filmde, Nazileri olduk-
ça parlak bir avukat savunuyordu (Maxmillian Shell). Bir gün 
duruşmada, bir Nazi toplama kampında insanların gazla öldü-
rüldükten sonra, cesetlerinin buldozerlerle açılan çukurlara gö-
mülmesi gösterilir. Göring’in morali çok bozulur, ardından avu-
katın Göring’e söyledikleri aydınlatıcıdır:

“Ben size Hiroşima ve Nagazaki’nin, oradaki yanmış in-
sanların fotoğraflarını gösteririm. Onların insanlığı bu mu-
dur?”

Hiroşima’nın 50. yılında Alman sağcıları, Hiroşima ve 
Auschvvitz’in eşdeğer olduğunu savunuyorlar. Vahşet, “Doğru, 
ama bunu ötekiler de yaptı” denilerek haklı gösterilmeye çalışı-
lıyor. Yakın tarihin olaylarına bir bütün olarak bakıldığında şu 
söylenebilir: “Emperyalist ülkelerden birisinin ötekine uygarlık 
ve insanlık dersi vermeye hakkı yoktur.”

Nazilerin vahşetinden ne kadar sözedilse azdır, ama bu 
vahşet, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndaki ABD ve İngiltere’nin so-
ğukkanlı vahşetinin üstünü örtmemelidir.

(SÖZ, 5 Ağustos 1995) 
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FELSEFENİN ÇAĞRISI

Bazan, Türkiye solunda bir ayrılık daha olsa diye düşünü-
rüm. Olanlara yenisini ekleyen türden değil, ilerletici bir ayrılık; 
örneğin felsefi bir temelde. Üzerinde rahatça anlaşabileceğimizi 
sandığımız bu alan -özellikle de diyalektik materyalizm- aslın-
da yıllardır en karışık olan konulardan bir tanesidir.

1987 sonrasında devrimci teorinin hemen her alanı (kapi-
talist ekonominin analizi, sosyalist ekonomi, parti teorisi, dev-
rim stratejisi, sosyalist toplum teorisi vd.) solun belirli bir kesi-
mi tarafından neredeyse saldırı düzeyinde eleştirildi. Bir alanda 
ise neredeyse hiçbir şey söylenmedi: Felsefe. Olağandı bu; çün-
kü büyük iddialarla ortaya çıkanların felsefe bilgisi, ortalama bir 
militanınkinden fazla değildi.“Doğanın Diyalektiği”, »Materya-
lizm ve Ampiriokritisizm”, »Felsefe Defterleri” belki ek olarak 
»Teori ve Pratik” ile Marksist felsefe el kitapları okunmuştu en 
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fazla (bunların tümünü okuyan da azdır yal). Bu iddialı kişilerin, 
çözümlerini bulamasalar da önemli sorular soramamalarında, 
insanın varılan sonuçları kabul etmese bile kendisini üzerinde 
kafa yormaya zorunlu hissedeceği açılımlar yapamamalarında 
herhalde felsefedeki bilgisizliklerinin önemli payı vardır.

İlginçtir, başka ülkelerde devrimci teoride akla gelebilecek 
her alanda söylenenleri kapmak için hazır bekleyen sol, felsefe 
konusuna kapalıdır. Yukarıda anılan yapıtları okumak yeterli, 
hatta fazladır onun için.

Böylece idealizmin hala Berkeley’de takılıp kaldığı sanı-
lır. Geniş felsefe bilgisine sahip olmak ise, parçacık mekaniği 
ve görelilik kuramı ve bunların yorumları hakkında bir şeyler 
okumuş olmak sanılır. Yararlı bir çabadır bu, ama 20. yüzyılın 
sonuna gelindiği yıllarda bu kuramların yüzyılın başında ortaya 
atıldığını unutmamak koşuluyla. O günden beri her iki kuramda 
ve yorumlarında önemli gelişmeler olmuştur.

Bilimsel gelişmeleri ve bunların felsefedeki yansımalarını 
en az 50 yıl (bazan 100 yıl) geriden izlemenin nedeni, herhalde 
en başta, bizlere de zorunlu olarak yansıyan, içinde yaşadığı-
mız toplumun özellikleridir. Yıllardan beri yayın hayatında tek 
felsefe dergisi (ilerici ve gerici) yok. Bir ara çıkıp kapanmıştır. 
Bu konularla Yılmaz Öner’in dışında sürekli olarak uğraşan da 
yok gibidir. Felsefeyi bir yana bırakarak devrimci teoride geliş-
me sağlamanın, kumda bina yapmak olacağını kanıtlamak ge-
rekmez.

1992’de felsefe için büyük önem taşıyan bilimsel bir ge-
lişme oldu: “Büyük Patlama” kuramını doğrulayan yeni kanıtlar 
bulundu. Bu kuram yine de henüz kanıtlanmış sayılmıyor, an-
cak evrenin oluşumu hakkındaki diğer teorilere göre çok daha 
güçlü kanıtlarla desteklenebilir durumdadır artık.

20. yüzyılın başlarında, dünyadan çok uzaktaki galaksi-



114

Bugüne Yolculuk

lerin gözlenmesiyle birlikte, evrenin gittikçe genişlediği olgusu 
saptandı. Evrenin bütün boyutlarda genişleme hızından evrenin 
yaşı tahmin edildi ve bugünkü evrenin bir zamanlar sıkışmış 
bir kütle halinde olduğu ve bu kütlenin patlamasıyla bugünkü 
evrenin hem yayılıp hem evrimleşerek oluştuğunu savunan bir 
teori ortaya atıldı. 20. yüzyıl marksistleri genellikle bu teoriyi 
reddettiler. Büyük Patlama kuramı, evrenin bir başlangıcı oldu-
ğu anlamına gelir. Buradan yaradılış teorisine geçmek zor değil-
dir. Nitekim 1951’de Katolik kilisesi, Büyük Patlama’nın İncil ile 
uyum içinde olduğunu ilan etti. Aslında evrenin bir başlangıcı-
nın olması, onun mutlaka yaratıldığı anlamına gelmediği gibi, 
daha önce değişik bir evrenin varlığını da dıştalamaz. Yalnız 20. 
yüzyıl öncesinden beri “başlangıcı olan evren mi, her zaman 
varolan evren mi?” sorusu idealizmle materyalizm arasındaki 
mücadelenin odak noktalarından biri olduğundan, bu ikilem 
içinde kalındıkça, bilimsel gelişmeyi reddederek kendini koru-
maktan başka yol kalmaz. Bu yolun çıkmazı açıklamayı gerek-
tirmiyor.

Acı bir gerçektir ki, Katolik Kilisesi’nin yöneticileri bu ko-
nuda materyalistlerden daha ileri görüşlüdür. (Müslümanlığın 
hiçbir kolu böyle konularla uğraşmaz). Katolik Kilisesi 1981 ’de 
evrenbilim konusunda bir konferans düzenler. Burada Papa, ka-
tılan dünyaca ünlü evrenbilimcilere, “evrenin büyük patlama-
dan sonraki evrimi üzerinde çalışmalarının yerinde olacağını, 
ancak Büyük patlamanın kendisini soruşturmamalarını, çünkü 
onun Tanrı’nın işi olduğunu” söyler.

Papa’nın düşüncesi ne olursa olsun bilim bu konuya eğil-
meye yönelmektedir. Dinin sığındığı yeni kaleler de tehdit altın-
dadır artık. Bu konuda tarih hiç değişmiyor ve din ancak bilimin 
henüz açıklayamadığı alanlarda Tanrı’nın varlığı için gerekçeler 
bulabiliyor.

Büyük Patlama kuramı hakkında son gelişmeler bâzı ha-
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ber bültenlerinde yeraldı. Scientific American ve ardından di-
ğer bilim dergileri bu konuda uzun makaleler yayınladılar. Tür-
kiye’de ise konu Cumhuriyet Bilim ve Teknik ekinde ve Bilim 
Teknik dergisinde yeraldı. Bildiğim kadarıyla, 20. yüzyıldaki 
idealizm-materyalizm kavgasında materyalizmin bu kuramı 
kesinlikle yadsıması nedeniyle onun aleyhine olan bu sonuçlar 
hakkında ülkemizde kimseden ses çıkmadı. (Emperyalistlerin 
yeni bir uydurması deniliyorsa eğer, bunu sesten saymak ola-
naksızdır).

Felsefe geleneği olmayan bir ülkede, özellikle evrenbilim-
deki son gelişmeleri ve bunların felsefi sonuçlarını izlemek ko-
lay değildir. Üstelik ağır sorunları olan ülkemizde, bu kadar işin 
arasında bir de bunu yapmak hiç kolay değildir. Ancak unutul-
mamalıdır ki, diyalektik materyalist felsefe tüm teorinin teme-
lidir ve o zayıfladığında üzerindeki binanın iyice sallanmaması 
olanaksızdır.

(Özgür Gündem, 6 Aralık 1992)
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İDEALİZMİN YENİ BİR ATAĞI MI?

Uzun zamandır insanlığın büyük felsefe geleneğinden sö-
zedilmez oldu. Tanınmış felsefeciler de epey azaldı. Bilimlerde-
ki ilerleme öylesine hız kazandı ki, yalnızca sonuçları toplayıp 
özetlemek bile başarı sayılır oldu. Felsefe teorilerini doğrudan 
etkileyen bilimsel gelişmeler ise, birçok konuda ancak o alanda 
temel eğitim görmüş kişilerin anlayabilecekleri dilde ifade edilir 
oldu. Felsefecinin temel bilimlerde mutlaka iyi bir eğitim gör-
müş olması, artık kesin bir zorunluluktur. Aksi durumda ancak 
uydurmalar ya da fanteziler ortaya çıkabiliyor.

Yıllar önce Cumhuriyet Bilim ve Teknik’te, bir üniversite 
öğretim üyesinin hapishaneden gelen bir okur mektubuna ya-
nıtını okumuştum. Politik bir tutsak olduğu belli olan mektup 
sahibi, kuantum (parçacık) felsefesi hakkında çeşitli sorular yö-
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neltiyordu. Yanıtlayan öğretim üyesi ise (en azından demokrat 
bir kişi olduğu anlaşılıyordu) yaklaşık olarak şöyle diyordu: “Bu 
konularla ilgilenmeniz çok sevindirici. Yalnız sorularınızdan 
anlaşıldığı kadarıyla, bu alanda asgari bir eğitim görmeden bu 
alanın felsefesini öğrenmeye çalışan kişiler gibi, çok tipik ve an-
lamsız yanlışlar yapıyorsunuz.”

Yanıt önemli bir gerçeği içerdiği gibi, bir oranda felsefe ile 
bilimler arasındaki kopuşu da açıklamaktadır. Felsefecinin rolü, 
onu da yapabiliyorsa eğer, bilimsel gelişmenin kaba bir envan-
terini çıkarmaktır.

Materyalizmin uzun süredir boş bıraktığı (veya eskiden 
söylenenleri tekrarlamakla yetindiği) felsefe alanı, idealizmin 
yeni gelişme çabalarına tanık oluyor.

Felsefenin bir özelliği de en eski soruların, her yeni ge-
lişmede yeniden ele alınıp tekrar cevaplandırılmasıdır. Madde 
insan düşüncesinden ayrı, bağımsız bir varlık mıdır? Yoksa onu 
(onun özelliklerini) belirleyen insan düşüncesi midir? Bu soru 
20. yüzyılın başında yeniden gündeme geldi ve her zaman da 
orada kaldı. Sorun, küçük parçacıkların gözlenmesindeki insan 
etkisinden kaynaklanmaktadır. “Çok küçük” tanımının bile bü-
yük kaldığı bu parçacıkların çeşitli özellikleri, insanın gözlemek 
amacıyla kullandığı araçtan (ışık vb.) etkilenerek değişmektedir. 
Dolayısıyla elde edilen gözlem sonucu, artık o parçacığın özel-
liklerini yansıtmamaktadır.

Bu konuda yapılan çeşitli tartışmaların idealizmden çok 
bilinemezciliği umutlandırdığını söyleyebiliriz. Asıl önemli olan 
konu ise, ışığın yapısıyla ilgili. Yine 20. yüzyılın başında soru-
lan “ışık nedir?” sorusu yanıtlarıyla birlikte önemini günümüze 
kadar korumuştur. Işık bazı durumlarda parçacık (foton), bazı 
durumlarda dalga özelliği göstermektedir. Yapılan son deneyle-
rin ortaya koyduğuna göre, ışığın hangi özelliği göstereceği, bi-
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zim onu nasıl gözlemlediğimize bağlıdır. Scientific American’ın 
Temmuz 1992 sayısında yayınlanan “Kuantum Felsefesi” baş-
lıklı bir yazıda, tanınmış bir fizikçi olan Wheeler, “Gerçek, onu 
sorduğumuz soruya göre belirlenir” ve bu nedenle ‘ olmak, ta-
nımlanmaktır’ demiş olan Berkeley haklıydı” demektedir.

Aslında sorun, bizim görebileceğimizden çok daha kü-
çük olan parçacıklar hakkında konuşurken, görebildiklerimi-
zin belirleyici olduğu günlük yaşamın terimlerini kullanmak-
tan kaynaklanmaktadır. Özelliklerini ancak bir oranda bozarak 
gözlemleyebileceğimiz bu dünyayı, başka bir düzeye ait olan 
kavramlarla anlatmaya çalışmak bir noktadan sonra açmaz-
larla karşılaşıyor. Kimi fizikçilere göre ışık, ne parçacık ne de 
dalgadır, bu iki özellikten bir tanesini göstermektedir. Aslında 
fotonlar da dahil birçok temel parçacık “anlatılamaz”, matema-
tik bir denklemle ifade edilir. Çeşitli hesaplamalarda çok yararlı 
olan bu yol, denklemin fiziksel anlamını açıklamak gerektiğin-
de yine aynı zorlukla karşılaşmaktadır.

20. yüzyılda, doğa anlayışı iki kez değişti. Her iki değişim 
de bütün büyükleri oluşturan çok küçüklerin (temel parçacıkla-
rın) dünyasından kaynaklandı. İlk olarak “istatistik gerçek” kav-
ramı geldi: Tek tek her parçacığın ne yaptığı bilinemez, ancak 
çok sayıda parçacık için bu bilinebilir. İkinci değişim ise, “katı-
lımcı doğa” anlayışıdır; Doğadaki gerçek, insan eyleminden ayrı 
ele alınamaz. O gerçeğin içinde insan eylemi de vardır.

İnsanı fiziksel gerçekliğin aktif bir öznesi olarak gören bu 
anlayıştan, idealizmin doğruluğuna sıçramak pek mümkün gö-
rünmüyor. Çünkü fiziksel gerçekliğin tanımlanmasında, onun 
özelliklerinden kaynaklanan birçok koşul bulunmaktadır. Ger-
çeklik herkesin isteğine göre tanımlanamaz. İnsan eyleminin 
maddi koşullarla sınırlanmış olan değiştirici etkisi, diyalektik 
materyalizmin hiçbir zaman reddetmediği bir gerçektir. Yeni 
olan, bu etkinin fiziksel gerçekliğin en temel alanına da yayılmış 
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olmasıdır. Burada artık her deney aynı sonucu vermez. Sonuçta 
fiziksel gerçeklik biraz da deneyin nasıl yapıldığına (doğaya so-
ruların nasıl sorulduğuna) bağlıdır. Ve hiçbir tekil kendi başına 
gerçek değildir. Gerçek tüm sonuçların toplamıdır (ortalaması-
dır). İstatistik gerçeğin, bütünü oluşturan tekler için taşıdığı be-
lirsizliği yukarıda belirtmiştik.

Görünen odur ki, idealizmle materyalizm arasındaki mü-
cadele yeni deneyler, sonuçlar ve yorumlarla şiddetlenerek sü-
rüyor. Mevcut durumda materyalizmin, onu savunanların çaba-
larından daha çok, “doğal haklılığına” dayandığı söylenebilir. Bu 
haklılık şimdilik yeterli gibi görünse de yeni gelişmeleri kavra-
yan savunucularını beklemektedir.

(Özgür Gündem, 20 Aralık 1992)
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KİLİSE VE EVRİM

Darwin’in evrim kuramı Batı’da yıllardan beri kiliseye ve 
genel olarak dinsel yaratılış düşüncesine karşı kullanılan en 
önemli bilimsel teori idi. Özellikle Katolik kilisesi yıllardan beri, 
bu kurama şiddetle karşı çıkmaktaydı. Dinsel inanca göre in-
san evrim geçirmemişti insanlık yeryüzünde Tanrının yarattığı 
Adem ile Havva tarafından başlatılmıştı. Son yıllarda, özellikle 
ABD’de, evrim kuramını öğreten öğretmenlere karşı baskı uy-
gulanan ya da bu kuramın okutulmasının yasaklandığı okullar 
ortaya çıktı. Kilise, son yıllarda kabaran gericiliğin de etkisiyle 
dünya çapındaki gücünü artırıyordu. Doğal olarak bu, yaratılış 
düşüncesinin etkinliğinin de artması demekti.

Papa II. Jean Paul geçtiğimiz günlerde bir açıklama ya-
parak, Darvvin’in evrim kuramının bir varsayımdan daha ileri 
olduğunu ve dinsel düşünceyle bağdaşabileceğini söyledi. Pa-
pa’ya göre, Adem’den önce dünyada başka canlılar bulunmuş 
ve insan bunların evrimi sonucu ortaya çıkmış olabilirdi. Biyo-
lojik yapı evrim geçirmiş olmakla birlikte ruh Tanrı tarafından 
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verilmişti. Dolayısıyla Darvvin’in evrim teorisi mutlaka mater-
yalizmin haklılığını göstermezdi.

ABD’de evrim teorisine karşı yaratılışı savunan çeşitli 
dernekler Papa’nın yeni görüşünü kabul etmediler, ancak bu o 
kadar da önemli değildir. Papa’nın -mutlaka üzerinde iyi düşü-
nülmüş uzun vadeli bir stratejinin parçası olan- bu açıklaması-
nın nedeni nedir? Aynı Papa -galiba geçen yıl- Kilisenin birkaç 
yüzyıl önce Galile’ye karşı verdiği kararın da geçersiz olduğunu 
ilan etmişti. Bu görüşler kişisel olarak Papa’ya ait değildir. Ka-
tolik kilisesinin bir bilim kurulu vardır ve bu kurul çeşitli alan-
lardaki bilimsel gelişmeleri yakından izlemektedir. Papa ve bu 
kurul bazen dünyaca tanınmış bilim adamlarını Vatikan’a davet 
ederek kendilerini dinlemekte ya da onlara önerilerde bulun-
maktadır.

“Katolik kilisesi bilimsel gelişmeler karşısında güçsüzlü-
ğünü hissediyor ve durumu kurtarmaya çalışıyor. Çalışıyor ama 
-bir filozofun belirlemesiyle- çok geriden geliyor.” Böyle bir de-
ğerlendirme gerçeği yansıtmakla birlikte önemli bir eksiği de 
barındırmaktadır. Neden şimdi, dinsel düşüncenin hızla güç-
lendiği böyle bir dönemde?

Güçlü olmak sadece rakibe üstün gelmek, onu bir dönem 
için de olsa ezmek değildir. Gerçek güçlülük, rakibin silahlarını 
elinden almak -en azından azaltmak- onu kapsamak ve böy-
lece etkisini azaltmaktır. Papa, bilimsel düşüncenin gelişmesi-
nin durmayacağını ve dinsel inançlara karşı sürekli bir tehdit 
oluşturacağını bilmektedir. Onunla sürekli çatışmak ve çeşitli 
önemli bulgularını reddetmek yerine, bunlardan en azından 
bazılarının Tanrı düşüncesine ters düşmediğini, Kilisenin çiz-
gisiyle uyuşabileceğini açıklamak çok daha akıllıca bir politi-
kadır. Kilise de böylece kendini “düzeltmekte”, geçmişte bilim 
karşısında belirli oranda haksızlık yaptığını kabul etmekte ama 
son noktada kendi kimliğinin temel özelliklerini de korumak-
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tadır.

Materyalistler -teoride öyle denmese bile- pratikteki tu-
tumları idealizme karşı mücadelenin bittiği düşüncesine ulaş-
tıklarını gösteriyor. Ya da materyalizm bilimlerin ilerlemesiyle 
birlikte öylesine gelişmiştir ki, artık idealizmin safsatalara sa-
rılmanın ötesinde yapabileceği kalmamıştır düşüncesi egemen. 
Gerçek ise hiç de böyle değildir. Bir süreden beri idealizmin bi-
lim felsefesine belirgin olarak girmesi söz konusudur. Bu eski-
den beri vardı denilebilir, ama farklı olan bu yerin giderek büyü-
mesidir. Kısa bir yazının kapsamında şu kadarı belirtilebilir ki, 
sorun bilimsel gelişmeden ötede bunun nasıl yorumlandığı ve 
buradan hareketle nasıl bir evren tablosuna ulaşıldığıdır. Ma-
teryalistler hızlanan bilimsel gelişmeyle birlikte felsefenin öne-
minin azalacağını ve giderek ortadan kalkacağını düşünmekle 
doğru bir iş yapmamışlardır.

(Özgür Politika, 13 Kasım 1996) 
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AYDINLANMA VE NE OLDU BİZE?

İnsan; tanrı olmadan ve bir peygamberin yol göstericiliği-
ne ihtiyaç duymadan, yalnızca kendi aklının gücüne dayanarak 
yaşayabileceğini ve dahası, daha iyi bir dünya kurabileceğini 
sandı. Önündeki sorunları yalnızca insani yetenekleriyle çöze-
bileceğini düşündü. Kısaca “Aydınlanma” adı verilen bu akım, 
18. yüzyıldan sonra 200 yıl dünyaya hakim oldu. 20. yüzyılın iki 
temel sistemi, kapitalizmin ve sosyalizmin kökleri aydınlanma-
dadır. “Tarih mezbahadır” sözü, en çok 20. yüzyıl için doğru-
dur. Tutarlı gibi görünen dindışı görüşler felakete yolaçmıştır. 
İnsanlık tarihte bu yüzyıldan kanlısını yaşamamıştır. Cemaat 
ruhunu parçalayan “aydınlanma” insanın yalnızlığına çare ola-
mamıştır.

“Aydınlanma felsefesi reddedilmelidir. Kurtuluş dinde-
dir!”
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Dincilerin temel görüşleri özetle bunlardır. Son cümle, her 
yanda yaşanan dinsel yükselişten en büyük payı aldığından, 
“kurtuluş İslamdadır” diye de okunabilir.

Tarih bizi, kazanılmış savaşları yeniden kazanmaya zor-
luyor. 18. yüzyıl aydınlanmacıları dinsel düşünceye karşı büyük 
bir savaş verdiler. Tarihin, bugünün ve gelecek tüm zamanla-
rın egemenini gökten yere indirdiler. Aydınlanmanın temelinde 
insanın yüceltilmesi, her çeşit dini düşüncenin temelinde ise, 
insanın yetersizliği ve ne kadar gelişirse gelişsin bazı yetersiz-
liklerden asla kurtulamayacağı yatar. Tüm zamanların egemeni 
yere indirilmeden, kapitalizm ve sosyalizm düşünsel olarak bile 
gelişemezdi. 20. yüzyılın sonlarında sosyalizm yıkıldı, kapita-
lizm ise dünyayı mahvediyor. Tüm dinlere göre, yeniden insa-
nın yetersizliğine dönmenin ve her yönden “yeterli” büyük var-
lığa bağlanmanın zamanıdır,.

İslamiyetin yükselişini bütün yönleriyle görmek gerekir. 
Bütün büyük inançlar gibi, İslamiyet de hayatın her yönüne hi-
tap eder, etmeye çalışır. Onu yalnızca ülkemizdeki pratik görü-
nümleriyle ele almak hem yanıltıcı, hem de oldukça kısıtlayı-
cıdır. İslami yükseliş yalnızca Kuran kurslarının resmi eğitim 
kapsamına alınmasını, okullarda “iffet denetimini”, zorunlu 
oruç tutmayı ve namaz kılmayı, “sanatın içine tüküren” azge-
lişmiş yöneticileri kapsamaz. Bunlar pratik görünümlerdir ve 
kuşkusuz İslami düşünceden ayrı ele alınamazlar. Ancak yayın-
lanan çeşitli dergilerde ifade edilen İslamın çeşitli görüşleriyle, 
hayatın her alanına yönelik olarak geliştirilen “çözüm” önerile-
riyle hesaplaşmayı yadsımak, dahası bunları ciddiye bile alma-
mak, sosyalistler için tehlikelidir. Yakın geçmişten hatırlayalım: 
Sosyalistlerin pratiklerine karşı olmaktan başka sermayesi ol-
mayanlarla mücadele etmek hiç de zor değildi.

“Ne Oldu Bize?”. Görüşlerine katılmadığım bir yazarın 
kitabının başlığındaki bu soruyu sosyalistler kendilerine sor-
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malıdır. Yakın zamana kadar bu ülkedeki entellektüel üretim, 
neredeyse tüm görünümleriyle büyük oranda sosyalistlerin te-
kelindeydi. O kadar ki, “karşı taraftaki aydınların kökeni araştı-
rıldığında, genellikle eski sosyalistlik bulunurdu. Bir süredir bu 
etkinlik kaybedildi. Belki çok daha önce kaybedilmesi gereki-
yordu, ama Türkiye burjuvazisi kültürel yönden daha kötü ol-
duğu için Türkiye sosyalistleri “daha iyi” oldular. Büyük oranda 
kapalı devre bir üretim var: Sosyalistler birbirleri için yazıyorlar 
ve birbirlerini (o da okurlarsa) okuyorlar. Sosyalizmin günlük 
denilebilecek sorunlarıyla uğraşmaktan, sosyalist teorinin te-
melinin artan oranda kemirildiğini farketmiyorlar.

Sosyalistler aydınlanmayı savunmak zorundadır. Savun-
mak, onunla yetinmek, kendini onunla sınırlandırmak anlamı-
na gelmez, ama aydınlanmayı savunurken aynı zamanda ken-
dimizi de savunmuş olacağız.

Kötü bir dönem yaşıyoruz! Bir sosyaliste (VVallerstein) 
göre, 1989’da başlayan ve 20-25 yıl sürmesi muhtemel bir dö-
nem. İnsan özgürlüğü adına insanın aşağılandığı bir dönem-
deyiz. İslamcı iddiaya göre: “Vahy’in yol göstericiliği olmadan 
insan ancak kötü şeyler yapar.” 200 yıl önce gökten yere indi-
rilmiş tarihin egemeninin yeniden yukarıya çıkarılmasına izin 
vermemek gerekir.

Bu dönemde yapılması gerekenler çok mu zor; belki! Ama 
önce şu kabuğumuzdan çıkalım!

(SÖZ, 4 Mart 1995) 
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GEÇMİŞLE YAŞANIR MI?

Yaşanıyor. Türkiye devrimci hareketi bugün büyük oran-
da geçmişiyle yaşıyor. Şehitler, çatışmalar, yıllar önce yapılmış 
değerlendirmeler, yazılmış yazılar hatırlanıyor, dergi sayfala-
rında yeralıyor. Geçmiş unutulmamalı, ama esas olarak geçmiş-
le yaşanır mı? Bugün ve yarın için yeni şeyler söylenemeyince 
geçmişten başka sığınılacak yer kalmıyor. Dönemi geçmiş anla-
mında eskimişler, ancak eskilerle yaşayabiliyorlar. Yıllar önce 
yapılan çeşitli tespitlerde ne kadar haklı olunduğu belirtiliyor. 
Oysa bugün haklı olmak, esas olarak geçmişten kaynaklana-
maz. Yıllar önce filanca konuda haklı olmak bugün anlam ta-
şımıyor. Ama yapılabilecek başka şey de bulunmuyor. Türkiye 
devrimci hareketinin artık kenara çekilmesi gereken insanları, 
yapacakları başka şey olmadığından dolayı, kendilerince sol po-
litika yapmaktan başka işe yaramadıklarından, inatla geçmişe 
sarılıyorlar Yeni ne söylüyorsun, yıllardan beri somut olarak ne 
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yaptın sorularının cevabı ise bulunmuyor. Bunlardan kaçmak 
için geçmişe sarılmıyor. Bunlar bir dönemin oldukça iyi insan-
larıdır. Doğrularıyla ve hatalarıyla Türkiye devrimci hareketi-
nin tarihidirler. Yaptıklarını inkar etmemek gerekir, ama artık 
bitmişlerdir ve en başta kendilerinin bunu anlaması gerekmek-
te.

Bu kadar değil. Şu sorunun sorulması gerek: Ne olacak 
bu insanlar? Kısaca, başlarının çaresine baksınlar denilemez. 
Tüm hayatları özellikle yasadışı sol politika içinde geçmiş, iz-
lenmişler, tutuklanmışlar, uzun hapis cezaları yatmışlar ya da 
halen yatıyorlar. Devrimcilik dışında hiçbir özellikleri, becerileri 
olmamış ve gün gelmiş politikada bitmişler; üretemez ve yapa-
maz olmuşlar. Devrimci harekette bulunmaya devam etmekle 
birlikte, yerlerini başka insanlara bırakmaları mümkün değil, 
çünkü tüm politik hayatları ya en önde olmak ya da hiçbir şey 
olmamak temeli üzerinde kurulmuştur. Başka bir yer olmadığı-
na göre bulundukları konumda ısrar etmenin dışında seçenek-
leri kalmamaktadır.

Çözüm bu insanlarda değil, devrimci hareketin kendisin-
dedir. İnsanlarımıza sahip çıkmayı, herkesin değerini bilmeyi 
bir türlü öğrenemedik. İnsan yıpratmakta üstümüze yok. Aslın-
da kendimizi yıpratıyoruz, çünkü geçmişe saygı, değere saygı 
aynı zamanda kendine saygı demektir. Elbette çoktan bitmiş 
olmasına rağmen kendisini başka türlü göstermeye çalışanlara 
konumlarını hatırlatmalıyız, ama bu onların tümden silinmesi-
ni gerektirmez. Bu yapılmamalıdır. Bu insanlara -özellikle açık 
mücadelede- uygun yerler bulmalıyız. Devrimci harekete halen 
verebilecekleri vardır, ama eski konumlarında değil.

Garip bir durum var: Dünyada son 5-6 yılda büyük altüst 
oluşlar gerçekleşti. Yeniye her zamankinden fazla ihtiyaç var, 
ama eskinin tekrarlanması özellikle sürüyor. Bunun yanısıra 
hayallerle kendini aldatmak sanırım hiçbir dönemde bu kadar 
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fazla olmamıştı.

Türkiye devrimci hareketi kötü durumdadır. Marjinal bir 
durumdadır. Büyük ve küçük marjinaller var, ama sonuç ola-
rak herkes bu çerçevenin içinde yer almaktadır. Özellikle 1980 
sonrasında her örgütten yüzlerce bazen binlerce insan ayrıldı. 
Kimisi devrimcilikle bağını kesti, kimisi ise en azından dirsek 
temasını sürdürüyor. Toparlanmaya çalışan çeşitli devrimci 
örgütler özellikle bu kesime yöneliyorlar. Sadece dirsek tema-
sı olanları değil, yıllardan beri devrimcilikle ilgisi olmamış in-
sanları bile yeniden saflara kazanmaya çalışıyorlar. Geçmişe bu 
kadar vurgu yapılmasıyla özellikle bu kesime yönelme arasında 
tam bir uyum bulunuyor. Geçmiş hatırlatılarak bırakmış, uzağa 
düşmüş ya da kenarda duranlar kazanılmaya çalışılıyor. Başarı-
lı olunduğu söylenemez, olunması mümkün de değildir. Bir bö-
lüm insan biraz hareketleniyor ama harcanan zaman ve çabaya 
göre sonuç hiç de iyi değildir.

Yanlış olan eskilerin kazanılmaya çalışılması değildir, 
başlıca örgütlenme faaliyetinin bu olmasıdır. Gençlere yöneline-
mediğinde yapılabilecek başka şey de bulunmamaktadır.

Kendini şu ya da bu devrimci örgütün taraftarı olarak ta-
nımlayan binlerce insan var. Yaşanan bunca tecrübeden son-
ra, Türkiye devrimci hareketinde söylemekle yapmak arasında 
büyük fark bulunduğunu hala anlamamışsak eğer, epeyce geç 
kalmışız demektir. Önemli olan kendini şunun ya da bunun ta-
raftarı olarak tanımlamak değildir. Kendilerine bu sıfatı yakış-
tıranların büyük bölümü hiçbir şey yapmamaktadır. Bırakın ör-
gütlü faaliyeti, sıradan bir toplantıya bile gelmezler. Arada bazı 
yürüyüşlere (1 Mayıs olursa) belki katılırlar. Gecelere gelebilirler. 
O kadar! Bu insanları afişlemede, bildiri dağıtmada bile göre-
mezsiniz. Çoğunlukla eski olan bu insanlar da bir çeşit taraftar-
dır kuşkusuz, ama öyle taraftardırlar işte. Onları olduklarından 
hayli ilerde değerlendirmek hele de örgütlenmenin, gelecek için 
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umudun merkezine yerleştirmek, hangisi olursa olsun devrimci 
bir yapıyı iyi yerlere götürmez.

Geleceği kurmak iddiasında olanların asıl çabalarını geç-
mişten kalanları toplamakta yoğunlaştırması çelişkilidir, ama 
gerçektir. Yeniye eskiden devam edebilenler ve yenilerle yönel-
meyi göze almadıkça bu tıkanıklıktan kurtulmamız kolay olma-
yacaktır.

(Özgür Politika, 9 Aralık 1996) 
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ÇÜRÜME(1)

SOL RANTİYE

Eskinin etkisini yitirdiği, yeninin ise yeterince ortaya çık-
madığı bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem “çürüme dönemi” ola-
rak da adlandırılabilir. Burada kısaca, çürümenin “sol rantiye” 
görünümü üzerinde durmak istiyorum.

Çürümenin birçok çeşidi vardır ve bazıları da iyi bilinir. 
Örneğin, hala sosyalist olduğunu iddia etmek, ama bir kenarda 
durup hiçbir şeyle ilgilenmemek, insandaki değerlerin çürüme-
sine yolaçar. Ya da -Türkiye sosyalist hareketindeki çeşitli ör-
nekler gibi- sol’dan sağ’a geçmek, ama savunduğu yeni düşün-
celere kendisi de inanmamak. Konumuz bunlar değil. Konumuz 
çok daha derin etkileri olan “örgütlü çürüme”dir.

Kişi sosyalist düşünceyi savunmaktadır; Türkiye veya Av-
rupa’da yasal ve/veya yasadışı bir örgütsel yapının içindedir. 
Sosyalist politika örgütle yapılır. Bu kişiler de sosyalist bir örgüt 
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içindedir veya en azından örgütle yakın ilişkidedir. Ama hiçbir 
şey yapmamaktadır. Türkiye sosyalist hareketinde hiçbir şey 
yapmadan yapıyormuş gibi görünmenin çeşitli yolları vardır. 
Burada üzerinde durmayacağım. Günümüzün zor koşullarında 
“sosyalist olmak”, “örgütlü olmak” ama aslında sosyalist politi-
ka yapmamak, bir sosyalist olarak durumu idare etmenin en iyi 
yoludur ve bunun çürütücü etkileri, köşesine çekilenlerin ya da 
saf değiştirenlerin yarattığından fazladır.

Rantiye tanım olarak, “Para, hisse senedi faiziyle veya 
emlak geliriyle yaşayan kişi” anlamına gelir. “Sol rantiye” ise, 
sosyalist hareket içinde geçmişte şu veya bu nedenle tanınmış 
olan, ama gerçekte birşey yapmayan, durumu çeşitli yöntem-
lerle idare eden kişilere denir. Geçmişteki tanınmışlıklarının 
rantını kullanmaktadırlar. Bu anlamda “adları vardır” ama, dik-
kate değer hiçbir faaliyetleri yoktur.

Sosyalist örgütler içinde durumu idare edenlerin tanın-
mışlarına “sol rantiye” denir. Kişi yıllar öncesinde tanınmıştır. 
En azından kötü denilemeyecek işler yapmış, yazılar yayınla-
mıştır. Özellikle 1990 sonrasında ise tükenmiştir. Ne yaptığı dik-
kate değer bir iş vardır, ne de yazdıklarında dikkate alınabilecek 
bir düşünce. Bitmiştir. Özellikle de 1990’ların sonlarında, dün-
ya çapındaki büyük altüst oluşların içinde insanlar tükenebilir. 
SSCB ve sosyalist ülkeler yıkılmış, sosyalist örgütlenme dünya 
çapında büyük bir gerileme ile karşılaşmıştır. Sosyalist kişilerin 
bu büyük çalkantıdan şiddetle etkilenmeleri, gelişemeyenle-
rin eski yetersizliklerinin de iyice ortaya çıkmasıyla tükenme-
ye başlamaları doğaldır. Politik mücadelede herkes her zaman 
yukarıya doğru gidemez ya da yukarıda kalamaz, bu doğaldır. 
Doğal olmayan geçmişin rantını kullanarak, hala gerçekte oldu-
ğundan çok farklı görünmekte ısrar etmektir.

“Sol rantiye” benzerlerini bulmak zorundadır çünkü, sos-
yalist örgütler içinde durumu idare eden başkaları olmadan var-
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lığını sürdüremez. Dolayısıyla “sol rantiye” aslında yapısal bir 
özelliği yansıtır. Çürümenin üst noktasıdır ve ancak alttakilerle 
birlikte varolabilir. Bu anlamda çürüyenler birbirine dayanmak 
ve birbirini savunmak zorundadır.

Dünya sosyalist hareketi, içine düştüğü büyük çalkantı-
dan çıkıyor. Yeni Dünya Düzeni’nin ideolojik olarak hızla çök-
mesi ve dünyanın genel durumunun eskisinden kötü olduğu-
nun açıkça görülmesi, çeşitli komünist partileri ve devrimci 
güçleri daha aktif mücadeleye yöneltiyor. Ortam uygun olduğu 
için, mücadele eden gelişiyor. Teorik belirsizlikler eskisinden 
daha fazla, kafalar sorularla dolu, ama bunları mücadele içinde 
çözmeye çalışmaktan başka yol yok.

Türkiye sosyalist hareketinde ise koşullar başka ülke-
lerden daha uygun olmasına karşın, belirgin bir gelişme gö-
rülmüyor. Kıpırdama var, ama halen ağır basan hareketsizlik, 
umutsuzluk, bezginlik ve çürüme. Kavramlar da çürüyor. “Bir-
lik” bunlardan bir tanesi. “Birlik bugün en önemli politikadır” 
deniyor. Birlik önemlidir ama sosyalist politika yapmak için. 
Hep birlikte oturmak için birlik yapmak, çürümeyi örgütlü hale 
getirmek olur.

Türkiye sosyalist hareketi, Türkiye’de ve Avrupa’da bir 
çatlamaya ihtiyaç duyuyor. Rantiyeleri, birlik içinde oturanları, 
durumu idare edenleri aşacak bir çatlamaya ihtiyaç var.

(Özgür Politika, 18 Eylül 1995) 
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ÇÜRÜME (2)

HAPİSHANE SONRASI

12 Eylül faşizmi, binlerce insanı hapishanelere doldurdu. 
Bunların bir bölümü 8-10 yıl gibi uzun bir süre hapishanede kal-
dı. Kapitalizmin iş sürecinin dışında kalan zamana da el atması 
ve onu da örgütlemesi gibi, 12 Eylül rejimi de dışarıdaki dev-
rimci hareketlerin her çeşidini ezmeye yönelirken, tutsakların 
da hayatını açık şiddet uygulayarak “örgütlemeye” yöneldi. Katı 
askeri disiplin, “derslerde” Atatürk’ün sözlerini ve marşları ez-
berlemek, uygun adım yürüyüş, faşistlerle karışıp barışmak vb. 
Tüm bunlara eşlik eden ve dayaktan başlayarak tırmanan iş-
kence. Tutsak, gününün her dakikası doldurulup “örgütlenerek” 
beyni yıkanmış, robotlaşmış bir “insan” durumuna getirilmeye 
çalışıldı.

İlk yıllardaki bu uygulamaların ardından tek tip elbise, 
sürgünler, hücre tipi hapishaneler, görüş yasağı gibi baskılar 
geldi. Hapishanelerdeki baskı, bölgeler arasında farklılıklar gös-
termekle birlikte bugün de sürüyor, ancak ilk yılların terörü yok. 
Bu sonuca ulaşılmasında dışarıdakilerin (Avrupa’dakiler dahil) 
mücadeleye verdikleri destek önemli olmakla birlikte, tutsak-
ların direnişi belirleyici oldu. Ölüm oruçları ve diğer protesto 
eylemlerinde ölenler oldu. Türk ve Kürt tutsaklar, 12 Eylül’den 
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sonra hapishanelerde büyük direniş gösterdiler.

Baskılar karşısında yılan, itirafçı olan, ya da “tarafsızla-
şan’lar oldu. Büyük bölüm ise devlet karşısında çözülmedi.

İçerde yıllarca direnen, eylemleri ve mektuplarıyla dışar-
daki birçok insan için umut kaynağı olan bu insanlar, uzun sü-
ren hapislik hayatları sona erip de çıktıklarında, büyük oranda 
mücadeleyi sürdürmediler. Bu gerek ülkede, gerek Avrupa’ya 
gelmiş olanlar arasında böyledir. Konumuz, çıktıktan sonra 
“benden bu kadar” deyip köşesine çekilen ve hatta CHP’li olanlar 
değil. Devrimci olmayı bırakmış, hiçbir şey yapmayan ve hatta 
yapılanlara da çeşitli yollardan engel olmaya çalışan, belirli bir 
örgütte bulunan veya “bağımsız” olan, ama devrimciymiş gibi 
görünmekte de ısrar eden kişilerdir.

Gibi görünüp aslında öyle olmamak, kişide büyük bir çü-
rüme yaratır. Hayat sahtekarlığa ve sürekli rol yapmaya dö-
nüşür. Bu kişiler de “sol rantiye” kapsamına girerler. Anılarını 
anlatmaktan, geçmişte yaptıklarını tekrarlamaktan başka yap-
tıkları yoktur. Geçmişlerini kullanarak bugün de ayakta kalma-
ya çalışmaktadırlar.

Bu kişilerin yaşadıkları süreci biraz daha yakından ince-
lersek şunları görürüz:

İçerdeyken devrime inançlı ve mücadele içinde yeralır 
gibi görünen bu kişiler, dışarı çıktıktan sonra bırakmamışlardır. 
Bu konuda Avrupa ülkelerine gelenler ve gelmeyenler arasında 
fark bulunmuyor. Bu kişiler dışarda kısa sürede büyük değişim 
göstermemişler, daha içerdeyken bırakmışlardır. Ama bırakmış 
gibi görünmemişlerdir. Bunun birkaç nedeni var:

İlk olarak; bu kişiler “namuslarıyla tahliye olmak” istemiş-
lerdir. Bu nedenle içerdeki çeşitli direniş eylemlerine katılmış-
lar, en azından bunların karşısında yeralmamışlardır. 12 Eylül 
sonrasının hapishanesi öyle bir yerdir ki, mücadeleyi bırakmak 
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isteyeni, devlet bırakmamaktadır. Kendi taraftarı, hatta açıkça 
itirafçı olması için zorlamaktadır. Bu kişiler ise artık devrim-
ci olmasalar bile açık devlet taraftarı olmak da istememekte-
dir.

Dahası dışarıda, onlara devrimci oldukları ve geçmiş mü-
cadeleleri nedeniyle saygı duyan akrabalar, arkadaşlar ve hem-
şeri çevresi vardır. Devlet kendilerine olanaklar sunsa bile, bu 
nedenle tüm geçmişlerini yadsıyamazlar.

İkinci olarak; hapishanede iken bıraktığını göstermek, ko-
münden ve koğuştan da dışlanmak demektir. Bazılarının bun-
lar dışında yaşama olanağı yoktur. Ne olursa olsun, devrimciler 
arasındaki dayanışma bu toplumun başka hiçbir kesiminde bu-
lunmaz. Dahası, dışarıdan hapishaneye gönderilen olanakları 
kullanmak da ancak içerde devrimciliği sürdürmekle mümkün-
dür.

Kişilere göre değişebilecek başka nedenler de eklenebi-
lir, ancak sonuç değişmez: Hapishanede iken bırakmak zordur. 
Üstelik hapishanede “durumu idare etmek” olanağı da yoktur. 
Geçmişi sizin gibi olanlarla birliktesinizdir ve tek direnişten bile 
yan çizmeniz sizin gerçekte ne olduğunuz hakkında açık fikir 
verir.

Dışarıdakiler tarafından devrimciymiş gibi bilinen bu in-
sanlar hapisaneden çıkınca bırakma düzeylerini artırırlar. Kimi-
si örgütsel bir yapının içinde, kimisi “bağımsız”dır. Ama çevrele-
rindeki saygınlıklarını sürdürmeleri, arkadaş ve hemşeri çevresi 
içinde tutunabilmeleri ancak ve ancak geçmişlerini sürekli ola-
rak kullanmalarıyla mümkündür. Bu ise mutlaka devrimciymiş 
gibi görünmeyi gerekli kılar. Böylece devrimcilik yapmayan 
devrimcinin hapishaneden çıkmış çeşidi ortaya çıkar.

Dışarıdaki devrimciler, ilk anda aslında daha hapishane-
de iken bırakılmış olduğunu düşünemediklerinden, kısa sürede 
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ortaya çıkmış gibi görünen bu büyük değişim karşısında şaşkın-
lığa düşerler. Hapishaneden çıkmasına büyük umutlar bağlan-
mış kişiler, mücadeleye destek değil köstek olmaktadır. Dahası 
devrimciliğe yeni yönelen, içerden çıkanlarla şu veya bu oranda 
yakınlığı olan genç insanlar, sergilenen bırakmış, yorgun, dev-
rimci ama devrimcilik yapmayan tutum karşısında büyük hayal 
kırıklığına uğramaktadırlar.

Devrimci politik mücadeleye yıllar önce başlamış, hapis-
hane dahil ağır deneylerden geçmiş ve bugün yine de mücade-
lelerini sürdüren (ne yazık ki) az sayıda insan her türlü saygıya 
layıktır. Diğer kesim ise, sol rantiyenin öteki türleriyle birlik-
te, gerçek yerlerine, devrimci hareketin dışına gönderilmeli-
dir.

Türkiye devrimci hareketi de, dünyadaki başka örneklerde 
olduğu gibi bir geçiş dönemi yaşıyor. Eskinin etkinliğini yitirme-
si ve yok olmaya başlaması, yeninin ise henüz yeterince ortaya 
çıkmamış olması bu geçiş döneminin önemli özelliklerinden bi-
ridir. “Sol rantiye” Türkiye devrimci hareketindeki geçiş süreci-
nin (ve çürümenin) uzamasında ve etkilerinin derinleşmesinde 
önemli bir etkendir. Bugünkü gerçek değerinin oldukça üzerin-
deki konumunu, kuşkusuz kendiliğinden bırakmayacaktır. Sar-
sıcı değişim Türkiye devrimci hareketinde gittikçe daha büyük 
bir ihtiyaç durumuna gelmektedir.

İnsanları yerlerine oturtmak gerekir. Kişinin bugünkü 
durumu ne olursa olsun, geçmişte yapılana saygı duymak ge-
rekir. Geçmişin bugün rant olarak kullanılması ise kabul edile-
mez.

(Özgür Politika, 25 Eylül 1995)
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ÇÜRÜME (3)

İLTİCACILIK

Üç bölümlük “Çürüme” yazısının sonuncusu olan ilti-
cacılık, Batı Avrupa’ya özgüdür. Başlamadan, “Sol Rantiye” ve 
“Hapishaneden Sonra” başlıklarını taşıyan ilk iki bölümle ilgili 
olarak arayan ve bu konuların daha uzun ele alınmasını isteyen 
okurlara teşekkür etmeliyim. Yazılanlar çok yeni ya da pek az 
kişinin bildiği konular değildir. Hepimiz -ne yazık ki- yıllardan 
beri çürümenin çeşitli örneklerini çevremizde fazlaca görmek-
teyiz. Bir gazete yazısının sınırları içinde konuyu genel yanlarıy-
la ele almaya çalışırken, bazıları oldukça önemli örneklemelere 
girmek mümkün değildir. Herkes değişik örneklerden hareketle 
benzer sonuçlara varabilir. Önemli olan, Türkiye devrimci ha-
reketinin ciddi bir iç çatışmaya girerek bunları artık aşması-



139

Geçmişle Yaşanır mı? 

dır.

İlticacılık son 15 yılda içeriği oldukça değişmiş bir kav-
ramdır. Başlangıçta 12 Eylül faşizmi nedeniyle Batı Avrupa ülke-
lerine gelenler ilticacıların neredeyse tamamını oluştururken, 
özellikle 1987’derı başlayarak başka nedenlerle iltica etmeye 
gelenler ağır basmaya başladı. Giderek Türkiye’den ağır hapis 
cezası ve öldürülme tehlikesi nedeniyle gelenler yok denilecek 
kadar azaldı. Eskiden politik ilticacı olanların önemli bir bölü-
mü ise ya devrimci olmayı bıraktı, ya da özellikle 141. ve 142. 
maddelerin kalkmasıyla birlikte ülkeye serbestçe gidip gelebilir 
duruma geldi. Böylece ilticacılık konumları da ortadan kalktı. Şu 
andaki durumda politik ilticacıliğin bittiğini söylemek doğru bir 
belirleme olsa gerektir. Genel ilticacı kitlesi içinde belki yüzde 
birlik bir oranı bile oluşturmayanlar için ayrı bir ilticacılık ta-
nımlaması yapmak gereksizdir.

Ülkedeki savaşın şiddetlenmesi ve devletin de açık zor-
lamasıyla birlikte birçok kişi göç etmek zorunda kalmıştır. Bo-
şaltılan Kürt köylerinden kentlere gelen, ardından Türkiye’nin 
metropollerine giden insanlar, büyük oranda iş bulamamakta 
ve bunlardan bir bölümü, devletin de desteğiyle ülke dışına çık-
maktadır. Bu zorunlu göçün önemli bir bölümü Batı Avrupa ül-
kelerine yönelmektedir. Bu ülkelerde kalabilmenin tek koşulu 
ise ilticaya başvurmaktır.

Son yıllarda çeşitli Batı Avrupa ülkeleri iltica yasalarını 
oldukça sertleştirdi. Bu nedenle çeşitli ülkelerden gelen iltica-
cılar arasında birkaç yıl önce ön sıralarda yeralan Türkler ve 
Kürtlerin sayısı şimdi oldukça gerilemiş durumdadır. Yine de 
gelmektedir insanlar. İltica yasalarının bütün katılığına rağmen 
Almanya, İsviçre ve Fransa’ya göre daha “yumuşak” olduğun-
dan, genellikle bu ülkeye gelinmektedir. Burada -çeşitli kesim-
leri içiçe girmiş olsa da- üç çeşit ilticacıyı birbirinden ayırmak 
gerekir:
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Birincisi; zorla göç ettirilenlerdir. Bir bölümü zaten poli-
tiktir, bir bölümü politikleşir, kalanı ise olduğu gibi kalır. Konu-
muz bunlar değildir.

İkincisi; daha fazla para kazanmak için ilticacı olanlardır. 
Bunlar arasında ülkedeki işini bırakmış ve hatta mallarını sa-
tıp gelmiş olanlar bile vardır. Amaçları, ilticayı alıncaya kadar 
politik görünmek, daha sonra ise para kazanmaktır. Devrimci 
harekete kenarından uğrayıp giden bu insanlar da değildir ko-
numuz.

Üçüncüsü; siyasiymiş gibi görünen ama aslında temel is-
tekleri daha fazla para kazanmaktan başka şey olmayanlardır. 
Kişi başlangıçtan beri bu niyette olabilir veya önce politik iken 
bu amaca doğru “değişebilir”. Politik bir kişi olmamak ama çe-
şitli nedenlerle -akraba ve hemşeri çevresini korumak, geçmiş-
te sahip olunan prestiji halen kullanmaya çalışmak gibi- poli-
tikmiş gibi görünmeye çalışmak, kişiyi çürütür. Kişinin örgütlü 
veya örgütsüz olması bu konuda önemli bir ayrım getirmez. 
Olsa olsa “örgütlü çürüme”den söz edilebilir.

Batı Avrupa ülkelerinde Türkiye devrimci hareketi içinde-
ki büyük çürümeden özellikle bu kesim sorumludur. Geçmişte 
çeşitli devrimci politik örgütlerde önder konumda olan birçok 
kişi bugün politik bir kişi olarak bile tanımlanamaz. Olabilir, in-
sanlar -özellikle de politik göçmenlik koşullarında- kolaylıkla 
kaybolabilir. Başka ülkelerin devrimci hareketlerinde de göç-
menlik koşullarında benzer örnekler görülmüştür Etkileri kötü-
dür ama giderilebilir. Ne de olsa kendilerini Türkiye devrimci 
hareketinin dışında tanımlamaktadırlar. Asıl büyük çürütücü 
etkileri olanlar ise, içinde olmadıkları halde içindeymiş gibi gö-
rünmeye devam edenlerdir.

Özellikle Kürt devrimciler -haklı olarak- Türkiye devrimci 
hareketinden artık belirgin bir kıpırdanma bekliyorlar. Bu kı-
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pırdanma Türkiye devrimci hareketinde önemli bir iç çatışma 
olmadan gerçekleşmeyecektir. Bu çatışma bir dönem daha da 
küçülmeyi getirebilir. Bundan çekinmemek gerekir. Sayıyı koru-
mak adına yaygınlaşan çürümeye müdahale etmemek yapılabi-
lecek olanların en kötüsüdür. Sessiz kalmak henüz çürümemiş 
olanları da bu sürece zorunlu olarak sokacaktır.

Türkiye solu kendi içindeki bu hesaplaşmayı olabildiğince 
hızlı yapmak zorundadır. Bir grup işadamının Kürt bölgelerine 
gezisinin de gösterdiği gibi, rejim hızla kendi içinde hesaplaş-
maya doğru gitmektedir. Sol bir alternatif olmadığı sürece he-
saplaşma sağın içinde kalacaktır.

(Özgür Politika, 2 Ekim 1995) 



142

Bugüne Yolculuk

TELEVİZYONDA SOSYALİST POLİTİKACILIK

Seçimlerden bir süre önce Ertuğrul Kürkçü, Bülent Uluer 
ve Doğu Perinçek’in katıldığı ve Mehmet Ali Birand’ın yönettiği 
Show TV’deki 32. Gün programında yapılan “tartışmayı izleme-
dim. Gerçi program hakkında o kadar çok şey duyup okudum 
ki, izlemiş kadar oldum diyebilirim. Konu hakkında yazmak için 
beklememin nedeni, tarafların “tartışma” ile ilgili olarak yapa-
cakları açıklamaları da okumaktı. Doğu Perinçek Cumhuriyet 
gazetesine verdiği büyük bir ilanda, Ertuğrul Kürkçü ve Bülent 
Uluer ise SÖZ dergisinin 45. sayısında konuyla ilgili görüşlerini 
açıkladılar. Söylenenlerde yeni bir şey yoktu ve aslında kavgalı 
tartışmanın uzantısını oluşturuyorlardı. Burada amacımız, söz-
konusu programda kimin neyi, niçin söylediği değildir. Konuya, 
hiç üzerinde durulmayan ama önemli başka bir yönden yaklaş-
mak gerekmektedir.

Türkiye sosyalistleri çok dar ilişkilere -daha da önemlisi- 
oldukça dar bir kafa yapısına sahiptirler. Tartışmaları, polemik-
leri ve kavgaları esas olarak birbirleriyledir. Kitle olarak küçük 
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sayılara seslenirler. Bu alanda neredeyse uzmanlaşmışlardır. 
Dergilerde, panellerde ve hatta televizyon programlarında bir-
birine laf yetiştirmekte, yöneltilen bir eleştirinin altında kal-
mamakta doğrusu üzerlerine yoktur. Aralarındaki ayrılıklar ne 
olursa olsun, genel çizgileriyle sosyalist ya da en azından ilerici 
olan rakiplerin ve izleyicilerin önünde gerçekten çok ustadırlar. 
Bu ustalık başka bir alanda kendini tam bir acemiliğe bırakır. 32. 
Gün programında görülen de bundan başka şey değildir.

Programa katılanlardan Ertuğrul Kürkçü Türkiye sosyalist 
hareketinin yetiştirdiği sayılı kişilerden birisidir. Sayısız panel 
ve tartışma deneyi vardır. Bülent Uluer’in de kitle önünde ko-
nuşma, panel ve özellikle Avrupa’da televizyon programlarında 
yeralma konusunda deneyi bulunmaktadır. Böylesine deneyim-
li iki kişiyi Doğu Perinçek istediği alana çekebilmiştir. Programı 
düzenleyen M. Ali Birand da amacına ulaşmış ve sol adına tam 
bir kepazelik sergilenmiştir. (Programı izleyen birçok sosyalistin 
daha sonra “sosyalist olduğumdan utandım” demesi, duyulan 
tepkinin boyutunu göstermektedir).

Doğu Perinçek’in kışkırtıcılığını, saldırgan tutumunu, ko-
nuyu başka alanlara çekmesini ve hatta provokatif tavırlara 
girmesini doğal karşılamak gerekir. Kendi açısından haklıdır. 
Seçimlerden önce boş olduğunu düşündüğü bir alana “gerçek 
Kemalizm”e oynayan, sol’u ve Kemalizmi birlikte kullanarak çe-
şitli aydınların desteğini almaya çalışan (bunda başarılı da olan) 
Perinçek’in kendi dışındaki sola ağır suçlamalar yöneltmesi son 
derece doğaldır. Zaten Perinçek’e çeşitli olumsuz sıfatlar yük-
leyip sonra da onun provokatörce davrandığından şikayet et-
mek anlamsızdır. Bu tür şikayetler kişinin kendi yetersizliğini 
örtmez ve asıl görülmesi gereken eksikliği gizler.

Türkiye’deki sosyalist çerçevenin dışında bir kişiyle karşı-
laştıklarında sosyalistlerimiz şaşırmakta, kışkırtmalara kolayca 
kapılmakta ve karşıdakinin istediği alana rahatlıkla çekiliver-
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mektedirler. Yüzbinlerce insana anlamlı birkaç mesaj iletmek 
olanağı varken, program tam da düzenleyicinin istediği gibi kör 
döğüşüne dönüşmekte ve izleyicilere başka bir yoruma gerek 
kalmadan “işte sol budur” mesajı sunulmaktadır.

Bir örgütün kendi gazetesi ve TV kanalı olması iyidir, an-
cak bunlarla ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa ulaşsın, gerekti-
ğinde temsilcilerini başka TV kanallarındaki tartışma program-
larına göndermeyi herhalde ihmal etmeyecektir. Sosyalistler 
geniş iletişim olanaklarını görüşlerini yaymak için mutlaka 
değerlendirmek durumundadırlar. Sosyalist olmayan kişilerin 
katıldığı bir tartışma platformunda ve burjuvazinin denetimin-
deki bir TV kanalında konuşmak, MED TV’de konuşmaya ben-
zemez kuşkusuz. Ama sosyalist politikacılık asıl orada kendini 
dayatabilmek, rakiplerine üstün gelebilmek demektir.

Sınıf düşmanları ve onlarla ilişki içinde olanlar, bu tür 
programlarda kışkırtma, provokasyon vb. gibi yöntemlere baş-
vuracaklardır. Bu doğaldır ve Türkiye’ye özgü de değildir. Fran-
sız Komünist Partisi eski genel sekreteri Marchais ve yenisi Hue 
çeşitli dönemlerde TV’de basın toplantısı ve panellere katılmış-
lar, diğer konuşmacılar ve sağcı gazeteciler tarafından özellikle 
sıkıştırılmışlardır. Ama onlar ustaca manevralarla dayatmalar-
dan kurtulmuşlar ve görüşlerini geniş bir kitleye aktarmışlar-
dır.

Avrupa’da bu konuda en önemli örnek Almanya’daki De-
mokratik Sosyalizm Partisi eski başkanı (şimdiki parlamento 
grubu başkanı) Gysi tarafından verilmiştir. Katıldığı çeşitli pa-
nellerde ya da TV programlarında Almanya’daki tüm öteki poli-
tik güçler tarafından Gysi’ye karşı düşünülebilecek her çeşit kış-
kırtma, hakaret, dayatma ve provokasyon yapılmıştır. Gysi’nin 
eskiden devlet ajanlığı yaptığından, Demokratik Almanya Cum-
huriyeti’nin bir suç ve diktatörlük rejimi olduğuna kadar düşü-
nülebilecek her suçlama yapılmıştır. Gysi hiç sinirlenmemiş, 
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kışkırtmalara kapılmamış, çekilmek istediği alana girmemiş ve 
ülkedeki politikayı çok iyi izlediğinden ve hangi partinin ve ki-
min geçmişte ve bugün ne söyleyip ne yaptığını iyi bildiğinden 
herkese cevabını vermiş ve bu arada kendi görüşlerini de ifade 
etmiştir. Giderek rakiplerinin gözü Gysi’den yılmıştır.

Gysi ve PDS’in düşüncelerine katılabilir ya da karşı ola-
bilirsiniz. Ama bir nokta açıktır: Sosyalist politikacılık işte bu-
dur.

Avrupa’da yıllarca kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen bir-
çok sosyalistin bu örnekleri en azından teorik düzeyde bilmesi 
beklenirdi. Ama acaba kaç kişi TV’de ne konuşulduğunu anla-
yacak kadar bulunduğu ülkenin dilini öğrenebilmiştir? Bu ilgi-
sizlik kendi içine kapalılıkla doğrudan ilgilidir.

Türkiye’de benzer bir örneği -başka bir düzlemde- Refah 
Partisi göstermektedir. Çeşitli TV kanallarındaki açık oturum-
lara katılan konuşmacılar, diğer partilerin kendilerine yönelik 
tüm çabalarına karşın kışkırtma ve provokasyona gelmemekte, 
sinirlenmek yerine karşılarındakileri sinirlendirerek görüşlerini 
aktarmaktadırlar. Medya ile en yakın ilişkisi olan sosyalistlerin 
bile bu örnekleri yeterince incelediği söylenemez. Kim ne ya-
pıyor, hangi taktikleri kullanıyor, hangi konuları öne çıkarıyor, 
güçlü ve zayıf yanları neler? Solun -teoride ne denirse densin- 
iktidar sorunu olmadığı için, rakibin ne yaptığını incelemek, 
yöntemlerini öğrenmek ve karşı yöntemler geliştirmek gibi bir 
yaklaşımı da bulunmuyor.

Yine de, sergilenen tüm olumsuzluklara rağmen ucuz at-
lattık denilebilir. Ya o programda Perinçek’in yerine, Refah Par-
tili birisi olsaydı... Gayet sakin konuşarak bizleri istediği alana 
çekip istediği gibi oynasaydı...

(Özgür Politika, 8 Ocak 1996)
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KRONSTADT VE DEVRİMCİLER ARASINDA ŞİDDET (1)

75 yıl önce, 18 Mart 1921’de, anarşistlerin etkin rol oyna-
dıkları Kronstadt’daki ayaklanma bastırıldı. Yine 75 yıl önce, 8 
Şubat 1921’de Rus anarşistlerinin tanınmış önderi Kropotkin öl-
müştü.

Kronstadt ayaklanması çeşitli yönlerden ele alınıp ince-
lenebilir. Bunu yapmadan önce, birçok arkadaşın Kronstadt’ın 
adını bile duymadığını dikkate alarak, burada ne olduğunu kı-
saca aktarmaya çalışalım.

Finlandiya Körfezi’nde, Petograd (o zaman henüz Lenin 
sağ olduğu için Petograd adını taşıyordu, sonra Leningrad oldu, 
yakın dönemde adı yine ilk haline döndü) yakınlarındaki Krons-
tadt deniz üssündeki denizciler, Bolşevik hükümete karşı ayak-
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landılar. 1-18 Mart tarihleri arasında süren ayaklanmanın temel 
talebi; “Bolşevıklersiz Sovyetler” olarak adlandırılabilir. Sovyet 
seçimlerinin yeniden yapılması, anarşistlerle sol sosyalist par-
tilere konuşma ve basın özgürlüğünün tanınması ve bu örgüt-
lerden tutuklanmış olanların serbest bırakılması, tüm politik 
dairelerin ve özel polisin (Çeka) kaldırılması, hiçbir partiye özel 
ayrıcalıklar tanınmaması, kırsal alanda uygulanan ürün zoralı-
mının kaldırılması; Kronstadt ayaklanmasının başlıca taleple-
ridir.

Ayaklanma olduğu sırada iç savaş yeni bitmişti ve tüm 
ülke yıkılmış, harap bir haldeydi. 18 gün süren ayaklanma Bol-
şevikler tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı.

Kronstadt bir anlamda devrim sonrası Rusya’sındaki ilk 
büyük politik hesaplaşmaydı. 1917 Ekim devriminin hemen ar-
dından Bolşeviklerle anarşistler ve Menşevikler arasında zaman 
zaman yükselerek süren politik hesaplaşma 1921’de hemen he-
men bitti. Ardından Troçki ve diğerleriyle olan hesaplaşma gün-
deme gelecektir.

Her devrimden sonra, devrimi yapmış güçler arasında 
şu veya bu şekilde bir hesaplaşma gündeme gelir. Devrimin 
ne oranda ileri gideceği, hangi aşamalardan geçerek gelişece-
ği konusunda önemli farklılıklar kaçınılmaz çatışmalara neden 
olur.

Anarşistler, Bolşevikleri Ekim devriminin amaçlarına iha-
net etmekle suçluyorlardı. Devrimden sonra, bir devletin yerini 
başka bir devlet, imtiyazlı bir hakim sınıfın yerini bir başka ben-
zeri almıştır. Anarşistlere göre iktidar ve devlet, onu kullanan-
ları kaçınılmaz olarak yozlaştırır. Devrimin başarısı, politik ve 
ekonomik otoritenin merkezsizleştirilmesine bağlıdır. Otorite-
nin başladığı yerde devrim sona erer.

Bugünden geçmişe bakıldığında anarşistlerin SSCB’deki 
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reel sosyalizm hakkında dikkate değer eleştiriler getirdikleri gö-
rülür. Daha sonra Mao’nun buluşu gibi sunulan “Rusya’da dev-
let kapitalizminin hakim olduğu” görüşünü, hem de Lenin’in 
sağlığında savunan anarşistlerdir.

Güzel şeyler savunmak ama bunları yapamamak, nasıl 
yapacağını da bilememek anarşizmin genel özelliğidir. Rus-
ya’da o dönemde köylü yönleri ağır basan anarşistler, sanayi 
üretimini küçük çiftlik üretimi gibi sandıklarından, fabrikaların 
tıpkı küçük köylünün işletmesini yönettiği gibi yönetilebilece-
ğini sanmışlardır. Girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve fan-
tastik uygulamaları çok az yankı bulmuştur. Daha o zamandan 
görülmüştür ki, sosyalizmi düşünülebilecek her çeşit iyi özel-
likle donatmayı istemek yetmiyor. Bunun nasıl yapılacağını da 
bilmek gerekiyor. Daha sonra Bolşeviklere katılan tanınmış bir 
anarşist Shatov’un sözleriyle: “Anarşistler devrim romantikleri-
dir, ama tek başına ideallerle savaş yapılmaz.”

Ekim devriminden sonra anarşistlerle Bolşevikler arasın-
daki sürtüşme bazen iyice şiddetlenerek sürdü. İç savaş sıra-
sında anarşistler genellikle tarafsız kaldılar ya da Bolşevikleri 
Wrangel ordusuna karşı desteklediler. İç savaşın kazanılmasın-
da payları oldu. Bir bölüm anarşist ise, 1920’de, yani iç savaş 
henüz sürerken, Moskova’da komünist parti komitesi binasını 
bombaladılar. 12 kişi öldü, aralarında Buharin’in de bulunduğu 
55 kişi yaralandı. Bolşevikler, anarşistlerin iktidarı şiddet kulla-
narak devirme çağrısına karşılık, iç savaş sırasında durumlarını 
biraz düzelttikleri an onlara saldırdılar. Anarşistleri tutukladı-
lar, derneklerini kapattılar, bir bölümünü de kurşuna dizdiler. 
Anarşistlere yönelen Kızıl Ordunun başında ise, devrim sonra-
sı hesaplaşmanın daha sonraki tarafı olacak olan Troçki var-
dı.

Kronstadt üzerine Türkçede iki kitap yayınlanmıştır. İlki, 
“Kronstadt (Lenin-Troçki)” adını taşır. Kronstadt ayaklanmasını 
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“devrimin zorluklarına karşı çıkan küçük burjuvazinin tepkisi” 
ve bir “köylü karşı devrimi” olarak değerlendirir. Kitap Troçkist 
bir bakış açısıyla yazılmıştır. İkinci kitap ise, “Rus Devriminde 
Anarşistler” adını taşır. Anarşistlerin kendi belgelerinin de yer 
aldığı kitapta Kronstadt üzerine bir bölüm vardır.

Kronstadt ayaklanması, Sovyet devletinin her an yıkılma-
sını bekleyen emperyalist güçler tarafından ilgiyle izlenmiştir. 
Anarşistlerin büyük bölümünün, iç savaş sırasında da göster-
dikleri gibi, gericilikle birlik olmak gibi bir amaçları yoktu; an-
cak iradeleri dışında onlar için kısa bir dönem yeni bir umut 
kaynağı olmuşlardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu köylülerin 
oluşturduğu bir ülkede, anarşistlerin “bağımsız ve küçük üretim 
birimleri” istekleriyle, küçük köylülüğün istekleri ve devrimin, 
özellikle de iç savaş sırasındaki kısıtlayıcı büyük önlemlerine 
karşı duyulan hoşnutsuzluk birleşmiştir.

Anarşistler aynı zamanda Sovyet yönetiminin zor yoluy-
la devrilmesi çağrısını da yapıyorlardı. Bunu doğal karşılamak 
gerekir. Ülkede, devrim ardından, devrime katılmış olan her 
politik grup kendi gelişme anlayışını, daha ileri bir toplum an-
layışını uygulamak istemektedir. Anarşistler bunu yapmasalar-
dı bu kez başka türlü biteceklerdi. Ayaklanarak bitmeyi tercih 
ettiler.

Kronstadt, çeşitli kesimlerce gösterilmeye çalışıldığı gibi, 
“özgürlükçü bir sosyalizm denemesi” olarak da adlandırılamaz. 
Anarşistlerin genel ilkeler dışında somut ve uygulanabilir bir 
toplum projeleri yoktu. Tanınmış Rus anarşist önderlerinden 
ve 1921 sonrasında ülkeyi terkeden Emma Goldman da sonra-
ki yazılarında bunu açıkça ifade etmiştir. Anarşist bir toplum 
anlayışının, o günün koşullarında hiçbir yaşam şansı yoktu. 
Kazansalardı eğer, en fazla biraz daha büyük bir Paris Komünü 
gerçekleştirebilirlerdi.
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Devrime ve iç savaşa katılmış, düşmana karşı savaşmış 
güçlerin (bir örnek vermek gerekirse, Ekim Devrimini yöneten 
Askeri Komitenin dört üyesi anarşisttir), daha sonra kesin tasfi-
ye boyutlarına varan hesaplaşmaları acıdır, ama gerçektir. Hat-
ta bir zorunluluktur. Koşullar zorlaştığı oranda, farklı toplum 
projelerine, farklı sosyalizm anlayışlarına sahip olanların bira-
rada bulunması da zorlaşır. Eğer büyük bir dış tehdit olmasaydı, 
Sovyet yönetiminin ayakta kalıp kalamamak gibi hayati bir so-
runu olmasaydı, en azından Sovyet yönetimine karşı silahlı ey-
leme geçmeyen anarşistlere daha farklı davranılabilirdi. Komü-
nist olmayan ama komünizme inanan ve öteki komünistlerle 
çatışmaya ilk girenler anarşistlerdi. Bunun ardından devrimin 
farklı gelişme perspektiflerine sahip olanlar arasındaki çatışma 
gelecektir.

Farklı sosyalizm anlayışlarının birlikteliği ancak devrim-
den önce düşmana karşı birleşmek gereği kapsamında ve dev-
rimden sonra da az çok normal dönemlerde geçerlidir. Top-
lumsal bir proje -biraz ciddiyse eğer- yalnızca fikir kapsamında 
kalamaz. Aynı zamanda örgütlenme ve eylemi de içerir. Bu du-
rumda, içinde bulunulan koşulların zorluğu oranında hızlı bir 
şekilde, devrimci güçler arasında çatışma kaçınılmaz hale gelir. 
Bu çatışma şöyle değil de böyle olmalıydı denilebilir. Asıl önem-
li olan çatışmanın kaçınılmazlığıdır. Önce karşılıklı sözler, son-
ra yazılar, ardından da silahlar konuşmuştur.

(Özgür Politika, 24 Mart 1996) 
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DEVRİMCİLER ARASINDA ŞİDDET (2)

25 Mart 1996 Pazartesi günü Kronstadt olaylarının yıldö-
nümü nedeniyle, Özgür Politika’da bu yazının birinci bölümü 
yayınlanmıştı. Sonra araya başka olaylar ve dolayısıyla başka 
yazılar girdi. Bu durum dikkatli okurun gözünden kaçmadı ve 
ikinci bölümle ilgili sorular geldi. Yazının ikinci bölümü iki haf-
talık bir gecikmeyle yayınlanabiliyor. Başlarken neden sözedil-
diğinin iyi anlaşılması için, terimin tanımını da yapmak gerekir. 
Şiddetin çeşitli biçimleri vardır. Devrimciler arasındaki şiddet 
derken, en açık anlamda şiddeti, öldürme ve yaralama gibi olay-
ları kastediyoruz.

Devrimciler arasında şiddet Türkiye devrimci hareketine 
özgü değildir. Her devrimden sonra devrimi yapan güçler ara-
sında bir hesaplaşma olmuştur (Kronstadt bunun bir örneği). 
Giderek bu hesaplaşma sosyalistler arasında da gerçekleşmiş-
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tir. Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ülkeleri, Çin ve Küba tarihi bu 
konuda çeşitli örneklerle doludur Türkiye devrimci hareketinin 
özelliği, ağırlıklı olarak 1975 - 80 döneminde devrimciler ara-
sındaki şiddetin yoğun olarak devrim öncesinde görülmesi bir 
örgütten ayrılanlarla kalanlar arasında ya da farklı sol politik 
gruplar arasında silahlı çatışma çıkması, 1980 öncesinde hiç de 
az görülen bir olay değildi. Bu çatışmalarda çok sayıda insan 
öldü ve yaralandı. Devrimcilerin birbirleriyle hesaplaşması ve 
birbirlerine sık sık uyguladıkları şiddetin burjuvaziye yönelti-
lenden öne geçmesi, halkı son derece olumsuz etkiledi.

1980 sonrasının ağır baskı koşullarında bir dönem hemen 
hiç görülmeyen devrimciler arası şiddet olayları, son birkaç yıl-
dan beri, eskisine göre hayli azalmış olmakla birlikte yine görü-
lüyor. Bu tür şiddeti herkesin mahkum etmesine ve bazen şid-
det uygulamalarına karşı ortak tavır almasına rağmen, şu anda 
sayıda görülen büyük azalma kimseyi yanıltmamalıdır. Eski yo-
ğunluk yaşanmayacaktır ama şu da unutulmamalıdır: Türkiye 
devrimci hareketi son derece zayıf durumdadır ve devrimciler 
arasındaki şiddet olaylarında azalma buna da bağlıdır. Devrim-
ci hareket güçlendikçe, iç şiddet olaylarının artacağı söylenebi-
lir.

Neden böyledir? Devrimciler arasındaki şiddet, sosyalist 
bilincin eksikliğinden mi gelmektedir? Böyle de denilebilir ama, 
olaya bu yönden bakmak hem açıklayıcı değil hem de yanlış so-
nuçlara ulaşılmasına neden olur.

Sosyalist bilinç, içinde yaşanılan toplumsal koşullardan 
ayrı ele alınamaz. Koşullardan bağımsız sosyalist bir bilinç yok-
tur. Yapılan her çeşit değerlendirmede, insanların sosyalist ol-
madan önce de bir hayatlarının olduğu unutulmanialıdır.

İnsanlar en erken 17 - 20 yaş civarında sosyalist olurlar. 
Bu yaşa kadar belirli bir eğitim görülmüş, içinde bulunulan ai-
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leden ve sosyal çevreden kuvvetle etkilenilmiş ve insan kişili-
ği ana yönleriyle oluşmuştur. Sosyalist bilinç bunların üzerine 
gelir, dolayısıyla bunlarla karışır. Bu basit gerçeği herkes kabul 
eder ama yapılan çeşitli değerlendirmelerde sürekli olarak (bel-
ki de kolaylık sağladığından) unutur.

Birbirinden çok farklı sosyal çevrelerde yetişmiş kişilerin 
sosyalist bilinçleri de doğal olarak farklı olacaktır. Aynı örgü-
tün içinde olsalar bile... Bu farklılık sosyalist olmadan önceki 
yaşamdan kaynaklanmaktadır.

Devrimciler arasındaki şiddetin iki temel nedeni vardır: 
ilk olarak; politik grup sayısı çok fazladır. 1980 öncesi yakla-
şık 110 grup vardı. Bugün de 40’tan az olmasa gerek. Herkesin 
ilk önce en kolay örgütlenebilecek kesimlere yöneleceği düşü-
nülürse, ortaya büyük bir rekabet çıkacaktır. Bu da, yönelinen 
alanda rakipsiz kalmak için diğerlerini sindirmeyi ya da tasfiye 
etmeyi getirir.

İkincisi; ilk neden şiddetin ortaya çıkması için uygun bir 
zemin hazırlar, ama yeterli değildir. Burada kişinin sosyalist ol-
madan önceki yaşamına dönmek gerekir.

Türkiye bir şiddet toplumudur. İnsanlar çocukluklarından 
başlayarak şiddetle tanışırlar. Çocuğun dövülmediği aile yok gi-
bidir, çocuk babası, annesi, ağabeyi ve bazen da akrabaları ta-
rafından çeşitli nedenlerle dövülür. Sokağa çıkıp oynadığında, 
daha güçlünün dayağıyla karşılaşır. Okulda da öğretmen öğren-
cileri döver. Öğrenciler arasında da güçlü olan sözünü geçirir, 
karşı koyanları döver. Bir yakını askere gitmişse ya da karakola 
düşmüşse dayağın orada da geçerli olduğunu öğrenir. Aile için-
de başka şiddet örnekleri olabilir (babanın anneyi dövmesi gibi). 
Gazetelerde hemen hergün toplumdaki çeşitli şiddet örnekleri-
ni okur: Namus cinayeti, kan davası, alacak yüzünden cinayet, 
basit bir tartışma ve ardından gelen kavga, futbol maçlarında 
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küfürleşmeler, kavgalar... Politik olayları dikkate almasak bile, 
kişi henüz çok gençken şiddetten gıdasını alır. Sonuçta, sosya-
list olmadan önce, birisine kızdığı zaman onu hemen dövmeyi 
düşünen bir yapıya sahip olur.

Şu veya bu örgütün taraftarı ya da kadrosu olarak dev-
rimci harekete girdiğinde, şiddetin daha büyüğüyle karşılaşır. 
Devlet terörü, çeşitli biçimler altında heryerdedir. Gözaltına alı-
nır, dayak yer ve sistemli işkence görmediği için ucuz kurtul-
duğunu öğrenir. Yasal bir afiş astığında bile gözaltına alınabilir 
ve işkence görebilir. Sık sık kendi arkadaşlarının ya da başka 
örgütlerden devrimcilerin devletin güvenlik güçleri tarafından 
öldürüldüğünü ya da yaralandığını duyar. Hapishanede bulu-
nan devrimcilerden sürekli olarak yönetimin şiddet uygulaması 
haberlerini alır. Bırakalım devrimcileri, en basit haklarını ara-
yan insanlar, diyelim harçları protesto eden öğrenciler, sendika 
hakkı isteyen memurlar, öğretmenler, işçiler tarafından yapılan 
barışçı bir gösterinin bile polis copuyla dağıtıldığını, insanların 
ağır şekilde dövüldüğünü, yaralandıklarını görür, okur.

Bu koşullarda büyümüş, bu koşullarda yaşayan bir insa-
nın, devrimciler arasındaki sorunlarda şiddet kullanmamasını 
beklemek saflık olur. Şiddet kültürü, bu alanda da kendini gös-
terecektir.

Türkiye toplumunda şiddetin aynı zamanda bir kimlik ka-
zanma yolu, kişilik ispatı işlevi gördüğü, genelde toplumun ve 
onun içinden çıkmış olan devrimci hareketin ciddi bir kimlik 
sorununun olduğu da düşünülecek olursa, şiddetin devrimciler 
arasındaki sorunların çözümünde kulanılmamasının neredeyse 
mümkün olmadığı anlaşılabilir.

Sosyalist bilincin yükseltilmesi, devrimciler arasındaki 
şiddet örneklerinin mahkum edilmesi, buna karşı birlikte tavır 
alınması... Bunların hepsi yapılmalıdır. Ancak sorun yine de za-
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manla çözülecektir. Bu toplumda devrimciler arasındaki şiddet 
belki ortadan tümüyle kalkmayacak ama iyice azalacaktır.

Sabır, eğitim ve zamandan başka çözüm yoktur. Bazen 
bunların hiçbir yararının görülmediği durumlar da olabilir. 
Bunlara hazırlıklı olmak gerekir. Şurası açıktır: Devrimciler 
arasında sayıca hiç de az olmayan bir kesim, ancak ve ancak 
şiddetten anlamaktadır. Öyle görmüş, öyle yetişmiştir. Soruna 
sabır ve soğukkanlılıkla yaklaşmayı pekala güçsüzlük olarak 
değerlendirebilir. Bazen bazı kişileri anladıkları dili konuşarak 
susturmak, gücün başkalarında da bulunduğunu, eğer bu güç 
devrimcilere karşı kullanılmıyorsa bunun güçsüzlük anlamına 
gelmediğini göstermek, saatlerce yapılacak açıklamadan daha 
etkilidir. Onun anladığı anlamda güçlü olduğunuz için inandı-
rıcı olursunuz.

(Özgür Politika, 15 Nisan 1996)
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SINIFSAL EROİN

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve özellikle son dönem 
hükümetlerinin eroin bağlantısı gittikçe daha fazla açığa çıkı-
yor. O kadar ki, bu alandaki “tanınmışlıkları” ülke sınırlarını 
aşarak başka ülkelerin gazetelerinde ve televizyonlarında da 
yeralmaya başladı. Almanya ve Hollanda’da (buna her an baş-
ka ülkeler de eklenebilir) Türkiye devletinin ve hükümetlerinin 
eroin ticaretiyle olan bağlantısı bazen mahkemeler bazen de 
“adı açıklanmayan dışişleri yetkilileri” yoluyla açıkça anılmaya 
başlandı. İşler bu noktaya geldikten sonra, filanca açıklamayı 
“şiddetle protesto etmek”, “sözlerini geri aldırmak”, aslında fi-
lancanın değil de falancanın suçlandığını savunmak, şu devlet 
ya da hükümet yetkilisinin değil de ötekinin bu işe bulaştığını 
açıklamak fazla anlam taşımamaktadır. Suçlanan bir devlet ve 
onun hükümetleridir. Bu devlet ve hükümetleri, ülke üzerinden 
Avrupa’ya akan uyuşturucu trafiğine göz yummanın ötesinde, 
önemli kurum ve kadrolarıyla bunu bizzat örgütlemektedir. 
Hiçbir “vatanseverlik” ve “kahramanlık” yakıştırması, Abdul-
lah Çatlı’nın Fransa’da eroin kaçakçılığından mahkum olduğu 
gerçeğini değiştiremez. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı konu-
sunda uzmanlaşmış -bu nedenle uluslararası çapta aranan- çok 
sayıda kişinin üzerinde ancak devlet tarafından verilebilen yeşil 
pasaportun çıkması, devlet-uyuşturucu ticareti bağlantısı ko-
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nusunda başka kanıtlara gerek bırakmamaktadır.

Arslan Başer Kafaoğlu’nun da bir yazısında belirttiği gibi; 
bir ülkede ileri boyutlara varmış uyuşturucu ticareti, devletin 
bilgisi, gözyumması ve dahası desteği olmadan gerçekleşemez. 
Bazı Orta Amerika ülkelerinde benzer bir durum yaşanmıştır. 
Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti -hep belirtildiği gibi- güç-
lüdür. Bu kadar güçlü bir devletin kendi sınırları içindeki bu 
büyük ticareti ciddi olarak engelleyememesi mümkün değil-
dir.

Avrupa ülkelerine giden eroinin yüzde 80’i Türkiye’den 
gelmekte ya da buradan transit olarak geçmektedir. Türk po-
lisinin uyuşturucu ticaretine karşı çok başarılı olduğu sık sık 
belirtilir. Türk polisi Avrupa ülkeleri polislerine göre daha faz-
la uyuşturucu yakalamaktadır. İstatistiklerin özellikle aptalla-
rı kandırmak için istenildiği gibi kullanıldığı bilinir. Bu konuda 
başarı yakalanan malın miktarıyla değil, yakalananla ülkeden 
geçen tahmini malın miktarı arasındaki oranla ölçülür. Eğer ül-
keden geçen uyuşturucu miktarı oldukça yüksekse -ki öyledir- 
Avrupa ülkeleri polisine göre daha çok uyuşturucu yakalamakla 
övünmenin anlamı yoktur.

Bu işin bir yanıdır. Konunun bizi ilgilendiren önemli bir 
yanı daha vardır: Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi için-
deki uyuşturucu kaçakçılığı. Bunun miktarı, T.C. devletinin bü-
yük olanaklarıyla gerçekleştirdiği miktar yanında devede kulak 
bile değildir, ancak sorun miktardan çok ilke sorunudur. Ciddi 
ve inandırıcı olmak isteyen herkes gerçeği olabildiğince tam or-
taya koymaya çalışmalıdır.

Burada sorun Türkiye ve Kürdistan solundaki çeşitli ör-
gütlerle ilgili olarak öne sürülen iddialarda değildir. Bu ülkede 
iddiada bulunmaktan kolay şey yoktur. Üstelik iddia sahibinin 
suçlamalarını kanıtlamasından çok, suçlananın kendini temiie 
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çıkarmasını beklemek gibi garip bir tutum da vardır. Ciddiyeti 
olmayan suçlamalara girmek bazen öküz altında buzağı araya-
nın öküzün altında kalmasıyla sonuçlanmaktadır.

İddiaların bir bölümü belki doğrudur, belki tümü yanlış-
tır. Ama bu konudaki durumları iddia düzeyini aşmış, önemli 
kadrolarını uyuşturucu ticaretine ayırmış örgütler vardır. Bun-
lardan bazıları eroinle yakalanmıştır, bazıları bu işi “örgüte gelir 
temin etmek amacıyla yaptıklarım” kendileri açıklamıştır. Üze-
rinde asıl durulması gereken konu, bu ticaretin yapılmasındaki 
mantıktır.

Uyuşturucu ticaretinin içerdiği büyük tehlikelere karşın 
kısa zamanda çok para kazandırdığı bilinmektedir. Batı Avrupa 
ülkelerine gelmiş çok sayıda ilticacının fırsat bulduğu anda bu 
ticaretin küçük bir halkası olmaya yönelmesi de buradan kay-
naklanmaktadır. Aynı çekicilik -ne yazık ki- bazı devrimciler 
için de geçerlidir. Devrimci olmak, sosyalist olmak bazı şeyle-
rin yapılamayacağına olan kesin inancı da içerir. Sosyalist bir 
insan bazı şeyleri yapamaz. Kendisinden ya da içinde yetiştiği 
ortamdan kaynaklanan -ve bazıları önemli de olan- eksiklikleri 
olabilir, ama sosyalist bir kişinin bazı şeyleri yapamayacağına 
kesin olarak inanmak durumundadır. Bu, sosyalist olmanın ge-
reğidir.

Burada sorun para bulma yöntemiyle ilgili değildir. Ye-
terli ekonomik kaynak olmadan politika yapılamaz. Para örgüt 
yaratmaz ancak varolanın daha iyi çalışmasını sağlar. Herşey 
değildir, ama önemli işleve sahiptir. Çeşitli mücadele anlayışla-
rına sahip örgütler ekonomik kaynaklarını da buna uygun oluş-
tururlar. Bir örgüt kamulaştırmayı, bir başkası bağış toplamayı 
uygun bulmayabilir. Bu konuda farklılıklar, sosyalistler arasın-
daki anlaşmazlıklar kapsamında değerlendirilebilir. Uyuşturu-
cu ticaretinin ise hiçbir uygun yanı yoktur. Eğer insanlığın bir 
bölümü için iyi şeyler yapmaya çalışırken, başka bir bölümü-
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nün zehirlenmesine katkıda bulunacaksak, başka bir çıkış yolu 
bulmak ve bulunamıyorsa da devrimci politika yapmamak en 
iyisidir. “Sınıfsal eroin” yoktur. “Devletin yüksek çıkarları” için 
uyuşturucu ticareti yapmakla, bunu örgütün ve devrimin çıkarı 
için yapmak arasında, özellikle bu konuda, fark yoktur.

“Biz yapmazsak burjuvazi yapacak, o kazanacak” gibi bir 
mantık ancak “komik” biçiminde adlandırılabilir. O zaman ka-
dın ya da çocuk pornografisi ticareti yapmakta da mahzur yok-
tur, değil mi?

Düşünülebilecek bütün değerlerin fazlasıyla aşındığı bir 
dönem yaşıyoruz. Toplumun tüm kurumlarındaki çürüme, 
artık tarif etmekte zorlanılacak boyutlara varmıştır. Devrim-
ci hareketin bu çürümeden etkilenmemesi mümkün değildir. 
Sonuçta kendisine karşı mücadele edilen düşmanın özellikleri 
seni de -bazen ileri derecede- belirler. Ama “böyle burjuvaziye 
böyle devrimci hareket” belirlemesi hiçbir zaman tümüyle doğ-
ru olmamalıdır. Sosyalizm burjuvazinin yansıması, onun ters 
yöndeki simetriği olmaktan ibaret olduğu anda biter.

Sorun azlık ve çoklukla ilgili değildir. Burjuvazinin -hele 
de Türkiye burjuvazisinin ve devletinin- özelliklerinden ve bu 
özellikler sonucu yaptıklarından bazılarının devrimci hareket 
içinde uzantısı olmamalıdır. Türkiye devrimci hareketi içinde 
en günlük düşünenler, küçük amaçlarına ulaşmak için her çeşit 
aracı kullanmayı kabullenenler bile bu devletin yozlaşma ve çü-
rüme düzeyine ulaşamazlar. Ama sorun, kaç kişi yapıyor mese-
lesi değildir. Sosyalistlerin hiçbir zaman yapmamaları gereken 
şeyler vardır. Bu eğik düzlemde yürümeye çalışmamak gerekir. 
O alana bir kere girilince, yuvarlanmak kaçınılmazdır.

(Özgür Politika, 27 Ocak 1997)
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SB İLE İLGİLİ BİR DÜZELTME

Bunca yıldan sonra Sol Birlik de nereden çıktı diye soru-
labilir. Aslında bu düzeltmeyi kısa aralıklarla yayınlanan iki ya-
zısında da aynı bilgi yanlışı yeralan Yalçın Küçük’e özel olarak 
göndermeyi düşünüyordum. Sonra, geniş okur kitlesine ulaşan 
bir yanlışın yazara gönderilen bir yazıyla düzeltilmesinin doğru 
olmayacağını düşündüm. Konu Sol Birlik’in değerlendirilme-
siyle ilgili değildir. SB’in önemli bir toplantısı (Sofya toplantısı) 
hakkındaki bilgi yanlışıdır. Türkiye sosyalist hareketinin yıllar 
öncesine ait birçok belgesi kaybolmuş, olayların içinde yaşa-
yanlar da bunların pek azını yazmışlardır. Hiç olmazsa yakın 
tarihte yaşananların yeri geldikçe yazılması gerektiği inancın-
dayım. Herkesin değerlendirmesi farklı olabilir, asıl önemli olan 
doğru bilgi temeli üzerinde değerlendirme yapılmasıdır.

Yalçın Küçük, Sofya toplantısında gerek Türkiye aydın 
hareketindeki radikalleşmenin ve gerekse de sosyalist bir parti 
kurulmasıyla ilgili olarak engelleyici kararlar alındığı iddiasın-
dadır. Gerçek böyle değildir.
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Sol Birlik 6 partiden oluşuyordu: TKP, TİP, TSİP, TKSP, 
PPKK, TKEP. 6 partinin genel sekreterleri (ya da başkanları) her 
yıl “zirve” olarak adlandırılan bir toplantı yaparlardı. Bu top-
lantılarda SB karşısındaki en önemli sorunlar tartışılır ve ortak 
bir genel çerçeve çizilmeye çalışılırdı. iki zirve arasında, 6 par-
tiden birer kişinin katıldığı Yürütme Komitesi işleri yürütürdü. 
YK üyeleri zirve toplantılarına da doğal olarak katılırlardı. Bu 
satırların yazarı YK üyesi olduğundan Sofya toplantısına da ka-
tılmıştı.

Yanlış hatırlamıyorsam 1987 başlarında yapılan bu top-
lantı aynı zamanda SB’in bu düzeydeki son toplantısıydı. Behice 
Boran rahatsızdı ve bir süre sonra da aramızdan ayrıldı. Hemen 
ardından TKP ve TİP genel sekreterleri birlikte Türkiye’ye dönüş 
kararı aldılar. (1997 yılı, 1987 sonlarında yapılan bu “dönüş”ün 
onuncu yılıdır. Türkiye sosyalist hareketinin yakın tarihinde ya-
pılmış en yanlış politik değerlendirmeye dayanan bu eylemle 
ilgili gelişmeleri şu veya bu yönden doğrudan yaşamış olanların 
bunları yazmaları için uygun bir yılda bulunuyoruz.)

Sofya toplantısında üzerinde en fazla tartışma yapılan, 
açık sol parti konusuydu. Tartışma esas olarak dört parti arasın-
da geçti. PPKK ve TKSP, “Bu Türkleri ilgilendiren bir konudur” 
düşüncesiyle tartışmaya pek girmiyorlardı. İlke olarak kimse 
açık sol partiye karşı değildi, yalnız partinin niteliği konusunda 
iki ayrı görüş vardı. TSİP ve TKEP, aralarındaki belirli farklara 
rağmen, genel demokratik, sosyal-demokrasinin biraz solunda 
olan bir partiyi değil, kapitalizme karşı tavır alan sosyalist bir 
partiyi savunuyorlardı. TİP ve TKP ise birleşerek TBKP adıyla ya-
sala çıkmayı planladıklarından açık bir sosyalist partiye gerek 
olmadığını savunuyorlardı. Tartışma, bir süre sonra, hiçbir uz-
laşma noktası bulunamadığından tıkandı.

Türkiye’de aydın hareketinin durumu gibi konular ise hiç 
konuşulmadı.
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Olan gerçekte budur. SB birtakım önemli konularda ortak 
olduğu kadar ortak olmayan görüşlere de sahipti. (Tıpkı FKBDC 
ve ÖDP’de olduğu gibi).

Sofya toplantısında Behice Boran’ın yaptığı çıkış da ha-
tırlanmalıdır. Bu konuyla ilgili bölümü Yazın dergisinin Mart 
1994’te yayınlanan 59. sayısında yeralan “Uzaktan... Behice Bo-
ran” yazısından aktarmak istiyorum:

“Behice Boran rahatsızdı. Bir yanında Nihat Sargın, öteki 
yanında Osman Sakalsız oturuyordu. O ana kadar tartışmalara 
katılmamıştı.

Birden patladı Behice Boran: ‘Elbette sosyalist bir parti 
olacaktır’ dedi. Şimdi hatırlayamadığım birkaç cümle daha söy-
ledi. Oturduğu yerde dikleşmiş, gözleri canlanmış, yüzünün an-
latımı değişmişti. Kararlı, ‘ben sosyalistim, yıllarca bunun için 
mücadele ettim’ diyen bir yüz anlatımı vardı.

Nihat Sargın söze karıştı, eliyle Haydar Kutlu’yu göstere-
rek: ‘Demokratik bir kitle partisi olsun diyor, efendim’ dedi. Bi-
raz da bağırarak söylemişti bunları.

Behice Boran, ‘Öyle mi?’ dedi ve sustu.

Toplantıya ara verildi.”

Toplantının sonraki bölümünde önce Nihat Sargın söz 
alıp Haydar Kutlu’yu destekleyen bir konuşma yapacak, ardın-
dan Behice Boran da benzer birkaç kelime söyleyecekti. TKP, 
TİP’i tam olarak teslim almıştı. Bir an TİP’lilerin -sık sık yaptık-
ları gibi- kendilerini ağırdan satmak için yine bir “çıkış” yapıp 
yapmadıklarını düşündük. Değildi, Behice Boran o çıkışı politik 
bir hesapla yapmamıştı. Samimiydi, kendini anlatıyordu.

Yalçın Küçük’ün yazılarında geçen Sofya toplantısında 
Behice Boran’ın durumuyla ilgili bölüm esas olarak doğrudur, 
yalnız eksiktir. Boran’ın çıkışı kendisinden önce yapılan tartış-
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malardan sonra olmuştur. Orada açık sosyalist partinin gerekli-
liğini savunan başkaları da vardı.

Sofya toplantısına katılan 13 kişiden birisi artık aramızda 
değil. Aralarında bir genel sekreter ve bir de parti başkanının 
bulunduğu 5 kişi politikayla ilgisini kesmiş durumda. Kimisi 
sosyalist olmayı namusuyla bıraktı, kimisi kendine göre pisliği-
ni yaparak bıraktı. İki kişi hakkında şu anda bilgim yok, hakla-
rında yıllardan beri hiçbir şey duymadım. Geriye kalan 5 kişiden 
en az bir tanesi ise sadece politikmiş gibi görünüyor.

1987-1997 arasında dünyada sosyalizmle ilgili çok şey de-
ğişti ve on yıl öncesinin pek az insanı bugüne kalabildi. Türkiye-
li devrimci/sosyalist politik hareketlerde bu fazlasıyla böyledir. 
Gidenler genellikle pisliklerini yapıp da gittiler. Dünyayı, sosya-
lizmin içinde bulunduğu durumu, ülkeyi, halkı ve kendini de-
ğerlendiren ve artık devam edemeyeceğine inanarak çekilen ya 
da yeni durumuna uygun oldukça geride yeni bir konum seçen 
insanlara saygı duymak gerekir. Sadece geçmişte yapmış olduk-
ları için değil, çekilirken ya da tümden bırakırken o yaptıklarını 
yıkmaya çalışmadıkları için de saygı duymak gerekir.

Bırakırken geçmişte oluşmasına şöyle ya da böyle katkıda 
bulunduklarını yıkmaya çalışanlar için ise durum farklıdır. On-
lar kendi geçmişlerini de yıkmışlardır ve kısaca “cehenneme ka-
dar yolunuz var” demekten başka söylenecek şey yoktur.

(Özgür Politika, 20 Ocak 1997) 
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“AŞIRI SOL” VE KÜLTÜR

Frankfurt Kitap Fuarı günlerinde, yakasında taşıdığı kart-
tan Türkiye’de yayıncı olduğu anlaşılan birisi standa geldi. Ki-
taplara ve dergilere baktı. “Siz aşırı solcu olmuyor musunuz 
acaba?” diye sordu. “Aşırı sol”u kötü bir şey sanıyor ve itiraz 
etmemi bekliyordu. “Öyleyiz,” dedim. “Yanımızdaki stand da 
öyledir. Övünmek için değil, açık bir gerçek olarak şu da söyle-
nebilir: Fuardaki aşırı solcuların standlarındaki kültür düzeyi, 
karşımızdaki Türkiye standından daha yüksektir.” Birşey söy-
leyemedi, gitti.

Bu durumun bu yılki Fuara özgü olduğunu, yoksa Türki-
ye burjuvazisinin genel kültür düzeyinin, özellikle son 5-6 yıl-
da, Türkiye sosyalistlerinin önüne geçtiğini belirtmek gerekir. 
Cumhuriyet tarihi boyunca sosyalistlerin kültürel alandaki ne-
redeyse mutlak egemenliği tersine dönmüş, burjuvazi bu alan-
da belirgin olarak ağır basmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasın-
da başlıca üç neden sayılabilir:
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Birincisi; 141 ve 142. maddelerin kaldırılmasıyla birlik-
te devlet, biraz haksızlıktan, sosyalizmden sözettiler diye ceza 
yağdırdığı birçok aydını yanına almıştır. Bu aydınların saf değiş-
tirmesinde özellikle SSCB’nin yıkılması belirleyici olmuştur. Bu 
aydınların bir bölümü yine “sosyalisttir”, öyle olduklarını açıkça 
söylemektedirler, ama nasıl bir sosyalizmse bu, devletle ciddi 
bir sorunları bulunmamaktadır.

İkincisi; sosyalist hareket büyük bir kadro kaybına uğra-
mıştır. Birçok kişi köşesine çekilmiştir. Kültürel düzey iyice düş-
müştür. Buna bağlı olarak “ajitasyon devrimciliği” iyice yaygın-
laşmıştır. Birçok kişinin umudu yok, ya da ancak büyük oranda 
ajitasyonla umut sahibi olabiliyor. Bu ise günlük politikayı, sek-
terliği ve sosyalist hareketteki genel çıkışsızlığı iyice artırıyor. 
Sosyalistler okumuyorlar. 1975-80 döneminde de düzenli oku-
dukları pek söylenemezdi, ama okuyorlardı. Şimdi zorlayıcı bir 
etken olmadığı için okumuyorlar. Genel kültür düzeyi de oku-
mayı yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirecek durumda 
olmadığından, okumak için fazla bir neden kalmıyor.

Üçüncüsü; burjuvazinin kültüre daha fazla önem verme-
ye başlamasıdır. Burjuva egemenliğinin kültürel hegemonya 
olmadan oldukça zayıf olacağı, kapitalizmin girdiği yeni döne-
min özellikleriyle birlikte daha iyi anlaşılmıştır. Galeriler, sanat 
festivalleri, resim sergileri, hemen her konuda yayınlanan son 
derece iyi basılmış dergiler vb. özellikle son on yılda olağanüstü 
arttı. Türkiye burjuvazisinin kültüre verdiği önem sahip olduğu 
düzeyle doğrudan ilgilidir ve bu düzey (doğrusu düzeysizlik) sık 
sık sırıtmaktadır. Öyle bile olsa, belirgin bir gelişme olduğu 
yadsınamaz.

Tanınmış Marksist kültür kuramcılarından Frederic Jame-
son, kısa süre önce Monthly Review (Nisan 1996) yayınlanan ya-
zısında, kapitalizmin yeni dönemindeki Marksizmin daha fazla 
kültürel karaktere sahip olması gerektiğinden sözeder. Eskiden 
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sadece ekonomik bir olgu olarak değerlendirilen, bugün aynı za-
manda kültüreldir. Örneğin “tüketim toplumu”, “imaj toplumu” 
gibi olgular salt ekonomik ya da politik kapsamda ele alınamaz-
lar. Bunlar aynı zamanda belirli bir kültürel yapıyı da zorunlu 
kılar.

Ekonominin kültürel, kültürelin ekonomik hale gelmesini 
kitap fuarındaki dünyaca tanınmış büyük yayınevlerinin stand-
larında da görmek mümkündü. Önce ışıklandırmadan, kulla-
nılan renklere kadar standın dekorasyonu dikkatinizi çekiyor, 
sonra görevli manken gibi kadınlar. Ardından son derece iyi 
basılmış ve ciltlenmiş, çarpıcı kapaklara sahip kitaplar... Daha 
içinde ne olduğuna bile bakmadan kitap kendisini çarpıcı bir 
imaj olarak sunuyor. Bir yayınevi standından ziyade bir kitap 
butiği... Sadece özel giysilerin butiği olacak değil ya, kitabın da 
butiği var. Ülkelerde kapitalizmin gelişme derecesi standlar-
dan bile belli oluyor. Türkiye ve benzeri durumdaki ülkelerin 
standları (kitapların içeriğini bir yana bırakalım) dış görünüm 
olarak “modern sahafa benziyorlar. Ancak gidiş butik yönün-
dedir.

Şu sonuca varılabilir: Burjuva toplumuna güçlü bir kültü-
rel eleştiri yöneltemeyen (ve buna bağlı olarak kendi kültürel 
normlarını geliştiremeyen) bir sosyalist hareket güçlü bir seçe-
nek olamaz.

Türkiye burjuvazisi egemenliğini halen büyük oranda 
zora dayanarak sağlıyor, ama ‘’imaj toplumu’’nun tüketimciliği, 
her çeşit değerin kısa zamanda çok kazanmaya indirgenmesini, 
herşeyin parayla ölçülür duruma gelmesini, insanların günlük 
yaşamasını ve düşünmesini; kısacası bu kültürü yaratmakta 
başarısız olduğu da söylenemez. Tersine, oldukça başarılıdır. 
Bu başarı, Türkiye toplumunun çelişkilerini büyük oranda zora 
başvurmadan bastırmaya yeterli olmamaktadır, o başka.
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Burjuvazinin yarattığı “imaj kültürü”nün, öyleymiş gibi 
görünüp ama öyle olmamanın, sosyalist hareketi güçlü bir şe-
kilde etkilemesi sözkonusudur. Türkiye sosyalist hareketinde 
ciddiyet iyice ortadan kalkmıştır, yerini büyük oranda imaj, öy-
leymiş gibi görünmek almıştır.

Durum ümitsiz değildir. Bir ülkede kültürel alanın çeşit-
li yönleriyle ilgili üretimin, sosyalist öncü tarafından yapılması 
gerekmez. Hatta bu iyi birşey de değildir. Sosyalist öncünün dı-
şında pek az birikimin olduğunu gösterir ve öncünün aşırı zor-
lanmasını getirir. Türkiye devrimci hareketi çevresindeki biri-
kim yönünden, Kürdistan devrimci hareketine göre daha ileri 
olanaklara sahiptir. Çok sayıda aydın köşesine çekilmiş ya da 
şöyle veya böyle karşı safta çalışmaya başlamış olsa bile, geri-
de yine de küçük, ama önemli bir birikim kalmıştır. Bunun için 
çeşitli sol yayınevlerinin yayın politikalarına, yayınladıkları ya-
pıtlara bile bakmak yeterlidir. Bunları en az izleyen herhalde 
örgütlü sosyalistlerdir. Örgütlü sosyalist hareketin dışında du-
ran (ve orada durmakta pek de haksız olmayan), kültürel yönü 
daha gelişmiş, genelde sol düşünceli ve içinde bulunulan kötü 
dönem dikkate alındığında sayıca az denilemeyecek bir kesim 
vardır.

Türkiye sosyalist hareketinin örgütsel olmaktan daha faz-
la kültürel bir değişime ihtiyacı vardır. Bunu varolan kadro ya-
pısını koruyarak ya da benzerlerini üreterek gerçekleştiremez. 
Tek yol, kültürel düzeyin önemini gerçekten kavramak ve böy-
lece bu kesimle daha iyi ilişkiler geliştirebilmekten geçmekte-
dir.

(Özgür Politika, 7 Ekim 1996) 
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İNSANDAKİ SÜRGÜN

26 Ekim Cumartesi gecesi Köln’de, değişik bir toplan-
tı yapıldı. Toplantı diyorsam, bildiğimiz politik toplantılardan 
değil. Konuşuldu, eğlenildi, ikili sohbetler yapıldı, anılar anla-
tıldı, yenilip-içildi. Almanya’da bulunan ve çeşitli tarihlerde 
Türkiye’deki cezaevlerinden kaçmış insanların biraraya geldiği 
bir toplantıydı bu. Çeşitli tarihlerde cezaevinde bulunmuş, kısa 
süre kaldığı için kaçmasına gerek kalmamış ya da süre uzun 
olmasına karşın kaçma olanağı bulamamış kişiler de vardı top-
lantıda. Bunlara böyle bir toplantıda bulunmak için gelmiş ki-
şiler de eklendiğinde, 50-60 civarında bir sayı oluşmuştu. Köln 
Halkevi’nin yeri fazlasıyla doldu denilebilir. Toplantı sonunda, 
masraflar çıktıktan sonra kalan para İsmail Beşikçi’ye gönderil-
di.

Toplantı (ya da adının ne olduğu önemli değildir) büyük 
bir dikkatle dinlenen firar öykülerini de içerdi. Bugün artık ya-
şamayan ortak tanıdıklar çıktı. Kimisi idam edilmiş, kimisi ça-
tışmada ölmüş... Bazan hüzünlenilip, bazan gülündü.
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Bu toplantının kişi olarak da oldukça yararlı olduğunu be-
lirtmeliyim. Bir süredir anlamakta ciddi olarak zorlandığım bazı 
konuları daha iyi anlamama yardımcı oldu. Konu ve soru şuy-
du: Bir insan daha elli yaşına bile gelmeden nasıl büyük oranda 
geçmişle yaşamaya başlar? Nasıl gelecekten büyük beklentile-
ri (genele ve kendisine yönelik olarak) kalmaz? Bunu Türkiye 
devrimci hareketinin eski denilebilecek başka insanlarında da 
gördüm, bazılarının yazdıklarını okudum, açıkça söylenmese 
de aynısı vardı.

Bu insanlar son derece zor bir hayat yaşadılar. Aslında 
bu bile o hayatı tanımlamada eksik kalır. Andre Malraux’nun 
“İnsanlık Durumu” adlı romanında bir cümle vardır: “Altmış 
yaşındaydı ve anılarını mezarlar dolduruyordu.” Bu durum bu 
insanlar için 25-30 yaşlarındayken oldu. Kendiniz rastlantıların 
biraraya gelmesi sonucu yaşıyorsunuz, aynı ya da farklı örgüt-
lerden tanıdığınız çok sayıda insan ise artık yaşamıyor. İyi dev-
rimciler derin duygulara sahiptir ve bu kadar ölünün bir insanı 
kuvvetle etkilememesi mümkün değildir.

Sorun da burada başlıyor. Rastlantı sonucu yaşamak, ölen 
arkadaşlar, anılar, öfke, hüzün; bunlar kaybolamaz, ama ağırlık-
la bunlarla da yaşanmaz. Bu insanlar, daha bu yaşlarında bile, 
iki hatta üç insanın hayatını yaşamışlar. Dolu hatta aşırı dolu 
bir hayatları olmuş. Bu doluluğun insanda önemli bir gerilim 
yaratmaması mümkün değildir. Bu gerilime Türkiye’ye gide-
memenin üzüntüsünü de eklemek gerekir. Sık sık yapılan “açık 
hapishane Almanya” tanımlaması bunu göstermektedir. Gidile-
bilseydi ne olurdu, diye de sorulabilir. Bence psikolojik durum 
daha da kötü olurdu. Hemen herşey değişmiş. Eski insanlar kay-
bolmuşlar. ya köşelerine çekilip bırakmışlar ya da köşe dönmek 
peşindeler. Büyük bir depolitizasyon ve çöküntü var. Türkiye 
için devrimci mücadele eski gücünün çok gerisinde. Herzaman 
görülebilecek türden bir gerileme değil bu, büyük bir çürüme 
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var. Bu kadar mücadele ve ölüden sonra buraya geldik, geçecek 
kuşkusuz, ama varolduğu süre içinde kişiyi şiddetle etkileme-
mesi mümkün değildir.

Toplantının bir bölümünde zorlandığımı açıkça söyle-
meliyim. Oradaki psikolojiye uyamıyordum. Sonra düşündüm: 
Bazı olaylar çok geride kaldı ve ben unuttum mu? Değil, bunlar 
hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve unutulmaları da müm-
kün değildir. Duygusuz bir insan mı oldum, o da değil. Nedir o 
zaman? Kısa bir dönem için bile olsa yoğunlaşmış hüzün neden 
olmuyor?

Daha sonra anlayabiliyor insan. Bu aslında sürgünde ya-
şamak zorunda kalmış bütün Türkiyeli devrimcilerin yaşadığı 
sonuçtur. Yıllardır başka bir ülkede yaşamak zorundasınız ve 
soru şudur: Ağırlıkla anılarınız ve eski özlemlerinizle mi yaşa-
yacaksınız yoksa bulunduğunuz yerde kendinize yeni bir alan 
mı açacaksınız? Zaman geçirmek ya da uğraşacak bir iş bulmak 
için değil, hayatınızı doldurabilecek bir alan. Bu alan ağırlıkla 
Türkiye ile de ilgili olabilir ve zaten insanın hayatının bu kadar 
önemli bir bölümünü kaplayan dönemi büyük oranda silmesi 
mümkün değildir. Sonuçta, zorunlu geçiş dönemi dışında ka-
lan yaklaşık on yıl içinde, eski hayatınıza yeni bir hayat daha 
eklersiniz. Bu hayat eskiyi yoketmez, ama artık ağırlıkla eskiyle 
yaşamaz olursunuz. Eski tek değildir artık, daha geniş bir alan-
da kendi yerine oturur. O zaman insan daha iyi bir geçmiş iste-
mekle kalmaz, daha iyi bugünü ve geleceği de ister. Hatta ağır 
basan sonrakilerdir.

Söylenmesi kolay, yapılması zor. Avrupa ülkelerinde-
ki Türkiyeli bir devrimcinin kendisini Türkiye solunun bilinen 
çevresiyle sınırlı tutmaması gerekir. Acı ama gerçektir, o çevre-
nin insana sıkıntı, kendini tekrarlama ve çürümenin ötesinde 
verebileceği fazla birşey yoktur. Hayat geniştir ve sol, (iyi ki) ör-
gütlü sol çevreden ibaret değildir.



171

Geçmişle Yaşanır mı? 

12 Eylül darbesinin bu ülkeye, bu ülkenin insanına ve dev-
rimcilerine yaptığı en büyük kötülük, ağır baskının hemen her 
çeşidi değildir. Zor dayanılsa, büyük bir acı verse bile gelir ve ge-
çer. Kolay geçmeyen, geleceğin yıkılmasıdır. Bugünde yaşana-
cak bir şey bulamayan (ya da bugünün sığlığından uzaklaşmak 
isteyen) insanın dünde yaşamaya başlamasıdır. Bunun geçmesi 
hiç de kolay değildir.

Sürgün insanın kendisindedir, yaşadığı ülkede değil. 
Sürgünden kurtulmak istiyorsan önce içindeki sürgünden çı-
kacaksın ve ancak o zaman sürgünde, sürgünde değilmiş gibi 
yaşamaya başlayacaksın. Tümüyle değil, bu olamaz da, ama 
ağırlıkla. Nereye giderse gitsin kendini de götüren insan, sürü-
lebilir, yeter ki o da kendisini sürmesin.

(Özgür Politika, 28 Ekim 1996)
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TUPAC AMARU

Lima’daki Japonya Büyükelçiliğinde, aralarında Japon-
ya’nın Peru Büyükelçisinin de bulunduğu 72 kişiyi, dört aydan 
fazla süredir rehin tutan 14 Tupac Amaru gerillası yapılan bas-
kın sonucu öldürüldü. Gerillaların bu eylemi ve ulaşılan sonuç 
iki alışıldık yönden ele alınabilir:

Birincisi; gerillaların insancıllığına karşı sergilenen vah-
şetle ilgilidir. Gerillalar hasta, yaşlı, kadın ve çocuk çok sayıda 
kişiyi ilk günlerde serbest bıraktılar. Elçiliğe her gün Kızılhaç ta-
rafından yiyecek ve su getirildi. Çöpler hergün alındı. Rehineler 
dışardaki yakınlarına mektup yazıp, onlardan cevap bile ala-
bildiler. (Posta servisinin çalıştığı başka bir rehine olayı tarihte 
herhalde yoktur). Gerillalar rehinelerle dostça bir ilişki kurmuş-
lardı. O kadar ki, rehinelerden hiçbiri öldürüleceğine inanmı-
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yordu. Aynı düşünceye dışarıdakiler de sahipti. Peru güvenlik 
kuvvetleriyle birlikte çalışan bir psikoloji uzmanı, Almanya’daki 
TV kanallarından birisiyle yaptığı söyleşide, “kimseyi öldürme-
ye niyetleri yoktu” dedi. Elçiliğe baskın hazırlığı da bu nedenle, 
hiç aceleye getirilmeden yapıldı.

Peru ordusu ve polisi teknik olarak mükemmel bir baskını 
yapabilecek düzeye sahip değildi. Dört ay boyunca eğitildi. Bu 
konuda değişik görüşler vardır. Eski bir CIA görevlisi tarafından 
yapılan açıklamaya göre -gerçeği gizlemek için de yapılmış ola-
bilir- Peru güvenlik güçleri ABD uzmanlarınca eğitilmiştir. Al-
manya’daki bir “rehine krizi uzmanı”na göre ise, Peru güvenlik 
güçlerinin düzeyi bellidir ve dört ay içinde böyle bir operasyonu 
yapabilecek düzeye yükselmeleri mümkün değildir. Bu uzmana 
göre, operasyona maskeli olarak katılan kişilerin en azından bir 
bölümü ya ABD timleri ya da İngiliz SAS komandolarıdır.

Vahşet, baskının yapılmasında değildir. Peru yönetimi yö-
nünden bakıldığında, baskın uygun bir anda elbette yapılacaktı. 
Sorunu kendi konumlarını güçlendirecek yönde çözmeyi doğal 
olarak isteyeceklerdi. Bu arada ölenler de olacaktı. Vahşet, geril-
laların tümünün öldürülmesi için emir verilmiş olmasındadır. 
Rehinelerin de açıkladığı gibi, dört gerilla sağ yakalanabilecek-
ken, öldürülmüştür

İkincisi; teknik yöndendir. Birilerini rehin alarak talepler-
de bulunmak bir saldırı olayıdır ve öyle de sürmelidir. Gerillalar 
ise yaklaşık iki aydan beri savunma durumundaydılar. Başlayıp 
sonuçsuz kalan görüşmeler, bu arada binanın her yanına yer-
leştirilen dinleme ve gözetleme cihazlarıyla gerillaların günlük 
yaşamında sürekli tekrarlanan özelliklerin saptanması, baskını 
yapacakların eğitimlerinin tamamlanması... Sonucu bu kadar 
garantiye alınmış bir “rehine kurtarma operasyonu” az bulunur. 
Baskını yapacak olan grup, Japon Büyükelçiliği benzeri bir evde 
uygulama yaparak çalışmıştır. Nasılsa zaman çoktur, gerillalar 
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beklemektedir.

Hergün aynı saatte futbol oynayan gerillaların toplu ola-
rak bulundukları salon, kazılan tünele yerleştirilen patlayı-
cılarla havaya uçurulmuş ve on gerilla bu sırada ölmüş ya da 
yaralanmıştır. Peru güvenlik güçleri kendilerinden o kadar 
emindiler ki, baskını içerdekilerin bir bölümüne telsiz vasıtasıy-
la on dakika önce haber verdiler. Rehinelerden biri üzerindeki 
telsizi saklamayı başarıp, içerideki her olayı dışarıya bildirmiş 
olsa gerek.

Teknik anlamda mükemmel bir baskınla elçiliği ele geçi-
ren gerillaların daha sonra bu becerilerini sürdüremedikleri be-
lirtilmelidir. Duruma uygun taktik geliştirilemedikten sonra, si-
lah kullanma becerisine sahip olmak fazla anlam taşımaz.

126 gün süren eylemle ilgili olarak üzerinde asıl durulması 
gereken, “gerilla hümanizmi”dir. Devrimcilerin gereksiz şiddet 
kullanmalarını, olabildiğince çok kan dökmelerini savunmak 
mümkün değildir. Devrimciler hümanisttirler, ancak hüma-
nizmle iradesizlik ya da kararsızlık arasındaki dengeyi iyi ayar-
lamak gerekir. Bu her koşulda yeniden kurulacak bir dengedir. 
Tupac Amaru gerillaları bunu iyi kuramadılar. Rehinelerle iliş-
kileri, bir süre sonra söylediklerini yapamayacak insanlar duru-
muna düşmelerine yolaçtı. Bu ise başarısızlık ve ölüm demekti. 
Hepsinin öldürülmesi için emir verenler onların hümanizmini 
zayıflık olarak algıladılar. O koşullar altında öyleydi de. “Bunlar 
hiçbir şey yapamazlar, beklesinler, bu arada biz hazırlanalım” 
anlayışı Peru yönetimi -ve arkasındaki güçlerde- egemen oldu. 
Öyle de yaptılar. Gerillaların insancıllığı tümünün öldürülmesi-
ni, ardından askerlerin sevinç gösterilerini ve Devlet Başkanının 
da katılımıyla ulusal marşı söyleyerek başarılarını kutlamaları-
nı engellemedi.

Cezaevlerinde gerillalar ve öteki örgütlerden çeşitli ilerici 
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ve sosyalist çok sayıda kişi vardır ve bunlar hastalandıklarında 
tedavileri yapılmamaktadır. Tupac Amaru’nun Avrupa Temsil-
cisi Norma Velazco’nun İsviçre’de çıkan “Die Wochenzeitung”la 
yaptığı söyleşide belirttiğine göre, gerillaların serbest bıraktığı 
yaşlı ve hastalar arasında rejimin işkence uzmanı olarak bili-
nenler de vardır. Gerillalar tutumlarıyla barışçı bir çözümden 
yana olduklarını ve insancıllıklarını fazlasıyla sergilediler. Bu 
ise onların öldürülmesini ve ülkedeki yoğun baskı rejiminin 
sürmesini engellemedi.

Rehine olayı doğru muydu, gerillalar bu eylemle hapiste-
ki yoldaşlarının serbest bırakılmasını ve halka daha büyük bir 
yoksulluktan başka şey getirmeyen yeni-liberal ekonomik-po-
litikanın değiştirilmesini sağlayabilir miydi? Bunlar tartışılabi-
lir, eylem doğru veya yanlış bulunabilir. Asıl önemli olan şudur: 
Rehine alma olayı başladıktan sonra söyleneni yapmak gerekir. 
“Şöyle yapmazsanız biz böyle yapacağız” diyorsan eğer, bunu 
yapabileceğini göstermek zorundasın. O zaman da eylem başa-
rısızlıkla sonuçlanabilir ve bütün gerillalar öldürülebilirdi. Ama 
geriye ciddiyet kalırdı. “İyi insanlardı” değerlendirmesinin öte-
sinde şeyler de kalırdı. Politikada inandırıcılığınızı yitirdiğiniz 
anda geriye kalan pek önemli değildir.

Konunun propaganda yanı da önemlidir, ama şunu unut-
mamak koşuluyla: Propaganda araçları ve teknikleri konusun-
da, daha uzun bir dönem karşı taraf ağır basacaktır. Ne yaparsa-
nız yapın, onlara iyi görünemezsiniz. Söylediğinizi yaparsanız 
“sadist ruhlular”, “acımasızlar” olursunuz (kendileri yıllardan 
beri halka karşı çok daha yaygınını, ağırını yapmaktadır oysa); 
fazla insancıl olursanız bu kez de bu zayıflık olarak değerlendi-
rilir ve “mükemmel baskın”, “biz güçlüyüz ve işte böyle yaparız” 
değerlendirmesi öne çıkar. Sekterliğe düşmeden ve dengeyi iyi 
ayarlayarak, daha dar kapsamlı da olsa kendi propagandanızı 
yapabilmeniz gerekir.
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Tupac Amaru bu eylemiyle adını hem tüm dünyaya du-
yurmuş hem de Peru’daki rejimin vahşetini herkese göstermiş-
tir. Dikkatlerin bu ülkedeki çözülemeyen sorunlara ve derin 
yoksulluğa çekilmesine neden olmuştur. Bir de daha başarılı 
olabilselerdi...

“Gerilla hümanizmi” Türkiye’de THKO ile başlar. Deniz 
Gezmiş’le arkadaşları bu yönden iyi bir örnek sergilememişler-
dir. Gelecek yazıda, 6 Mayıs 1972’nin 25. yılında bu konu üzerin-
de duracağız.

(Özgür Politika, 28 Nisan 1997)
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25 YIL SONRA 6 MAYIS

25 yıl önce 6 Mayıs 1972’de, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 
Hüseyin İnan idam edildiler, idamlarını engellemek için Mahir 
Çayan ve arkadaşları Ünye radar üssünde görevli üç İngiliz tek-
nisyenini kaçırdılar. Olay Kızıldere ile noktalandı. Bulgaristan’a 
uçak kaçırıldı ve karşılığında idamların durdurulması istendi, 
olmadı. En son Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken’i 
rehin alma girişimi de başarısızlıkla sonuçlanınca, Deniz’lerin 
idamı kesinleşmiş oldu. İdamları sırasında bütün ülkenin gözle-
ri üzerlerindeydi. Üçü de bir devrimciye yaraşır biçimde öldüler. 
Pişmanlık göstermediler, dini telkin istemediler ve son sözleri 
amaçlarını bir kere daha tekrarlamak oldu.

Aradan 25 yıl geçti. Bugün Türkiye devrimci hareketinde 
herkes, az veya çok Deniz’lere sahip çıkıyor. Ölüm günlerinde 
onları anıyor. Özverilerini ve inançlarındaki sağlamlığı örnek 
gösteriyor. Deniz Gezmiş, Türkiye devriminin sembolü olmuş-
tur. Bu doğru değildir, hem de hiç doğru değildir.

Deniz bir simgedir, ama Türkiye devrimci hareketi bu 
simgeyi aşmakta geç kalmıştır. Biz ya kahramanlıklarını ya da 
hatalarını genelleyerek insanları değerlendirmekten ne zaman 
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kurtulacağız?

THKO ya da THKP-C’nin silahlı mücadele anlayışlarını 
benimsemeyebiliriz. Bu konudaki çeşitli hatalarını sıralayabi-
liriz, ama böyle yaparak onları hiç de aşmış olmayız. Türkiye 
sosyalist hareketinin yeni tipte militan bir mücadele anlayışına 
ihtiyacı vardır. Bu ise, özellikle THKO’nun ve daha az oranda 
THKP-C’nin anlayışlarının aşılmasını gerektirir.

Sözkonusu olan nedir?

İlk olarak; Türkiye’de gerilla savaşını savunun veya sa-
vunmayın, bu terimi militanlık anlamında kullanıyorum; yeni 
tür bir gerillaya, “politik gerilla”ya ihtiyaç vardır. THKO böyle 
bir hareket değildi. İlk kadrosu farklıydı. Özellikle Sinan Cemgil 
ve Hüseyin İnan teorik olarak güçlü kişilerdi. Ama bu durum 
THKO’nun teoriyi önemsememesini ortadan kaldırmaz. Önce 
eylem, eylem yapabilecek kadro ve bunun ihtiyacı olan yan iliş-
kiler. Bir örgüt, büyük oranda bunlardan ibaret olarak görülür-
dü. THKO’nun özellikle ilk önder kadrosu son derece hümanist 
insanlardan oluşuyordu. Bu hümanizm onlara bazen sempati 
kazandırdı ama politik sonuçları ağır oldu.

Türkiye’deki ilk politik rehine eylemini THKO gerçekleş-
tirmiştir. Ankara’da dört ABD’li asker kaçırıldı ve serbest bırakıl-
maları karşılığında hükümetten taleplerde bulunuldu. Dönemin 
yönetimi Ankara’yı tam bir kuşatma altına alarak buna cevap 
verdi. Bir süre sonra dört er serbest bırakıldı. Birçok insan, o dö-
nem, bu sonucu sempatiyle karşıladı, ama eylem THKO’nun po-
litik sonu oldu. Dört erin kaçırılmasının doğruluğu tartışılabilir, 
ama bir kere yapıldıktan sonra sonuna kadar gitmek gerekirdi. 
“Gerilla hümanizmi” ile geçici bir sempati kazanıldı, ama örgü-
tün inandırıcılığı büyük darbe yedi. 1975 sonrasında THKO’nun 
izleyicilerinin çok az, THKP-C’nin izleyicilerinin ise çok fazla ol-
masının önemli nedenlerinden birisi de budur. THKP-C’de -bü-
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tün eksiklerine karşın- teoriye daha fazla önem verilirdi. Kaçı-
rılan İsrail Başkonsolosu Elrom’un öldürülmesinin de gösterdiği 
gibi, söyledikleriyle yaptıkları birbirine daha fazla uyuyordu. 
Politikada bu uygunluk önemlidir. “İyi çocuklardı, yiğit insan-
lardı” gibi belirlemeler güzeldir, ama politik olarak fazla anlam 
taşımazlar.

1972 sonrasında Deniz’le simgelenen anlayış bir efsane, 
Mahir’le simgelenen anlayış ise politik bir gerçeklikti.

İkincisi; politik mücadele önce süreklilik demektir. Bu ise 
yaşamayı gerektirir. Kayıplar olacaktır, önemli olan “yapacağız 
ve öleceğiz” zihniyetiyle yaşamamaktır. Silahlı mücadele hare-
ketlerinde başlangıçtaki kadro büyük oranda ölür. Yeni bir yol 
açmanın, o güne kadar yapılmayanı yapmanın önemli bir bedeli 
vardır. Bu bedel, Türkiye gibi, devletin sık sık her çeşit muha-
lefete vahşice saldırdığı ülkelerde özellikle yüksektir. (Benzer 
bir durum yasadışılığı temel alan örgütler için de vardır). Ba-
zen kayıplar ağır olabilir. Asıl önemli olan, kimin ne dediğine 
aldırmadan mücadelenin devamını olabildiğince güvence altına 
almaktır. Sözkonusu olan gerilla savaşını ya da klasik yasadışı 
politik kitle çalışmasını veya bütünüyle yasal çalışmayı benim-
seyen bir örgüt olabilir. Bu ülkede yasallığın da güvencesi yok-
tur. Baskının bu kadar yoğun ve açık olduğu bir ülkede devrimci 
hareket, burjuvazi ve devlet kadar birbiriyle de uğraştığı için, sık 
sık sadece kendini en yakındakine göstermek, kanıtlamak için 
anlamsız şeyler yapılır. Gereksiz kayıplar verilir. Yoğun dediko-
du ve spekülasyon ortamı insanları ve örgütleri sık sık bu nok-
taya getirir. Öteki devrimcilere, kendine en fazla benzeyenlere 
kayıplar pahasına birşeyler gösterilmiştir. Bu arada örgüt büyük 
darbeler yemiş, devam etmek iyice zorlaşmış olabilir, ama bu 
pek önemsenmez. Bu tutumun kökleri 1972’de vardır, ondan 
önceki Türkiye sosyalist hareketinde de vardır.

6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan 
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ve Hüseyin İnan’ın Türkiye devrimci hareketinin tarihinde bü-
yük yeri var. Deniz’in simge olması 1980 sonrasında ve Türkiye-
li devrimcilerin yıllardan beri ilk kez aralarında ortak noktalar 
bulabilmelerinin de ürünü. Şefik Hüsnü gibi Deniz de, Türkiye 
devrimci hareketinde herkesin kendini bir şekilde ilişkilendir-
mek zorunda olduğu kişi durumundadır. Bu iyi bir gelişmedir 
ve tarihin silahlı mücadelenin her türüne karşı olanları bile bu 
noktaya getirmesi önemlidir. Burada önemli bir tehlike ortaya 
çıkıyor. Özellikle Deniz’in kişiliğinde simgelenen inanç, özveri 
ve kararlılık önemli. Her çeşit değerin son derece yıprandığı bu-
günkü ortamda bunlara vurgu yapılması da gerekli; ama bun-
larla kendini sınırlandırmayarak.

Samimiyetsizlik ve oportünizmin yaygın olduğu bir or-
tamda, “artık yeter, şimdi yapmalıyız”ın büyük değeri vardır. 
Öyle istenmese, savunulmasa bile, silahlı mücadelenin başlan-
gıç koşullarının ağırlığı insanları teoriden büyük oranda kopa-
rır. Anlaşılabilir, ama aşılması gerekir.

O kuşakta THKP-C ya da THKO’nun çizgisini izleyen he-
men herkes, “bizim hayatta kalmamız mümkün değil, yapa-
cağız ve öleceğiz” duygusunu yaşadı. Ölüm büyük gerginlik ve 
yorgunluk içinde bir kurtuluş olarak ortaya çıkabilir. Burjuvazi 
de böylece sizden kurtulur.

Devrimci mücadelede bazen ağır kayıplar verilir. Burada 
önemli olan sahip olunan anlayıştır.

insan -başarabilirse eğer- yaşayarak ve sonuna kadar tari-
hi yapanlardan birisi kalarak efsane olmalıdır.

(Özgür Politika, 5 Mayıs 1997) 
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İDAMLAR

Biz insan değeri bilmeyen bir toplumuz. Küçük rekabetçi-
lik ve değer bilmemek özelliğinin Türk toplumunda iyice yerleş-
miş olması, kimliksizlik ve bunun sonucu olan kişiliksizlikle ya-
kından ilgilidir. Ancak değeri olan kişi başkasının değerini bilir, 
değerleri sağlam -dolayısıyla oturmuş- bir toplum geçmişine ve 
orada hangi türden olursa olsun değer oluşturmuş insanlarına 
sahip çıkar. Gelişmiş burjuva toplumlarında, düzene karşı en 
azından bir dönem silahlı mücadele yürüttükleri için “terörist” 
sayılan kişiler öldürülmüş ya da uzun hapis cezalarına çarptı-
rılmışlardır. Bir dönem sonra yaşam öyküleri yayınlanır, hak-
larında filmler çevrilir, çeşitli tartışma ve araştırmalara konu 
olurlar. O toplumun bugünkü düzeyine ulaşmasında onların da 
payı vardır ve burjuvazinin tarihinde bile bu nedenle yerleri-
ni alırlar. Kızıl Ordu Fraksiyonu ve Kızıl Tugaylar’ı dışta tutan 
bir Almanya ya da İtalya yakın tarihi yazılamaz. Türkiye’de ise 
tarihteki yerine koymak değil, tarihten silmeye çalışmak sözko-
nusudur ve bu özellik burjuvasından devrimcisine, faşistinden 



182

Bugüne Yolculuk

İslamcısına kadar yayılmıştır.

Sosyalistler bile kendi insanlarına yeterince sahip çıkma-
dıktan sonra, onların başkaları tarafından tarihteki yerlerine 
yerleştirilmesi beklenebilir mi? Sadece Deniz Gezmiş için, o da 
bir dönemin simgesi sayıldığından değişik bir durumdan söze-
dilebilir. Yaşamı hakkında çok şey yazılmıştır ve mutlaka bun-
dan sonra yayınlanacak çeşitli kişisel anılarda da O’ndan söze-
dilecektir. Önümüzdeki dönemde O’nu ve dönemini konu alan 
filmler çevrilmeye başlarsa da şaşmamak gerekir. Ticari amaç-
larla bile olsa, Türkiye devrimci hareketi tarihindeki önemli bir 
kişinin tümleştirilmesi önemlidir. Böylesi bir filmde Deniz’in ki-
şiliğinin ve eyleminin sadece bir yanının alınıp genelleştirilerek 
sunulması ve böylece gerçekte olandan bambaşka bir Deniz’in 
ortaya çıkması da muhtemeldir. Biz sosyalistlerin kendi insanı-
mızın tarihini tüm yönleriyle araştırmayı ve bunu yayınlamayı 
öğrenemedikten sonra, başkalarının çarpıtmalarına kızmaya 
hakkımız yoktur.

Türkiye sosyalist hareketinin bir başka önemli kişisi, Ma-
hir Çayan için yazılanlar daha da eksiktir. Nihayet bir yıl önce, 
Turhan Feyizoğlu, Mahir’in biyografisini yayınladı. Kitap, ya-
zarının büyük çabasına ve önemli bilgiler içermesine karşın iki 
önemli eksiği içermektedir: ilk olarak, öğrenci hareketinden bir 
silahlı mücadele örgütüne birkaç yıl içinde geçişin psikolojisini 
yansıtmaktan uzaktır. Bunu ancak o dönemi yaşayan bir insan 
verebilir. İkincisi -yazarla ilgili değildir- Mahir Çayan’ın baş-
ka yönleri de vardır ve ellerinde bilgi ve belge bulunanların en 
azından kitabın sonraki baskıları için bunları açıklamaları bek-
lenir. Örneğin ben, yıllar önce, Mahir’in dönemin Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ndeki çay partilerinde takım elbiseli ve kravatlı olarak 
eğlenirken çekilmiş fotoğraflarını görmüştüm. Tarihsel kişiler 
bütün yönleriyle yansıtılmalıdır ve bu onları daha insanlaştırır 
ve büyütür.
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1972’de ölen diğer devrimcilerle ise pek ilgilenen olma-
mıştır. Örneğin Ulaş’ın birkaç fotoğrafı ve kısa birkaç özelliği 
dışında hakkında bilinen ne vardır?

12 Eylül 1980’den sonra idam edilen devrimcilerle ilgili 
olarak durum daha da kötüdür. 1972’den sonra çeşitli şekillerde 
öldürülen devrimcilerin sayısı hayli artmıştır, ama idam ayrı bir 
olaydır. Asılacağını uzun zamandır bilmek, kendini buna göre 
hazırlamak ve sonunda bir devrimci, bir sosyalist gibi davran-
mak; kişinin başka hiçbir belirgin özelliği olmasa bile, sadece 
bunlar tarihte ayrı bir yer almasını gerektirir.

12 Eylül sonrasında idam edilenlerin durumu, bu bakım-
dan, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’den oldukça farklıdır. Onları her-
kes -başlangıçta terörist hatta ajan diyen TKP’liler bile- sahip-
lenmektedir. 12 Eylül sonrasında idam edilenler için ise belirli 
bir örgüte “ait olmak” sözkonusudur. Herkesin örgütü vardır ve 
bu durum idam edilen kişinin herkes tarafından sahiplenilme-
sini engellememelidir, ama pratikteki durum hiç de böyle de-
ğildir. En fazla ortak isim listesi vardır, o kadar. Tümünün fo-
toğraflarını, yaşam öykülerini, son saatlerdeki davranışlarını, 
değişik kişilerin onlarla ilgili anılarını, ailelerinin durumunu ve 
onlarla ilgili görüşlerini toplu halde bulamazsınız. Bırakın bunu, 
çoğu hakkında genel birkaç satır dışında bilgi bile yoktur. Nere-
de gömülüdürler, mezarları yapılmış mıdır? Bazan bunlar bile 
bilinmez ve ilgilenilmez de.

12 Eylül sonrası idamlardan beni özellikle etkileyen üç ta-
nesidir:

Mustafa Özenç; Adana bölgesinde ve Devrimci Yol’da idi. 
Dağlık bir bölgede yakalandıktan sonra götürüldüğü karakolda 
subay ve bekçi üç kişiyi öldürdükten sonra kaçabilmişti. Ada-
na’da -gidecek başka yeri olmadığı için- kardeşinin evinde ya-
kalandı. Cunta için onu yakalamak ve asmak prestij meselesi 
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olmuştu. Yakalanması, hele de böyle yakalanması tüm Türkiye 
devrimci hareketi için utanılacak bir durumdur. Aynı dönem-
de Adana Emniyet Müdürlüğünde olanlar Özenç’e hiç işkence 
yapılmadığını, herkesin O’na yakında asılacak birisi gözüyle 
baktığını anlatırlar. Nitekim öyle oldu. Çabuk olsun diye Askeri 
Yargıtay’ın tasdik kararı Ankara’dan özel kurye ve uçakla gön-
derildi.

Ramazan Yukarıgöz; THKP-C Üçüncü Yol’dandı. İstan-
bul’da hapishanede tanıştık. Bayrampaşa Cezaevinden birlikte 
kaçtık. Sonra, Akyazı’da bir kuyumcu soygunundan sonra -yan-
lış hatırlamıyorsam- üç bekçi ve polisin öldüğü bir silahlı ça-
tışmanın ardından yakalandı. Kendisi ve iki yoldaşı kısa süre 
sonra idam edildiler.

Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar; 
Türkiye Komünist Emek Partisi İzmir davasında yargılandılar. 
Mezarları yapıldığında ve bir zaman sonra aileleriyle yakın bağ-
lantı kurulduğunda, birinin ailesinin maddi durumunun iyi ol-
duğunu, ek olarak da konuyla hiç ilgilenmediklerini biliyorum. 
Diğer ikisi tam anlamıyla yoksul halk çocuklarıydı. Mahkemede 
ve cezaevinde -sonradan onların gardiyanlığını yapan ve idam-
larında bulunmak zorunda kalan (o sırada da bayılan) bir aske-
rin anlattığına göre- olağanüstü iyi davrandılar. 15 yıl önce, 13 
Mart 1982’de idam edildiler.

Türkiye daha ağır devlet terörüne doğru hızla gidiyor. As-
keri darbenin başlangıcı yapıldı ve birkaç adım da atıldı. Gerisi 
gelebilir veya gerek bulunmayabilir de, ama hapishanelerde-
kilerin idamlarının yeniden başlaması beklenmelidir. Bir kez 
daha aynı hataları yapmayacağımızı umalım.

(Özgür Politika, 10 Mart 1997) 
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SOL UN YENİDEN YÜKSELMESİ...

Türkiye devrimci hareketinin önümüzdeki bir-iki yıl için-
de belirgin bir yükselme göstereceğinin belirtileri var. Yeni bir 
sol dalga geliyor. Bunu görmek, Türkiye’de yaşayan ya da yurt-
dışında olup, ülkeyi yakından izleyen ve biraz da politik deneyi-
mi olan insanlar için, zor değil.

Türkiye’de sol, son 5-6 yıldan beri ciddiye alınabilecek bir 
seçenek durumunda değildi. Şu an, kendini biraz toparlamış 
olmakla birlikte, yine de marjinalliğin ve çürümenin kapsamı 
içinde. Türkiye tarihinde solun yükselmesinin hep hızlı olduğu 
bilinir. 1965-70 ya da 1975-80 dönemlerinin de gösterdiği gibi, 
devrimci hareket oldukça hızlı gelişmiş, kısa dönemde çok şey 
olmuştu. Sürekli bastırılan bir hareket, kendine çıkış noktası 
bulunca hızla yükselir.

Türkiye toplumunda yıllardan beri solun yükselmesi için 
her türlü koşul var. Yoksulluk, işsizlik, enflasyon, savaş ve bas-
kının her türlüsü, azalmadan sürüyor. Objektif şartlar fazlasıyla 
olgun, ama bu durum sübjektif şartların da olgunluğu anlamı-
na gelmiyor ve RP, MHP ve sağın öteki çeşitleri güçlenirken, sol 
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yıllardan beri güdük kalıyor. Bu durumun değişmeye başladı-
ğını gösteren belirtiler ve sol üzerine yapılan hesaplar neler-
dir?

Birincisi; Türkiye’de sağ oldukça yıprandı. ANAP ve DYP 
üzerine sözetmeye gerek bile duymuyoruz. MHP, Türkeş’in ölü-
mü ardından, son kongresinde “çeteler ittifakı partisi” olduğu-
nu gösterdi. Böylece, MHP’nin son dönemde çizmeye çalıştığı 
“modern milliyetçi” görünüm yerleşemeden yıkıldı.

İkincisi; RP’nin gerilediği söylenemez ve sol onu zayıflat-
maktan çok, kitle içinde daha fazla yayılmasını önleyecek gibi 
görünüyor. Bu nedenle, sosyalist hareketle dinci hareketin her 
çeşidinin, artan oranda çatışması gündemdedir. Türkiye sosya-
list hareketinin önümüzdeki yükseliş döneminde, şimdiye ka-
dar sürekli ertelediği, üzerinde düşünmek bile istemediği din ve 
dinci hareket, sürekli olarak karşısına çıkacaktır.

Üçüncüsü; devletin durumu. Türkiye burjuvazisinin ve 
devletinin önemli bir bölümü sol’un yeniden yükselmesinden 
yanadır. Burada sol’dan kastedilen CHP değildir. Sola kayıştan 
özellikle CHP de yararlanacaktır (bunun belirtileri görülüyor), 
ama sol, esas anlamda sosyalistler demektir. Ordunun yüksek 
kademelerinde konuşulan -dışarıya da sızdırılan- “Marksistlere 
haksızlık ettik, bu ülkenin Marksistlere ihtiyacı var” görüşü git-
tikçe yayılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve tekelci burjuvazisinin et-
kin bir kesimi sosyalistlerin güçlenmesini neden istiyor? Onlar, 
özellikle 12 Eylül darbesinden sonra, yıllarca solun her çeşidi-
ne saldırdılar ve dinci hareketin gelişmesi için her türlü olanağı 
sağladılar. Dinci hareket denetimlerinden çıkmaya başladı. Bu 
gelişmenin ekonomik temeli de var. Türkiye’de tarikatlar hol-
dingleşmiştir ve dincilerin etkinliğinin artması, sermayenin bu 
kesiminin yükselmesi ve pazar payının artması anlamına gel-
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mektedir.

Devletin ve tekelci burjuvazinin bu en yetkin kesimi, yük-
selen dinci hareket/sermaye ile başedebilecek durumda değil-
dir. Sorun, zorla bastırmaktan ibaret değil. Kemalistler de dahil 
olmak üzere bu kesim, dinci hareketle ideolojik olarak uğraşabi-
lecek durumda değildir. Dinci hareketin seslendiği kitleyle, so-
lun kitlesi aynıdır. Bu nedenle dincilerin kitle içinde yayılmasını 
ancak sol durdurabilir.

Sonuç olarak, Türkiye’de sol için bazı kanalların açılacağı 
görülüyor. Devletin etkili ve yetkili bir kesimi sol’a oynayacak-
tır. Bunun, önemli tehlikeler içermekle birlikte, solun gelişme 
potansiyelini artıracağı açıktır.

Devletin sözü edilen kesiminin sol üzerinde önemli he-
sapları var. Politikada herkes birbiri üzerine hesap yapar. Hesa-
bın yapılması, karşı tarafın o hesaba düşeceği anlamına gelmez. 
Bu işin teorik yanıdır, pratikte ise sol, üç önemli tehlikeyle karşı 
karşıyadır:

İlk olarak; Türkiye sosyalist hareketi dincilerle teorik ola-
rak mücadele edecek birikime sahip değildir. Sol’un müslüman-
lığa ve onun tarihine bakışı daha yeni somutlanmaktadır. Bu 
önemli bir eksiklik.

İkincisi; Türkiye solunun teorik zayıflığı devlet, burjuvazi 
ve Kemalistler arasından, hem olanaklardan yararlanan hem 
de kendi yolunu çizen bir rota tutturmasının hayli zor olaca-
ğını gösteriyor. Görünen odur ki, dincilerle mücadele teorik ol-
maktan çok pratik alanda yürüyecektir. Bu durum çeşitli sap-
ma, hatta savrulma olasılığını artırmaktadır. Türkiye sosyalist 
hareketinin önemli bir eksikliği kadrolarla ilgilidir. Sorun sayı 
kadar nitelikle de ilgilidir. Şu anda büyük oranda ön planda 
olanlar, 1975-1980 döneminin insanlarıdır. Büyük bir mücadele 
vermişler, büyük özverilerde bulunmuşlardır, ama bu dönemde 
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yetişen kadronun ciddi eksiklikleri vardır: Dar pratikçidir, gün-
lük olana ve görüntüye fazlasıyla önem verir ve bu da onun ko-
laylıkla savrulabilmesinin, karşıdaki güçler tarafından istenilen 
yere çekilebilmesinin olanaklarını artırmaktadır. Bu dönem ön-
cesinden kalan sosyalistler epey az, sonrasında ise çok az kadro 
yetişmiştir.

Önümüzdeki bir-iki yıl içinde Türkiye devrimci hareketi-
nin azçok hızla yükselmesi büyük bir olasılıktır. Olanaklar ve 
tehlikeler birlikte gelecektir. Bunlardan bir tanesi de Türk ve 
Kürt devrimci hareketleri arasındaki ilişkidir. Tarihimizde ilk 
kez, iki halkın devrimcileri de belli oranda güçlü olacak. Güç-
ler birleştirilebildiğinde, en azından iyi ilişkiler kurulabildiğinde 
ortaya çıkacak olanaklar açık. Önemli tehlikeler de var. Bu ülke-
de yükselen her harekete yamanan ve aslında en yakın olma-
sı gerekenlere saldırmayı iş sayanların varolduğunu biliyoruz. 
Bunları geçelim. Asıl önemli olan, yakın geçmişte, Kürt solunda, 
Türkiye devrimci hareketiyle ilgili olarak ölçüsüz değerlendir-
melerin yapılmış olmasıdır. “Bunlar bitmiştir, çürümüştür, bun-
lardan iş çıkmaz” gibi değerlendirmeler halen sürüyor. İsteyen 
istediği değerlendirmeyi yapar kuşkusuz, ama bu tür ölçüsüz 
yaklaşımların hatta ağır suçlamaların unutulmadığını ve bir 
yükselme döneminde özellikle hatırlanacağını belirtmek gere-
kir. Böylesi bir gelişme iki halkın devrimci hareketi için de iyi 
olmaz ve zararın neresinden dönülse kardır.

(Özgür Politika, 26 Mayıs 1997) 



189

Geçmişle Yaşanır mı? 

BİR BAŞKA YÖNDEN 15-16 HAZİRAN

Türkiye işçi sınıfı tarihindeki en büyük işçi direnişi olan 
15-16 Haziran’ın nedenleri, direniş sırasında DİSK’in başarı ve 
başarısızlığı, o sırada Türkiye devrimci hareketinin (özellikle 
Dev-Genç’in durumu) ve bu iki önemli gün ve sonrasının genel 
değerlendirmesi üzerine çok şey yazıldı. Bilineni tekrarlamanın 
anlamı yok. Bunun yerine, 15-16 Haziran 1970’in Ankara’da na-
sıl yaşandığını ve dönemin Türkiye devrimci hareketi üzerinde-
ki etkisini aktarmaya çalışacağım.

Bazı arkadaşlar İstanbul’a gittiler. Diğerleri ise Ankara 
Dışkapı’daki sanayi bölgesine giderek benzer bir eylem için işçi-
leri harekete geçirmeye çalıştılar. İstanbul’un büyük işyerleriyle 
Ankara’nın küçük sanayisi farklıydı. İşçi olmakla ilerici olmak 
ya da iktidarın yeni yasalarına karşı direnmek de ayrı şeylerdi. 
Süleyman Demirel başbakanlığındaki, dönemin Adalet Partisi 
iktidarı ve gericiler de o günlerde özellikle huzursuz ve hazırlık-
lıydı. Sonuçta, sanayi bölgesine giden arkadaşlarımız saldırıyla 
karşılaştılar. 15-16 Haziran yayılamadı, Ankara’da tekrarlana-
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madı.

15-16 Haziran Türkiye devrimci hareketinde neredeyse 
şok etkisi yaratmıştı.

İlk olarak; Türkiye’de işçi sınıfı vardı. Özellikle Doğu Perin-
çek ve birlikte olduğu birtakım kişiler tarafından yayınlanan Be-
yaz Aydınlık tarafından savunulan, Türkiye’nin yarı-sömürge, 
yarı-feodal bir ülke ve işçi sınıfının gelişmemiş olduğu tezi, 15-
16 Haziranla büyük darbe yedi. Bu iki günde yaşananlar onlarca 
araştırmadan, alıntıdan ve istatistiki bilgiden daha öğreticiydi. 
Yarı-feodal ülke saptaması birdenbire bitmedi ve 1975-80 dö-
neminde de sürdü, ama asla eski belirleyiciliğine sahip olama-
dı. O dönemde, görüşlerini, teoride ve pratikte öğrendiklerine 
göre değiştiren ve geliştiren tek kişi Mahir Çayan’dır. Mahir’in 
1970’deki ülke tahliliyle, 1972’de aynı konudaki düşünceleri bir-
birinden farklıdır. Yarı-sömürge, yarı-feodal ülke analizinden, 
dışa bağımlı kapitalizmin egemen olduğu ülke saptamasına ge-
çilmiştir. Benzer bir durumu ne Beyaz Aydınlık’ta, ne Mihri Belli 
ne de Hikmet Kıvılcımh’da görmek mümkün değildir. TİP baş-
langıçtan beri kapitalist ülke tespitini yapıyordu, onun 15-16 Ha-
ziran sonrasını değerlendirememesi başka yönlerdendir.

İkincisi; Türk ordusunun yapısına yöneliktir. 15-16 Ha-
ziran’a kadar, Türkiye devrimci hareketinde orduya yönelik 
önemli beklentiler vardı. O dönemin koşullarında bu beklenti 
abartılı, ama temelsiz değildi. Yıllar sonra o dönemin devrimci-
lerini “Kemalistler”, “devletin güdümünden çıkamamış olanlar” 
diye suçlamak kolaydır. Bugünün koşullarından geçmişe bak-
mak doğru değildir. Devlet, o dönemde, bugünkü gibi bütünlük-
lü bir yapıya sahip değildi. Devrimci hareketin devletin içindeki 
önemli kişileri yanına çekmek, ordu başta olmak üzere dışarıya 
karşı en sıkı korunan kurumlarda bile örgütlenmek olanağı var-
dı. Devletin yapısı halktan insanlara daha açıktı. Devlet yeniden 
örgütlenmemişti ve yapısına aldıklarını bugünkü gibi öğütemi-
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yordu.

1970’e gelindiğinde Doğan Avcıoğlu grubunun devrimci 
hareket saflarındaki etkisi azalmıştı, ama özellikle Mihri Belli 
ve Hikmet Kıvılcımlı’da somutlanan “ordudan yüksek beklen-
tiler” anlayışı sürüyordu. 15-16 Haziran ve ardından ilan edilen 
sıkıyönetim -uygulamaları bugüne göre çok hafif bile olsa- bu 
anlayışa büyük darbe indirdi. Mihri Belli ve çevresi “sıkıyöneti-
min tarafsız olması” gerektiğini yazabiliyordu. Kırmızı Aydınlık 
içindeki ayrışmada, bu bir dönüm noktası oldu.

1970’in Haziran ve Temmuz aylarında iki kitap oldukça 
fazla okunmaya başladı: Taner Timur’un “Türk Devrimi ve Son-
rası” ile Lenin’in “Devlet ve İhtilal”i. İlk kitap, kuruluşundan 
başlayarak Cumhuriyet tarihini anlatıyordu. Kemalizm, döne-
min koşullarına göre nasıl yorumlanırsa yorumlansın, Türkiye 
burjuvazisinin ideolojisiydi. Yeterince bilinçli olmasa da yaygın 
olan inancın aksine “kemalizmle sosyalizm arasında aşılmaz 
duvarlar” vardı.

Türkiye devrimcileri Lenin’den devletin silahlı adamlar 
örgütü olmayı da içerdiğini ve bunun en önemli kurumunun da 
ordu olduğunu öğreniyordu. Polis için durum açıktı da, o zama-
na kadar orduya bu gözle bakıldığı söylenemezdi.

1970 yılının kış aylarında Ankara’da yapılan ve Hikmet Kı-
vılcımlı tarafından yayınlanan Sosyalist gazetesi taraftarlarıyla 
yoğun tartışmaların yaşandığı bir toplantıda, ODTÜ’den İrfan 
Uçar uzun bir konuşma yapmış ve Türk ordusunun 1960’dan 
sonra geçirdiği değişimi anlatmıştı. Ordu Yardımlaşma Kuru-
mu (OYAK) vasıtasıyla ordunun komuta kademesi sermayeye 
bağlanmıştı. Ordunun subay kademesine halktan insanlar daha 
az girebiliyordu artık. Subayların gelirleri 1960 öncesine göre 
önemli oranda yükselmişti. Bu gelişmelerin orduyu tümüy-
le gericiliğin kalesi haline getirdiği henüz söylenemezdi. Ordu 
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içinde halen önemli bir ilerici potansiyel vardı, sermaye ve her 
türden gericilik, devleti ve orduyu tümüyle denetleyemiyordu 
ama buradan hareketle orduyu ilericilerin yolunu açabilecek, 
daima ileriden yana tutum alacak bir kurum olarak görmek 
doğru değildi. Önemli yeni bilgi ve araştırmaya dayanan bu ko-
nuşma, bildiğim kadarıyla, daha sonra yazılı hale getirilmedi. 
İrfan Uçar’ın 1972’nin sıkıyönetim mahkemelerindeki skandal 
ifadeleri ve sosyalizmden uzaklaşması da bu önemli konuşma-
nın unutulmasına yolaçmış olsa gerek. Oysa ki, kişinin sonraki 
konumu nasıl olursa olsun, doğru yaptığını yadsımamak gere-
kir.

Dev-Genç içindeki bir kesim değişimi iyi görüyordu. Poli-
tikada ne olduğunu görmekle buna uygun örgütlenmek ve es-
kinin etkisinden kurtulmak aynı şey değildir, ama en azından 
olan görülüyordu. Beyaz Aydınlık çevresinde, Mihri Belli ve Hik-
met Kıvılcımlı’da ordunun değişen özellikleri konusunda aynı 
duyarlılığa rastlamak mümkün değildir. O dönemin TİP’i sol 
darbe ya da ordunun ilericilerin önünü açması gibi beklentilere 
hiç girmemişti, ama bu durum politik uyanıklıktan çok, politik 
pasiflikten geliyordu. TİP orduya yersiz umutlar bağlamıyordu, 
ama ordunun o günkü yapısı içinde devrimcilerin önemli mev-
ziler kazanabileceğini de dikkate almıyordu.

Zor bir dönemdi. Devletin yapısı nedeniyle ortaya çıkan 
önemli olanaklar vardı. Muhalefet devrimciliği değil de, iktidara 
yönelik devrimcilik yapan bir örgütün bunu dikkate almaması 
düşünülemezdi. Sorun, taktiklerle belirlenen bir teori yapma-
maktı. Ordunun o gün içinde bulunduğu konumu iyi değerlen-
dirmekle, Türk ordusunun tarihten gelen ilerici bir misyona sa-
hip olduğunu savunmak birbirinden apayrı düşüncelerdi. 15-16 
Haziran’dan 9 ay sonra verilen 12 Mart muhtırası ve ondan bir ay 
kadar sonra gelen “balyoz harekatı” Türk ordusunun, rejimin en 
önemli koruyucusu olduğu gerçeğini herkese gösterdi. Zamanın 
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Dev-Genç yönetimi, eksik ve hataları ne olursa olsun, “sol” dar-
be girişimini desteklemedi, kendini kullandırtmadı. Çok az kişi 
ileri denilebilecek politik bilince sahipti, ama yaşanmış birçok 
olayın birikiminden gelen politik öngörü vardı. ODTÜ’ye bile 
sık sık şöyle haberler gelirdi: Filanca albay ya da general haber 
göndermiş: “Herşey hazır. Sizi bekliyoruz. Bize bin Dev-Genç’li 
verin, Ankara’yı teslim alalım.” Dev-Genç yönetimine daha da 
somut isteklerin geldiği kuşkusuzdur. O politik bilinçle yolunu 
şaşırmamak çok zordu ve bunun azçok sağlanmasında 15-16 
Haziran’ın ve sonrasında yaşananların önemli payı vardır.

(Özgür Politika, 16 Haziran 1997)
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BİR DAKİKA KARANLIK

Arnavutluk’ta parasını bankerlere kaptıran halk günler-
ce sokaklara dökülerek gösteri yaptı. Hükümet, tıpkı 10-15 yıl 
önce Türkiye’de olduğu gibi, başlangıçta bankerler için güvence 
verdi, halk vaadedilen astronomik faizlere kanarak neyi varsa 
satıp parasını bankerlere yatırdı, kısa süre sonra bankerler if-
las edince de hükümet sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. 
Halk zararının devlet tarafından karşılanması ve hükümetin de 
istifa etmesi gerektiğini savunarak sokaklara döküldü, günlerce 
süren gösterilerde polisle çatışmalar oldu.

İnsan ister istemez Türkiye’yi hatırlıyor. Benzer bir durum 
bu ülkede de yaşanmıştı. Dahası, banker iflaslarının ardından 
bir bakan, parasını kurtarmak için kendisine gelen halka; “ne 
yapalım, siz de yatırmasaydınız” diyebilmişti. Bankerler olayı, 
Turgut Özal’ın ekonomik çarpıcılığının kitlesel örneklerinden 
bir tanesiydi. Çoğu insan kaybettiğiyle kaldı, küçük bir bölümün 
zararını devlet ödedi, birkaç banker de hapsedildi ve olay unu-
tulup gitti.
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Yıllar önce Mısır ve Ürdün’de ekmek fiyatlarına yapılan 
büyük zam üzerine halk ayaklanmış, polisle çatışmış ve ardın-
dan zam geri alınmıştı.

İnsan Türkiye’yi düşünüyor. Zam, sadece ekmeğe değil 
herşeye, bazan yüksek oranda, sürekli olarak yapılıyor. Eskiden 
insanlar önce homurdanır ve ardından kendilerini yeni duruma 
göre ayarlamaya çalışırdı. Şimdi homurdanma da pek duyul-
maz oldu.

Nedir bu? Eskiden “İslam bizi bu duruma getirdi” denirdi. 
İslam’ın -Hıristiyanlığa göre- halka daha fazla uyum telkin et-
tiği, yalanı ilke düzeyine yükselterek (takiyye) meşrulaştırdığı 
doğrudur. Ama yukarıda adı geçen ülkeler de İslam’ın önemli 
yeri vardır. Hele Mısır ve Ürdün’de İslamın toplumdaki etkin-
liği Türkiye’den fazladır. Ülkede ileri boyutlara varan çürüme 
ve tepkisizliği İslama bağlayarak açıklamak mümkün değil-
dir.

Bu ülkenin tarihinde büyük bir korku var. Tüm toplum 
bu korkunun etkisi altındadır. Tüm Cumhuriyet yönetimleri 
bu korkunun içinde onu sürdürmüş ve döneme göre yeniden 
üretmiştir. Kemalistlerin durumu da farklı değildir. Kemalizmin 
temelinde büyük bir korku vardır, tarihten silinmek korkusu. 
Birkaç onyılda büyük bir imparatorluktan, I. Dünya Savaşı son-
rasında İç Anadolu ile sınırlı küçük bir alana inildi. Önce Türk-
lerin Avrupa’dan atılması ve tarihin bir köşesine itilmesi kor-
kusu, ardından “son Türk devleti”nin yıkılması korkusu, sürekli 
dengelere oynamak ve herşeyden birazcık yapmak. İslam, ama 
biraz; solculuk, ama biraz; faşizm, ama biraz; savaş, ama biraz; 
demokrasi, ama biraz... Bu tarih bu ülkede oportünist, dengesiz, 
bir türlü görünen ama aslında bambaşka olan ve son derece ür-
kek bir insan tipi yarattı. Hiçbir şeyin doğru-dürüst yaşanmadığı 
bir ülkede doğru-dürüst insanın çok az olması normaldir.



196

Bugüne Yolculuk

Hepimiz bu tarihin ürünüyüz. Kişisel tarihlerimiz var kuş-
kusuz, ama hepimizi belirleyen, içinde büyüdüğümüz genel 
bir tarih var. Bu ülkede bu tarihe ve kendine başkaldırmadan 
devrimci olunamaz; bırakın devrimci olmayı, ciddi bir iş yapı-
lamaz.

1970 ve sonrasının silahlı devrimci hareketini yanlış bula-
bilirsiniz, ama anlamak gerekir. Onlar toplumun heryanını et-
kileyen odacılıktan, “biraz olmaktan”, ne kadar radikalmiş gibi 
görünülse de düzenden kopamamaktan bıkmışlardı. En kısa 
yoldan kendileri olmaya giden yola çıkmayı denediler. Yola çık-
makla orada uzun zaman yürümek farklıdır, ama en azından 
ciddi olarak denediler bunu.

Bu ülkede ciddi olanı sevmek gerekir. Sevilecek düşman 
bile yok bu ülkede.

Düşüncesine inanmış, bunu gerçekleştirmek için her-
şeyini odaya koymuş kaç tane MHP’li ya da İslamcı var bu ül-
kede? Çoğunun altından “çek-senet mafyası”, “kara para akla-
ma”, uyuşturucu kaçakçılığı ya da devletin gizli adamı çıkıyor. 
Böyle bir devletle mücadele, insanı geliştirmek biryana çürütü-
yor.

Geçmişte hepimizin hataları var, ama sanırım geneli kap-
sayan en önemli hata, bu ülkenin insanına başlangıçta fazla 
güvenmiş olmaktır. İnsana güvenmeden devrimci olunmaz. Bu 
genel bir ilkedir. Yalnız biz, bu genel ilkeyi olduğu gibi aldık, bu-
lunduğumuz özele uygulamadık. Bu ülke insanındaki büyük ki-
şilik bozukluğunu, oportünizmi, hiçbir konuda ileri gidememeyi 
ve bunun temelindeki büyük korkuyu yeterince anlayamadık. 
Bu insanı değiştirmeyi ciddi şekilde düşünmedik, belki zaman 
ve eylemlilik ancak kendimizi değiştirmeye yetti. Bunu başara-
bilen bile o kadar az ki...

“Bir dakika karanlık” eylemine gelelim. Bu ülkedeki bü-
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yük korkuyu bundan daha iyi sergileyen başka bir eylem ola-
maz. Yapan korkuyor, çünkü kendisine hiç zarar vermeyecek 
bir eylem türünü seçiyor. Karşıdaki bu kadarından bile korku-
yor, aptalca açıklamalar yapıyor ve fırsat bulduğu yerde polis ya 
da faşistler saldırıyor. İki taraf da birbirinden önce kendinden 
korkuyor. Öyle insanlar ve kurumlar bu eylemi destekliyor ki, 
“bunlar da temizse, kirli kim?” diye soracağı geliyor insanın. Bu 
toplumdaki kirlilik, devlet içindeki mafyanın bir bölümünden 
mi ibaret?

Öyle gerekiyorsa buradan başlanır, kendimizi eylemin kit-
leselliğinin büyüsüne kaptırmamak şartıyla. Halkın üzerindeki 
ölü toprağını attığı, sivil direnişin güçlendiği gibi teoriler kurma-
mak, bunlarla kendimizi aldatmamak şartıyla. Bu eylem ülke, 
halk ve kendimiz üzerine düşünmeye bir çağrıdır. Bu ülkenin 
halkı, hükümeti ve devletiyle, devrimcisi, faşisti ve İslamcısıyla 
içinde yaşadığı büyük korku ve çaresizliği hiçbir eylem bundan 
daha iyi sergileyemez.

Düşünmez ve kendimizi sahte büyülere kaptırırsak ileri 
gidemeyeceğiz, tıpkı eskiden olduğu gibi.

(Özgür Politika, 24 Şubat 1997)
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TÜRK HALKI, KİMLİK VE ÖDP

Politik mücadelede kitlesel olmak önemlidir, ama kitlesel-
lik büyük olanakların yanısıra tehlikeleri de barındırır. Türkiye 
sosyalist hareketi yaklaşık 17 yıldır kitlesellikten uzaktır. 1986-
90 arasında görülen sol yükseliş sürmedi ve yerini kötü bir ay-
rışmaya bıraktı. Şimdi yeni bir sol dalganın geldiğini gösteren 
belirtiler var. Hatasız mücadele olmaz, ama bu kez kitleselleşir-
ken en azından eski hataları tekrarlamamak gerekir. Tehlikeli 
bir durumdayız: Türkiye sosyalistleri kitleselleşmeye susamış-
tır. Bu nedenle, “çok olalım da nasıl olursa olsun”, yada “çokluk 
her sorunun çözümünün ilk koşuludur” gibi anlayışlar oldukça 
gelişmiştir. Benzerlerinize göre çoksunuz, demek ki haklısınız. 
Bu haklılık duygusu insanları bazen kendini dünyaya örnek 
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göstermeye kadar vardırıyor.

Sosyalistlerin kitleselleşmesi, mevcut düzende önemli bir 
değişim yapılması gerektiğine inanan insanlarla artan oranda 
birlikte olmaları demektir. Yıllardır süren azlık içinde çoğalma-
nın bazı tehlikelerine işaret etmek anlamsız görünebilir, ama 
önemlidir: Çoğalan hareket, kitlenin özelliklerini de yapısına 
taşır. Eğer kitleyi eğitmez dahası dönüştürmezse, bunun için 
sürekli olarak kendini gözleyip eleştirmezse, çokluğun sarhoş-
luğuna kapılırsa, bir müddet sonra çok şaşar. 12 Eylül 1980 ön-
cesinde de solda çok kitlesel olan hareketler vardı. Bazıları bu 
özelliklerine güvenerek neredeyse burnundan kıl aldırmazdı. 
Öyle bir çöktüler ki, bunun nasıl olduğunu kendileri bile anla-
yamadılar. 12 Eylül öncesini sürekli hatırlatan ve o dönemin 
hatalarını sıralayanlar, kitlesellik psikolojisi ve bunun getirdiği 
tehlikeleri de hatırlamalıdır.

Bir araştırmaya göre, Türk halkının yaklaşık üçte biri psi-
kolojik yönden ciddi olarak hastadır. Araştırmanın nasıl bir kitle 
üzerinden yapıldığı belirtilmiyor, ama büyük kentlerde yapıldı-
ğı ve kitlenin bir bölümünün de Kürtlerden oluştuğu söylenebi-
lir. Burada asıl önemli olan, kitledeki psikolojik bozuklukların 
önemli bir orana ulaşmış olmasıdır. Azçok kitlesel hiçbir hare-
ket bundan uzak kalamaz. Dengesizlik başta olmak üzere ciddi 
komplekslere sahip olmak, gittikçe ağırlaşan bir kimlik sorunu 
nedeniyle böbürlenmeden aşağılık kompleksine kadar iki uç 
arasında dolaşıp durmak Türkiye toplumunda yaygın bir özel-
liktir. Bunun, sosyalistlere yansımaması düşünülemez.

ÖDP örneğinden hareket edecek olursak; bu parti Türki-
ye sol hareketinin genelinden farklı özelliklere sahiptir, ancak 
bunları abartmamak gerekir. ÖDP çok yönüyle ona oldukça ben-
zemektedir.

Sol bir örgütün kısa süre önce yayınlanan bir bildirisin-
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de (...) yoldaşın şehit olduğu söyleniyor ve sözkonusu kişiden 
“dünya proletaryasının önderi” olarak söz ediliyordu. Anlaşıl-
dığı kadarıyla, artık “Türkiye proletaryasının önderi” olmak da 
yetmiyordu. Saflarından bir kişiyi böyle değerlendiren bir örgü-
tün, kendisine de benzer gözle baktığı söylenebilir.

Geçtiğimiz bir yıl boyunca ÖDP’nin çeşitli yöneticileri 
Almanya’ya gelerek toplantılarda yada gecelerde konuştular. 
Daha küçük gruplarla sohbetler yaptılar. Şu anlayış ortaktı: 
“ÖDP yepyeni bir partidir. Yeni bir örnektir. Bu örnek Türkiye 
ile sınırlı kalmayacaktır. Bugün uluslararası ilişkilerimiz zayıf, 
ama kısa zamanda bu örneği dünyaya duyuracağız. Almanya ve 
öteki Avrupa ülkelerindeki sol partilere bu yeni örneği sunma-
lı, onları etkilemeli ve dönüştürmeliyiz.” İnsanlar bu görüşleri 
gerçekten inanarak savunuyor ve dinleyenlerin bir bölümü de 
inanıyor. Böylesine ileri ve yepyeni bir örnek olunca başka ülke-
lerdeki deneylerden öğrenmek gibi sorunumuz da kalmıyor! Bu 
anlayış, bırakalım solu, Türkiye burjuvazisinin kafa yapısının 
bir bölümüyle önemli benzerlikler taşır. Zaten bir ülkedeki sağ 
ve solun birbirinden tümüyle ayrı özellikler taşıması mümkün 
değildir.

Türkiye’nin dünyada önder olmadığı alan neredeyse yok-
tur. İslam aleminin, Türk kökenli tüm halkların önderidir. Avru-
pa ülkeleri bile onu örnek almaktadır, hatta Almanlar Türklerin 
başarısını kıskandıkları için onlara saldırmakta ve yakmaktadır. 
Tek önemli eksiğimiz, kendimizi yeterince tanıtamamaktır. Batı 
ve dünya bizi yanlış tanımaktadır. Bu ve benzeri sözler çeşitli 
devlet ve hükümet yöneticilerince yıllardan beri söylenir. Aslın-
da, batı ve dünya bizi doğru tanımaktadır. Sorunumuz onların 
bizi, kendimizi kendi kafamızda gördüğümüz gibi tanımaması-
dır.

Türkiye devrimci hareketi dünyada, ne teorik ne de pra-
tik olarak ciddiye alınan bir hareket değildir. Bunun kendini 
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tanıtamamakla ilgisi yoktur. Önemli birşey yapıldığında yada 
üretildiğinde bu bütün önemli batı dillerinde yayınlanır. Siz de 
çaba harcarsanız bu süreyi daha da kısaltırsınız yada geçmiş-
te TKP’nin yaptığı gibi yoğun reklamla kendinizi olduğunuzdan 
daha iyi gösterirsiniz, ama kabul etmek gerekir ki, geçtiğimiz 
yıllarda başka ülkelerdeki sol da bu konuda deney kazanmıştır 
ve boş propagandaya inanmamaktadır.

Bırakalım başkalarını, Avrupa’nın iki önemli partisine, 
Fransız Komünist Partisi ve Almanya’daki Demokratik Sosya-
lizm Partisi’ne (PDS) -bu arada belirtelim, Almanya Komünist 
partisi (DKP) dikkate bile alınmamaktadır- örnek olacağız! Bunu 
duyarlarsa ve vakitleri de varsa eğer, bize gülerler. Birisi Fransa 
gibi bir toplumda yıllardan beri yüzde on civarında oy alan ve 
son olarak yeni hükümette üç bakanla temsil edilen bir partidir, 
öteki ise Almanya gibi bir ülkede yüzde 5 civarında oy alabil-
mektedir ve Federal Meclistedir. Biz henüz kanlı bir iç savaşın 
sürdüğü, yıllık enflasyon oranının en az iki rakamlı olduğu bir 
ülkede henüz yüzde 3-4 oranında oy bile alamamış olabiliriz, 
ama bu kendimizi örnek olarak sunmamızı engellemez!

Dahası, ÖDP’nin çoğulcu yapısıyla ilk örnek olduğunu kim 
söylüyor? Latin Amerika ülkelerinde daha önce benzer ve daha 
başarılı deneyler vardır. Örneğin Uruguay’da aralarında Tupa-
maros’un da yeraldığı birleşik sol önemli başarılar kazandı. Bir-
kaç yıl önce Hamburg’a gelen ve çeşitli kentlerde konferanslar 
veren bir Tupamaros temsilcisi son derece alçakgönüllüydü. 
Deneyimlerini aktarmakla yetiniyordu, tabii başkalarından öğ-
renmek gibi bir sorunu olanlar için.

12 Eylül faşizminin bu ülkede yarattığı en büyük yıkım, 
psikolojik ve kültüreldir. Bundan Türkiye devrimcileri de pay-
larına düşeni aldılar. Eskiden de politik sorunlarla olduğu kadar 
psikolojik sorunlarla da uğraşırdık, ama son yıllarda bu özellikle 
arttı. Kitleselleşme bunu iyileştirmez. Yalnızlığın rahatsızlıkla-
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rını biraz düzeltir kuşkusuz, ama kendimizi gözlemeyi ve eleş-
tirmeyi bilmezsek eğer, kitleselliğimiz 1980 öncesindekilerin 
tarihinin değişik bir tekrarı olacaktır.

ÖDP’nin önemli bir sorunu şudur: Dışarıdan eleştiri yok, 
yada o kadar gerçekle ilgisi olmayan eleştiriler var ki, yok de-
nilebilir. Kendimizi eleştirmek zorundayız ve bu da kolay de-
ğildir. ÖDP, Türkiye devrimci hareketi için bir çıkış olacaksa 
eğer, bunu yapmak, kendi kendini eleştirebilmek zorundadır. 
Bu eleştiri pratikle ilgili küçük eleştirilerle sınırlı kalmamak du-
rumundadır.

(Özgür Politika, 9 Haziran 1997)
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KİŞİSEL TARİH VE SİLAHLI MÜCADELE

30 Mart 1972’de Mahir Çayan ve yoldaşlarının öldürüldü-
ğü Kızıldere’den bu yana 25 yıl geçti. Bu yazının amacı onları 
anarken bilinenleri tekrarlamak değil, 31 Mart ve ardından 6 
Mayıs’ta Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının idamıyla kapanan bir 
döneme başka yönden bakmaya çalışmaktır. Burada sorun, Tür-
kiye tarihindeki ilk devrimci silahlı mücadeleyi aklamak ya da 
“kahramancadır ama politik olarak doğru değildir” diyerek yan-
lışlamak değildir. Bundan önce yapılanın ve neden yapıldığının 
iyi anlaşılması gerekir. Bir süreci anlamakla onu benimsemek 
ayrı şeylerdir, ama anlamadan da önemli hiçbir değerlendirme 
yapılamaz.

1972 ve öncesindeki süreç ve onun başlıca kişileri hakkın-
da yazılmadık kalmamış gibi görünüyor. Deniz’in ve Mahir’in 
biyografilerinin de yayınlanmasından sonra, bunların sonraki 
baskılarının genişletilmesi ve bazı kişisel anıların eklenmesi dı-
şında yapılacak birşey yokmuş gibi görünüyor. Gerçek ise böyle 
değildir.
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Silahlı mücadeleye neden ve bu şekilde başlandı? Politik 
gerekçeler doğruları ve yanlışlarıyla sıralanabilir, örgütsel ek-
siklikler belirtilebilir; bunların tümü fazlasıyla yapılmıştır. Ya-
pılmayan şudur: Politik önderlerin görüşleri, kişisel tarihlerin-
den ayrı ele alınamaz. Bu yalnız Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan 
için değil, başka ülkelerdeki politik önderler için de geçerlidir. 
Ülkemizde yeni olan sol tarihçiliğin en önemli eksiği budur; bü-
yük toplumsal olayları, önderlerinin kişisel tarihini de katarak 
anlatmak...

Bunu yapmak için önemli bir ideolojik engeli aşmak ge-
rekiyor. İnsanların kişisel tarihlerinin de anlatılması, onların 
psikolojik yönden de ele alınması demektir. Düzenin, ..silahlı 
mücadeleye girenler (hatta genel olarak solcular) psikolojik so-
runlara sahip kişilerdir” sözde suçlamasının etkisinde kalma-
mak gerekir. Ne yazık ki, bu o kadar kolay olmuyor. Halbuki bu 
düzenden, toplumun bugünkü durumundan ciddi olarak rahat-
sız olmayanların önemli psikolojik sorunlarından sözetmek ge-
rekir.

Çok kişi, onu savunanlardan birçoğu bile, 1971’deki si-
lahlı mücadeleyi iyi anlamadı. Onlar da kendilerini anlatmak 
için özel çaba göstermedi. Böyle bir sorunları yoktu. Nasıl olsun 
ki? Yapabileceklerine önce kendilerini inandırmaları gerekiyor-
du. Bir de, en azından 1970’li yıllarda, onları kimse anlamazdı. 
Birçok insanın özlediği şeylere sahiplerdi ve hayatlarını ortaya 
koymalarını gerektiren başka bir yol seçiyorlardı. 1971’de silahlı 
mücadeleyi başlatan, ölen ya da uzun yıllar hapis yatan devrim-
cilerin büyük bölümü oldukça zeki, yetenekli ve üniversitede 
okurken dersleri iyi olan kişilerdi. Sonraki dönemde örneğinin 
çokça görüldüğü gibi, “devrimci gibi olmaktan başka becerisi 
bulunmayan” tipler değillerdi. İyi okullarda okudular, dersleri 
iyiydi, okulu bitirdiklerinde iyi bir iş, itibarlı bir toplumsal ko-
num elde etmek hiç sorun değildi. O dönem devrimci mücadele 
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içinde gittikçe aktifleşen hemen herkese söylenenler aynıydı: 
“Ne gerek var bunlara? Okulunuzu bitirin. Bir süre sonra bu dev-
leti yönetecek olan sizlersiniz. O zaman istediğiniz değişikliği 
yaparsınız.” Ama ortada görünen bir de pratik vardı. Türkiye 
sosyalist hareketine şöyle bir uğramış, bazan kendini yine de 
sosyalist olarak tanımlayan en kaypak tip, üniversite mezunları 
arasında bulunur. Bunların düzenle nasıl bütünleştiği açık ola-
rak görülüyordu. Belki küçük şeyleri değiştirdiler, önemli hiçbir 
şey yapamadılar, yapamazlardı da.

1971’de silahlı mücadeleyi savunan ve yapan devrimciler-
de -bazen azalmakla birlikte- belirgin bir ölüm psikolojisi vardır. 
Bu psikoloji 1975 sonrasında aynı çizgiyi sürdüren devrimciler-
de de bulunur. 1971 dönemi hakkında yazılmış hiçbir romanda 
ya da incelemede bu psikolojiyi bulamazsınız, ki bu olmadan 
o dönemi yeterince anlatmak da mümkün değildir. Bu insan-
lar halkı seviyorlardı, ülkenin içinde bulunduğu derin sorunları 
benliklerinde duyuyorlardı, devletin ve yeni kurulan MHP’nin 
yanısıra dincilerin de yoğunlaşan saldırılarıyla birlikte devrim-
ciler arasında ilk ölümler başlamıştı. Silahlanmak gerekiyordu. 
Bu insanlar acemi, giriştikleri büyük iş üzerinde fazla düşünme-
miş, devletin onları sürüklemek istediği yere kolayca yönelen 
insanlar mıydı? Olayları döneme göre değerlendirmek gerekir. 
Devletin o zamanki acemiliği de dikkate alındığında, özellikle 
kentte silahlı mücadeleye başlamak için ustalaşmış ve önemli 
bir donanıma sahip olmak gerekmiyordu. Kentte silahlı eylem 
işin kolay yanıdır, asıl olan bunu örgütlenmeye çevirebilmektir. 
Durum ne olursa olsun başlamak gerekiyordu ve başlama ta-
rihinde THKP-C ile THKO arasındaki rekabetin de önemli payı 
vardır.

Konuşan ama yapmayan, üniversite öğrenciliğinin ya da 
mezunu olmanın çerçevesinden çıkamayan, düzenle bağlarını 
kesemeyen ve hiçbir zaman geri dönülemeyecek kadar ileri git-
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meyen insanlarla bağlarını iyice azalttılar. Yine de devletin ilk 
büyük saldırısında onların bu kadar çabuk dağılacağını düşün-
memişlerdi. İstanbul gibi bir kentte kalacak yer bulamaz duru-
ma düştüler. Geri çekilmediler, o sırada çekilecek yer de yoktu. 
Devrimci harekette yeni bir yol açıyorlardı ve bunu yaparken 
hayatta kalabileceklerini de düşünmüyorlardı. Birşeyleri kesin 
olarak savunmak, ancak birşeyleri kesin olarak reddetmekle 
mümkündü. O yeni yolu kendileri için de açıyorlardı, eylem-
leriyle kendilerini de o rezil ilişkiler ortamından çıkarıyorlar-
dı.

1972 ve öncesinin tarihi bu yönden de yazılabilir mi? Ol-
dukça zor, hatta şu anda mümkün de değil. En büyük engel araş-
tırmanın, yazılı belgelere ve özellikle sözlü tanıklıklara ulaşma-
nın zorluğundan kaynaklanmıyor. Bu zorluk, mevcut psikolojik 
ortamın aşılmasında yatıyor. Politik önderlerin kişiliğinde tapı-
lacak bir Allah yada izinden sadakatla gidilecek bir peygamber 
görüldüğü sürece bu psikoloji aşılamaz.

Öyle anlaşılıyor ki, ölenlerden önce yaşayanlar hakkında 
-tercihen kendileri tarafından- yazılması gerekiyor. 1975 son-
rasındaki silahlı mücadelenin kişisel tarihle içiçe geçmiş tari-
hi. Burada sorun bir anlayışı haklı çıkarmak yada yanlışlamak 
değildir. Olanı olması gereken şekilde anlatmaya başlamaktır. 
Bunu birkaç kişi yaptığı zaman -çünkü 1975 sonrasındaki silahlı 
mücadele bir-iki örgütle sınırlı değildir- hem bir dönem daha 
fazla anlaşılmış olur, hem de 1972 öncesinin tam olarak nasıl 
ele alınabileceği ortaya çıkar.

(Özgür Politika, 31 Mart 1997) 
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KEMALİZM VE CİDDİYET

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da Atatürkçü Düşünce Der-
nekleri’nin genel bir toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Türkiye’de 
de bulunan aynı adlı derneğin başkanı ile Ahmet Taner Kışlalı 
da katıldı. Türkiye’den gelen başkan, Almanya’da cumhuriyet 
düşmanlarının yuvalandıklarını, radikal İslamcıların ve PKK’nin 
bu ülkede yoğun faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Toplantı bir kere daha gösterdi ki, bu Kemalistler hoş in-
sanlardır. Hoşlukları, görüşlerinden kaynaklanmıyor. Ne oldu-
ğunu anlamıyorlar, anlamadıkları için de yaşananlarla ilgisi bu-
lunmayan düşünceler üretiyorlar, kendilerince çözüm önerileri 
ortaya atıp onlarla avunuyorlar. Kendilerine gösterilmiş bir sah-
nede oynayan ve oynadıkları oyunu izleyip kendilerinden geçen 
bir garip oyuncu-seyirci durumundalar.

Bu satırların yazarı, neredeyse moda haline geldiği gibi, 
her fırsatta Kemalizmi eleştiren, bu ülkede neredeyse bütün 
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kötülüklerin kaynağını orada bulan, hele de Türkiye devrimci 
hareketinin başlıca zaaflarını Kemalizmden kurtulmamış olma-
sına bağlayan birisi değildir. Her konunun olduğu gibi Kema-
lizmin de bütün yönleriyle ele alınması gerekir. Nasıl OsmanlI 
tarihi Alevi isyanlarının bastırılmasından ibaret değilse, Kema-
lizm de Kürtlerin haklarının gaspedilmesinden ve katledilmele-
rinden ibaret değildir. Kemalizmin bu ülke için çok zararlı olan 
uygulamalarının yanısıra, yaptığı iyi şeyler de vardır. Birlikte 
değerlendirilmeleri gerekir.

Kemalizmin temeli Misak-ı Milli değildir. Bu Kemalizmin 
önemli bir yanıdır, ama temeli değildir. Misak-ı Milli Kemalist-
ler için sadece bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırla-
rı ve bu sınırlar içinde kalan herkesin Türk sayılması anlamına 
gelir. Misak-ı Milli aynı zamanda bu sınırlar dışında kalan Türk 
kökenli halklarla -en azından son yıllara kadar- ilişkinin en aza 
indirilmesi, bu halklarla kültürel ilişkilerin bile neredeyse tü-
müyle kesilmesi demektir. “Atatürk milliyetçiliği” denilen şey 
sadece T.C. sınırları içindeki herkesin Türkleştirilmesi değildir. 
Bu sınırlar dışındaki Türk kökenlilerle de bağlantıların kesilme-
si ya da en aza indirilmesidir. (Enver Paşa’dan başlayarak Tu-
rancılarla Kemalistler arasında bu konuda yıllar süren ve za-
man zaman sertleşen bir çelişki yaşanmıştır).

Kemalistler, en azından 1990’dan beri, T.C. devletinin 
dış politikasının belirgin olarak değiştiğini mutlaka biliyorlar, 
ama bunun Kemalizme hiç mi hiç uymadığından söz etmiyor-
lar. Türkiye Cumhuriyeti devleti Orta Asya ve çevresindeki ülke 
halklarından, Musul ve Kerkük’e, Balkanlar ve eski Yugoslav-
ya’ya ve hatta Çin’deki Uygurlara kadar çok geniş bir alandaki 
Türk kökenli halklarla yakın ilişki kurmaya, politik işbirliği ya-
pamıyorsa ekonomik işbirliğine, onu da başaramıyorsa kültü-
rel bağlar kurmaya kadar her yolu deniyor. “Adriyatik’ten Çin’e 
kadar Türk dünyası” anlayışı Mustafa Kemal’e ait değildir. Hatta 
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Türkiye Cumhuriyeti bu anlayışla mücadele edilerek kurulmuş-
tur.

Kemalizmin en önemli yanı, yüzünü tümüyle Batıya dön-
müş olmasıdır. Kemalizme göre, bu ülke ve halk batılıdır, do-
ğulu değildir, Ortadoğulu da değildir. “Çağdaş medeniyet sevi-
yesine ulaşmak” ve “Batıya yetişmek” Kemalizmin en önemli 
amacıydı. Kemalistlerin birçok uygulamasını bu çerçeve içinde 
değerlendirmek mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti, özellikle 1985 sonrasında bu po-
litikayı terketti. Batıya yetişilemeyeceği çoktan belliydi ama 
1985 sonrasında bu neredeyse açık olarak kabul edildi. Batıya 
yetişmenin yerini “batılı gibi görünmek”, “batılı imajı vermek” 
aldı.

Bu vazgeçiş aslında Kemalizmin çöküşünün tamamlan-
ması demektir. Zaten Türk-İslam sentezinin neredeyse devle-
tin resmi ideolojisi haline gelmesi de, Kemalizmin bu toplumun 
farklı unsurlarını birarada tutmasının artık mümkün olmayaca-
ğının ortaya çıkmasıyla gerçekleşti. Bu nedenle, bu ülkenin en 
Kemalist geçinen kurumu ordunun doğrudan işbaşında olduğu 
dönem, aynı zamanda İslamcıların en fazla geliştikleri dönem 
oldu. Bu gelişme hızlanarak, daha sonra ordu gölgesindeki sivil 
iktidarlar döneminde de sürdü.

Yaklaşık 15 yıl içinde, bakanlıkların tarikatlar arasında 
paylaşıldığı, imam hatip okulu mezunlarının devlet kademele-
rini doldurduğu, kadın eli sıkmayı günah sayan kaymakam sa-
yısının her gün arttığı, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin Milli 
Eğitim bütçesini kat kat geçtiği ve bu ülkenin Diyanet İşleri Baş-
kanı’nın “yeter artık, cami yapılmasın!” demesine neden olacak 
kadar camiye doyduğu bir duruma gelindi.

Bu Kemalistler hoş insanlar! Bu tablonun ortaya çıkması-
na önderlik eden ülkenin en Kemalist kurumu ordu değil midir? 
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Şimdi bu ordu mu laikliği korumak için şeriatçı tehlikeye karşı 
göreve çağrılıyor?

Türkiye, garip politika yapılan bir ülkedir. Sağda olsun sol-
da olsun bir düşüncenin doğru ya da yanlış olmasından önce, 
ciddi olup olmadığı gelir. Bu ülkede eskiden beri “imaj politika-
sı”, savunduğunu gerçekten yapmak değil de yapıyormuş gibi 
yapmak oldukça yaygındır. Savunulan bir düşünce yapılmaya-
cak olduktan sonra, doğru olup olmamasının anlamı kalmaz. 
Kemalistler örneklerden biridir.

Gerçekten Kemalist iseniz biraz ciddi olun ve savundu-
ğunuzu yapın. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne dış politika-
sı, ne ekonomik politikası, ne İslama yönelik tutumu ve ne de 
“dış Türkler’le ilişkileri, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi değil. 
Farklılık aynı politikanın dönemlere göre değişen uygulama-
sı değildir, o döneme hiç ama hiç uyulmamaktadır. Gerçekten 
Kemalist iseniz eğer, mevcut devlet ve yönetimle (en azından 
fikir düzeyinde) ciddi bir çatışma içinde olmanız gerekir. Ama 
ne gezer? Yıllarca gerçekte olmayan özellikleri devletin çeşitli 
kurumlarına yakıştırmaya o kadar alıştınız ki, şimdi de aynı çiz-
giyi sürdürüyorsunuz. Yakanıza Atatürk rozeti takmakla, baş-
kalarının takmasına bakıp mutlu olmakla, TV programlarında 
olur olmaz Atatürk fotoğrafı gösterilmesine sevinmekle, Genel-
kurmayın arada bir “çağdışı” akımlara karşı yaptığı açıklamaları 
desteklemekle politika yaptığınızı sanıyorsunuz.

Bu ülkede Kemalistler en son 1971’de görüldü. Savunduk-
larını ciddiye alıyor ve kendilerine göre yapmaya çalışıyorlardı. 
Son büyük Kemalist Doğan Avcıoğlu’dur. 1971’de devletin dar-
besini yediler. Devletten kopamadılar, büyük bölümünün kop-
ması da mümkün değildi. Ya köşelerine çekildiler, ya da devlet-
le bütünleştiler (çok azı sosyalist oldu).

Sonra ise devletin vermeye çalıştığı imajın tamamlayıcı-
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sı oldular. Devletin görünümünü gerçekte olandan farklı gös-
termeye çalışmaktan başka işe yaramaz oldular. Politik olarak 
doğru ya da yanlış olmaktan öteye, ciddiyetleri kalmadı. Yine 
binlerini Kemalist yapmaya uğraşıyorlar, ama umut da kalma-
dı. Devletin bir yanıyla Kemalist görünmek ihtiyacı sürdüğü 
oranda, kendilerine gösterilen yerde, kendileri oynayıp kendile-
ri izlemeye devam edecekler. Kendilerine olan ihtiyaç azalınca 
kenara itilecekler, yakınacaklar, bazan daha öne çıkarılacaklar, 
sevinecekler. Kemalizmin bu toplumun farklı unsurlarını bira-
rada tutmak özelliğini tümüyle kaybettiğini, birleştirici bir un-
sur olarak görülen İslama bu nedenle büyük önem verildiğini 
hiç anlamayacaklar. Genelde bu ülkede ne olduğunu hiç anla-
mıyorlar.

Kemalistleri bugün ülkedeki birçok kötülüğün nedeni 
olarak görmek, onlara haketmedikleri bir önemi vermek olur. 
Olumsuz anlamda bile önemleri yoktur.

(Özgür Politika, 3 Haziran 1996) 
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KEMALİZMİN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Refahyol hükümeti bir haftadır önemli bir dış politika 
konusu oldu. Batı ülkelerinini Ankara’daki büyük elçilerine ül-
kenin laikliğe ne kadar bağlı olduğu konusunda garantiler ve-
riliyor. Bunun ardından Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın Batı 
Avrupa ülkelerine ve ABD’ye turları başlarsa şaşmamak gerekir. 
Aslında bir çeşit tiyatro oynanıyor. Batı ülkelerinin bu kadar çok 
sayıda Kur’an kursu ve imam hatip okulunu kimlerin açtığını, 
ülkede Diyanet İşleri Başkanı’nı bile isyan ettirecek kadar cami-
nin nasıl yapıldığını, okullarda din derslerinin kimler tarafından 
zorunlu hale getirildiğini ve ülke tarihinin en Atatürkçü geçi-
nen Cumhurbaşkanı Evren’in birçok konuşmasında Kur’an’dan 
ayetler okuduğunu bilmemeleri olanaksızdır. Koparılan gürültü 
ne kadar büyük olursa, RP ve Erbakan da o kadar ihtiyatlı olmak 
zorunda kalacaklardır. Nitekim Çiller, Batı ülkelerinin büyükel-
çileriyle yaptığı ilk toplantıda, “Erbakan da değişebilir” diyerek 
bu mesajı vermek istemiştir.

Refah Partisi serbestçe hareket edebilse bile, ülkede deği-
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şen fazla şey olmayacaktır. İslami motifler günlük yaşama daha 
fazla girecek, belki buna uygun bazı düzenlemeler yapılacak ve 
Arap sermayesi ülkede daha fazla rol oynamaya başlayacaktır, 
o kadar. Mevcut düzende önemli bir değişiklik beklememek ge-
rekir. Hatta RP’nin kendisinden önce iktidarda bulunan “laik” 
partiler kadar cami, imam hatip ve Kur’an kursu açamayaca-
ğı bile söylenebilir. Hem çok gürültü çıkar diye çekinir hem de 
bunlardan zaten fazlasıyla vardır.

Refahyol hükümeti şu anda pek dikkat edilmese de, başka 
yönde önemli bir gelişmenin ortaya çıkmasına neden olacak-
tır: Türkiye’de laik-antilaik çatışması ön plana çıkacak ve buna 
bağlı olarak da Kemalizm güçlenecektir. Bunun belirtileri şim-
diden açıkça görülmektedir. RP’nin İslamcılık kokan en küçük 
uygulamasında bile büyük gürültü koparılacak, ülkede medya-
nın çeşitli konularda yaptığı gibi tipik bir korku ve paranoya or-
tamı yaratılacaktır. Bu durumda öncelikle öğretmenler, öğretim 
üyeleri, yazarlar, yayıncılar ve çeşitli dernekler ama halktan da 
birçok kişi, yıllarca bu ülkede İslamcılığın gelişmesini kimlerin 
desteklediğini düşünmeden ve hatırlamadan, laiklik için Mus-
tafa Kemal’e koşacaklardır. Ülkede çökmüş gibi görünen Kema-
lizmin yeni bir yükselişe geçmesi mümkündür.

Ülkenin bir din devletine yönelmesinden çekinen çok sa-
yıda insan, sosyalizm eski çekiciliğini kaybetmesinden ve kısa 
zamanda da yeniden kazanamayacağının görülmesinden son-
ra neye yöneleceklerdir? Türkiye’de bu sorunun cevabı açıktır. 
Bu ülke koşullarında laik-antilaik çatışması iyice şişirilerek ön 
plana çıkarıldığından ve sosyalist bir seçenek de olmadığından 
neyin güçleneceği açıktır.

Sosyalistler bu durum karşısında ne yapmalıdır?

Öncelikle Türkiye sosyalist hareketinin İslamiyetle hesap-
laşması gerekir. Bu yıllardan beri yapılmamıştır. Kendi hesap-
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laşmanı yapmadan başkasının hesaplaşmasını eleştirerek bir 
yere varılmaz. RP, sosyalistlerin çalışma tarzını ve hatta bazı 
sloganlarını bile alıp kendine malederken, sosyalistler RP’nin 
ekonomik programını incelemek zahmetine bile girmemişler-
dir.

Politik İslamın çeşitli yönlerden incelenmesi ve eleştirisi 
konusunda pek az isim vardır. Turan Dursun esas olarak kişisel 
bir inanç olarak İslamın üzerinde durmuştur; görüşleri okunup 
öğrenilmek zorunda olmakla birlikte Türkiye sosyalist hareke-
tinin ihtiyaç duyduğu kapsama girmemektedir. Politik İslam 
konusunda en önemli isim Faik Buluttur. Onu bir oranda Ru-
şen Çakır ve Erdoğan Aydın izlemektedir. Büyük bir konu için 
bu sayı çok azdır, ama ne yazık ki bu kadar. Türkiye sosyalisti 
en azından bunların konuyla ilgili olarak yazdığı (sayısı ondan 
fazla olan) kitapları okumalıdır. O zaman Türkiye’deki politik 
İslamın kapitalizmle bütünleşme derecesini daha yakından gö-
recek ve daha somut bir değerlendirme yapabilecektir.

Bir diğer önemli konu, Kemalizm hakkında daha açık bir 
görüşe ulaşmaktır. Türkiye sosyalist hareketinde çeşitli neden-
lerle (Kürt yurtsever hareketinin etkisi önemli nedenlerden 
biridir), Kemalizm oldukça dar ele alınmıştır. Misak-ı Milli, Ke-
malizmin önemli yönlerinden biridir. Önemli başka yönler üze-
rinde ise hiç durulmamıştır.

Bunlardan bir tanesi, Kemalizmin İslamıyete karşı bir tu-
tum olmasıdır. Türkiye’de RP ve politik islamla mücadele edile-
cekse eğer, bu konuda bir an önce açıklığa kavuşulması zorun-
ludur. Kemalizm, Fransız devriminin ilk dönemindeki gibi bir 
laiklik anlayışına sahip değildi; ama bunu söylemek kendi ba-
şına yeterli değildir. OsmanlI’da devlet dini olan İslam, TC’nin 
özellikle ilk döneminde etkisi sınırlandırılmış ve denetim altına 
alınmıştır. Kemalizm bu anlamda İslama karşı kendine özgü bir 
tavırdır. Bu tavrın içinde çelişkiler ve büyük tutarsızlıklar var-
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dır, ama bu onun bir tavır olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. 
Sosyalistlerin bu konuda kendi tavırlarını geliştirebilmeleri için, 
özellikle cumhuriyetin ilk dönemlerindeki Kemalizm-İslamiyet 
ilişkilerini iyi irdelemeleri gerekir.

Kemalizmin bir başka önemli yanı, yüzünü tümüyle Batı-
ya dönüşle birlikte Ortadoğu bölgesinden kopuştur. Kemalizm 
-yanlış olarak- bu halkın Avrupalı olduğu tespitini yapmıştır. 
Birçok uygulaması da bunun üzerinde yükselir. Hatta Arap harf-
lerinden Latin harflerine geçişte İslam ve Ortadoğu’dan uzak-
laşma isteğinin önemli bir ağırlığı olduğu söylenebilir.

Teoride ne söylenirse söylensin, pratikte yüzünü Batıya 
dönmüş olmak, hele de sosyalist ülkeler yıkıldıktan sonra uy-
garlaşmayı Batılılaşmak anlamak, halkın ait olduğu Ortadoğu 
bölgesinde bırakalım şu ya da bu ilişkiye sahip olmayı, bölge 
kültürüyle bile ilgisi bulunmamak, bütünüyle Batı kültürüne ait 
olmaya çalışmak, halen Kemalizmin kapsamı içinde bulunmak 
demektir. Türkiye sosyalist hareketi için ideolojik değişimden 
daha önemli olarak bir kafa yapısı değişikliği, kültürel değişim 
gereği vardır. Bu yapılmadan bırakalım politik İslâmî anlama-
yı ve ona karşı mücadele etmeyi, ülkede gerçekte ne olduğu 
bile doğru dürüst anlaşılamaz. Misak-ı Milli’ye ve Kemalizme 
karşı olduğunu sürekli olarak belirtmek, Kemalizmin kapsa-
mından çıkmak anlamına gelmiyor. Kemalizm bu ülkenin ta-
rihinde özellikle de azçok okumuş insanlar arasında bu kadar 
etkili olduysa eğer, bunun Misak-ı Milli’den başka temelleri de 
vardır.

Kemalizm, kendi anlayışı çerçevesinde Türk modernleş-
mesini temsil eder. Bunun yerine başka bir anlayış konulamadı-
ğından, ne denli başarısızlık ve gerilemeyle karşılaşırsa karşılaş-
sın, koşullar uygun olduğunda Kemalizmin yeniden yükselmesi 
mümkündür. Eskiden sosyalizmi savunmak bile -arada önemli 
ayrımlar olsa da- en azından başlangıçta bu kapsamın dışına 
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çıkmak anlamına gelmiyordu. Başta SSCB olmak üzere tüm sos-
yalist ülkelerin amacı Batı’ya ulaşıp onu geçmek değil miydi? 
Kemalizm de bunu “çağdaş muasır medeniyet seviyesine ulaş-
mak” olarak ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Ke-
malizmle sosyalizm arasında bağ kurulması ve ilkinden ötekine 
geçmenin mümkün kabul edilmesi de, buradan kaynaklanmak-
tadır. Amaç, en azından bir dönem için aynı gibi görünmektedir, 
farklı olan yollardır.

Bir köşe yazısının çerçevesinde konunun ancak -o da ek-
sik olarak- belirli yönleri belirtilebilir. Türkiye sosyalist hareke-
ti, OsmanlI’nın son dönemiyle Cumhuriyetin ilk dönemini iyi 
öğrenmeli ve irdelemelidir. Bugünü anlamak ve laik-antilaik 
ikilemi dışında sosyalist bir seçenek geliştirebilmek için bu zo-
runludur.

(Özgür Politika,15 Temmuz 1996) 
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TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİ VE İSLAMİYET

1. Türkiye devrimci hareketinin, halkının büyük çoğun-
luğu müslüman olan başka ülkeler devrimci hareketlerinde 
bulunmayan bir özelliği vardır: Devrimci olmakla ateist olmak 
özdeştir. Devrimci ve dini inançları olan kişiler yok denecek ka-
dar azdır. Türkiye devrimci hareketinde domuz eti yememeye 
özen gösteren parti sekreterleri ya da namaz kılan kadrolar dü-
şünülemez. Bu özellik Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki anlayışın 
sonuna kadar sürdürülmesinden kaynaklanır. Türkiye devrimci 
hareketi, Cumhuriyetin en önemli özelliği olan İslam’dan ve Or-
tadoğu’dan uzaklaşmak ve Batı’ya ait olmak anlayışına sonuna 
kadar bağlı kalmıştır.

2. Kaynağı ne olursa olsun, devrimciler için ateist olmanın 
kötü bir yanı yoktur. Sorun bunun yerleşmemesinden, kimliğin 
bir parçası haline gelememesinden, öteki özelliklerle bütünle-
şememesinden kaynaklanır. Türk halkında olduğu gibi devrim-
cilerinde de çeşitli kültürel unsurların bütünleşemeden yanya-
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na durması yapısal bir özelliktir. Savrulmaya bu kadar yatkın 
olmanın, kolayca değişebilmenin ama hiçbir konuda derinleşe-
memenin nedeni de budur.

3. Ateizm içselleşmemiştir. Ateizm inanmamaktır, ama 
bu durum müslümanlığın halkın kültüründe önemli yer tuttuğu 
bir ülkede dine karşı ilgisizlikle birleştiğinde, içine kapanmak-
tan ve sürekli olarak kendini savunma konumuna düşmekten 
başka sonuç vermez. Herkes kimliğini ortaya koyuyor: Sıradan 
müslüman, çeşitli Sünni tarikat mensupları, Alevilerin çeşitli 
bölümleri... Ateistler ise bunu yapmıyor, başka bir deyişle, tıpkı 
ötekiler gibi kendi anlayışını kabul ettirmek için çabaya girmi-
yor ya da bu alanda saçmalamaktan başka şey yapmıyor.

4. Cumhuriyet, denetim altına alınmış ve yeri geldiğince 
kullanılan İslâmî içererek kuruldu. Bu özellik devrimci harekete 
de yansıdı. Kendini Kemalizmden en uzakta görenler bile, İs-
lâmî günlük politikanın gereklerine göre kullanmaya yöneldiler. 
İslamın değerlendirilmesi ve onunla olan ilişki sağlam bir te-
mele oturtulmadan politikanın gereklerine göre hareket etmeye 
yönelmek, savrulmaya açık bir konumda bulunmak demektir. 
Politikada kuraldır: Ayı ile iş yapıldığında, kazanan hep ayı olur. 
O da taktik uygulamaktadır, ama ne istediğini iyi bilmekte, kar-
şısındaki geçici işbirliği yaptığı gücü de iyi değerlendirmekte-
dir.

Aleviler 1980 öncesinde bilinçli sayılmazlardı. Türkiye 
devrimci hareketindeki bazı örgütlerin büyük oranda Alevi kitle 
temeli üzerinde -bazan işi Sünni düşmanlığına kadar vardıra-
rak- örgütlendikleri bilinir. Alevilikle ilişki sağlam temele da-
yanmayıp politik çıkara göre şekillendiğinden, değişen dönem 
büyük çalkantıyı da birlikte getirdi. 1990’ların başında çok sa-
yıda insan bu hareketlerden koptu ve Alevilerin çeşitli bölüm-
lerinde, hatta önde gelen kişiler arasında yeraldı. Devrimci ha-
reketlerdeki eski çizgi yeni koşullarda sürdürüldü. Objektif bir 
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değerlendirme yapmak yerine, Aleviliğe olmayacak ilerici özel-
likler yüklendi. Böylece Alevilik devrimcileştirilmeye çalışılır-
ken aslında sosyalizm Alevileştirildi. Önemli konularda sağlam 
bir analize sahip olmadan taktik geliştirmeye çalışmanın, başka 
sonuca ulaşması da beklenemezdi.

5. Dünyada ve Türkiye’de solun yeniden yükseldiği bir 
dönem geliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yükselişin ya-
şanacağını gösteren belirtiler var. 1970 ve 1980 öncesindeki dö-
nemlerden farklı olarak, Türkiye devrimci hareketi bu kez dü-
şünülebilecek her alanda politik islamla karşılaşacaktır. Onunla 
“Allah var mıdır, yok mudur?”un ötesinde bir mücadeleye gi-
rebilmesi için önce onu öğrenmesi gerekir. Büyük bir konuyu 
öğrenmek için önce yöntemin doğru belirlenmesi gerekir. Bunu 
yapmaz ya da yanlış yaparsanız yine öğrenebilirsiniz, ama asıl 
gerekli olduğu sırada değil, çok sonra. Oysa ki, politikada ne 
yapıldığı kadar ne zaman yapıldığı da önemlidir. İslâmî hadis-
lerden başlayarak incelerseniz bugüne kadar gelmeye herhalde 
ömrünüz yetmez. Bu da yararlı bir çabadır ve yapılması gerekir, 
ama öncelikle değil. Türkiye için öncelikle öğrenilmesi gereken, 
19. yüzyıl boyunca süren modernleşmeyle ilgili İslam içi tartış-
madır. Türk halkının kültüründe müslümanlık önemli bir yere 
sahiptir, yakın gelecekte de böyle olacaktır ve “din halkın afyo-
nudur” ya da “halkın inançlarına saygılıyız” saptamalarıyla an-
cak çok genel bir tutum belirlenebilir. Bunun ise yeterli olmadığı 
açıktır.

Türkiye devrimcileri ateisttir. Bu özelliklerinden hareket-
le dini düşünceyle ilgilenmediklerinde, kendilerini halk kültü-
rünün geniş bir alanının dışında tutmaktan başka şey yapmış 
olmazlar. Oysa ki, o alanı bilmeleri ve kendi anlayışları doğrul-
tusunda taraf olmaları gerekir.

6. Türkiye devrimci hareketi bunu yapabildiğinde İslami-
yetin çeşitli kollarıyla olan ilişkisinde daha rahat olabilir. Böyle 
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bir gelişme aynı zamanda “müslüman ve devrimci”nin ortaya 
çıkmasının yolunu da açar. Sosyalist düşünce, dinin halkın kül-
türünde önemli yer tuttuğu bir ülkede, dinci düşüncenin belirli 
yönlerini yapısına alabilmenin yollarını bulmalıdır. Kendini din-
cileştirmeden ya da “en iyi müslüman biziz” anlayışına düşme-
den. Tutarlı politika yapmak ve doğru taktikler geliştirebilmek 
ancak sağlam bilgi temelinde mümkündür. Türkiye devrimci 
hareketi İslamiyet konusunda henüz öğrenme sürecindedir ve 
konuya gereken önemi vererek çabuk olmasında büyük yarar 
vardır.

(Özgür Politika, 23 Haziran 1997)
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İNSAN VE KÜLTÜRÜ

I

İnsan topluluklarının bazı özellikleri yapısaldır, onun 
kültürünün bir parçasıdır. Türk ve Kürt halkı için küçük reka-
betçilik böyledir. Bu aslında bir oranda bütün halklarda vardır. 
İnsanların büyük çoğunluğu, dünyanın neresinde olurlarsa ol-
sunlar, kendi küçük çevrelerinde yaşarlar ve o çevrede kendi 
değer yargılarına göre “başarılı” olmak yeterlidir. Hatta bir bö-
lüm insan o çevrenin dışında büyük bir dünya olduğunun far-
kına bile varmaz. (“Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sa-
nır” sözü herhalde bunun için söylenmiştir). Yine de Türklerde 
ve Kürtlerde bu özelliğin oldukça gelişmiş olduğu söylenebilir. 
Kürt insanı Türk insanından çok farklı değildir, yine de özellik-
leri yazar tarafından daha iyi bilinen Türkler üzerinde durmak 
gerekir.

Küçük rekabetçiliğin çok çeşidi vardır. Bu ülkede olduğu 
gibi, Avrupa’da da yaşanır. Yıllarca geldiği köye ya da kasaba-
ya dört katlı ev yaptırmak için aşırı çalışıp didinenleri gördük. 
Neden? Filanca hemşerisi üç katlı yaptırmıştır da ondan. Aşağı 
kalacak değildir herhalde. Dört katlıyı yaptırır ve hayatındaki 
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en büyük amaca ulaşmıştır denilebilir. Sorun sadece kendisi ve 
“rakibiyle” ilgili de değildir. Sorunun bir de çevresi vardır. Köy 
veya kasabalarında kalanlar ve dünyanın çeşitli ülkelerine da-
ğılmış olan hemşerileri arasında konu duyulur, konuşulur, de-
ğerlendirilir. Filanca, bölgenin en büyük binasını dikmiştir. Eh, 
bu da ona yeter!

Yıllar önce Almanya’nın Giessen kentinde bir olay ol-
muştu. İki taraf da Kürt’tü (ama Türk de olabilirlerdi). Kişiler-
den birisi ilticacı olarak Almanya’ya yeni gelmiş. Başvurusu 
reddedilecek, belli ve burada kalabilmek için yapılabilecek tek 
şey, bir Almanla paralı evliliktir. “Piyasada” paralı evlilik yapan 
kadınlar da vardır. Belli bir miktar karşılığı evlenirler (oldukça 
eskiden işin fiyatı 5000 DM idi) ve üç yıl kağıt üzerinde de olsa 
evli kalmaları gerekmektedir (süre sonra bir yıla indi). Tabii pa-
ralı evlilik yapan kadın, başlangıçta aldığının yanısıra, sonraki 
yıllarda sürekli boşanma tehdidi yaparak hayli para alacaktır. 
Sözkonusu kişi kısa sürede böyle bir Alman kadın buluyor ve 
anlaşıyorlar. “Evlenecek” ve Almanya’da kalabilecektir. Duru-
mu öteki kişi duyar ve ilk kişiyi “Onunla evlenemezsin” diye 
tehdit eder. Yıllar önce kendisi de oturum alabilmek için aynı 
kadınla paralı evlilik yapmıştır. İkinci kişi olayı anlamaz ve gi-
dip bir tanıdığına anlatır. “Bu kadın bu işi para için yapıyor. O 
adamdan bana gelinceye kadar kimbilir kaç kişi ile paralı evlilik 
yapmıştır. Neden bana kafayı takıyor?” diye sorar. Soru mantık-
lıdır. Tanıdığı kişi gidip tehdidi yapanla konuşur ve aynı soruyu 
sorar: “Bu kadın senden sonra kimbilir kaç kişiyle “evlilik” yap-
mıştır. Neden özellikle bu adamın yapmasına karşısın?” Cevap 
basittir ve herşeyi açıklar: “O benimle aynı köyden de ondan.” 
Köyünde kendisinin “evlenmiş” olduğu bir kadınla, yıllar sonra 
olsa bile bir hemşerisinin “evlendiği” duyulursa rezil olur. Arada 
geçen yıllarda başka neler olduğu hiç önemli değildir. Nasılsa 
köyünden tanıdık yoktur.
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Bu dar rekabetçilik insanı mahveder. Kafası, hayalleri, 
hırsları, amaçları ve sonuçta hayattaki eylemi küçücük kalır. 
Küçük çekişmelerin, başarılı olursa eğer sözümona zaferlerin 
içinde kendini tüketir. Bu ortamı sevdiği pek söylenemez, ama 
onun dışında da yaşayamaz. Büyük kentte hatta dünyanın en 
modern kentlerinde bile yaşasa, o küçük çevreyi ve onun için-
deki kavgayı arar. Alıştığı için, biraz da yapabileceği başka şey 
olmadığı için.

II

Türkiye sosyalist hareketinin birçok özelliği, içinden çık-
tığı toplumun özelliklerinden kaynaklanır. Bunda anlaşılmaya-
cak ne var, denilebilir. Hiç de zor olmamasına karşın gerçekte 
anlaşılmamaktadır. Türkiye sosyalist hareketine yönelik birçok 
eleştiri bunun göstergesidir.

Eleştiriler haklıdır, hatta eksiği var, fazlası yoktur. Ama bu 
eksikler sadece o harekete özgü değildir.

Türkiye sosyalist hareketi, en azından bir dönem kitlesel-
leştiyse, toplumdan yalıtık küçük bir aydın hareketi olmadıysa 
ve bugün yine kitlesellik hedefine ulaşmaya çalışıyorsa, için-
den çıktığı toplumun birçok özelliğini yapısında yansıtmıştır ve 
yansıtacaktır demektir. Küçük rekabetçiliğin, dar çevreciliğin, 
o darlığın içinde “büyük” olmanın getirdiğiyle yetinmenin top-
lumda bu kadar yaygın olduğu bir ülkede, sosyalist hareketin 
aynı olguları bünyesinde taşımaması olanaksızdır.

Belki beklenebilecek tek şey, bunu biraz daha ileri düzey-
de yapmasıdır, o kadar. Sosyalist hareket içinde küçük rekabet-
çilik, burjuvaziden ve devletten çok birbiriyle mücadele etmek 
olarak kendini gösterir. Özellikle 1980 öncesindeki çeşitli sol po-
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litik örgütlerin yayınlarına bakıldığında, en şiddetli polemikle-
rin görüş olarak en yakın örgütlerle yapıldığı görülür. Ötekilerle 
ayrılık noktaları daha belirgindir, önemli olan en yakındakiy-
le olan sınırları daha iyi çizmektir. Yine devrimci bir örgütün 
denetiminde olan bir mahallenin faşistlere karşı olduğu kadar, 
öteki devrimci örgütlere karşı da savunulduğu bilinen bir ger-
çektir. Yine de belirtmek gerekir ki, solun çok parçalılığı Türki-
ye’ye özgü değildir.

Devrim döneminde İstanbul’un yarısı kadar bile nüfusa 
sahip olmayan Nikaragua’da sol örgütlerin sayısı yüz’ün biraz 
üzerindeydi. Farklılık, onların (hepsinin olmasa bile büyük bö-
lümünün) birçok konuda birlikte davranabilmesindedir. Türkiye 
devrimci hareketinde bu yoktur. Birbirine en yakın olan birkaç 
örgütün eylem birliği bile fazla sürmez. Örgütsel birleşmeler so-
lun çok parçalı yapısını etkilemeyecek kadar azdır. Burada ken-
dini, burjuvaziden önce birbirine karşı kanıtlamayı görmemek 
mümkün değildir. 1980 öncesinde egemen durumda olan bu 
anlayış daha sonra biraz azalmıştır, ama halen önemli bir etkisi 
vardır. Nedeni kısaca partizanlık olarak adlandırılabilir. Küçük 
dünyaların, küçük başarıların, küçük işlerin “büyük” insanları... 
Birikim, inanç, mücadele azmi, deneyim azdır ve o zaman da 
herkes gücünün yettiğine kendini kanıtlamakla yetinir.

Sonuç, dünyanın tüm ülkelerinde görülen sol içi mücade-
le değildir, ancak tepişme olarak adlandırılabilir. Sonucu yok-
tur, hiçbir ilerletici yanı da yoktur. İnsanlar ve gruplar karşılıklı 
olarak birbirlerini yıpratırlar ve bitirirler. Bu arada kendileri de 
büyük oranda biterler, ama farkında değillerdir bunun.

Sonuçta şu söylenebilir: Bütün hayatımız on eksik on faz-
la için kavgayla geçti ve geride bir şey kalmadı. Yıllarını devrim-
ci mücadeleye vermiş insanları bundan daha fazla hiçbir şey 
yıpratamaz. Çok sayıda insan öldü, hapiste yattı, büyük müca-
deleler verildi ve geride kalan, ödenen bu büyük faturaya göre 
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çok azdır. 1975-80 döneminde Türkiye devrimci hareketinde çı-
kan dergi ve kitapların sayfa sayısı herhalde birkaç yüzbinden 
aşağı değildir. Bu büyük külliyattan bugüne kalan yoktur, daha-
sı hatırlanabilenler bile çok azdır. İnsanı bundan daha fazla ne 
yıpratabilir?

Bugünün az sayıdaki aktif sol militanının karşısında da 
aynı sorun vardır: Harcanan büyük enerjinin, özverinin ve mü-
cadelenin sonunda elde edilen küçücük sonuçlar. İnancı ne 
kadar güçlü olursa olsun, hiç kimse böyle bir mücadeleyi faz-
la sürdüremez. Tükenir ve çekilir. Dünya devrimci hareketinde 
Türkiye örneğindeki kadar tükenen devrimci örneği çok azdır. 
Bırakalım 1970 öncesinin, 1980 öncesinin o büyük kitleselliğin-
den geriye kaç kişi kaldı? Birşeyler yanlış yapılıyor ve yapılan en 
büyük yanlış insanla ilgilidir.

III

Bu işte bir yanlışlık var ve bu yanlış doğru yerde aranmı-
yor. Türkiye devrimci hareketi büyük bedeller ödeyerek ilerle-
di, ilerliyor. Sorun mücadele azmiyle ilgili değildir. Devrimci 
hareketin toplum üzerindeki etkisi bugün zayıf olduğu halde, 
bu kadar çok sokak infazı, işkence ve gözaltı ile karşılaşan, ağır 
hapis cezalarına çarptırılan ve cezaevlerinde de ölümüne dire-
nebilen bir hareketin mücadele azminin eksikliği sözkonusu 
yapılamaz. Bazı bileşenlerde bu eksiklik olabilir, ama dünyanın 
hiçbir ülkesinde devrimci hareket homojen bir mücadele az-
miyle donanmamıştır. Önemli olan ortalamadır ve bu ortalama 
da Türkiye‘de yüksektir. Ödenen ve halen ödenmekte olan ağır 
bedellerle ulaşılan sonuçlar arasında büyük uyumsuzluk vardır. 
Türkiye devrimci hareketi harcadığı büyük çabadan sonra daha 
iyi sonuçlara ulaşmalıydı. Bugünkü durum, özellikleriyle uyum-
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lu, layık olduğu bir durum değildir.

Sorun dar anlamda politik olmaktan çok kültüreldir. Tür-
kiye devrimci hareketi için yapılan “ideolojik düzeyi yüksek, 
kültürel düzeyi geridir” saptaması doğrudur.

Devrimci hareket Türkiye insanını, Türkiye toplumunun 
(devletinin değil) temel kurumlarını, Türkiye halkının temel 
kültürel değerlerini araştırmamakta, bunlar üzerinde düşün-
memekte, alternatif çözümler üretmemektedir. Bu bir yeter-
sizlik ya da eksiklik değil, bir kafa yapısıdır, bir bakış açısıdır. 
Türkiye devrimci hareketi, bu konularla ilgilenmenin gereğini 
duymamaktadır.

Sonuçtan başlayalım: Türkiye devrimci hareketi, içinde 
bulunduğu toplumdan aldığı büyük oranda dengesiz, kişiliği za-
yıf ve ağır bir kimlik sorunu olan yapıyı, bu kez başka dengesiz-
likler ve kimliksizlikler içine atmaktadır. O yapıyı değiştirmek 
yerine başka görünüm altında sürdürmektedir.

Politik mücadele, bir insanın hayatının başlangıcı değildir. 
İnsanlar politik mücadeleye en erken 16-20 yaşlarında girerler. 
Bunun anlamı şudur: Devrimci politik mücadeleye giren insan, 
o yaşa kadar toplumun çeşitli kurumlarından (aile, okul vb.) al-
dığı bir eğitime, kafa yapısına, normlara, kısacası bir kültüre sa-
hiptir. Devrimci hareket bunu bilinçli bir dönüştürme çabasına 
girmekten çok, dönüştürdüğünü zannetmekte, aslında başka 
biçimler altında sürdürmektedir.

Devrimci hareketten uzaklaşanlara bakalım. Bu Türki-
ye’ye özgü değildir ve değişik ülkelerin devrimci hareketlerinde 
dönemlere göre bazen yoğun olarak ortaya çıkan bir durumdur. 
Farklılık şuradadır: Birçok insan, devrimcilikten uzaklaştıktan 
sonra, neredeyse hiç zorlanmadan karşı safa geçebilmekte, top-
lumun en geri, en yoz özelliklerine uyum sağlayabilmektedir. 
Başka ülkelerde bu kadar çok sayıda kötü örnek bulmak herhal-
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de mümkün değildir. Devrimci hareketten uzaklaşanlar, ondan 
farklı bir kültür edindiklerini her zaman göstermekte ve geri 
toplumsal özelliklerle hemen uyuma girmemektedirler.

En az on yıl (hatta daha fazla) devrimci hareket içinde 
bulunup sonra ayrılanların büyük çoğunluğunun sergilediği 
bu durum, politik mücadele içinde insanın pek değişmediğini, 
değiştirilemediğini göstermektedir. Devrimci düşünce (adına 
Marksizm-Leninizm ya da başka birşey deyin) devrimci bir mi-
litanın giydiği ceket gibidir. İçselleşmemiştir. Devrimci olmak, 
sadece devrimci bir düşünceyi kabullenmek değildir. Onu, kafa 
yapısına, normlarına, kültürüne yansıtmak demektir. Bu olma-
dığında, en ileri devrimci düşünce bile giyilen bir ceketten öteye 
anlam taşımaz. Farklılık cekettedir, içindeki insanda değil. Ce-
ket çıkarıldığında o insanın 10-15 yıldır pek az değişerek yaşa-
mış olduğu görülür.

Ağır bir yargı olarak değerlendirilebilir, ama önemli bir 
gerçeği gösterir: Tipik bir devrimci militanla tipik bir MHP’liyi 
ele alalım. İkisi de ilgili hareketler içinde uzun bir zaman (di-
yelim on yıl) geçirmiş olsunlar ve sonra bu hareketlerden kop-
sunlar. Bu iki insan, ideolojik ceketlerini çıkardıktan sonra an-
laşmakta fazla zorluk çekmezler; çünkü çok farklı yönlerdeki 
politik eyleme girmeden önce sahip oldukları kültürel değerler 
bu süreç içinde pek az değişmiştir. Ceketler çıktıktan sonra geri-
ye kalan insan çok farklı değildir. Türk faşistlerinin zaten böyle 
bir amacı yoktur, ama devrimcilerin vardır. Asıl sorunumuz da 
bunu yeterince yapamamaktan gelmektedir.
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IV

Önceki yazıda, Türkiye devrimci hareketi içinde yer almış 
çok sayıda insanın yıllar sonra bile pek değişmediklerini, insa-
nı değiştirmekte başarılı olunamadığı, hatta bu konu ciddiye de 
alınmadığı için devrimci hareketin sağlam temellere dayanma-
dığını açıklamıştık. Bir toplumda, hele de gericiliğin kalesi du-
rumundaki temel toplumsal kurumları (diyelim aileyi) sarsmayı 
başaramayan bir devrimci hareket, bir dönem hızla gelişse bile, 
daha sonra hızla çökebilir. Türkiye devrimci hareketi bünyesin-
de bulunan insanlara devlete karşı çıkma, faşistlerle mücadele, 
özveri, kararlılık, yoldaşlık ilişkisi gibi çeşitli özellikler vermeye 
çalıştı. Bu konuda eksiklerden sözedilebilir, ancak asıl eksik-
lik burada değildir. Bu özelliklerin verilmesi, kişinin devrimci 
olmadan önce toplumdan aldığı kültüre fazla dokunulmadan, 
onun üzerine gelecek şekilde, onu örtecek şekilde yapılmaya 
çalışıldı. Mücadelenin yoğun olduğu dönemlerde örttü de. İn-
sanlar artık bambaşka bir insanmış gibi göründüler. Gericilik 
dönemlerinde üstte bulunanın etkisi zayıflayınca da, o pek az 
değişmiş olan eski insan tüm geri özellikleriyle kendisini ortaya 
çıkardı. Devrimci mücadele içinde geçen yıllar boyunca çok de-
ğişmiş gibi görünen insanların aslında neredeyse aynı kaldıkları 
görüldü.

Birçok devrimcide görülen çift kişilik de aynı olgunun 
ürünüdür. Birbirinden farklı iki kişilik yanyana duruyor. Kişinin 
devrimci kimliğinin oluşmasında, devrimcilik öncesinde sahip 
olduğu özelliklerin önemli yeri vardır. Bunlar tümüyle değiştiri-
lemez, yadsınamaz. Önemli olan, devrimci kişilikle, öncekilerin 
bütünleşebilmesidir. Biri diğerinin üzerinde bile olsa yanyana, 
birbirine pek az karışarak durmamasıdır. Burada devrimci kişi-
liğin geniş bir kapsamda ele alınması gerektiği de ortaya çıkar. 
Şekilcilikten çok niteliğe, kapsama önem verilmesi gerekir. Kişi-
de devrimci niteliklerin nasıl bir biçim alacağı, o kişinin devrim-
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cilik öncesi özelliklerine bağlıdır. Devrimci kişiliği dar tutmak, 
aslında insanı değiştirememektir. Öyle olduğunu zannetmek-
tir, insanın devrimcilik öncesi özelliklerinin birleşebileceği ve 
kendisini dönüştürebileceği seçenekleri azaltmak demektir. O 
zaman da gerçekleşen dönüşme değil, geçici olarak birinin öte-
kinin üzerinde durmasıdır.

Türkiye devrimci hareketi tarihi boyunca bazı temel konu-
ları ciddiye almadı. Bunların başlıcaları İslamiyet, aile ve Türki-
ye insanındaki kimlik sorunudur. Ciddiye almayarak onlardan 
kurtulamadı, tersine bilincinde olmadan bünyesine taşıdı. Kim-
lik sorunu, değişik bir boyutta Türkiye devrimci hareketinde de 
vardır. İslamiyetin etkisine gelince; Türkiye devrimci hareketi 
halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında tü-
müyle ateist özellik gösteren tek örnektir. Uzun incelemelere 
ne gerek var? Özellikle Aleviler arasında örgütlenen devrimci 
hareketlerin yapısına yakından bakıldığında, Alevi toplumunun 
birçok özelliğini değişik biçimde yansıttıkları görülür. Zaten bir-
çok kişinin yıllarca devrimcilik yaptıktan sonra Aleviliğini hatır-
laması da bunu göstermektedir. Aksi durumda birinden ötekine 
geçiş bu kadar basit olamazdı.

Kürt yurtsever hareketi İslamiyet ve aile konusuna -dev-
letin de dayatmasıyla- oldukça erken eğilmek zorunda kaldı. 
Özellikle aileyi değiştirmek konusunda önemli adımlar atılmış 
olmakla birlikte yine de henüz yolun başından pek uzaklaşıl-
mış olduğu söylenilemez. Yine de Türkiye devrimci hareketi bu 
pratiği önemle dikkate almalıdır. Orada asıl dikkate alınması 
gereken budur. Aynı mücadele ve örgütlenme biçimini Türkiye 
toplumunda hayata geçirmeye çalışmak değildir.

(Özgür Politika, 18 Eylül-9 Ekim 1996) 
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İNSAN KALMANIN DAYANILMAZ ZORLUĞU

Belki de dünyanın en zor işi, politik mücadelede insan 
kalmaktır. Bu, bizimki gibi ülkelerde daha da zordur. Sorun 
belirli ilkelere sahip olmak, rüzgara göre yön değiştirmemek, 
insanlarla sağlam ilişkiler kurmakla sınırlı değildir. Bu ülkede 
ölmek ya da öldürmek zorundasınız. Sizin öldürmek gibi bir ni-
yetiniz olmasa da, ya ölmemek için öldürmek ya da en azından 
sürekli ölüm tehlikesi altında yaşamak zorundasınız. Böylesi 
bir ortamda yaşayan insan, kolaylıkla ölmeye ya da öldürme-
ye bağımlı duruma gelebilir. Derin duyguları ölür ya da o kadar 
derinlere itilir ki, onları hissetmez olur. Yüzeysel olarak sever, 
nefret eder, ister ya da karşı çıkar. Ölmek ve öldürmek herşeyi 
bastırmıştır. Bu aslında insan olmanın bitmesi demektir.

İnsanın kendisi yaşayabilir ama birçok arkadaşı ölmüştür 
ve ölmektedir. Arkadaşlarının ölmesi insanı kurutan bir duygu-
dur. Bir süre sonra üzüntü hatta hüzün bile kalmaz. Sadece inti-
kam duygusu vardır. Bu durumdaki bir insanın ölüm makinesi, 
duygulardan arınmış bir robot haline gelmesi zor değildir. İnsan 
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olmak biter, başka şey başlar.

Oldukça sert bir politik mücadele içinde yıllarını geçirmek 
ve insan kalmak kolay değildir. Yine de insan kalabilmenin bü-
yük bir güzelliği vardır. Yıllarınız mücadele içinde geçiyor ve so-
nunda kendinizi kurumuş hissediyorsunuz. Hiç bir şeyden zevk 
almıyorsunuz, doğru dürüst sevemiyorsunuz, büyük üzüntü-
leriniz yok, çünkü kendinizi onlardan korumanın yolu olarak 
kurumayı seçmişsiniz, ama büyük sevinçleriniz de kalmamış 
artık. Belki de insan doğal bir savunma mekanizmasıyla korun-
mak için, kendini dış dünyaya kapatır. Oradan büyük oranda 
acı ve ölüm gelmektedir. Buna dayanmanın yolu olarak kapan-
mayı seçer. Geçmişini ölüler dolduran bir insana önerilerde bu-
lunmak kolaydır. Böyle bir insanın duygularının yıpranmaması 
mümkün değildir. Elbette kendini korumak için kapanacaktır. 
Normal yaşayan bir insan için geçerli olanlar ona uygulanamaz. 
Sorun şudur: Kapanmak insanı geçici olarak kurtarır, ama alış-
kanlık yaratır. Kapanarak kolaya kaçar insan ve acı duymaya 
daha açık bir insana göre zamanla daha kuvvetli değil, daha za-
yıf olduğunu görür.

Denge kurmak kolay değildir. Kurumakla, acıların yıktı-
ğı herşeye küsmüş bir insan olmak arasındaki dengenin nasıl 
kurulabileceği kişiye göre değişir. Bu tıpkı insanları sevmekteki 
denge gibidir, insan yüce bir varlıktır, aynı zamanda dünyanın 
en alçak yaratığıdır. İnsanın iyi ve kötü anlamda yapamayaca-
ğı şey yoktur. Ondan herşey beklenir. Sık sık “insanı tanımak, 
onun yaptıklarından şaşırmayacak duruma gelmektir” denir. 
İnsan sizi şaşırtmıyorsa artık, duygularınız büyük oranda ölmüş 
demektir. Yaşadıklarınız fazla ya da duygularınız az gelmiştir. 
Bazen “insanı değil, insanlığı sevmekten” sözedilir. Kötü bir yö-
nelim değildir, ama bir noktadan sonra kaçışın başka türlüsü 
haline gelir. Herkes sevilmez kuşkusuz. Çok kişiyi sevip sevgi-
nizi fazla bölerseniz, kuvvetli sevgiden de uzaklaşırsınız.
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Ama insanın sevgisi insanlığa ne kadar yönelmiş olursa 
olsun, aynı zamanda onu kişileştirmek zorundadır. Bu olmayın-
ca önemli birşeyler eksik kalır.

İnsan kalmanın zor dayanılır bir güçlüğü, ama önemli 
birde güzelliği vardır. İnsanın dünyayı kazanmaya çalışırken 
kendini kaybetmesi, yaptığı işin anlamını önemli oranda azal-
tır.

Hiç kimse kendini bitirerek dünyayı kazanamaz. İnsanın 
kazanmaya yöneldiği büyük amaç içinde kendisi de bulunma-
lıdır.

(Özgür Politika, 30 Ekim 1996)
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“UYANAN ALEVİLİK” VE SOL

Aleviliğin oldukça eski bir tarihi olmasına karşın, ülkemiz 
gündemine girmesi ve giderek yerleşmesi son birkaç yılın ola-
yıdır. Alevilik üzerine yayınlanan çeşitli kitaplar, sayısı gittikçe 
artan Alevi dergileri, paneller, seminerler, toplantılar, kurulan 
Alevi dernekleri son birkaç yılda büyük bir hızla arttı.

Alevi uyanışının nedenleri konusunda birkaç noktaya işa-
ret etmek gerekir:

ilki; Türkiye toplumunda son birkaç yıldır açıkça ortaya 
çıkan, “herkesin kimliğini araması” olgusudur. Bu olgu yalnızca 
uluslar ve azınlıklar için değil, kapsamı belirli bir ulusla sınırlı 
olmayan farklı dinsel inançlar için de geçerlidir.

İkincisi; Türkiye’de Sünni islamın, özellikle 1980 darbesin-
den sonra hızla örgütlenmesidir. 1980 öncesinde Maraş, Çorum, 
Sivas olaylarını, bu kentlerde yapılan Alevilere yönelik saldırı 
ve katliamları unutmayan Aleviler, Sünni islamın çeşitli frak-
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siyonlarının devlet desteğinde hızla örgütlenmesi karşısında, 
kendi örgütlenmelerini oluşturmaya son yıllarda büyük önem 
vermektedir.

Üçüncüsü; 1980’de ağır darbe yiyen, 1985’de toparlanır 
gibi olan sosyalist sistemin çökmesi ardından hızla değişen 
Türkiye toplumunun yeni gereklerine yanıt veremeyen sol ha-
reketteki dağınıklıktır. Türkiye solunun zaafları ne olursa olsun, 
T.C. tarihinde yetişmiş ve belirli bir kalite düzeyine sahip in-
sanların önemli bir bölümü sol kökenlidir. Türkiye solu tarihi 
boyunca kendisinden çok, dışındakilere kadro yetiştirmiştir. 
Türkiye solunun kitleselleşmeye başladığı tarih 1965 olarak alı-
nırsa, Türkiye devrimci hareketi içinde 25-30 yıldır bulunan kaç 
kişi kaldı? Alevilik de, Türkiye devrimci hareketinden önemli 
sayıda kadro aldı. Aleviliğin sol anlayışa yakın gibi görünmesi, 
tam bir teori ve inanç karmaşasının yaşandığı bu ortamda, bazı 
eski devrimcilerin Alevici olmasını kolaylaştırdı. Bu kadrolar, 
eski birikimleri nedeniyle, teori ve örgütlenme konusunda Ale-
viliğe çeşitli katkılarda bulundular.

Burada ilginç bir duruma işaret etmek gerekir: Kişi inanç-
larını değiştirebilir. Her ne kadar tersini savunanlar olsa da, 
Alevilikle Marksizmin birbirine uyan yanı yoktur. Kişi, şu veya 
bu nedenle inançlarını değiştirerek komünist olmaktan Ale-
vici olmaya geçebilir. Yeni düşüncesine gerçekten inanıyorsa, 
“Bugüne kadarki inançlarım yanlışmış, doğrusu buymuş” diye 
düşünüyorsa eski görüşlerini eleştirebilir ama kendisine kişi-
lik olarak söylenebilecek fazla şey yoktur. Ne var ki “eski dev-
rimci-yeni Alevici” birçok kişinin aslında savunduklarına inan-
madıklarını görmek zor değildir. Bazıları Aleviliğin ne olduğu 
konusunda çok az şey biliyor, bazıları ise (özellikle devrimci 
kişilerle karşılaştıklarında) Alevici görünmekten açıkça utanı-
yor. Burada önemli bir kişilik bozulması vardır. Her dönemde 
mutlaka çoğunluktan yana olmak, o dönem zayıf olandan he-
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men uzaklaşmaya çalışmak, politikanın değil ama psikolojinin 
konusu olarak incelenmelidir.

Tarihsel Temel

Gelişen ve bir çeşit yeniden tarih sahnesine çıkan her 
akım, tarihi de kendisine göre yeniden yazmaya girişir. Hele de 
70 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihi döneminde “resmi tarih”in 
kendisi dışındaki bütün tarihleri bastırarak ayakta kaldığını dü-
şünürsek, canlanan her akımın kendi tarihini oluşturmaya ça-
lışmasını garipsememek gerekir. T.C.’nin resmi tarihi, bir Türk 
ve Sünni tarihidir. Bunun dışında olanlar kötülenmekten çok, 
açıkça yok sayılmıştır.

Garip olan, resmi tarihe karşı çıkan ve kendi tarihlerini 
-haklı olarak- ortaya çıkarmaya çalışan akımların, bu anlayış-
larını yeni bir resmi tarih oluşturmak doğrultusunda hayata 
geçirmeleridir. Ülkemizde “Sünni resmi tarih” vardır, şimdi de 
“Alevi resmi tarih” oluşmaktadır.

Bu yazıda Aleviliğin tarihini (ki buna İslam tarihinin başka 
yönden ele alınışı da denilebilir) başlangıcından beri incelemek 
gibi bir amacımız bulunmuyor. Ne var ki, Aleviliğin özellikle ilk 
dönemlerine ilişkin sorunlar ve tartışmalar sürekli gündemde 
olduğu için, şu kadarını belirtmek yeterli olabilir: Bu konularda 
bilimsel bir açıklığa kavuşulması mümkün görünmüyor. Mu-
hammed ölünce halifelik Ali’nin hakkı mıydı? Ebubekir bu ma-
kama hileyle mi seçildi? Hadislerin ve Kuran’ın bir bölümü uy-
durma mıdır? Halife Osman zamanında o zamana kadar yazılı 
olmayan Kuran ayetleri ve hadisler, kasıtlı olarak çarpıtılarak 
ve Alevi düşmanı bir anlayışla mı yazılı hale getirilmiştir? Ali- 
Muaviye kavgasında haklı olan kimdir? Ardından da kuşkusuz 
Hüseyin ve yandaşlarının öldürüldüğü Kerbela olayının yorum-
lanması gelmektedir.

Bu konularda Aleviliği ve Sünniliği savunan çeşitli ya-
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zarların kitaplarında, düşünülebilecek her çeşit görüşe rastla-
yabilirsiniz. İşin bir başka ilginç yanı da; en “güçlü” Alevi teori 
kitaplarının bile gücünün, son tahlilde Abdülbaki Gölpınarlı ve 
Fuat Köprülü’nün bu konuda yazdıklarının yeniden yorumu-
na dayanıyor olmasıdır. Eski İslam kaynaklarını inçelemek, bu 
amaçla çeşitli Arap ülkelerinin kitaplıklarında uzun bir zaman 
harcamak, kimsenin yapmadığı ve yapmayı da düşünmediği 
bir şeydir. “Yapılsa ne olacak?” diye sorulabilir. Kur’an’ın kayıp 
olduğu iddia edilen ayetleri mi bulunacaktır? Ya da Muham-
med’in ölümünden sonraki dönemle ilgili yeni gerçekler mi 
keşfedilecektir? Aradan bunca zaman geçtikten sonra, kuşku-
suz hayır. Hatta denilebilir ki, İslamın, özellikle de Aleviliğin ilk 
dönemlerini öğrenmek isteyenler, Doğu’ya değil Batı’ya gitmeli-
dir, çünkü özellikle İngilizler ve Fransızlar bu konuda hayli bilgi 
ve belgeye sahiptir. Bu konuda uzmanlaşmış olanların görüşleri 
de Türkiye’de bilinenlerden hayli farklıdır. (Konuyla ilgilenenler 
öncelikle İrene Melikof’un Cem Yayınları’nda çıkan “Uyur İdik 
Uyardılar” kitabını okumalıdır).

Selçukluların ve Osmanlı İmparatorluğunun tarihini, esas 
olarak “Alevilere karşı tarih” olarak açıklamak olanaksızdır. 
Resmi tarihe karşı başka resmi tarihlerin ortaya sürülmesi an-
cak bir oranda doğaldır.

Temiz Teoriye Dönüş

“Temiz” olarak nitelenen en eski teoriye dönmek ve ora-
dan günümüz için çıkarsamalar yapmaya çalışmak, yalnızca 
Marksistlerde değil, Alevilerde de var. Aleviler Ali’nin, Hacı Bek-
taş Veli’nin ve öteki Alevi büyüklerinin mücadelelerini ve sözle-
rini yeniden ele alıp yorumlamaya çalışıyorlar. Hemen tahmin 
edilebileceği gibi, çeşitli yorumlar var. Üstelik Ali ve Hacı Bektaş 
Veli’nin her konuda birbirlerine uymaları da sözkonusu değil. 
Şu söylenebilir: Alevilik Ali’den sonra önemli değişimler geçir-
di. Anadolu ve İran Şiiliği apayrı olgulardır. Ali, Anadolu Alevi-
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liğine nasıl girdi, Hacı Bektaş Veli ve sonrasındakilerin katkısı 
nedir; bunların hepsi tartışma konusudur ve bu tartışmadan 
açık bir sonuca varılması da mümkün değildir. Sol açısından 
önemli olan şudur: Anadolu Aleviliğini, Muhammed ve Ali’den 
ayrı ele almak olanaksızdır. Bu bakımdan Alevilik, inanç biçimi 
nasıl olursa olsun, İslamiyet içinde bir olgu olarak düşünülme-
lidir.

Önemli bir bölümü eski solcu olan çeşitli Alevi teorisyenle-
ri; Aleviliğin günümüz koşullarına uygun bir inanç biçimi haline 
getirilmesinden sözetmektedir. Bu kuşkusuz kendi sorunlarıdır 
ve çoğunluğun üzerinde anlaşabileceği “çağdaş bir uyarlama” 
mümkün görünmemektedir.

Alevilik İlericilik midir?

Aleviliğin, İslamiyet içinde düşünülmesi gereken bir akım 
(bazıları mezhep de demektedir) olduğu saptaması, yukarıdaki 
soruya verilecek yanıt bakımından önemlidir, Alevileşen solcu-
lar (bu deyimle hem Alevici olan eski solcuları, hem de Aleviler 
arasında örgütlenme yapabilmek için sosyalizmle Alevilik ara-
sında sözde bağ kurmaya çalışanları kastediyoruz), Aleviliğin 
Mutîammed ve Ali ile ilgisi bulunmadığını, bunlardan ayrı oldu-
ğunu savunurlar.

Aleviliğin ilericiliği temel olarak iki olguya dayandırı-
lır:

İlki; çok eskiden berk Alevi olanların savundukları görüş-
tür. Alevilikle Sünnilik karşılaştırılır. Sünniliğin (ve onun çeşitli 
kollarının) ibadeti şekilciliğe indirgemeleri, kadını aşağılayıcı 
tutumları, saçma olarak adlandırılabilecek çeşitli kuralları eleş-
tirilir ve Alevilikte bunların bulunmadığı savunulur.

Bu, büyük oranda doğrudur. Alevilerin kendilerini böyle 
görmesine bir şey denemez. Ama ya aynısına inanan solcula-
ra ne demeli? İlericiliğin ölçütü ne zamandan beri İslamiyetin 
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içinde aranıyor? Sünniliğe göre daha “ilerici” olmak, sosyalistler 
için de ilerici olmaya yeter mi? (Bu konuda daha ayrıntılı bir in-
celeme için bkz. “Alevilik İlericilik Midir?”, Yazın, Sayı: 60, Mayıs 
1994)

İkincisi; tarihte, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde gerçekleşen Alevi isyanlarıdır. Bu konuda da doğru ile 
yanlış birbirine karışmaktadır.

Ortaçağ dönemindeki isyanlarda (Batı Avrupa’da da böy-
ledir) hakim sınıf tarafından savunulan belirli bir dinsel ideolo-
jiye karşı, dinin başka bir yorumu kalkan yapılırdı. Anadolu’da, 
özellikle Osmanlılara karşı yapılan çeşitli halk isyanlarında da 
eşitlik, adaletsiz vergilere karşı çıkış, başlıca üretim aracı olan 
toprağın ortak kullanılmasını savunmak gibi olgular vardır. Bu 
isyanlarda Aleviler gerek katılım gerekse de önderlikte önemli 
rol oynadılar.

Buradan hareketle Aleviliğin günümüzde de ilerici olduğu 
savunulamaz. Böyle bir iddia, Thomas Münzer ayaklanmasın-
dan hareket ederek günümüz Almanya köylüsünün de ilericili-
ğinden sözetmek olur. Aradan birkaç yüzyıl geçti. Eskiden az çok 
homojen olan Alevi toplumu hem değişti hem de ayrıştı. Alevi 
işadamlarıyla Alevi işçilerin, Alevi zenginiyle Alevi yoksulunun 
sırf Alevi olmaları nedeniyle özel bir ilişkiye sahip olabilecek-
lerini savunmak olanaksızdır. Burada Şeriatçıların yaptığının 
bir benzerini Aleviler yapıyor. Nasıl ki Şeriatçılar önemli sınıf 
ayrımlarını, “hepimiz Müslümanız” söylemiyle örtmeye çalışı-
yorsa, “hepimiz Aleviyiz” söylemiyle de aynısı yapılıyor.

Soldaki kişi ve yapılanmaların kolaylıkla inanabildiği bir 
başka görüş de şudur: Alevilik, tarihi boyunca düzene karşı ol-
muştur. Mevcut düzene karşı muhalefet yürütmüş, zaman za-
man da ayaklanmıştır. Bu nedenle Alevilik önemli bir devrimci 
potansiyel barındırmaktadır.
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Bu görüş, günümüz için hiç de doğru değildir. Bu nedenle 
“haklılığını”, yüzyıllar öncesinin örnekleri arasında aramakta-
dır. 70 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca Aleviler ne zaman dü-
zen karşıtı oldular? 1950 seçimlerinde CHP’ye değil de DP’ye oy 
vermek ya da Bülent Ecevit’in 1970’li yıllarda savunduğu “Bu 
düzen değişmelidir” görüşüne destek vermek solculuk ve düzen 
karşıtlığıysa eğer Aleviler gerçekten öyledir.

Alevi toplumu, son yıllara kadar, büyük oranda sosyalde-
mokrat partileri destekledi. Eskiden tek, şimdi birkaç tane olan 
bu partilerin ne kadar “solcu” oldukları herhalde yeterince açık-
tır. Alevileri genelde ilerici olarak değerlendirenler, ülkemizde 
sol güçler arasında sosyal-demokrasinin sayılması yanılgısına 
da ortak olmaktadırlar.

Sol ve Mezhep Ayrımcılığı

Bilinen bir gerçektir; gerek Türkiye gerekse Kürdistan 
solu, örgütlenebilmek için her yönteme başvurur ve gereken 
her kılığa da bürünür. Sol’un kendine özgü bir ahlakının olması 
gerektiği, ülkemiz solunda hemen hiç yer etmedi. 12 Eylül 1980 
öncesinde büyük oranda “anti-Sovyetik” siyasetlerin Alevici-
lik yaptıkları biliniyordu. Alevilerin yoğun olduğu bölgeler, bu 
örgütlerin önemli örgütlenme alanıydı. Bu bölgelerdeki Sünni 
emekçiler, neredeyse faşistlere terkedilmiş durumdaydı. Son 
yıllarda bu örgütler içinden çeşitli Alevi kuruluşlarına kayanla-
rın çok olması, bu örgütlerin bazılarını daha da fazla Aleviciliğe 
itti. Kadro kaybetmemenin çaresi, kadro çekenlere daha fazla 
benzermiş gibi görünmek sanılıyor.

PKK’nin Tunceli’de örgütlenmesini engellemek için, 
“Bunlar Sünnidir, bunlara kanmayın” propagandası yapıldığı, 
Avrupa’dan bile duyuluyor. Acıdır, ama ne yazık ki gerçek bu-
dur.

Solun öteki gruplarında da Alevileri yanlarına çekebilmek 
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için çeşitli yayın organları, dernek ve kuruluşlar oluşturanlar 
vardır. En tanınmışları herhalde eski “işçinin Sesi” grubudur. Bu 
grup, yayınladığı Kervan dergisinde, işçi sınıfıyla Alevileri “mu-
sahip” ilan edecek kadar şaşırmıştır. 1 Mayıs bildirileri “İşçiler, 
Emekçiler, Aleviler Birleşin!” diye başlamaktadır. Dahası, Sivas 
katliamından sonra yapılan yerel seçimlerde bu grubun Alevile-
ri SHP’ye oy vermeye çağırması, solculukla ilgilerinin kalmadı-
ğını göstermektedir.

PKK, Kürdistan Aleviler Birliği ile bir başka yönden işin 
içine girdi. “Ali çöl gerillasıydı, biz dağ gerillasıyız” dışında Ale-
vilikle ilgili somut hiçbir şey söyle(ye)meyen bu kuruluşun, Ale-
viler arasında etkili olması beklenemez.

Sol ve Uyanan Alevilik

Alevilikte, Cumhuriyet tarihinde (hatta kendi tarihlerin-
de bile) ilk kez kimliğiyle ortaya çıkmak, görüşlerini savunmak, 
örgütlerini kurmak olgusu görülüyor. Sosyalist güçlerin bu ko-
nudaki yaklaşımının ne olması gerektiği konusunda şunlar söy-
lenebilir:

1. Herşeyden önce, din olgusu üzerine önemle eğilmeli, 
İslamiyeti ve içindeki değişik akımları iyi tanımalıyız. Bu konu-
ya yıllardan beri ısrarla gözlerini kapamak, ülkemiz sosyalist 
hareketinin önemli bir eksiğidir. Bu konuda yeni yayınlanmış 
bazı kitaplar varsa da, bu alandaki çalışmalar henüz başlangıç 
aşamasındadır.

2. Alevilik üzerinde devlet de önemli oyunlar oynamaya 
çalışıyor. Bu doğaldır, çünkü sayıca bu kadar kalabalık bir kit-
lenin, sadece bu özelliğiyle bile, hele de bugünkü karmaşık or-
tamda gözden kaçması mümkün değildir. Sosyalist hareketin 
önemli görevlerinden bir tanesi, devletin bu alandaki oyunları-
nı açığa çıkarmaktır. Bunlardan bir tanesi, Aleviliğin bir “Türk-
lük olgusu” olduğunu savunmak ise, ötekisi de Alevi kitlesinin 
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sosyal-demokrasinin etkisinden çıkmamasını sağlamaya çalış-
maktır.

Sosyalist hareket bu alanda önemli olanaklara sahiptir. 
Aleviler için laiklik, savunulması gereken önemli bir ilkedir. 
T.C. devleti her çeşit Sünni örgütlenmeyi desteklerken, “laikli-
ği savunmak” görünümü altında aydınları ve Alevileri yardıma 
çağırıyor. Yapılmaya çalışılan o denli açıktır ki, ne sosyal-de-
mokratların ne de öteki devlet partilerinin laiklikle ilgilerinin 
bulunmadığını, Şeriatçı akımların örgütlenmesinde büyük so-
rumluluk taşıdıklarını ortaya sermek hiç de zor değildir.

3. Aleviler arasında yeni ortaya çıkan ve henüz güçlü ol-
mayan bir gelişme de, Atatürk’ün eleştrilmesidir. Aleviler, Ata-
türk’ü neredeyse Ali ile eşdeğer gördüklerinden, bu özellikle 
önemlidir. Alevilerin çoğunluğu tarafından kaldırılması istenen 
Diyanet İşlerinin temelinin Atatürk döneminde atılması ve Ata-
türkçü laiklik anlayışının yanlışlığı konuları üzerine gidilmek 
durumundadır.

4. Sosyalist hareket, Alevici olmadan, bu kesimin haklı ta-
leplerini savunmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılması, 
okullarda zorunlu din derslerinin kaldırılması, hiçbir dinsel ce-
maate devlet desteği sağlanmaması, Aleviler de dahil tüm dini 
inanç gruplarının ibadet ve inançlarının gereklerini serbestçe 
yerine getirmelerinin sağlanması gibi...

Tüm büyük gruplaşmalar içinde olduğu gibi, Aleviler ara-
sında da birbirine zıt değişik akımlar vardır. Bu bakımdan yuka-
rıdaki talepler Alevilerin bir kesimi tarafından pek de isteklice 
sahiplenilmeyebilir. Bu kötü değil, tersine iyidir. Alevilik içinde 
sınıfsal çıkarları birbirine zıt olan ama bugün azçok bütünmüş 
gibi görünen kesimlerin ayrışmasını hızlandırır. Alevilik için-
deki önemli devlet işbirlikçilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu 
ayrışma gerçekleştiği oranda, daha “sol” olarak düşünülebilecek 
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kesimin düşünce özgürlüğü gibi konularda daha aktif hareket 
etmesi beklenebilir.

Türkiye sosyalist hareketi, kendisini birilerine benzetme-
ye çalışarak, bu örnekte olduğu gibi “solu Alevileştirerek” değil; 
kimliğini koruyarak güçlenebilir. Başka güçleri de yanına çek-
mek, bunların mutlaka sosyalist olacakları anlamına gelmez. 
Önemli olan, etkili bir güce sahip olmak ve başka güçlere de il-
keli yaklaşmaktır. Ülkemizde geniş aile bağları, hemşerilik vb. 
gibi ilişkiler kullanılarak, hangi düşünce savunulursa savunul-
sun, belirli bir örgütlenme yaratmak mümkündür. Ancak gerisi 
gelmez ve bir süre sonra da tıkanıp kalınır.

Alevilerin büyük bölümünün “eski solcu-yeni Aleviciler”e 
inanacak kadar saf olmadıklarını bilmek gerekir. Sosyalizm adı-
na yapıldığı iddia edilen bu tür girişimler, sosyalizmin itibarını 
daha da zedelemekten başka şeye yaramaz. Sosyalistlerin gö-
rüşlerini açıkça ortaya koymaları, Alevi toplumunun içinde bu-
lunduğu durum, genel özellikleri, karşısındaki temel sorunlar 
hakkında kendi dünya görüşlerinden hareketle çözümler getir-
meleri en iyisidir. Aleviler arasından sosyalist harekete kaza-
nılabilecek insanların artması ancak böyle mümkün olur.

(Toplumsal Dayanışma, 20 Eylül 1994) 
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PKK ALMANYA’DA NE YAPMAK İSTİYOR?

Türkiye solu garip bir sol. Aslında dünyadaki tüm komü-
nistler garip insanlar. Gariplik şurada ortaya çıkıyor: Gerçeği en 
iyi kavrayan, en ileri teoriye sahip olmak iddiasındalar. Ama 
kendi dünyalarıyla o kadar meşguller ve kendi istekleri ve ha-
yalleriyle o kadar içiçe yaşıyorlar ki, herhangi önemli bir olayı 
kavramakta ciddi zorlukla karşılaşıyorlar. Anlamakla, savunup 
savunmamayı birbirine karıştırıyorlar. Bir şeyi doğru dürüst an-
lamayı, onu benimsemek sanıyorlar. Ahlaki yargılarla çok fazla 
içiçeler ve dolayısıyla -iddiaları ne olursa olsun- sadece kendi-
leri ve çevreleri için politika yapıyorlar.

Bunları Türkiye devrimci hareketinde ve bazı Kürt dev-
rimci örgütlerinde açıkça görebiliriz. Somut bir örnekten başla-
yalım: PKK, Almanya’da ne yapmak istiyor?

Almanya’da Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili çeşitli kurumla-
ra baskın, rehin alma ve bombalama da dahil olmak üzere çeşit-
li saldırılar düzenleyen PKK, bu ülkede yasaklandı. Bu karar so-
nucu, Türkiye’de hükümetin ve basının propagandasını yaptığı 
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ölçüde olmasa da, hareket olanakları kısıtlandı. Ardından Nev-
roz sırasında Almanya hükümetinin gösterilere izin vermemesi 
ve düzenlenmek istenen gece ve gösterileri yasaklaması geldi. 
PKK taraftarlarının Türkiye’ye geri gönderilmesi gibi uygulama-
lar gündeme geldi.

PKK’nin Almanya’daki hareket çizgisi konusunda genel 
olarak iki değerlendirme çizgisi göze çarpar:

İlki; Öcalan’ın ve PKK’nin her sözünde ve davranışında 
bir keramet bulanların değerlendirmesidir. PKK gücünü bir kere 
daha göstermiştir. İki kahraman genç kız yaşamlarını Kürt halkı 
için kendilerini yakarak feda etmiştir.

İkincisi; yapılmak isteneni anlamayanların değerlendir-
me tarzıdır. PKK bunları neden yapıyor? Böyle yaparak kendini 
tecrit ediyor.

Bugünü anlamak için biraz geçmişe gidelim:

PKK Hangi Yöntemi Kullanarak Gelişti?

PKK’nin gelişmesinde şiddetin büyük rol oynadığı açıktır. 
Bu herkesin bildiği bir gerçek. Yeterince değerlendirilmeyen ise, 
bu şiddetin hedefleridir.

PKK yalnız T.C. devletinin çeşitli kurumlarına karşı değil, 
Kürt halkına ve öteki devrimci gruplara karşı da şiddet uygula-
yarak gelişmiştir. Hatta başlangıçta, T.C.’ye uygulanan şiddetin 
geri planda olduğu bile söylenebilir.

Kürt halkı, tarihi boyunca çok sayıda işbirlikçi çıkarmış 
bir halktır. İşbirlikçiler, lümpenler, hiçbir şeye aldırmadan ya-
şamak isteyenler Kürt halkı içinde oldukça büyük bir sayıdaydı. 
Bu halk kişilik olarak çok bozulmuştu ve PKK ile birlikte kişili-
ğini kazanmasında, şiddetin (halka yönelik şiddetin de) büyük 
payı vardır.
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Şiddet; büyük baskı altında yaşayan, tarihi, dili, kurumlan 
ve hatta bir halk olarak kişiliği bozulmuş kitlelerin benliklerini 
yeniden kazanmaları ve gelişme yoluna girmeleri için önem-
li bir araçtır. Cezayir kurtuluş savaşı sırasında Frantz Fanon, 
“Toprağın Lanetlenmişleri” adlı yapıtında bu görüşü savunmuş-
tu.

Kendi kişiliğini kazanma yolu olarak şiddetin rolünü an-
lamadan, PKK’yi anlamak mümkün değildir. En küçük bireyine 
kadar ortadan kaldırılan korucu ya da öteki işbirlikçi aileleri, 
devlet yanlısı olan ya da PKK’ye yakın olmayan köylerin toptan 
çezalandırılması, ERNK’nin yasaklarına uymayan (mutlaka T.C. 
yanlısı olması da gerekmeyen) kişilerin de aynı sonuçla karşı-
laşması, PKK saflarında bazen yoğun olarak uygulanan ve fizik-
sel ortadan kaldırmayla birlikte giden “arınma kampanyaları”, 
Kürdistan’ın (ve hatta Avrupa’nın) çeşitli bölgelerinde faaliyet 
gösteren Kürt ve Türk devrimci gruplarının çeşitli baskı ve hatta 
fiziksel imha yoluyla ortadan kaldırılması...

PKK’nin gelişme tarihi bu uygulamalarla doludur. Kuşku-
suz küçük bir örgütün şiddet uygulamasıyla, büyük bir örgütün 
aynı şeyi yapması arasında fark olacaktır. Örgüt büyüdükçe ve 
diğer devrimci gruplarla arasındaki güç farkı büyük boyutlara 
vardıkça, onlara “tahammül göstermesi” kolaylaşır.

Hoşumuza gitsin veya gitmesin, bu gerçeği anlamak gere-
kir. Bir yandan PKK’nin gelişmesi karşısında hayranlıktan söy-
leyecek söz bulamayan, öte yandan ise halka ve öteki devrimci 
gruplara karşı şiddet uygulanmasına karşı çıkanlar, gerçekte ne 
olduğunu anlamayanlardır.

PKK halkı korkutarak mı kendi saflarına çekti? İlgisi yok. 
Kürt halkı bir halk olarak o denli kendi özelliklerini yitirmişti ki, 
onu kendine getirmek için şoke etmek gerekiyordu. Bu halk ko-
nuşmayla, gazete ve kitap yayınıyla silkinip ayağa kalkamazdı. 
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Bunlar da gerekliydi ama yoğun bir şiddet temelinde...

PKK’nin bugünkü çizgisini değerlendirirsek, bu söyledik-
lerimizin, eskisi kadar açık olmasa bile, süregeldiğini görürüz. 
Kürt halkına ve öteki sol gruplara uygulanan şiddet eskisi kadar 
yoğun değildir. Bunun iki nedeni vardır: İlk olarak; Kürt halkı-
nı kazanmak ve kitlesellikte öteki grupları çok geride bırakan 
önemli bir mesafe alınmıştır. İkinci olarak; PKK’nin faaliyeti es-
kisine göre (yayıncılıktan diplomatik faaliyete kadar) çok yün-
lüdür.

Almanya’daki Kürtler

Şimdi yurtdışına (özellikle Almanya’ya) gelebiliriz:

Almanya’daki Kürtlerin sayısı hakkında değişik rakamlar 
vardır ve bunlar 400 ile 600 bin arasında değişmektedir. Bu bü-
yük Kürt kitlesinin çoğunluğu şu veya bu politik örgüte angaje 
değildir, ancak Almanya’daki Kürt kitlesi içindeki politik hare-
ketlilik ileri düzeydedir. Politik olarak şu veya bu düzeyde ha-
reketli olan Kürt kitlesi neredeyse tümüyle iki örgüt tarafından 
paylaşılmıştır: PKK ve TKSP. Bunlar dışındaki Kürt örgütlerinin 
-Kürt kitlesindeki politik hareketlilik dikkate alındığında- mar-
jinal denilebilecek bir varlıkları bile bulunmamaktadır. Alman-
ya’da Kürdistanlı hareketlerin gelişebileceği alanlar iki büyük 
örgüt tarafından tutulmuştur.

Kısaca birkaç rakam verelim: TKSP ile yakın bağları olan 
KOMKAR, Almanya’nın birkaç bölgesinde Nevroz geceleri ya-
par. Her gecede ortalama 3-5 bin kişi toplar. PKK ise, kitlesini 
sürekli diri tutabilmek için daha sık gece düzenler. En küçük 
gecelerde bin kişi, büyüklerde ise hesaplanması zor bir kalaba-
lık toplar. Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan ge-
celerde, örneğin Köln’deki 8000 kişilik Sporthalle yetmez ve iki 
gün üst üste gece yapılır.

TKSP ve PKK’nin alanları ve yöntemleri de birbirinden ay-
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rıdır. TKSP yayın, oldukça yetersiz olsa da Almanya’ya yönelik 
çalışmalar ve Kürt kültürü alanındaki faaliyetleriyle dikkati çe-
ker (son alanda tekel kurabilecek bir etkinliği vardır). PKK ise 
Almanya’daki faaliyetinin tümünü, Kürdistan’daki mücadele-
nin propagandasına ve oradaki ihtiyaçların karşılanmasına yö-
neltmiştir. Kitlesinin başka alanlara yönelmemesi konusunda 
(diyelim Almanya’ya özgü faaliyetler) oldukça dikkatlidir. Bu 
nedenle PKK’nin Almanya’daki yabancı düşmanlığı konusunda 
bile görüşü bulunmamaktadır.

PKK’nin Almanya’daki taraftarlarının sayısı ancak kaba 
olarak tahmin edilebilir ve rahatlıkla en az birkaç on bin olarak 
saptanabilir. Bu kitle önemli olanaklarla birlikte önemli sorun-
lar da getirmektedir.

Genel olarak Almanya’daki (ve yurtdışındaki) Kürt kitlesi, 
Türkiye devrimci hareketine karşı Türkiye’deki Kürt örgütlerine 
göre ileri düzeyde bir düşmanlıkla doludur. Bu olguyu PKK’de, 
TKSP’de ve diğer Kürt örgütlerinde görebiliriz. Avrupa ülkele-
rinde T.C. devletiyle doğrudan karşı karşıya gelmek çok daha 
az olanaklı olduğundan, ona yönelecek tepki, haksız olarak da 
olsa Türkiye devrimci hareketine yönelmektedir. Örneğin Tür-
kiye’den gelen -ve Özgür Gündem yazarı olan- kişiler bile, “T.C. 
ile işbirliği yapmak, Kürtlerin iradesini ipotek altına almaya ça-
lışmak” gibi suçlamalarla karşılaşmakta ve “buradaki Kürtler ne 
kadar saldırgan” diye hayretlerini belirtmektedirler. İlginçtir, 
özellikle Almanya’da Türkiye devrimci hareketiyle en iyi ilişki-
leri olan Kürt örgütü PKK’dir. Bu konuda TKSP’den daha ileride-
dir. Kürt örgütleri küçüldükçe -teoride ne derlerse desinler- Tür-
kiye devrimci örgütlerine olan düşmanlıkları, kendini ona karşı 
kanıtlamaya çalışmak ve hatta politik faaliyetlerini bu eksene 
oturtmak çabaları artmaktadır.

Kitlesel bir Kürt hareketinin Avrupa ülkelerinde ne yap-
ması gerekir? Bu kitlesini kullanarak T.C.’ni teşhir ve tecritte 
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önemli adımlar atabilir. Bunun için T.C. kurumlarına saldır-
maktan daha etkili yollar vardır. Kürdistan kurtuluş hareketi bu 
yolla geçmişte Vietkong ve FKÖ’nün kazandığı desteği de kaza-
nabilir.

Sonuç olarak PKK de buna yönelecektir. Ama PKK’nin 
önemli bir özelliği vardır: Kürt halkının ancak olumsuzlukları-
nı da yaşayarak gelişebileceğini anlamış olmak ve bunu bilerek 
önderlik yapmak. Almanya’da yaşayamıyorlar. Şiddetin “te-
mizleyici” etkisinin yanında çok değişik bir başka kültürle de 
yanyana yaşamaları, PKK kitlesi üzerinde hiç de olumlu bir etki 
yaratmamaktadır.

Yüzlerce hatta binlerce insanın gösterilere katılmak, po-
lisle çatışmak, arabaları devirip yakmak, kendini yakmak ve 
yollara barikatlar kurmak gibi durumun gerektirdiğinin hayli 
üzerinde şiddete yönelmeleri, merkezi yönlendirmeyle açıkla-
namaz. Kitlenin psikolojik olarak buna ihtiyacı vardır.

Geçenlerde Bonn’da yapılan ve PKK taraftarı kadın ve ço-
cukların katıldığı bir yürüyüşe mesaj gönderen Abdullah Öca-
lan, bunu açıkça söylüyor. Ne olduğunu ve niçin olduğunu anla-
mak isteyenler için durum gayet açıktır.

Öcalan mesajında; Avrupa ülkelerindeki Kürt kitlesinin 
yozlaşma ve aldırmazlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, iki 
genç kızın kendisini yakarak bu gidişe dur dediklerini belirtiyor. 
Öcalan, insanları bu duyarsızlıktan kurtarmak için onların şoke 
edilmeleri gerektiğini de belirtiyor.

Kendini yakarak ölen iki genç kızla ilgili olarak PKK’nin çı-
kardığı afişteki sözler aydınlatıcıdır: “Onlar ateşin temizliğinde 
kendini yeniden yaratmanın yolunu gösterdiler.”

Ülkede şiddet politikası temelinde örgütlenip, başka bir 
ülkede, geniş bir kitleyi önemli oranda bu politikayı kullanma-
dan etki altında tutmak mümkün değildir.
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Öte yandan önemli politik görevler de var: Brüksel Kürt 
Konferansı ve Atina’da ERNK’nin Balkanlar Bürosu’nu açma-
sı, PKK’nin uluslararası alanda resmileşmesi yönünde önemli 
adımlardır. PKK bu adımları özellikle Avrupa’nın belirleyicisi 
olan Almanya ve Fransa’da da atmak durumundadır. Bunun 
gereğini görmedikleri söylenemez. Hatta bazı PKK yöneticileri 
Almanya’daki eylemlerinin bu ülkedeki konumlarına zarar ver-
diğini bile kabul ediyorlar. Politik görevlerle dayanılan kitlenin 
buna hazırlıksızlığı arasında önemli bir çelişki bulunuyor. Geç-
mişte olduğu gibi şimdi de, PKK’nin kitlesi olumsuzluğu yaşaya-
rak aşmaya çalışacaktır.

Her durumda yurt dışındaki Kürt kitlesinin, gelinen ülke-
ye göre daha milliyetçi, sekter ve dışarıya kapalı olacağı söyle-
nebilir.

PKK’nin Almanya’daki hareket tarzını, dayandığı kitlenin 
özelliklerini dikkate almadan kavramak olanaksızdır. PKK’nin 
hareket çizgisi yalnızca dışarıya değil, hatta bazan ağırlıkla içe-
riye yöneliktir.

(Toplumsal Dayanışma, 20 Nisan 1994) 




