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Yazın Dergisi’nin 28. Yılı Ardından 
Yazın’dan Seçmeler

Yazın Dergisi –başlangıçtaki adıyla Direniş- 1982-
2010 arasında 28 yıl ve 120 sayı yayınlandı. Bu konuda 
geniş bilgi için sitede yer alan Yazın Dergisi’nin 25. Yılı 
Ardından Yazın’dan Seçmeler kitabına bakabilirsiniz. Bu 
kitapta 46 yazardan 64 yazı yer alıyordu. Kitaptan sonra 
dergi üç yıl daha yayınını sürdürdüğü için başlıktaki ra-
kam 28 olarak değiştirildi. 

Kitap kalın (357 sayfa) olduğu için seçmelerde yer al-
ması gereken çok sayıda yazıya yer verilememişti. Daha 
sonra bunları internette yayınlanacak kitaplarda yer ver-
meyi planladık. 

28. Yılı Ardından Yazın’dan Seçmeler şiirler dahil 32 
yazı içeriyor. Yazın’da yıllarca “Kitaplar” başlığı altında 
kitap incelemeleri yayınlanmıştı ama bunlar açıklanan 
nedenle kitapta yer almamıştı. Şimdiki internet kitabında 
ise yer alıyorlar. 

Yazın Dergisi’nin hazırlandığı formatın bugün kul-
lanılana çevrilmesi mümkün değildir, bu nedenle yazılar 
ya yeniden dizilecektir ya da taranıp düzeltilecektir. İlk 
internet kitabında ilk yol tercih edildi ve bunun için dergi-
miz yazarlarından Tamer Çağlayan’a teşekkür ederiz. 

28. Yılın Ardından kitabında Fakir Baykurt, Tamer 
Çağlayan, Lunaçarski, Küba Yazarlar Birliği Başkanı Wal-
do Leyva, Şükran Kurdakul,  Müştak Erenus, Canan Ak-
taş, Engin Erkiner yazı ve şiirleriyle yer alıyorlar. Yazıların 
önemli bölümü son yazara aittir ama ne yapalım ki birkaç 
yıl süren ve yavaş ilerleyen yeniden dizgi böyleydi. Sonra-
ki kitaplarda dağılım daha farklı olacaktır.
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28 yıllık yayın hayatı boyunca derginin sabit ve de-
ğişen yazarları oldu. Bazı yazarlar neredeyse her sayıya 
yazdılar: Server Tanilli, Fakir Baykurt, Fethi Savaşçı, Emin 
Karaca, Tamer Çağlayan gibi… 

Ek olarak Ankara’dan derginin çıkmasını yakından 
izleyen, 2000’li yıllarda Almanya’daki ekonomik kriz ko-
şullarında “Bu dergi yaşamalı” diyerek maddi katkı yapan 
Nezahat Erkiner’in de sayılması gerekir. Son sayfadaki 
yazı ölümüyle ilgilidir.
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Sevgiliye Mektuplar

Engin Erkiner

 

Haziran 1984’te Türkiye’de Kaynak Yayınları’nda 
“Sevgiliye Mektuplar” (ya da Leo Jogiches’e mektuplar) 
adlı ilginç bir kitap yayınlandı. Kitap Rosa Luxemburg’un 
eşi ve mücadele arkadaşı L. Jogiches’e yazdığı mektup-
lardan oluşuyor. R. Luxemburg’un, ilişkilerinin başlangı-
cından Berlin’de öldürülmesine kadar birlikte bulunama-
dıkları tüm dönemleri kapsayan 103 mektubunu taşıyor 
kitap. 1893-1914 arasında, dünya tarihinin oldukça kar-
maşık ve hareketli bir döneminde yazılmışlar. Rosa’nın 
sevgisini, kırgınlıklarını, beraberliklerinden beklentile-
rini, sitemlerini, ruhsal durumunu ve ayrıca da özellikle 
Alman Sosyal Demokrat hareketinin sorunlarını, politik 
kavgaları ve güncel politik mücadeleyi birlikte yansıtıyor 
bu mektuplar. Mehring, Bebel, Kautsky, Clara Zetkin gibi 
dönemin tanınmış kişilerine sık sık rastlamak olası bu 
mektuplarda.

Mektuplar tanınmış bir politik önderin insan yanını 
tanıyabilmek için de önemli; çoğumuz bu önderlerin poli-
tika dışında da bir yaşamı olabileceğini düşünmesek bile. 
Rosa’nın mektupları, iki ayrı yaşam anlayışına sahip iki 
politik önderin bu anlayışlarının nasıl çatıştığını da ser-
giler.

Politik mücadele ne denli yoğun ve bitmeyen karma-
şık sorunlarla dolu olursa olsun, onu yürüten insanın tüm 
yaşamını dolduramaz. Sosyal mücadele içindeki insanın 
ayrıca kişisel sevinçleri, merakları, ilişkileri, sevgileri; kı-
sacası ayrı bir de kişisel yaşamı vardır; daha doğrusu ol-
malıdır diye düşünür Luxemburg. Mektuplarında tarihler, 
insanlar, yerler, olaylar değişir ama bu konu değişmez. 
Politikanın her türlü kişisel yaşamı dıştaladığını düşünen 
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Jogiches’e bir keresinde şöyle yazar:

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

İnsanlığa daha iyi bir gelecek hazırlamak için ev ve 
çocuk sahibi olmaktan ya da dünya nimetlerinden vaz-
geçmek gerektiğine inanmaz Luxemburg. Tersine içinde 
bulunduğu mücadele ile bunların birlikte olabileceğine, 
olması gerektiğine inanır. Hemen her mektupta yazdık-
larının altında aynı soru vardır: Daha güzel bir dünya için 
kendimizi tüm güzelliklerden uzaklaştırmak neden ge-
rekli olsun?

Ama içinde bulunduğu yaşam, ardarda gelen olay-
lar ve sevilen insanın yapısı Luxemburg’un daha güzel bir 
dünya için savaşırken kendi yaşamında bu güzelliklere 
ulaşmasını engeller. Zamanın Alman Sosyal Demokrat 
Hareketinde hem yabancı, hem kadın, hem de Yahudi ol-
masına karşın hızla yükselmesi, kişisel yaşamında sürekli 
bir mutsuzluk ve gerginlikle birlikte gider. Politik başarılar 
doyumsuz bir kişisel yaşamın boşluklarını dolduramaz. 
Luxemburg bu nedenle hasta anne babasını ziyaretine ve 
hatta mektuplarına cevap yazmasına bile zaman bırak-
mayan politikaya lanetler yağdırır. “Dün neredeyse vaz-
geçecektim, her şeyden, bu tanrı belası siyasetten…” diye 
yazar.

Böyle duyguların ardından ise daha şevkle sarılır her 
şeye; hem politikaya hem de payına düşen tayını kopar-
maya…

12 Haziran 1896’da henüz uluslararası alanda tanın-
mamış, henüz Almanya’ya gitmemiş iken şöyle yazıyor-
du Jogiches’e:
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“… hareketten çekilip seninle birlikte gözden uzak 
bir köşede huzur içinde yaşamakla, dünyayı yerinden oy-
natıp ve fakat seninle ıstırap içinde yaşamak arasında bir 
seçim yapmak zorunda kalırsam, bunlardan birincisini 
yeğlerim.”

Ama hem dünyayı yerinden oynatmaya yönelir, 
hem de O’nunla birlikte (ve genellikle ıstırap içinde) kalır. 
“Yaşamın kişiye bir daha bırakmamacasına el koyabilece-
ğini anlamaya başladım” der.

Jogiches de sosyal-demokrat hareketin önderlerin-
den birisir (Polonya Krallığı ve Litvanya Sosyal Demokra-
sisi (SDKPIL) merkez komitesi üyesidir. Büyük bir enerjiy-
le çalışır. Görev aldığı her alanda büyük değişimler yapan, 
geldiği ve gittiği belli olan insanlardandır. Kendini tümüy-
le „davaya“ adamıştır, ama değişik bir şekilde. İçine ka-
panıktır, yaşamın güzelliklerine karşı ilgisizdir. Luxem-
burg’un duygusallığı onda hiç yoktur. Lüxemburg’un 
mektuplarında politika, olaylar, başarılar ve sıkıntılar 
sevgi sözcükleriyle içiçe iken, Jogiches bu tür duyguları 
önemsemez. Politikadan başka şeyler mektuplarında çok 
nadir bulunur. İç dünyasını, sorunlarını açmaz. Luxem-
burg’la beraber oldukları zaman bile içine kapanır.

Onun bu durumuna “ruhsal intihar” der Luxemburg, 
bu durumdan çıkarmaya çalışır ama başaramaz. Sonunda 
umudunu da keser. Dava’nın ortaklığı iki önderi birbirine 
bağlamaya yetmez olmaktadır artık.

“Aramızdaki biricik bağ, Dava, bir de eski duygula-
rın anısı. Bu çok acı verici. Burada bütün bunları apaçık 
anladım. Hiç bitmeyen Dava beni iyice bitkin düşürdüdü-
ğünde, soluğumu tutup oturduğumda, ardıma baktım ve 
farkettim ki benim evim yok, hiç bir yerde. Kendim olarak 
ne varım ne de yaşıyorum.”

Politik bir robot olmaya sürekli isyan eder Luxem-
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burg; “…fikirlerim var, izlenimlerim var benim, ‘Dava’mı-
zın yanısıra. Ama kiminle paylaşacağım ki bütün bunla-
rı?”, der.

Jogiches uzun süre O’nunla beraber bulunmayı da 
kabul etmez. Lüxemburg daha düzenli ve dengeli bir ya-
şam için sürekli onu buna zorlar (Jogiches bunu epeyce 
sonra ve çok zor kabul edecektir ki o zaman da ilişkile-
ri iyice bozulmuştur). Arada bir iyi mektuplar aldığında 
Lüxemburg tüm özlemlerini açar ona: Mücadele içinde 
ama düzenli ve sakin bir yaşam ve bir çocuk. Yalnızlıktan 
iyice bunaldığında, “Bir çocuğum olsa hayata geri döne-
bilecekmişim gibi geliyor bana. Bu arada hiç olmazsa bir 
köpek ya da kedi alsam diyorum”, diye yazar. Üç yıl sonra 
bir yavru köpek alır. Bu arada hapise de girip çıkmıştır.

Aynı davanın yetenekli ve militan iki önderi olmala-
rı ve bazı ortak anılar beraberlikleri için iyice yetmez olur 
artık. Luxemburg’u en çok yaralayan bir konu da, sevdiği-
nin ona istediği değeri vermemesidir. Politik hasımlarının 
“eteklikli siyaset”, “huysuz kadın, köksüz Yahudi” dedik-
leri ama bunlara aldırmadan mücadelesiyle SPD içindeki 
sol kanadın önderlerinden biri olan Luxemburg; çevresin-
de üstün kadınlara gösterilen saygıyı gördükçe ilişkilerin-
deki duruma büsbütün üzülür, dayanamaz buna.

“Ne yazarsam yazayım, ziyaretlerim olsun, yazıla-
rım, gazete abonmanlarım, elbiselerim, ailemle ilişkile-
rim olsun, beni etkileyen ve seninle paylaşmak istediğim 
ne varsa, hepsi için verilecek bir öğüt, bir direktif buluyor-
sun. Seninse benim eleştirilerime sunacağın hiçbir işin 
yok.”

“… erkeklerin birlikte yaşadıkları kadınları görüyo-
rum, onlara nasıl taptıklarını, nasıl boyun eğdiklerini. Ve 
aklımda, senin bana nasıl davrandığın var.”

1906’da Jogiches’den ayrılır. Yaşamına başkası gi-



Yazından Seçmeler 2 - 7 

rer ama hiçkimse O’nun yerini dolduramaz. Jogiches’de 
Luxemburg’un tüm soğuk tavrına rağmen, mutlaka kar-
şılaşmalarını, aralarındaki bağlantının tümüyle kesilme-
mesini sağlayacak şeyleri sürekli olarak bulur. Ayrı yaşar-
lar ama iki yabancı gibi değil. Jogiches’in ona yaklaşmak 
çabaları sonuç vermez ama gençliklerindeonları ilk ola-
rak birbirlerine doğru iten toplumsal devrim mücadele-
sinde yine birliktedirler.

Luxemburg’un dava gereği Jogiches’e yazdığı mek-
tuplar çok kısa ve yalındır artık. Bu durum 1914’e kadar 
sürer.

1914’de savaş patlar ve uluslararası sosyal-demok-
rasi tarihinin en büyük bölünmesini yaşar. Avrupa par-
lamentolarındaki sosyalistlerin çoğu savaş bütçelerini 
onaylarlar. Luxemburg, “bu cadılar yortusunda dünya ça-
pında bir felaket yaşandı; uluslararası sosyal demokrasi-
nin başını uçurdular”, diye yazar.

Luxemburg büyük bir enerjiyle savaş aleyhtarı kam-
panyaya girişir. Bu nedenle “halkı isyana teşvik” suçun-
dan mahkemeye verilir.

Mahkeme salonunu bir sosyalizm mitingine dönüş-
türür. Kendini suçlayanları, halkı kendi savaşı olmayan 
bir savaşa katılmaya zorlamakla suçlar.

Luxemburg üç yıldan fazla süre “kendi güvenliği 
için“ hapsedilir. Hapishanede de çalışmalarını sürdürür. 
Bu arada Alman hareketine katılan ve SPD içindeki sol 
muhalefetin önderlerinden biri haline gelen Jogiches ile 
tekrar yakınlaşırlar. 9 Kasım 1918’de salıverildikten sonra 
tekrar beraber olurlar. Fırtınalar ve kızgınlıklar geride kal-
mış gibidir. Birlikte Alman Komünist Partisinin kurucuları 
arasında yer alırlar.

Rosa 15 Ocak 1919’da 49 yaşında iken öldürüldü. Ka-
tilleri daha sonra Hitler’in hücum taburlarına katılacak-
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lardı. Leo Berlin’de kalması tehlikeli olduğu halde ayrıl-
mayı reddetti, Luxemburg’un katillerini aradı. İki ay sonra 
o da öldürüldü.

“Sevgiliye Mektuplar”, toplumsal mücadelenin ön 
saflarındaki iki insanın ilişkilerini, mücadelelerini, traje-
delerini ve özellikle de birisinin kişiliğini, ruhsal yapısı-
nı ortaya koyar. Politikada ön saflardaki bir insanı ortaya 
koyar. Daha güzel bir dünya yaratma kavgasında güzelli-
ğin sadece geleceğin değil, bugünün de sorunu olduğunu, 
insanın ona kavgası içinde ulaşmayı bilmesi gerektiğini 
koyar ortaya. Bu güzellik peşpeşe gelen olaylarla, hiç bit-
meyen sıkıntılarla, mücadelenin yükselen temposuyla ve 
en önemlisi aynı kavgada olanların anlayışsızlığıyla, dar-
lığıyla sık sık tahrip olsa da insan aramalıdır onu. Güzel 
bir dünya için mücadele tüm güzellikleri kendine ve bir-
likte olduklarına yasak ederek yapılmaz. Yapılırsa eğer iki 
şey olabilir: O güzelliklerle zor bir dönemde, amaca henüz 
ulaşılmamış olmasının sıkıntısı içinde karşılaşan insan 
Dava’yı unutur. Güzellikler tek amacı olur.

İkisinin beraber olabileceğini düşünmemiştir zaten.

Tıpkı bilim uğruna tüm ömrünü yalnızlık içinde, 
kendini tüm güzelliklerden yoksun ederek harcamış Fa-
ust’un, amacına ulaşamamanın sıkıntısıyla ruhunu Me-
fisto’ya teslim etmesi gibi, o da kendini davanın dışına 
atar.

Ya da politik bir makine olur insan, iyi çalışan ama 
yaşama çok dar bakan, sürekli kendini ve çevresini yıpra-
tan bir makine olur.

1975 sonrasında olayların üst üste gelmesi, kavga-
nın birden sertleşmesi, deneyimsizlik, yaş küçüklüğü, vb. 
birçok faktörün birleşmesi sosyal kavgada yaşamın çok 
yönlülüğünün ve güzelliklerinin çiğnenmesini birçok in-
sanda alışkanlık haline getirdi. Çok sayıda ve iyi işleme-
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yen politik robotlar ortaya çıktı. Sevgiliye Mektuplar, bu 
alışkanlığa karşı ve politikadaki insanı biraz olsun tanı-
mak isteyenler için önemli bir kitap.

Not: 1980’li yılların başlarında sosyalist harekette 
yazılarda kendi adını kullanmamak alışkanlığı vardı. Bir-
kaç yıl sonra bu alışkanlıktan kurtuldum ama ilk yıllarda 
aynısını yaptım. Bu yazı Ahmet Cengiz adıyla yayınlan-
mıştı.

(Direniş,  Sayı: 10, Eylül 1984)
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Söylenmese de Olurdu 

Ergun Aydınoğlu, Belge Yayınları, 1996, 288 s.

Engin Erkiner

Önemli bir kitap ve sonunda insanın moralini bozan 
bir kitap. Ergun Aydınoğlu 48 yaşında, kitabı yazarken 
yaşı daha da az olmalı. Aydınoğlu ne sosyalist düşüncele-
rinden vazgeçmiş ne de yaşadığı hayattan pişman olmuş. 
Ömrünün ikinci yarısını birinci yarısında savunduklarını 
yadsıyarak geçiren birisi değil. Yine de, açıkca söylenme-
se bile, birşeylerin bittiğini hissediyorsunuz kitabı bitirdi-
ğinizde. Dünyada birşeyler bitti, sosyalist ülkelerin çökü-
şü –onları beğensin ya da beğenmesin- herkesi etkiledi. 
Olan aslında insanlığın bir büyük denemesinin başarısı ve 
başarısızlıklarıyla sona ermesidir. Bu bitişin –ileride de-
ğişik bir doğuş olacak olsa bile- onu yaşamış, onun için 
savaşmış, yeteneklerini, enerjisini ve hatta hayatını orta-
ya koymuş bir insana burukluk vermemesi olanaksızdır. 
Sözünü ettiğim bitiş duygusu bu değildir. Ergun Aydınoğ-
lu henüz ellisine gelmeden hayattan büyük beklentileri, 
büyük umutları, büyük heyecanları bitmiş. Belki yanılıyo-
rum ama Aydınoğlu’ndaki “büyük“ bitmiş gibi geldi bana. 
Yorgunluk, burukluk ya da hangi nedenle olursa olsun, bu 
kuşağın insanlarındaki “büyük“ bitmedi.

Aydınoğlu gerek entelektüel ilgi alanının genişliği ve 
gerekse de bireysel mutluluğu olanakları ölçüsünde ara-
ması ve yaşaması yönünden, herşeyini dar anlamda poli-
tikaya hapseden –ve bu nedenle de kolayca çökenlerden 
değil. Bu nedenle kitaptaki genel hava sonunda insanın 
moralini bozuyor.

Kitap dört bölümden oluşuyor: “Bugün“ü “dün“ ile 
canlandırmaya ya da gömmeye çalışırken, bir siyasi göç-
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menin etrafa bakışı, dünya’dan ve Türkiye’ye bakarken 
ve “kişisel“e dair. Aslında ilk bölümün adı bile bazı şeyleri 
açıklıyor. Bugün çok kötü ve neredeyse seçeneksiz durum-
daki dünyada ayakta durabiliyorsak eğer, bu dün sayesin-
dedir. Bugünün 40-50 yaş arası insanı, geçmişte yaşadığı 
“büyük“ sayesinde ayakta durabilmektedir. Bu önemli, 
ama bir dönem de bitti ve bu nedenle de bugün’ün –buna 
bağlı olarak da dün’ün- yıkılması gerek. Herşeyin değil ta-
bii, ama bazı önemlilerin yıkılıp yerlerine yeni dönemin 
belirlemeye başlayan yeni önemlilerinin konması gerek. 
Artık “büyük“ün olmaması, yeterli değişim umudunun 
olmamasından mı kaynaklanıyor? 40-50 yaş arası insan 
için, “Artık değişecek zaman kalmadı, çok geç“ de dene-
mez. Çok bilen zor değişir, belki de ondan.

İlk bölümün bence en önemlı satırları 21. sayfadadır. 
Suriye’de bir hapishanede Ebul Iyd adlı bir komitacı ile 
konuşurken şunları düşünür Aydınoğlu: “Ona göre –her 
ne kadar yüksek sesle söylemese de- sadece iktidara geç-
mek için hapise girilir, işkenceye yatılır ya da iki metre-
lik çukura yakın durulurdu. Oysa biz –biz de her ne kadar 
yüksek sesle söylemesek de- namusumuzla muhalefette 
kalabilmek için bu işleri yapıyor gibiydik. Sanki hissedi-
yorduk ki böyle davranmazsak, muhalefette bile kalama-
yacağız. Sürü olacağız.“

Bu sözler birkaç devrimci kuşağın hayatını kapsar. 
O sıralarda başka şeylere inansak bile, namusumuzla 
muhalefette kalabilmek, insan kalabilmek için devrim-
ci olduk. Burada sorun, Türkiye insanındaki (ve Türkiye 
devrimcisindeki) büyük kimlik sorunuyla ilgilidir. Hemen 
herkes devrimci harekette bir kimlik buldu, bu kiminde 
sağlam oturdu, kiminde iğreti durdu ve yıkıldı. Abdullah 
Öcalan’ın ilgimi çeken bir cümlesini okumuştum. Yakla-
şık şöyleydi: “Biz, dağlarda elinde silah, kendine kimlik 
arayan bir halkın çocuklarıyız.“ Bizim de aradığımız ay-
nıydı, sadece çoğumuzun halkın çocuğu olduğu söylene-
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mez. Onlar da başlangıçta halkın çocuğu değillerdi, son-
radan oldular ya da olabildiler.

Kitabın ikinci bölümünde önemli bir eksik hemen 
göze çarpıyor. Sanıyorum bu Aydınoğlu’nun içinde bu-
lunduğu politik yapının göçmenlere bakış açısından kay-
naklanıyor. Aydınoğlu, 1980 sonrasının, bu ülkenin ta-
rihindeki ilk büyük politik göçün insanlarına bakıyor ve 
önemli değerlendirmeler yapıyor, ancak bunlar sadece 
onlara baktığı için eksik kalıyor. (Yazar bir sonraki bölüm-
de açık bir cümle söylüyor: “Bunlar, 1981’den beri doğru 
dürüst Türkçe gazete okumayan birinin yazıları.“  Batı 
Avrupa ülkelerinde üç milyon civarında Türkiyeli yaşıyor. 
Siyasi göçmenler, bu anlamda, bir Türkiye’den başka bir 
Türkiye’ye geldiler. Latin Amerikalı veya Afrikalı göçmen-
ler gibi kendilerini yalnızlık içinde bulmadılar. Onların ilk 
yıllarında (bazılarının bugün bile) sadece Türkiye’ye bak-
malarında yetersizliklerinin yanısıra bu durumun da bü-
yük payı vardır. “Küçük Türkiye“de yaşayıp “Büyük Türki-
ye“yi düşünmek varken, içinde yaşadığı toplumla –hangi 
düzeyde olursa olsun- daha yakın ilişkiye geçmek birçok 
kişi için hiç de gerekmeyebilir. Batı Avrupa ülkelerindeki 
Türkiyelileri dikkate almadan politik göçmenleri yeterin-
ce değerlendirebilmek mümkün değildir. Dar olarak po-
litik anlamda bile böyledir bu. Örneğin 12 Eylül 1982’de 
Frankfurt’ta yapılan protesto yürüyüşüne katılım 30 bin 
kişiydi, az mı?

Şu da söylenebilir: Böyle bir yaklaşıma sahip olabil-
mek için Almanya’da yaşamak (ya da bu ülkeyi iyi bilmek) 
gerekir. Türkiye devrimci hareketi Paris’te, en yoğun ol-
duğu zamanda bile hep küçük bir çevrede kalmıştır.

Aydınoğlu’nun önemli bir saptaması dışardaki si-
yasilerle içerdekilerin birbirlerinden pek farklı olmadık-
ları konusundadır. Hani kimileri zaman zaman “Avrupa 
çürütür insanı“ diye saçmalar (ama dönmek için hiç bir 
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engeli bulunmamasına karşın yine de burada kalmaya 
devam eder ya), bu tür değerlendirmelerin belirtisi bile 
yoktur kitapta. Aydınoğlu Avrupa’yı oldukça iyi tanımış, 
yine de Doğu insanıyla Batı insanını birbirine fazla ben-
zetiyor gibi geldi bana. Irkçılık Batı’ya özgü değil, baskı ve 
terörün Doğu’ya özgü olmadığı gibi. Yine de, Batılı olmak 
belirli kurumlar ve yasalardan ziyade bir kafa yapısına 
sahip olmaksa eğer, Türkiye insanı Batılı değildir. Olma-
sı zorunlu da değildir. Kendisini Batılı olmaya zorlayarak 
kimlik sorununu daha da derinleştirmekten başka şey 
yapmamaktadır. Sorun, Avrupa’nın sorularını sorabile-
cek düzeye gelmek değil, bu bir çözümsüzlükten ötekine 
geçmek olur. O sorular ki insanlığın sorularıdır ve ilk kez 
sorulmuyorlar ve cevapları burada değildir. Fanon’da asıl 
olan da budur sanıyorum. Aydinoğlu’nun da belirttiği gibi 
Lefebvre’in ütopya tanımı gibi: “Mümkün olanın pratiği 
olmayan hissi.“

Son sayfası kitabın, “ihtiyacın garip sanatı“ başlıklı 
birkaç satırlık bir bölüm: “’İkincisi kırk yaşlarında bir genç 
adam…’ Dubliners’den bu birkaç kelime nasıl da dikkati-
mi çekti bu akşam metroda! Hemen altını çizdim. Bugün 
de James Joyce yetişti imdadıma işte.‚’İhtiyacın garip sa-
natı’ değil mi bu?“

Bu birkaç satır bütün kitabın psikolojisinin özeti gibi. 
Bugün 40-50 yaş arasında olan devrimciler birkaç hayat 
birden yaşadılar. Bunun insanı büyük bir gerilime ve ar-
dından da yorgunluğa itmemesi mümkün değildir. Üstelik 
kazanamadılar. Şimdi dünyaya arkanı dönüp gitmek var 
ya da tarihin kenarına çekilip yaşamak. Bir bölümü, geç-
mişini reddetmese bile öyle yapıyor, hele de yılları “küçük 
sektlerin o kadar politik olmayan didişmeleri içinde geç-
mişse.“ Aydınoğlu’nun büyük bir şansı var: Yazıyor. İnsan 
hayatta hiç bir zaman tek alana dayanmamalı. İki olabi-
liyorsa üç alana dayanmalı (fazlası insanın gücünü aşar 
zaten) bunun birisi birlikte olunan kişi derseniz, geriye iki 
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alan kalır. Birisi politikadır, öteki edebiyattan felsefeye ya 
da sinemaya kadar çeşitlenebilir. Politikayla ilgilidir, ama 
özdeş değildir. İnsan bir alandaki büyük sarsıntıyı öteki-
ne dayanarak geçirebilir o zaman. İnsanın sağlamlığı, es-
nekliği –hep bilinir- iç zenginliğine bağlıdır. Bu ise insanın 
birden fazla alana dayanmasına doğrudan bağlıdır.

Olur, olmaz değil!

(Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 73, Kasım 1996)
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Erdemli Yıllar 

Tülay German, Bilgi Yayınevi, 1996, 174 s.

Engin Erkiner

Yaşları 40 civarında olanlar “Burçak Tarlası“nı ha-
tırlar. Türkiye’deki yayın dünyasını iyi izlememe karşın 
Tülay German’ın kitabının çıktığını bilmiyordum. Görür 
görmez aldım. Birkaç yerinde daha fazla okuyamayıp bı-
raktım. Anlatımı kötü olduğu için değil; yazılanlar dokun-
duğu için.

Daha ilk sayfalarda bir tanıdıkla karşılaştım: Oktay 
Sinanoğlu. German’ın çocukluk aşkı, benim de ODTÜ’de 
yüksek lisans yaptığım bölümün kurucusu. 1970’li yıllar-
da kafa yapısı olarak sağcı ama bilime açık birisiydi. Si-
nanoglu ABD’de 29 yaşında profesör olmuş ve adı bilim 
kitaplarına “çok elektron teorisi“nin kurucusu olarak geç-
miştir. İlginç bir ailedir. Dört kardeş; üçü erkek ve hepsi 
değisik alanlarda profesör, kız kardeş ise Esin Afşar.

Tülay German, 1960 yıllarının Türkiyesinde bağım-
sız ve yerleşik normlara açıkca karşı olan bir kadın. Evlen-
meyi, erkeğin herşeyine karışmasını istemiyor. O yıllarda 
bu ancak büyük kentte ve belirli bir çevrede olabilirdi. Tü-
lay German’ın ilk büyük şansı o çevrenin yakınında olma-
sıdır. Bir çıkış yeri var ve çıkmaya cesaret ediyor. Haya-
tındaki ilk erkek, Mario, “hem gâvur hem çalgıcı“ olması 
nedeniyle, babasının nüfuzlu dostlarının marifetiyle sı-
nırdışı ediliyor. Yine de yoluna devam ediyor German. Bir 
başkası daha var, o da herşeyine karışmaya başladığın-
dan fazla dayanamıyor. Ardından, 1962’de 27 yaşınday-
ken, “hayatımın şansı“ dediği Erdem Buri ile karşılaşıyor.

Erdem Buri’yi tanımlayacak en iyi söz herhalde 
“Türkiye’nin evinden geçtiği adam“dır. O dönem Türkiye-
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sinin başlıca bütün aydınları ve sanatçıları sık veya sey-
rek O’nun evine gelirler. Tülay German’ın kitabının ikinci 
bölümü, sahne hayatında ve şarkıcılıkta kendini geliştir-
mesinin ve büyük bir aşkın anlatımıdır.

Büyük aşk nasıl anlatılır? Yaşam öyküsü içinde ara-
da bir ortaya çıkan birkaç cümleyle.

“Her gece Erdem’e telefon ediyordum. Artık açık 
açık ilanı aşklardan sonra, o geceki programım hakkında 
rapor veriyorum.“

Tülay German, Erdem Buri’yle evlenmez. Ailesi karşı 
çıkar bu duruma.

“Şimdi gel de anlat anneanneme. Torunun asi, mut-
suz ve bitki gibi yaşıyordu. Şimdiyse rahat, mutlu, sorum-
lu, dünyaya açık ve ciddi manada güvenilir bir insan oldu 
de… (…) Erdem’le Tülay neyle uğraşıyorlar, bizim aile 
neyle!...“

“21 Aralık gecesi, Erdem’le İstanbul’daki bütün gece 
kulüplerini gezip, sabahın dördünde Suadiye’deki evime 
döndüm. (German önceki sayfalarda kendisinin tam bir 
sokak kedisi olduğunu, Buri’nin ise sinema ve tiyatrodan 
başka yere gitmediğini anlatır).

Kapıdan girer girmez kedim karşılar. Baktım, bizim 
’Minnoş’ yok ortalarda!... Bir saat evin, bahçenin her yeri-
ni aradım. Yok… Yok…

Hizmetçi uyandı:

“Anneniz sokağa attı kediyi,“ dedi.

Deliye döndüm.

Mahallenin bütün sokaklarında, komşuların bahçe-
lerinde Minnoş kediyi aradım. Yok oğlu yok…
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Eve döndüm. Telefonu açtım: 36 02 79…

“Erdem gel… Bu evden beni kurtar…“ dedim.

Çıkış o çıkış!...“

Erdem Buri TİP’in ilk üyelerindendir. O’nun sözleri-
ni yazdığı “Yarının Şarkısı“ TİP’in 15 milletvekili çıkardığı 
1965 seçimlerinde mitinglerinde çaldığı şarkıdır. Ardın-
dan Selahattin Hilav’la birlikte çevirdiği “Marksist Düşün-
cenin Temel Meseleleri“ kitabı nedeniyle 15 yıl hapsi iste-
nir. Biraz bu nedenle biraz da müzikte dünyaya açılmak 
için Paris’e giderler.

“Bugün Fransa’da saygı duyulan bir Madam Tülay 
German oldumsa, bunu yalnız ve yalnız Erdem Buri’ye 
borçluyum. Böyle konuştuğum zaman çok kızardı bana:

‘Sende yetenek varmış. Ben, yardım ettim o kadar. 
Senin yerinde başka biri olsaydı, bunları gerçekleştire-
mezdim,’ derdi.

İstediğini söylesin.

Ben, Erdem Buri’yi tanımadan önceki Tülay’ı da bili-
yorum, bugünkü Tülay German’ı da…“

Bir adam bir kadın yaratır ve yarattığına aşık olur, 
kadın da kendisini yaratana. Hepsi bu mudur, olmama-
sı gerek. German yazdıklarında kendisinin Buri’ye neler 
verdiğini anlatmıyor. Bunları belki de Buri’nin anlatması 
gerekirdi. Böyle bir aşk birbirine sürekli birşeyler verme-
den mümkün değildir, bu tek taraflı olamaz.

Buri haklıdır yine de. Karşındakine vermek yetmez, 
onun da alabilecek durumda olması gerekir. Öğretmek 
yetmez, karşındakinin de öğrenebilecek durumda olması 
gerekir.

“Bütün dostlarıma, Erdem’in beni sevdiği kadar se-
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vilmelerini diledim hep. Ama çok içten, yürekten.

Şu sevgisiz, avantanın, paranın kral olduğu dünya-
da, sanki başkalarının payına düşen sevgiyi de ben almı-
şım gibi bir his duyup, utanmışımdır zaman zaman (…)

Erdem’le Tülay’ın 30 yıl boyunca her geçen azalmak 
şöyle dursun, büyüyen aşkını olaylarla anlatmak çok ko-
lay olurdu.“

Büyük aşk aynı zamanda büyük dostluktur, zaten o 
olmadan olmaz.

“Yahu!... Önce dost olmak lazım… Ben, Erdem’le 
otuz yıl dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadımsa, 
bunu ilkin aramızdaki dostluğa borçluyum.“

Kitaptaki en kısa ve en güzel bir cümle ise aşkla ilgili 
değildir. Tülay German o cümlenin söyleneceği birisidir. 
Zaten o sözü derinden anlamayanın büyük bir aşkı yaşa-
ması da mümkün değildir.

“O günlerden hatırımda kalan bir söz vardır. Bir plak 
şirketi sahibi olan Mochè Naim’in bir sözü.

Eve tebrik etmeye gelmişti. Sarıldı, yanaklarımdan 
öptü. Sonra:

‘Artık ölebilirsin!...’ dedi.

‘Niye Mochè?’ dedim.

‘Bu ses, bu yürek kaydedildi artık. Kaybolmayacak. 
Önemli olan o…’ dediydi.“

Kendisinin de belirttiği gibi, çok şanslı bir insan Tü-
lay German. Henüz yaşarken, “artık ölebilirim“ duygusu-
na ulaşabiliyor. O’nu bu duyguya getiren başarı ise yaşa-
dığı büyük aşkla içiçe, onun bir sonucudur.

İnsan başka ne isteyebilir ki?
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Erdem Buri, 2 Ocak 1993’de Paris’te öldü. Pére Lacha-
ise mezarlığında yatıyor.

“Sonra… Erdem’in şarkılarını söyledim. Nazım Hik-
met’in şiirleriyle.

Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi

Kimi Odesa’da yatar, kimi İstanbul’da Prag’da kimi

En sevdiğim memleket yeryüzüdür

Sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi. 

Nil Yalter ağlıyordu.

Ve… Hayatımda en sevdiğim varlığın üzerini yeryü-
züyle örtüyorlardı.“

Tülay German hayatının şansıyla karşılaşmış. Kar-
şılaşabilmek için önce karşılaşılabilecek yerde olabilmek 
gerek. Orada olmuş. O da yetmiyor. O şansı değerlendire-
bilmiş. “Hayatın ona verdiği en büyük hediye Erdem Buri“ 
ile sevdiği uğraşı bütünleşmiş. Bu bütünlük içinde başka 
bir insan olmuş. Büyük bir sevgiyi yaşamış, başarmış ve 
daha yaşarken o duyguya ulaşabilmiş…

İnsan başka ne isteyebilir?

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 73, Kasım 1996



20 - Yazından Seçmeler 2

Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları

Taha Parla, İletişim Yayınları

Engin Erkiner

Bu başlık altındaki dizi, beş kitaptan oluşuyor: Ata-
türk’ün Nutuk’u, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ke-
malist Tek Parti İdeolojisi ve CHP’nin Altı Ok’u, Kemalist 
Rejim ve Reformlar, Belgeler. Burada, konumuz geregi, 
özellikle ilk iki kitap üzerinde duracağız.

Türkiye’de siyasal kültürün oluşmasında cumhuri-
yetin ilk 30 yılının önemli yeri var. Bu yıllar, Atatürk olma-
dan ya da O’nun varlığı geri plana atılarak incelenemez. 
Atatürk; kişiliği, bakış açısı, çeşitli konulardaki tutumu ve 
görüşleriyle bugün 75 yaşına ulaşmış cumhuriyeti derin-
den etkilemiş bir kişidir. Bu kisiliğin çözümlenmesi gere-
kir. Bu çözümlemede en iyi biçimde, O’nun Nutuk’u ile 
söylev ve demeçlerinin incelemesiyle yapılabilir. Başlar-
ken, bir noktayı belirtmem gerek: Kitapları, özellikle Nu-
tuk’tan yapılan uzun alıntıları okurken, birkaç kez ne oku-
duğumdan kuşkuya düşüp, kitabın adına baktım. Hayır, 
Abdullah Öcalan’ın konuşmalarını içeren bir kitabı değil, 
Taha Parla’yı ve alıntılarını okuyordum. Söylem benzerli-
ği inanılmaz boyuttaydı. Aslında biraz düşünüldüğünde, 
bunda şaşılacak yan olmadığı görülebilir: Aynı coğrafyada 
yaşayan ve farklı zamanlarda da olsa aynı sürecin –kim-
liğini kazanma mücadelesi- başında olan iki halka, Türk-
lere ve Kürtlere yönelik söylemde büyük benzerlikler var. 
Bu paralelliğin taklitten değil, dönemlerin farklılığını da 
dikkate almak koşuluyla, halkların ve coğrafyanın ben-
zerliğinden kaynaklandığı inancındayım.

Kemalizm; eylemin teoriden önemli olduğu, buna 
bağlı olarak stratejiden çok taktik esneklik yanı ağır ba-
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san, her dönemde uygulanabilir ve çeşitli yanlara çekile-
bilir bir ideolojidir. Türkiye’nin politik yaşamında halen 
yoğun bir şekilde görülen ilkesizlik ve pragmatizm, en dü-
zeyli ifadesini Kemalizmde bulur. Düzeylilik, Atatürk’ün 
yaptığı işe inanmasından gelmektedir. Atatürk, demagog 
değildir, ama birbiriyle çelişen görüşleri –kendisine göre 
durum öyle gerektirdiği için- ardarda, tutarlılık kaygısı 
duymadan savunabilen ve hayata geçirebilen bir insan-
dır.

Kemalizmin belirgin özellikleri; kişi kültü, eklektik-
lik ve tutarlılık kaygısı taşımayan taktik ustalıktır. Özel-
likle son noktada Atatürk’ün bir deha olduğunu belirtmek 
gerekir.

Bu kıvraklık, aynı zamanda derin olmamak anlamı-
na gelir. Her durumda başarıya endekslenmek –ki Atatürk 
böyledir- ancak derinlik taşımamakla mümkündür. Ata-
türk’ün özellikle sosyal konularda derin bir bilgisi ve buna 
uygun bir akıl yürütmesi yoktur. Örneklerden genelleme-
lere gitmek, küçük olaylardan büyük sonuçlar çıkarmak, 
derinliksiz taktikçiliğin tipik yöntemidir. Atatürk sık sık 
bu yöntemi kullanır. Nutuk’u okurken, bazı yerlerde, Ke-
nan Evren’in çeşitli konuşmalarındaki mantığın aynısını 
görebilirsiniz. Örnekleyecek olursak:

“Uygulamayı birtakım aşamalara ayırmak ve olay-
lardan yararlanarak milletin duygularını ve düşüncelerini 
hazırlamak ve kademe kadem yürüyerek hedefe ulaşma-
ya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur.“ (1. ki-
tap, s. 32)

Anadolu’ya saltanatı ve halifeliği kurtarmak için 
gidilir; Kürtlerle çeşitli vaadlerle anlaşılır, başta İngiliz-
ler olmak üzere müttefik devletlere karşı açık düşman-
lık gösterilmez, yeni kurulan SSCB’den yardım alabilmek 
için sol görünülür; amaç düşmanı –o sırada Yunanlılar ve 
daha geri planda Ermenilerdir- olabildiğince azaltmak, 
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her aşamada tek hedefe vurmaktır. Atatürk, durumunu 
sağlamlaştırdıkça ittifaklarından kopacaktır. TBMM du-
alarla açılmış, saltanata bağlılık gösterilmiştir, ama kısa 
süre sonra hilafet ve saltanat kaldırılacak, önceden sözü 
edilmeyen cumhuriyet ilan edilecektir.

Benzer bir taktik 12 Eylül sonrasında uygulandı. Cun-
ta, başlangıçta politik partileri kapatmadı. Hatta solun tü-
münü bile hedef almadı. Önce silahlı sol, sonra diğerleri, 
ardından burjuva partilerinin kapatılması, yeni anayasa 
vd. geldi. Her aşamada hedef olabildiğince küçültülerek, 
güncel hedef dışında kalanların desteğinin alınmasına en 
azından tarafsızlaştırılmasına dikkat edildi. Halk, rejimin 
yeniden örgütlenmesine yönelik düzenlemelerin yapıl-
ması için hazırlandı. Tek fark, cuntanın beş, Atatürk’ün 
tek adam olmasıdır. “…Nutuk sahibinin, doğru olduğunu 
yalnız kendisinin bildiği ve tek başına uygulamaya ko-
yulduğu (Nutuk’un sayfalarında başkalarına danışma ve 
kollektif planlama temalarına rastlanmaz) bir projesi ve 
nihai hedefi vardır.“ (s. 35)

“Eser, tek adamın eseridir, bir grubun değil. Kariz-
matik lider, eşitler arasında birinci, hatta iyilerin en iyisi 
ve üstünü değil, bir sürü geri insan, ya da en iyi olasılıkla 
bir bölüm iyi fakat yetersiz insan arasında tek, tam yeter-
li, üstün kişidir. Şefler yoktur, şef vardır; alt-şefler ancak 
şefin onlara yeterlilik sicili verdiği ölçüde ve koşullarda 
bu konuma hak kazanabilirler.“ (s.38)

Türkiye politik tarihine baktığımızda, sadece sağ’ın 
değil, sol’un da benzer bir yapıya sahip olduğunu görü-
rüz. Bu tarih, aynı zamanda liderlerin tarihidir. Değişik 
dönemlerde konumlarını korurlar, bazen politik olarak 
gerileseler bile, bir süre sonra eski konumlarını elde eder-
ler. Süleyman Demirel, Türkiye’nin politik yaşamında 30 
yıldan fazla zamandır en öndeki kişilerden biridir. Bülent 
Ecevit ve Necmettin Erbakan da böyledirler. Sonuncusu-
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nun aktif politik yaşamdan uzaklaştırılması, doğal bir sü-
reçle değil, “cumhuriyetin koruyucu ve kollayıcıları“nın 
direktifiyle gerçekleşmiştir.

Benzer bir durum devrimci/sosyalist solda vardır. 
Başlıca örgütlerle isimler özdeşleşmiştir. Bir kere yukarı 
çıkan ya da kurucu olduğu için o konumda olan, genel-
likle aynı yerde kalır. 12 Eylül dönemi sol’un bu özelliğini 
biraz değiştirmiştir, ama süreç –yaşanan büyük çalkantı 
ve başarısızlıklara karşın- yine de oldukça yavaş ilerle-
mektedir.

Sağ’ın sol’un da bir başka önemli özelliği, eklektilik, 
taktikçilik, dar pratikçiliktir. Pragmatizm, bütün ülkeler-
de, Atatürkçülüğün ulaşmayı hedef seçtiği Batı’da da var. 
Ancak “kıvraklığın“ bu denli yoğun ve uzun sürenini bul-
mak zordur.

Türkiye’de sağ’ın ilkesizliği biliniyor. Sadece Demi-
rel’in politik yaşamını incelemek bile, bu konuda fazla-
sıyla örnek sağlar. Benzer bir durum –azçok ilkeli olması 
gereken- solda da var. 1980 öncesinde Türkiye solunda 
azçok kitlesel olan çeşitli örgütlerin yayınlarını yanyana 
dizin. Politik bir yapının, kısa sürede birbirinden bu kadar 
farklı şeyler savunmasına karşın, nasıl aynı kitleselliği 
koruduğuna anlayamazsınız, ancak hayret edersiniz. Bu 
ülkede, politikada azçok ilkeli olmak, kitlesel olamamakla 
özdeştir. Sağ’da da sol’da da aynı durum var.

Türkiye’de özellikle 1990 sonrasında yoğun olarak 
ortaya çıkan “vitrincilik“, bir türlü yapmak ama başka tür-
lü oluyormuş gibi göstermenin kökleri de Atatürk’tedir. 
Bu olgu bütün ülkelerde vardır, ama Türkiye’de özel ola-
rak incelenmeyi gerektirecek kadar yoğundur.

I. Meclis sonrasında Atatürk, milletvekillerini kendi-
si belirler:

“Yeni seçimlere bilinen ilkelerimizi ilan ederek gir-
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dik. Görüşlerimizi kabul edip milletvekili olmak isteyen 
kişiler, önce, ilkeleri kabul ettiğini ve görüşte ortak oldu-
ğunu bana bildiriyorlardı. Adayları saptayacak ve zama-
nında Partimiz adına ben ilan edecektim.

Bu tarzı gerekli görmüştüm. Çünkü yapılacak seçim-
lerde, milleti iğfal edecek, çeşitli emellerle milletvekili ol-
maya çalışacakların çok olduğunu biliyordum. Memleke-
tin her tarafında, demeçlerim ve yol göstermelerim tam 
bir içtenlik ve güvenle karşılandı.

Çünkü millet, ilan ettiğim ilkeleri, tümüyle benim-
sedi ve ilkelere hatta şahsıma muhalefet göstereceklerin, 
milletçe milletvekilliğine seçilmesine imkan kalmadığı 
anlaşıldı.“ (Nutuk, s. 728-29, bugünün Türkçesiyle akta-
rım c.1, s. 120)

İfade gayet açık, ama “parlamento seçimleri“ yapı-
lıyor, ülkede “demokrasi“ var. Atatürk, yapılanın bunun-
la ilgisi olmamasına karşın, daima bu izlenimi vermeye 
özen göstermiştir.

Kenan Evren, Atatürk değildir. Atatürk’ün aksine, 
Türkiye’nin yakın tarihinde olumlu hiçbir şey yapmamış-
tır. O’nun taklitçisidir. Evren’in hareket tarzına baktığı-
nızda, Atatürk’ün kendisini olmasa bile silik bir gölgesini 
görebilirsiniz. “12 Eylül’den önce demokrasi yoktu, şimdi 
ülkeye demokrasi geldi“ anlayışı, Atatürk’te inanılmaz 
boyutlara varan vitrinciliğin, 1980 sonrasındaki tekrarıdir. 
Milletvekilleri tek kişi tarafından belirlenen ve seçtirilen 
bir Meclis’le “demokrasi“ olan bir ülkede, askeri darbe de 
“demokratikleşme“nin aracı olabilir. Üyeleri atanarak be-
lirlenen “Danışma Meclisi“ ile Atatürk tarafından “seçil-
miş“ meclislerin ilginç bir benzerliği vardır.

Benzer bir durum din-politika ilişkisi için sözkonu-
sudur. 12 Eylül darbesi sonrasında dinciliğin her çeşidi-
ne, o güne kadar olandan daha geniş olanaklar sağlan-
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dı. Bunu yapan da, cumhuriyet tarihinin Atatürk’ten beri 
görülmüş en Kemalist yönetimiydi. Daha sonra, dinin 
etkin bir politik güç olarak kullanılmasına karşı çıkıldı. 
“Yapan da onlar, karşı çıkan da onlar, bu nasıl oluyor?“ 
demeyin. Benzer bir durum Atatürk’te var. Atatürk, dini 
politik amaçları için kullanmıştır, ama dinin politikaya 
karıştırılmasına –daha doğrusu başkaları tarafından da 
kullanılmasına- karşıdır. Askerlerin dine karşı tutumunu 
bu temelde değerlendirmek gerekir. Bugünün çelişkili gibi 
görünen birçok davranışının kaynağı Atatürk’tedir.

Cumhuriyet’in kuruluşundaki özellikler 27 Mayıs 
1960’ın, 12 Mart 1971’in, 12 Eylül 1980’in ve Milli Güvenlik 
Kurulu’nun olağanüstü yetkilere sahip olmasının önko-
şullarını yaratmıştır. Aşağıdaki sözler Atatürk’ün 22. 11. 
1931’de  Konya’da yaptığı konuşmadan alınmıştır:

“Bütün tarih bize gösteriyor ki, milletler, yüksek he-
deflerine vasıl olmak istediği zaman, bu feveranları kar-
şısında üniformalı çocuklarını bulmuşlardır. Tarihin bu 
umumiyeti içinde yüksek bir istisna bizim tarihimizde, 
Türk tarihinde görülür. Bilirsiniz ki, Türk milleti, ne va-
kit yükselmek için adım atmak istemişse; bu adımların 
önünde daima pişva olarak, daima yüksek milli ideali ta-
hakkuk ettiren hareketin pişdarı olarak kendi kahraman 
çocuklarından mürekkep ordusunu görmüştür.“ (c.2, s. 
169)

Burada “kurtarıcı subaylar“ anlayışı açık olarak var-
dır. Aynı anlayış, 1970 öncesinde sol’da teorikleştirilmiş 
ifadesini Hikmet Kıvılcımlı’da, pratikte ise Mihri Belli’de 
bulacaktır.

Orduya rejimi “koruma ve kollama“ görevi, en başta 
Atatürk tarafından verilmiştir. Taha Parla’nın Atatürk’ün 
savunduğu rejimi “sivil görünümlü askeri cumhuriyet“ 
olarak nitelemesi tümüyle doğrudur. 75 yaşına varan 
cumhuriyetimiz, herşeyden önce askeri bir cumhuriyet-
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tir.

Taha Parla, iki kitabın başlarında şöyle yapıyor:

“Bireysel psikolojiden tekrar sosyal psikolojiye dö-
nersek, toplumun buhranlı bir döneminde, birçoklarının 
güven ve umut duygularını ve eylem iradesini yitirdikle-
ri bir ortamda, karizmatik lider bu boşluğu doldurmakta, 
kollektif özgüveni tazelemekte, topluma kendi kendini 
tekrar beğenmesini telkin etmektedir. Bunu yapabilen 
lideri de toplum herhalde baştacı edecektir. Esas olarak 
defansif bir milliyetçilik olan Atatürk milliyetçiliğinin can 
alıcı noktası da galiba budur. ’Damarlarındaki asil kan’ı, 
’ne mutlu Türküm diyene’yi, ’zeki ve çalışkan millet’i, 
’öğün-çalış-güven’deki önce öğün sonra çalış sıralama-
sını, şovenizmden çok hep bu kollektif kimlik mimarlığı, 
kimlik ve özgüven tazelemesiyle açıklamak mümkün-
dür.“ (s. 49)

Kitap 1991’de yani SSCB dağıldıktan sonra basılmış. 
Atatürk milliyetçiliği, 1990’dan sonra defansif bir milli-
yetçilik değildir. “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk yurdu“ 
belirlemesi, herhalde böyle bir milliyetçiliğin ürünü ola-
maz. Şu belirleme yapılabilir: Cumhuriyet’in kurucusu ve 
kollayıcısı ordu, koskoca bir imparatorluğun kısa sürede 
nasıl dağıldığını, üç kıtaya yayılmış bir devletle karşılaş-
tırıldığında küçücük sayılabilecek bir toprak parçasında 
yeni devletin –cumhuriyetin- büyük zorluklarla nasıl ku-
rulduğunu hiç unutmadı. Atatürk büyük bir gerçekçi ol-
duğu için defansif olmak, kendini Anadolu ve Rumeli’yle 
sınırlandırmak zorundaydı. O zamanki olanaklarla fazla-
sını istemek, eldekini de yitirmeyi birlikte getirirdi. İmpa-
ratorluk olmadan imparatorluk bilinci sürdü, fırsat çıktığı 
anda da bu bilinç kendini ortaya koydu.

İmparatorluğu yeniden kurmanın koşulları yok, ama 
“üç kıtada at koşturan Osmanlı“nın yerini, etkisini geniş 
bir alana yayan Türkiye almak istiyor. Bunu Özal’ın ve 
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birtakım maceracıların anlayışı olarak görmek yanlıştır. 
Türkiye sivil ve askeri gizli servisleriyle Afganistan’daki iç 
savaşta yer alıyor, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içindeki 
Uygurları ayaklanmaya teşvik ediyor, Azerbaycan’da dar-
be teşebbüsüne karışıyor, Balkanlar’daki yeni müslüman 
devletlerin subaylarını eğitiyor; hızla silahlanıyor, büyük 
bir silah endüstrisi kuruyor. Osmanlı gibi öncelikle askeri 
gücüne güveniyor.

Bu anlayış, devletin ve silahlı kuvvetlerin anlayışı-
dır. Artık savunmacı bir milliyetçilikten söz edilemez.

Taha Parla, ilk kitabın sonuç bölümünde şöyle diyor:

“Asıl sorun Kemal/Atatürk değil, Kemalizm/Atatürk-
çülük’tür. Konunun kişisel boyutu değil; siyasal, sosyolo-
jik, sosyal psikolojik boyutudur. Karizmatik-Bonapartist 
liderin kendisi değil, atacılığı ve otoriter liderciliği yara-
tan ve yaşatmayı sürdüren toplumsal koşullar ve siyasal 
kültürdür.“ (…)

“Bir tarihsel kişiyi ve kadroyu, toplumsal ve siyasal 
koşulların içinde anlamak, olumlu yanlarıyla eksik ve tar-
tışmalı yanlarını ayrıştırarak her birinin hakkını vermek 
başka bir şeydir; bir tarih döneminin kişilerini, ideoloji ve 
rejimini bütünüyle idealize ederek fetişleştirmek ve yeni 
kuşaklara hikâyenin tamamını anlatmamak başka bir 
şeydir.“ (s. 177)

Cumhuriyet’in 75, Atatürk’ün ölümünün 60. yılında 
neden hâlâ böyle oluyor? Başlıca üç neden sıralanabilir:

Birincisi; Ortadoğu liderliği denilen bir olgu var. Tür-
kiye tipik bir Ortadoğu ülkesi değil, ama bölgenin güçlü 
izlerini de taşıyor. Kollektif iş yapmaktan hoşlanmayan 
mutlak önderlerin bölgesi Ortadoğu. Üç büyük dinin pey-
gamberini çıkarmasının ve dinin sorgulanmaya karşı bü-
yük bir direnç taşımasının bunda rolü vardır.
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İkincisi; Türkiye aydını ve genel olarak insanı Ata-
türk konusunda sürekli olarak baskı altında tutuldu. Bu 
baskıda devlet önemli pay sahibi, ama bunu sadece dev-
lete bağlamak eksik kalır. Baskı bir süre sonra –gereksiz 
bölümleri de dahil- kurumlaştı ve yerleşti. Türkiye’de 
Atatürk’ten sözedilmeyen tören yok. Büyüklerinden vaz-
geçtik, her yıl neredeyse her ilin kurtuluşu kutlanır. Ata-
türk’ün Samsun’a çıkışı, Ankara’ya gelişi, Ankara’nın 
başkent oluşu, askeri zaferlerin yıldönümleri, önemli re-
formların anlam ve öneminin hatırlatılması, TBMM’nin 
açılması, cumhuriyetin ilanı, Atatürk’ün ölümü… Bu, is-
tenildiği zaman uzatılabilecek bir liste. Bunlara baktığı-
nız her yerde görebileceğiniz Atatürk büstlerini, rozetle-
rini de ekleyin. Atatürk’le bu kadar çevrilmiş insanların 
O’nun hakkında objektif düşünebilmeleri ve hayatlarında 
bir yere oturtabilmeleri oldukça zor.

Atatürkçülük, din gibi bir olgu durumundadır. Söz-
konusu olan, Atatürk’e tapınma değil, O’nun hayatın her 
alanına girmiş, girdirilmiş olmasıdır. Bu nedenle, aslında 
belirli oranda ayrı olması gereken, Atatürk ve Atatürk-
çülük aynıdır. Kişisel özelliklere düşüncelerin bu kadar 
içice olduğu başka bir örneğe zor rastlanır. Bu nedenle, 
Aatürk’ün –doğal olarak varolması gereken- kişisel bir ek-
sikliği, hatalı tutumu, hemen düşüncesine yansır. O, ne 
düşünsel ne de kişisel hiçbir eksiği olmayan bütünsel bir 
yapıyı temsil eder. Bu kadar bütünsel olanın aslında yıkıl-
maya karşı oldukça dirençsiz olduğu da bilinir.

Üçüncüsü; birkaç yüzyıldan beri Batı’ya karşı askeri 
başarı dışında övünebilecek şeyimiz yok. Cumhuriyetle 
birlikte batılı olmaya karar vermiş –ve verdirilmiş- bu hal-
kın, yakın tarihte –geçici futbol “zaferlerini“ saymazsak- 
Kurtuluş Savaşı dışında Batı karşısında kazandığı başarı 
yok. Kurtuluş Savaşı’nda her ne kadar İngiltere ve Fransa 
ile doğrudan savaşılmamış olsa bile, son noktada başarı 
onlara karşı kazanılmıştır. Bu başarı Atatürk’le simgele-
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nir, bu nedenle de Atatürk, Batı karşısındaki “ulusal onu-
rumuz“dur. Yine aynı nedenle, 80 yıldan fazla zaman ön-
ceki Çanakkale Savaşı’nın her yıldönümü kutlanır, çünkü 
orada İngiltere ve Fransa amaçlarına ulaşamamışlardır, 
Türk “büyüklüğünü bir kez daha“ göstermiştir.

Time dergisinin bir süre önce açtığı –bilimsellikle il-
gisi olmayan- yüzyılın en önemli şahsiyetleri için yaptı-
ğı bir çeşit kamuoyu yoklamasının Türkiye’de ulusal bir 
kampanyaya dönüşmesi, Atatürk’e oy vermenin önemli 
bir politik eylem haline gelmesi, sadece devlet kurumla-
rının bu yöndeki propagandasıyla açıklanamaz. Türklerin 
Batı karşısında yükseltebilecekleri o kadar az şeyleri var 
ki.

Taha Parla’nın kitapları, Atatürk’ü –kendi sözleriyle- 
bir başka yönden tanımak için okunmalıdır. Atatürk’ün 
yaptıklarıyla yapış tarzı, ilişkileri, düşünce yapısı; sözün 
kısası herşeyi fazlasıyla içiçedir ya da o duruma getiril-
miştir. Atatürk’ü kişi olarak tanıdıkça tarihimizdeki ko-
numunu daha iyi anlamak mümkündür.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 83, 1998
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Rosa Luxemburg - Leo Jogiches

Maria Seidemann, Rowohlt, Berlin, 1998, 187 s. 

Engin Erkiner

Kitap, yayınevinin tanınmış çiftler üzerine hazırla-
dığı bir dizi kapsamında yayınlanmış. Bu diziden birkaç 
kitap şöyle: Friedrich Nietzche-Cosima Wagner, Maril-
yn Monroe-Arthur Miller, Simone de Beauvoir-Jean Paul 
Sartre, Louis Aragon-Elsa Triolet.

Kitap, adından da anlaşıldığı gibi, Rosa’nın yaşamını 
özellikle Leo’yla ilişkisi yönünden ele alır.

Kitap, Leo hakkında başka bir yerde zor bulunacak 
bilgilerle başlar: O sırada Çarlık Rusyası sınırları içinde 
olan ve “Doğunun Kudüsü“ olarak adlandırılan Wilna’da 
17 Temmuz 1867’de doğar. Çeşitli halklar ve kültürlerin 
bir arada olduğu bir ortamda büyür Leo. Kitapta bu dö-
nem Litvanya’sıyla ilgili ilginç bir bilgi var: 1863 yılında 
Çarlık Latin alfabesiyle kitap basımını yasaklıyor. Sadece 
Kiril alfabesiyle basılan kitaplara izin veriliyor. Bu yıllar-
da yeni bir “kaçakçılık“ türü ortaya çıkıyor: kitap kaçakçı-
ları. Polonya ve Lityanya dilinde basılmış kitaplar Prusya 
sınırlarından gizlice içeri sokuluyor. Sayı akla durgunluk 
veren düzeyde: 20 yılda dört milyon kitap!

Leo varlıklı bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşta ba-
basını kaybeder, annesi yeniden evlenmez. Leo, kardeş-
leri gibi işadamı olmayı istemez. Genç yaşta Narodnaya 
Volya’dan etkilenir. Bu örgütün 1881’de Çar II. Alexander’ı 
öldürmesinin ardından suikasta katılanların idam edil-
mesi Leo’yu ve kuşağını derinden etkiler. 16 yaşında lise-
yi bırakır ve devrimciliğe sempati duyan çağdaşı burjuva 
ailelerinin çocukları gibi, sömürülen işçilerin yaşamını 
öğrenmek amacıyla bir fabrikaya girer. Bildiri basımını 
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öğrenmek için matbaacılık, sahte belge yapabilmek için 
mühürcülük alanında çalışır. Bu arada çeşitli devrimci 
gruplarla ilişki kurar. Leo için devrimcilik insanın diğer 
günlük çalışmaları yanında yapacağı bir iş değildir; O’nun 
bütün hayatı budur. Çevresi tarafından otoriter, kendine 
güvenen, disiplinli bir kişi olarak tanınır. Yasadışı çalış-
maya özellikle yakındır.

19 yaşında ilk Yahudi işçileri örgütlemeye başlar. 21 
yaşında tutuklanır ve bir yıl hapiste kalır. Ardından Tür-
kistan’da askere gönderilir, ancak yolda kaçar. 1890’da 
ülke dışına çıkar ve mülteci olarak İsviçre’ye gider. Züri-
ch’de Rosa Luxemburg ile karşılacaktır. 

Leo’nun politik mülteci olarak önemli bir avantajı 
vardır: büyük babasından kalan miras nedeniyle para so-
runu yoktur. Leo adeta bir servetle İsviçre’ye gelmiştir: 15 
bin Rublesi vardır (bu dönemde Almanya’da kalifiye bir 
işçinin aylık ücreti 40 rubledir). Parayı zorunlu ihtiyaçları-
nın yanısıra devrimci bir yayının çıkarılması ve Rosa’nın 
eğitim harcamalarında kullanacaktır.

23 yaşındaki Leo şimdiden bir efsanedir. Yasadışı 
çalışmadaki ustalığı, Wilna’daki kahramanlıkları, hüküm 
giymesi, kaçışı dilden dile dolaşmaktadır. Birbirlerinden 
etkilenmeleri uzun sürmez.

Rosa-Leo ilişkisi ilginç bir aşktır. Sadece tarihin kar-
maşık bir döneminde, birkaç ülkede ve önemli politik 
olayların ortasında yaşanmış olmasından, her ikisinin 
–özellikle Rosa’nın- uluslararası sosyalist hareketin ta-
nınmış kişilerinden olmasından dolayı değil. İkisi birlikte 
tek insan olmaktadır, birinde eksik olan ötekinde vardır. 
Rosa, yasadışı çalışma ve örgütlenme konusunda ne 19 
yaşında ne de sonraki yaşamında önemli bir deney sahibi 
olmamıştır. Leo bu konularda neredeyse bir sanatkârdır. 
Rosa ise entellektüel yönden güçlü, hemen ilişki kurma 
yeteneği olan, iyi yazan –Leo’nun bu yönü özellikle azge-
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lişmiştir- ve konuşan bir kişidir. Sözkonusu olan, farklı 
ama önemli yetenekleri olan iki güçlü kişilik arasındaki 
aşktır. Hayattan ve kendilerinden olduğu gibi, birbirlerin-
den de çok şey isterler.

Rosa, bu nedenle bir mektubunda “…hayatta başka 
hiçbir çift, bizim gibi karşılıklı olarak ötekinden bir insan 
yaratmak görevine sahip olmamıştır“ diye yazar. Rosa, bu 
nedenle çok şanslı bir çift olduklarını düşünür.

Dış görünüşleri de birbirine hiç uymaz. Rosa güzel 
bir kadın olmamasına karşın, konuşmasi ve zekâsiyla 
dikkat ceker. Leo ise dışgörünümü, havası –ve hakkındaki 
efsanelerle- hemen ilgi odağı olan bir kişidir.

Rosa için Leo sevdiği ilk erkektir. Leo ise sevgilisi 
olan ve İsviçre’ye birlikte geldiği Anna’dan ayrılır.

Rosa ve Leo sevgi anlayışları da birbirinden oldukça 
farklı iki insandır. Bazı yazarlara göre Leo, Rosa’yı “kul-
lanmıştır“. Bu, temeli olmayan bir görüştür. Rosa’nın 
güçlü bir kişiliğe sahip oldukça yetenekli bir kadın oldu-
ğu düşünüldüğünde, bu kadar uzun sürmüş bir ilişkinin 
önemli bir “kullanma“ yanının olduğunun da savunul-
ması anlamsızdır. İki taraf da birbirini sevmiştir, yalnız 
aşk anlayışları farklıdır. Rosa için aşk, kendini tümüyle 
karşısındakine vermektir. Bu tür bir aşk anlayışı Leo’ya 
yabancıdır. Aralarında hiç bitmeden sürecek sorunlar da 
bu farklı aşk anlayışından kaynaklanacaktır.

Leo’da Zürich’te üniversiteye zooloji ve botanik oku-
mak için yazılır ancak eğitimini önemsemez ve tamam-
lamaz. Leo için üniversitede olmak, İsviçre’de kalmak ve 
rahatça politik çalışma yapmak için bir araçtır.

Bir süre sonra Rosa, sosyal-demokrat bir günlük 
gazetenin reddaktörlüğünü üstlenmek için Almanya’ya 
gider. Leo ise İsviçre’de kalır. Polonya’daki Sosyal-De-
mokrat Parti’nin yasadışı bir yayını dahil birçok işini yü-
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rütmektedir.

Rosa ve Leo benzer kökenden –burjuva aile çevre-
si- gelmekle birlikte, Rosa hep bu çevrede büyümüş, Leo 
ise küçük yaşta bu çevreden uzaklaşmıştır. Rosa, Alman-
ya’da sosyal-demokrasinin önderlerinin yaşamını yakın-
dan görür. Bu insanlar eşleriyle birlikte devirmek iste-
dikleri sınıfın –burjuvazinin- gelenek ve normlarına göre 
yaşamaktadırlar. Bu çevrede yükselmek isteyen Rosa, bu 
hayat tarzına da belirli bir uyum göstermek zorundadır. 
Bu uyum kendi açısından değil, Leo’yla ilişkileri açısından 
zorlanacağı bir olgudur.

Leo ile klasik bir aile hayatı yaşamak ister. Bu, neden 
yeni bir içerikle doldurulmuş burjuva evliliği olmasın? Ro-
sa’nın o güne kadarki yaşamında gördüğü ve yaşamlarını 
devrime vermiş iki önemli kadın vardır: İlki, Vera Zazu-
liç’tir. Eti makasla kesen, pasaklı ve dış görünümünü hiç 
önemsemeyen Zazuliç’i itici bulur. Diğeri Clara Zetkin’dir. 
Kendisinden 18 yaş küçük bir ressamla yaşamaktadır, bü-
yük bir evi vardır, iki erkek çocuk büyütmüştür ve kadın 
dergisi “Eşitlik“in redaktörüdür. Demek ki böyle de olabil-
mektedir. Bu yaşam Rosa’ya daha uygundur. Leo’ya yaz-
dığı bir mektupta, özel bir hayat kurmanın gereğinden sö-
zeder. Bir ev, biraz mobilya, kütüphane, rahat ve düzenli 
bir iş, birlikte çıkılan gezintiler, arada bir operaya gitmek, 
küçük bir arkadaş çevresi, her yıl yazın bir ay boyunca iş 
olmadan tatile gitmek ve belki de bir çocuk…

Leo ise bunları oldukça genç yaşta, Wilna’da arka-
sında bırakmıştır. O’na göre burjuva yaşam koşulları dev-
rimcilikle bağdaşmaz. Devrimciliği meslek olarak seçmiş 
bir kişi, toplanmış bir bavulun üzerinde oturur gibi yaşa-
malı, kaçmaya, sürgün gitmeye, tutuklanmaya ve ölüme 
hazır olmalıdır. Cam kapaklı kitaplıklar, noel ağaçları ya 
da aile bağlılıkları ve hele bir çocuk böyle bir yaşama uy-
maz.
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Burada sözkonusu olan farklı koşullar içindeki iki 
ayrı devrimciliktir. Rosa yaşamı boyunca yasadışı çalış-
mada yer almamıştır. Almanya sosyal-demokrasisi yasal 
ve büyük bir partidir. Parlamenter mücadeleyi esas alan 
düzenli bir politik çalışması vardır. Önde gelen insanla-
rı da –Rosa kısa sürede bunlar arasında katılacaktır- kısa 
sürede önemli değişiklikler ya da belirsizlikler içermeyen 
bir yaşam sürerler. Böyle bir yaşamda insan gelecek yaz 
hangi ülkede tatile gideceğini planlayabilir.

Leo içinse durum bambaşkadır. O’nun yetiştiği ko-
şullarda sosyal-demokrat olmak yasak, bu içerikte yürü-
tülen politik faaliyet gizlidir. Yakalanmak, hapse girmek, 
sürgüne gitmek hatta ölmek her an için sözkonusudur. 
Herşey her an değişebilir. Böyle bir yaşamda da kişinin ai-
lesi olabilir kuşkusuz, ama gelecek için planlama yapmak 
zordur. Hele bir ay tatile gitmek düşünülemez bile.

Rosa, yaşadığı ortamda bir çeşit, Leo’da ve yakından 
ilgilendiği Polonya sosyalist hareketinde ise bambaşka bir 
çeşit devrimci yaşam görmektedir. Rosa, düzenin bir par-
çası olmayan profesyonel devrimciliği Leo’nun şahsında 
görüp öğrenmiştir. Rosa’nın teorik olarak Almanya sos-
yal-demokrasisi ile Bolşevikler arasında bir yerde durma-
sında kökeninin, Polonya’daki hareketin özelliklerinin ve 
Leo’nun yaşamının birlikte büyük etkisi vardır.

Leo’nun da –Rosa gibi- leninist parti anlayışına karşı 
olması ilginçtir. Koparak, yeniden kurularak ya da müca-
dele arkadaşı olarak neredeyse otuz yıl süren ilişkileri bo-
yunca, politik görüşlerinde önemli bir ayrılık ortaya çık-
mamıştır. Başlangıçta Leo belirleyiciydi. Rosa yazdığı ve 
toplantılarda söylediği herşeyi önceden O’nunla konuşur-
du. Rosa, Almanya’ya gittikten bir süre sonra bir yandan 
Leo’nun yakın varlığını arzu ederken, diğer yandan da bu 
şekilde kendi insiyatifinin köreleceğinden çekinmiştir. 
Politik konularda tartışmaları olmuştur. Başlangıçta Le-
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o’nun dediğinin olması doğaldır çünkü politik mücadeleyi 
O daha iyi bilmektedir. Rosa Almanya’da bir süre yalnız 
kaldıktan sonra ise durum değişmiştir. Leo da Alman-
ya’ya geldiğinde küçük ve gizli bir parti için uygun tak-
tiklerin, SPD gibi yasal ve kitlesel bir partiye uymadığını 
kendisi de görmüş, yine tartışmış ama Rosa ile aralarında 
ciddi bir politik ayrılık ortaya çıkmamıştır.

Kautsky ve Zetkin, Almanya’daki Leo’yu birbirlerin-
den oldukça farklı değerlendirirler. Kautsky karşısındaki-
ne politik olarak bakar: Kendi isteklerinden ayrılınmasına 
dayanamayan bir diktatör, yasal ve milyonluk bir partiye 
yasadışı çalışmanın yöntemleriyle yaklaşan, anlayış ola-
rak tümüyle yabancı bir kişi.

Zetkin ise hem politik hem bir kadın olarak bakar: 
Gerçek bir değer ve kişiliğini tümüyle bir amaca vermiş 
bir insan. Günümüzde az rastlanan kişilikte bir erkek; iyi 
ve sadık yoldaşlığının yanısıra büyük bir kadının kişiliğini 
de taşıyabiliyor.

Rusya’da 1905 devriminin ardından Leo hemen Po-
lonya’ya gider. Polonya’nın Avusturya bölümündeki Kra-
kau’ya yerleşir. Yasadışı yayın o dönemki devrimci ör-
gütlenmenin belkemiğidir. Leo birkaç yari-legal ve illegal 
gazetenin redaktörlüğünü yapmakta, yazılacak makale-
leri yazarlara ısmarlamakta, onları denetlemekte, basımı 
ve dergilerin sınırdan gizlice geçirilmesini örgütlemekte, 
ekonomik kaynak bulmaktadır. Resmi olarak o konumda 
görünmemesine karşın partinin birçok önemli faaliyeti-
nin örgütleyicisidir.

Bu sırada Rosa kendisinden genç aşıklar dizisinin 
ilkiyle birlikte olur. Rosa, O’nu “W“ olarak simgelemek-
tedir. Kesin olarak kim olduğu bugüne kadar öğrenileme-
miştir. Büyük olasılıkla Polonya partisinden ve Leo’nun 
yakın arkadaşlarından Wladyslaw Feinstein’dir. O yaz 
Rosa aniden Krakau’ya gider ve Leo’dan hiç beklemediği 
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bir tepki görür: Leo, O’nun neden kendisine sadık kalma-
dığına çok şaşırmıştır. Rosa, Leo ile arasındaki sorunların 
sevgi ve ilgi eksikliğinden değil, başka bir birliktelik anla-
yışından kaynaklandığını anlayıp “W“ ile ilişkisini keser. 
4 Mart 1906’da Varşova’da birlikte tutuklanıncaya kadar 
ilişkileri sürer. Sonraki yıllarda Rosa, Varşova günlerinin 
hayatının en güzel günleri olduğunu yazar. Nihayet ara-
larında sürtüşme olmadan birlikte olmuşlardır. Bu belki 
de ağır yasadışılık koşullarında her ikisinin –özellikle Le-
o’nun- çok işi olmasından kaynaklanmaktadır. Araların-
daki sürtüşmeye ayrılacak enerji ve zaman yoktur.

Rosa bir süre sonra kefaletle tahliye olur. Berlin’de 
Leo’dan ayrılmaya karar verir. Bir yıl sonra Leo hapisten 
kaçtığında Rosa, Clara Zetkin’in oğlu ile birliktedir.

Berlin’e geldiğinde durumu öğrenen Leo şiddetli bir 
kıskançlık krizine girer. “İkisini de vurup sonra da kendini 
öldüreceğini“ söyler. Bu sinir harbi iki yıl kadar sürer. Hat-
ta ikisi de kendilerine birer silah alırlar, ama kullanmaz-
lar. Rosa, Leo ile ilişkisini iyice azaltır, ama ortaklaşa faa-
liyetleri nedeniyle tümüyle kesmesi de mümkün değildir.

Rosa bu yıllarda avukatı Paul Levi, Doktor Hans Die-
fenbach (aralarındaki ilişkinin platonik olup olmadığı 
konusunda biyografi yazarları arasında tartışma vardır) 
ve 1891 doğumlu başka bir kişiyle birlikte olur. 1911’de 
Leo’nun oldukça genç bir kadından bir kızı olur. Rosa ile 
yıllarca çocuk konusunda sürtüşen Leo, 44 yaşında çocuk 
sahibi olmuştur. Rosa’nın bu çocuğu bilip bilmediği bilin-
memektedir. Leo daha sonra kızıyla hiç ilgilenmez. Son-
raki yıllarda Leo’nun Doris Paulsen adlı genç bir kadınla 
ve aynı anda gaz şirketinde çalışan bir kontrol memure-
siyle birlikte olur.

Rosa ile Leo arasındaki ilişki, birlikte olmamalarına 
karşın, değişik bir şekilde sürer. 1914’te savaş başlamış, 
milliyetçilik ve şovenizm geniş kitleleri etkisi altına al-
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mıştır. Leo, ekonomik olarak zor durumda kalan Rosa’ya 
–kendi durumu da artık iyi olmamasına karşın- destek 
olur. 1918 sonunda kurulacak Almanya Komünist Partisi 
Başkanlık Divanı’nda Leo, Rosa ve Liebknecht birlikte yer 
alacaktır.

Rosa’nın öldürülmesinden sonra Leo, Rosa’nın eski 
bir kadın arkadaşına, İskandinavya’ya gitmek istediğini 
çünkü orasının Rosa’yla birlikte gitmek istediği tek yer 
olduğunu söyler. Partinin yayın organı “Kızıl Bayrak“ta 
Rosa’nın nasıl öldürüldüğünü -suç duyurusu yaparak- 
yayınlar. 10 Mart 1919’da gözaltına alınır. Moabit hapis-
hanesine götürülür. Ağır şekilde dövülür. Merdivende 
Tamschick adlı bir polis memuru tarafından kafasından 
vurularak öldürülür.

Rosa ve Liebknecht’in mezarları nazi döneminde 
tahrip edilmiş, sonra yeniden yapılmıştır. Leo’nun ise 
mezarı bulunamamıştır.

İkisi de üstün insanlardı ve Rosa’nın Leo’ya üstünlü-
ğü sadece Almanya koşullarında geçerliydi.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 84, 1999
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Osmanlı Toplumsal Düzeni 

Taner Timur, İmge Kitapları, 393 s.

Engin Erkiner

Kitabın temel amacı, Osmanlı’yı Batı’yla karşılaştı-
rarak açıklamak. Osmanlı toplumsal düzeni, sık sık iddia 
edildiği gibi, biricik, eşi benzeri bulunmaz bir düzen değil. 
Toprakta tımar düzeni Batı’da da var, özellikle feodaliz-
min ilk aşamasında. Feodalizm aşamalar içermeyen bir 
kategori değil ve böyle değerlendirildiğinde, Osmanlı’daki 
düzen –doğal olarak- benzersiz oluyor. Oysa ki, Batı’da fe-
odalizmin toprakta tasarruf hakkından mülkiyet hakkına 
giden, aralarındaki zaman dilimi 400-500 yıl süren iki aşa-
ması var. Osmanlı ilk aşamada kalmış, ikinciye zamanın-
da geçememiş, geçtiğinde de kapitalistleşen Batı karşısın-
da artık çok geç olmuş.

Taner Timur benzerliği şöyle anlatıyor:

“Gerçekten Batı Roma temeli üzerinde kurulan Avru-
pa’nın evrimi ile Doğu Roma temeli üzerinde kurulan Os-
manlı Devletinin evrimi arasındaki benzer noktalar farklı 
noktalardan çoktur. Batı’da yaşanan Germen istilasi, ’bar-
bar krallıkları’nın kurulması, bunların bir imparatorluğa 
dönüşmesi ve toprakta tasarruf hakkından dereceli bir 
mülkiyet hakkına geçilerek feodal bir üretim biçiminin 
ortaya çıkması, ana hatlarıyla Anadolu ve Balkanlarda da 
yaşanmıştır. Anadolu’nun Türkmen aşiretleri tarafından 
işgali, yerel beyliklerin kuruluşu, bu beyliklerden birinin 
imparatorluğa dönüşmesi ve toprakta tasarruf hakkına 
dayanan dirliklerin dağıtılması gibi benzerlikler göze çar-
pıcı niteliklerdir.“ Batı’da “Roma-Germen sentezi“, Do-
ğu’da “Türk-Bizans sentezi“… Timur, oldukça açıklayıcı 
biçimde, Osmanlı’yı tarihsel süreçteki yerine oturtuyor. 
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Ardından şöyle diyor:

“Nasıl Batı Roma Germen istilası ile yıkılmışsa, Doğu 
Roma, yani Bizans da Türk istilası ile yıkılmıştır. Bu ba-
kımdan Türkler de Germenler gibi Roma’nın mirasçıları-
dır. Oysa Batıda feodalizm ve kapitalizm halkaları içinde 
çağdaş uygarlığa ulaşan evrim, Türkiye’de oluşmamış ve 
Türk istilası ile oluşan devletler gerek üretim düzeyi ge-
rekse üst yapı kurumları açısından geri kalmışlardır.“

Timur, Osmanlının feodalizmin ilk aşamasında kal-
ması, ikinci aşamaya geçememesi konusunda birkaç ne-
den sıralıyor. Önce önemli bir saptama yapıyor: Osmanlı 
Devleti yeni bir olgu sayılmaz, Selçuklu Devleti’nin deva-
mıdır. Osmanlı, yeni bir hanedanın merkezi iktidarı tek-
rar sağlamasıyla, Selçuklu’nun devam etmesidir. Aslında 
bugünkü Türkiye’nin yöneticileri de bunun farkındalar. 
Türkiye, aradaki bütün farklara karşın, sadece Osman-
lı’nın değil, Selçuklunun da izleyicisidir. Türklerin Ana-
dolu’ya kesin olarak yerleşmesini sağlayan 1071 yılındaki 
Malazgirt Savaşı’nın her yıldönümünün kutlanmasının 
anlamını bir de bu açıdan düşünmek gerek. Timur, Os-
manlı’nın geri kalmasına yolaçan üç neden sayıyor:

İlki; Batı’da tarım teknolojisinde ortaya çıkan geliş-
me ve böylece feodal malikânenin verimli bir işletme biri-
mi olarak ortaya çıkması; ancak bu nedenin kendi başına 
yeterince açıklayıcı olmadığını belirtiyor.

İkincisi; “Türkiye’dekinin aksine Batı’da X. yüzyılda, 
nihayet XI. yüzyılın başlarında göç ve istila hareketleri 
sona erdi. Bu şekilde zaten başlamış olan feodal gelişme-
ler, daha istikrarlı bir gelişme ortamı buldular. Türkiye’de 
bu hareketler XV. yüzyıla kadar sürdü.“ Gerçekte bu ola-
yın iki yanı var: Sürekli göç, göçebenin yerleşikliğe karşı 
çıkması ve merkezi otoriteyle çatışması, merkezin dağıl-
masını, güç odaklarının yaygınlaşmasını kolaylaştırır. Bu 
anlamda göç, feodal gelişmeyi destekler. Diğer yandan 
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ise, göç, sürekli çatışma demektir. Anadolu tarihi yerleşik 
Türklerle yerleşmemekte direnen, bu topraklarda nispe-
ten yeni Türkler arasındaki savaşlarla doludur. Çatışma 
Batı Avrupa’da da var. Feodallerin birbirleriyle savaşları, 
kırımlar bitmiyor. Aynısı Anadolu’da fazlasıyla var; so-
nuçta ortaya çıkan yıkım az değil, daha fazla. Osmanlı’nın 
geri kalmasında asıl belirleyici olan –Timur’un daha son-
ra da belirttiği gibi- devlet olgusudur. Avrupa’da merkezi 
yapı fazla güçlenememiş; devlet, feodallerle girdiği savaşı 
kaybetmiş, otorite parçalanmış, bu parçaların arasından 
kentlerin ve burjuvazinin gelişme olanağı doğmuş, daha 
sonra kurulan merkezi krallıklar altında da burjuvazi ge-
lişimini sürdürmüş. Osmanlı’da ise devlet, feodalleşme 
eğilimleriyle savaşını genellikle kazanmış. Bu nedenle, 
feodalizmin ilk aşamasında Batı’ya oranla daha güclüy-
ken; ikinci aşamada, Batı’daki merkezi krallıklar ve geli-
şen burjuvazi karşısında giderek gerilemiş. İlk aşamadaki 
gücü, daha sonraki güçsüzlüğünün nedeni olmuş.

Osmanlı Devleti’ne gerek feodal beylikler gerekse de 
yeni göçlerin kışkırttığı merkezkaç eğilimler karşısındaki 
savaşı yıllarca kazandıran temel olgu, devşirme sistemi 
ve bunun ordudaki yansıması Yeniçeriliktir.

“Yaygın bir görüşe göre Osmanlı devletinde devşir-
me usulünün yaratıcısı I. Murat’ın veziri Çandarlı Kara 
Halil Paşa’dır. Yenilik sadece Osmanlı Devleti için olma-
yıp, evrensel niteliktedir. Gerçekten bu tür devlet yapıla-
rında kölelerden oluşan ordular çok görülmekle beraber, 
Yeniçerilerle birlikte, tarihte ilk defa olarak farklı etnik 
gruplardan devşirilen çocukların özümlenerek bir ordu 
yaratması durumuyla karşılaşıyoruz.“

Yeniçeri, önemli bir iç düzen unsuru. Devletin iyi ör-
gütlenmiş silahlı gücüyle kendisi dışındaki her gelişmeyi 
bastirmasi Osmanlı’dan sonra da süren bir olgu.

Üçüncüsü; Avrupa’daki hızlı nüfus artışı ve bunun 
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getirdiği ekonomik canlılık. Göçlere karşın Anadolu’da 
nüfus patlaması olmuyor, kırımların buradaki rolü önem-
lidir.

Burada, yeri gelmişken, birçok tarihçimizde sık rast-
lanan “Osmanlı adaleti“ olgusu üzerinde durmak gerek. 
Osmanlı’nın Balkanlar’da hızla ilerlemesindeki önemli 
nedenlerden bir tanesi, feodal vergi ve angaryaları azalt-
ması nedeniyle bulduğu yerli müttefiklerdir. İşgal edilen 
topraklardaki halkın –en azından bir bölümünün- Osman-
lı’yı sevinçle karşıladıkları doğrudur. Taner Timur bunu 
şöyle açıklıyor: “Germen ve Selçuk istilâlarında oldugu 
gibi Osmanlı fetihlerinde de ’halkçı’ bir yön (…) (vardır). 
Bu, istilâci kuvvetlerin daha geri bir üretim düzeyinde 
bulunmalarından, askeri demokrasinin ortakçı kalıntıla-
rının devam etmesinden ve sınıf çelişkilerinin berraklaş-
mamasından kaynak alıyordu. (…) Daha az ’uygar’, fakat 
daha insancıl görünüyorlardı.“ Uygarlık, sınıf sömürüsüy-
le paralel gelişmiştir.

Burada marksizmin, tarihçiye, tarihi olguları açıkla-
makta ne kadar büyük bir güç sağladığını açıkça görüyo-
ruz. Marksist olmayan bir tarihçi, Osmanlı’nın ’insancıllı-
ğını’ böyle açıklayamaz. Adorno’nun “barbarlık uygarlığın 
öteki yüzüdür“ derken kasttettiği de budur.

Yazar, kitabın ilk sayfalarında, tarihte Türklerin şid-
detinin göze batmasının asıl nedeninin merkezi devlet ol-
duğunu; o dönemde Avrupa’daki şiddetin az olmadığını, 
sadece dağınık olduğu için yeterince dikkat çekmediğini 
söylerken tümüyle haklıdır.

Burada bir başka önemli soruya geliyoruz: Türkler 
tarihte tutucu bir rol mu oynadılar? Osmanlı tarihiyle ilgi-
li olarak buna olumlu yanıt verilebilir. Türkler, tımar sis-
temini, işgal ettikleri topraklardaki yerli aristokratlarla iş-
birliği içinde uyguladılar. Egemenliklerini kabul edenlere 
dokunmadılar, tersine, onlarla işbirliğine girdiler; onları 
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değiştirmediler, varolanı benimsediler ve korumaya çalış-
tılar. Bu alanda evrimi en azından yavaşlatıcı bir rol oy-
nadılar. Yalnız buradan “Balkan ve Arap halklarının geri 
kalmışlığının başlıca nedeni yüzyıllar süren Osmanlı yö-
netimidir“ gibi bir sonuç çıkarılabileceği inancında deği-
lim. Balkanlardaki sosyo-ekonomik gelişmenin, Bizans’ın 
etkisiyle, Batı’nın gerisinden geldiği biliniyor. Ayrıca ta-
rihte projeksiyon yapılmaz. Şunlar olmasaydı, bunlar 
olurdu, denemez. Önemli bir olgu – diyelim Osmanlı- ta-
rihten çıkarıldığında, ne olacağı, evrimin beklenildiği gibi, 
gelişip gelişmeyeceği bilinemez. Tersi yönde bilgiçlik tü-
müyle kurguculuğa dayanan bir idealizm olur. Benzer bir 
idealizm herkes için vardır. Örneğin kimi Türk tarihçiler 
de, Yıldırım Bayezıd’ı 1402’de Ankara Savaşı’nda yenerek 
Fetret Devri’ne yol açan, Osmanlı’nın gelişimini yaklaşık 
50 yıl gerileten Timur’a kızarlar. Timur olmasaydı, Os-
manlı İmparatorluğu, Batı’daki gibi kapitalizme geçebile-
cek miydi?

Ardından Osmanlı toplum yapısı sorunu geliyor. Ko-
nuyla fazla ilgili olmayan bir okur, Osmanlı hakkında bu 
kadar araştırma ve tartışmanın neden gerekli olduğunu 
yeterince anlamayabilir. Bunu Taner Timur da farketmiş 
olmalı ki, şöyle yazıyor:

“Osmanlı devlet yapısının çok uzun bir süre canlı-
lığını koruduğu ve hattâ, belli bir evrime rağmen, Cum-
huriyet döneminde bile bir çok unsurunun yaşadığı inan-
cındayım. Bu olgu, kanımca, Osmanlı İmparatorluğunun 
bugünkü Türkiye’nin sınırlarını teşkil eden toprakları 
içinde köklü bir toplumsal devrim olmamasından kay-
naklanmaktadır. Aslında Osmanlı toplumunda feodal ve 
kapitalist gelişmeler vardı ve toplum XIX. yüzyılın ulusal 
nitelikli burjuva devrimlerinden çok etkilendi. Oysa bu et-
kileniş imparatorluğun çözülmesi ve dağılması biçimin-
de oldu ve Türklerin son sığınağının teşkil eden Anadolu 
bu gelişimin dışında kalan bölgelerden biriydi. Bu yüzden 
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yeni kurulan Türk devleti, kurucularının fikirlerinin çağ-
daşlığına ve radikalliğine rağmen, sosyo-ekonomik yapı-
daki durgunluk ve devamlılık yüzünden Osmanlı devle-
tinin birçok özelliklerini sinesinde taşıdı. Bu bakımdan 
Osmanlı devlet yapısıyla ilgili bir tartışmanın tamamen 
tarihi ve teorik bir tartışma olmadığı, bir ölçüde güncellik 
de taşıdığı inancındayım.“

Bu süreklilik en başta devleten geliyor; devletin 
despotik, kendisi dışında hiçbir gelişmeye izin vermeyen 
yapısından kaynaklanıyor. O kadar çok benzerlik var ki. 
Timur, taktik gereği, Rumeli askerinin Anadolu’ya, Ana-
dolu askerinin Rumeli’ye gönderildiğini yazıyor. O zaman 
da kimse memleketinde ya da yakınında askerlik yapmı-
yormuş.

Osmanlı toplum yapısı konusunda yazar, özellikle 
Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) üzerinde duruyor. Osman-
lı’ya tek isim vermenin yanlış olduğunu, hiçbir toplumsal 
yapının saf olarak bulunmayacağını belirtiyor. Sonuçta 
açık bir belirleme yapmıyor, ama, Osmanlı’yı ATÜT ile fe-
odalizmin ilk aşamasının bir karışımı olarak görüyor. En 
azından imparatorluğun kuruluş ve yükseliş döneminde 
böyle bir yapının varolduğunu savunuyor.

Kitabın sonlarında şöyle diyor Timur:

“Kanımca Osmanlı devletini despotik olarak nitele-
meyi haklı kılan temel neden, onun feodal ve burjuva sı-
nıflarının oluşmasına fren teşkil etmesi ve böylece tarihte 
gerici bir rol oynamasıdır.“

Daha ileri bir üretim düzenine geçmeyi engelleyen 
her yapı tarihsel olarak geçici bir rol oynar. Osmanlı ol-
masaydı günümüz dünyası daha mı iyi olurdu, bunu be-
lirlemek neredeyse olanaksız.

“Osmanlı Toplumsal Düzeni“ sadece konuya özel 
ilgi duyanlar için değil, kitabın sayfalarında Osmanlının 
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günümüzdeki yansımalarını bulmak isteyenler için de 
okunması gereken bir kitap.  

(*) Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 86, 1999



Yazından Seçmeler 2 - 45 

Rosa Luxemburg - Biyografi, Annelise Laschitza 

Aufbau Verlag, Berlin, 1996, 687 s. 2. baskı

Engin Erkiner

1997 yılının bahar aylarında bir hafta sonu Hanno-
ver’deyiz. “21. Yüzyıl Başında Marksizm“ adlı büyük bir 
konferans var. Ülkenin doğusundan ve batısından tanın-
mış bütün marksistler katılıyor ve çesitli konularda kon-
ferans veriyorlar. Konferans konularından birisi de Rosa 
Luxemburg’la ilgili. Konuşmacı Annelies Laschitza, Doğu 
Almanya’daki bir üniversitede öğretim üyesi. Hayatı bo-
yunca aynı konu üzerinde çalışmış bir “Rosa uzmanı“. 
Rosa hakkında düşünülebilecek herşeyi araştırmış, bazı 
belgeleri kendisi bulmuş. Demokratik Almanya döne-
minde de sık sık çeşitli konferanslar için Batı Almanya’ya 
ya da öteki Avrupa ülkelerine çağrılırmış. 60 yaşlarında, 
ortadan biraz uzun boylu, iri görünüşlü bir kadın. Hiç de 
yaşlılığın başlarındaki bir kadın gibi giyinmemiş. Net ve 
gür sayılabilecek bir sesi var. Konuşurken çok rahat. Bu 
rahatlık sadece konuya hakimiyetinden gelmiyor, genel 
olarak kendine güvenen bir insan. Bir saat içinde Rosa’nın 
yaşamını anlatıyor, son yarım saat sorulara ayrılmış. İki 
vurgusu özellikle aklımda:

Birincisi; Rosa’nın uzun yıllar hayat arkadaşı olan 
Leo Jogiches’le ilgili. “O, büyük bir adamdı, çünkü kendin-
den üstün bir kadınla yaşamasını bildi.“ Bu sadece teorik 
bir tespit değil. Laschitza belki kendi yaşamından belki de 
gördüklerinden, erkeklerin kendilerinden üstün bir ka-
dınla yaşamaya genellikle dayanamadıklarını iyi biliyor. 
(Bunun tersi de doğrudur: Birçok kadın kendisinden ge-
ride bir erkekle yaşayamaz.) Leo’nun da oldukça gelişmiş 
yanları var, ama Rosa entellektüel yönden daha ileride. 
Ardından Leo’nun yaşamının pek az araştırılmış olduğu-
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nu ve bu konuya eğilinmesi gerektiğini belirtiyor.

İkincisi; Rosa Luxemburg’un yakın zamana kadar 
hep Lenin’le olan çatışmasına göre değerlendirildiğini, 
oysa ayrı olarak ele alınması gerektiğini söylüyor.

Biyografi, Rosa’nın yaşamını politik yönden ele alan 
bir kitaptır. Arkadaşları, yaşadığı evler, politik ortam, po-
litik tartışmalar, gönül ilişkileri, bulunduğu kentler, oku-
duğu kitaplar ve bunlar hakkındaki düşünceleri, çalışma 
yoğunluğu ve stili; kitaptaki herşey Rosa’nın temel özelli-
ği ekseninde ele alınır: O, gelişmiş politik bir kadındır ve 
düşünceleri doğrultusunda dünyayı değiştirmek istemek-
tedir. Rosa’nın hayatındaki herşey ancak bununla ilgili 
olarak ele alındıklarında anlam kazanır.

Rosa Luxemburg 5 Mart 1871’de Polonya’nın Zamosc 
kentinde, Yahudi bir ailenin beş çocuğundan sonuncusu 
olarak doğar. Ailesinin ekonomik durumu parlak olma-
makla birlikte, babası da annesi de kültürlü ve entellek-
tüel insanlardır. Babası Yahudi gettosu içinde kalmayı 
reddeden, Yahudilerin Polonyalılaşmasını isteyen bir in-
sandır. Bir süre sonra Varşova’ya taşınırlar. Evde Lehçe 
konuşulur. Polonya, Çarlık Rusyası işgali altındaki bir ül-
kedir.

Rosa 10 yaşındayken Varşova gettosunda Yahudi 
pogromu olur. Ailesi o bölgede oturmamakla birlikte kat-
liamın etkisini şiddetle hissederler. Rosa’nın sosyalist ol-
masında bu pogromun etkili olduğu düşünülmektedir. O 
dönemde Avrupa’da Yahudi kökenli birçok sosyalist var-
dır. Yahudilere en iyi davrananlar sosyalistlerdir ve bir-
çok Yahudi kendilerine yönelik düşmanlığın kapitalizm 
çerçevesinde çaresinin olmadığına –bilinçli veya bilinçsiz 
olarak- inandığı için sosyalist olur.

Okulunun en iyi öğrencisi olan Rosa, liseyi bitirdik-
ten sonra ülke dışına gitmek zorunda kalır. Ülkesinde ka-
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dınların üniversiteye gitmesine izin verilmemektedir ve 
yeni girdiği politik faaliyette Çarlık gizli polisinin dikkati-
ni çekmiştir.

18 yaşındaki Rosa Lehçe, Rusça ve Fransızcayı çok iyi 
bilmektedir. Almancası hatasızdır, İngilizceye de oldukça 
hakimdir. Edebiyat, müzik, resim, hayvanlar, uzak ülkele-
re seyahat ve başka kültürlere de yoğun ilgisi vardır. Rus 
işgali altındaki Polonya’da yaşayan bir Yahudi olmanın 
bu genişlikte önemli etkisi olmakla birlikte, asıl büyük rol 
aileye aittir. Rosa şanslı bir kadındır; ailesi ona çok şey 
vermiş, çocukluğunda sadece iyi yönde etkilenmiş, aile-
den kaynaklanan psikolojik sıkıntı ve gerginlikleri yıllarca 
taşımak zorunda kalmamıştır.

Rosa, 18 yaşındayken Zürih’e gider. O dönemde Zü-
rih tanınmış bir üniversite ve politik mülteci kentidir. 
Özellikle Rus sosyalistleri bu kentte bulunurlar. Aralarin-
da Plekhanov, Axelrod, Vera Zazuliç gibi isimler de vardır. 
Rosa üniversitenin önce zooloji bölümüne kaydolur. Daha 
sonra alanını değiştirecek, felsefe, ulusal ekonomi, tarih 
ve hukuk okuyacaktır. 1890’da Leo ile karşılaşır.

Leo, Wilna doğumludur ve zengin bir Yahudi aile-
sinden gelmektedir. Rosa’dan dört yaş büyüktür. Birkaç 
yıldan beri Yahudi işçi ve aydınlarının Çarlığa karşı ör-
gütlenmesinde aktif olarak çalışmaktadır ve ülke dışına 
çıkmak zorunda kalmıştır.

Polonya Krallığı Sosyal-Demokrat Partisi kurucula-
rı arasında yeralan Rosa, daha Zürih’te iken tanınmaya 
başlar. 1893’de bu kentte yapılan 3. Uluslararası Sosyalist 
İşçi Kongresi’ne katılır ve bir konuşma yapar. Rosa, Po-
lonyalı sosyalistlerin ülkenin bağımsızlığını değil, politik 
özgürlük istemelerini savunur. Asıl görev Polonya’nın ba-
ğımsızlığı değil, -Rusya işçileriyle birlikte- Çarlığın yıkıl-
masıdır. Polonya ve Rusya kapitalizmlerinin birleşikliğini 
bu tezinin temeli yapar. Yoğun politik uğraşı O’nun eğiti-
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mini engellemez. 1898’de doktorasını tamamlar. Tezinin 
konusu “Polonya’nın endüstriyel gelişimi“dir. Aynı yılın 
sonlarında August Bebel tarafından Dresden’de yayınla-
nan günlük bir işçi gazetesinin redaktörlüğünü üstlenme-
si için Almanya’ya çağrılır. Bir yabancı olarak Almanya’da 
politik faaliyet yürütmesi zor olacağından, Alman vatan-
daşlığına geçmek için bir Almanla sahte evlilik yapar. 
Aynı yıl Alman SPD’sinin Stutgart Kongresi’ne katılır ve 
orada bir konuşma yapar.

Rosa, kendi alanında dünyanın en büyük ve önemli 
partisi sayılan SPD içinde basın alanında hızla yükselir. 
Yazar bunun nedenini, parti basınında bilgili ve kişilikli 
kimse bulunmamasına bağlamaktadır.

Rosa, Clara Zetkin’le yakın arkadaş olur. Zetkin, 
1891’de sosyal-demokrat bir kadın gazetesi olan “Eşit-
lik“in kurucusudur. İki kadının dostluğu yıllarca sürer. 
Rosa 1899’da, Alman hareketi içinde kendisini iyice tanı-
tan “Sosyal Reform ya da Devrim“ kitabını yazar.

Bu arada parti anlayışı tartışması gündeme gelir. 
Rusya’da parti içindeki tartışma, Polonya sosyalistlerini 
ve Almanya’daki partiyi de yakından ilgilendirmektedir. 
Rosa, “Tatar marksistleri“ dediği Bolşeviklerin parti anla-
yışına açıkça karşı çıkar. O’na göre gerekli olan, Lenin’in 
savunduğu gibi profesyonel devrimcilerden oluşan katı 
merkezci bir parti değil; grupların birarada olduğu, çalı-
şan kitlelerin geniş partisidir. Parti disiplininin gönüllü 
olduğunu, bu nedenle de fabrika, kışla ve bürokrat disipli-
ninden ayrı bir özelliğe sahip olması gerektiğini savunur. 
Rosa’ya göre Leninist parti anlayışı; parti yaşamının öl-
mesi, kadroların ve parti organlarının merkez komitesi-
nin oyuncağı haline gelmesi demektir.

Tarihin Rosa’nın parti anlayışının daha doğru ol-
duğunu gösterdiği söylenir. Bu söylem yanıltıcıdır. Her 
dönemin özelliklerine göre tarihin birilerinin haklılığını 



Yazından Seçmeler 2 - 49 

gösterdiği savunulabilir. Bu anlamda Kautsky hatta Bers-
tein’in haklılığından bile söz edilebilir.

Bütün ülkeler ve dönemler için geçerli bir örgütlen-
me anlayışından söz edilemez. Rosa’nın parti içi demok-
rasiye yaptığı vurgu önemlidir, doğrudur da. Ne var ki, 
savunduğu türden bir kitle partisinin Çarlik Rusya’sında 
uygulanma şansı yoktu. Ya da böyle bir parti herşey yapa-
bilirdi, ama devrim yapamazdı.

Rosa, bu anlamda, tıpkı daha sonra Leninistlerin 
yapacağı gibi, ülkesindeki anlayışı genelleyerek her ülke 
için savunmaya çalışmıştır.

1905 önemli bir yıldır. Rusya’da devrim Alman sos-
yal-demokrasi içindeki farklılıkların da öne çıkmasını hız-
landırır. Rosa devrimi ve kitlesel grevin önemini savunur. 
Partinin Almanya’daki parlamentoya sıkışıp kalmaması 
gerektiğini, genel kitle grevini örgütlemeye yönelmesi ge-
rektiğini söyler. Burada Rosa’nın sonraki yıllarda da süre-
cek üçlü tutumu görülür:

Birincisi; kitlelerin eseri olarak devrimi savunmak. 
İkincisi; Bolşeviklere karşı olmak. Rosa parti anlayışları, 
ulusal sorundaki tutumları ve taktikleri yönünden Bolşe-
viklere karşıdır. Silahlı grupların örgütlenmesi ve silahlı 
ayaklanmaya hazırlığa karşı çıkar. Rosa için genel grev 
herşeydir. Üçüncüsü; Almanya’daki parti içinde Rus dev-
riminin bazı derslerini anlamamakta direnenleri şiddetle 
eleştirir.

Sendikalar ve partinin önemli bir bölümü Rosa’nın 
genel grev konusundaki görüşlerini yanlış bulur. Bu yıl-
larda August Bebel ile arasında şöyle bir konuşma geçer:

“Dikkat edin, Almanya’da devrim olduğunda Rosa 
sol’da ben ise sağ’da olacağım. Ama biz işleri karıştırma-
manız için sizleri asacağız.“ Rosa ise, “Kimin kimi asacağı 
belli olmaz“ diye yanıt verir. Konuşma son derece dostça 
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bir hava içinde geçse de, söylenenler açıktır.

Burada Rosa’nın önemli bir özelliği görülür: O, öğ-
renmesini bilen bir insandır. Marksisttir, ama ne öğreti-
nin lafızlarına ne şu veya bu otorite tarafından yapılmış 
çağdaş yorumuna bağlı kalır. Olayların her yeni görünü-
münü inceler ve bundan sonuçlar çıkarmaya çalışır. Rosa 
ile gizlice Varşova’da bulunduğu sırada karşılaşan Karl 
Radek anılarında O’nun bu özelliğinden söz eder. (Bu ara-
da belirtelim, Radek gibi Rus devriminin tanınmış isimle-
rinden ve Sovyet gizli polisi Çeka’nın kurucusu olan Fe-
liks Dzierzynski de Polonya partisindendir.)

Rosa’nın 1905/06 Rus devriminde kitle grevinin öne-
mi üzerinde özellikle durmasını örnek gösteren Radek, 
Rosa’nın dogmatik marksizmden uzak, “gerçekliğin bir 
öğrencisi“ olduğunu, marksizmi bir sonuç değil, yaşayan 
bir araştırma yöntemi olarak gördüğünü yazar.

Varşova’da 35. yaşgününde Leo ile birlikte tutukla-
nır. Kendisi bir süre sonra kefaletle bırakılacak, Leo ise 
partinin geri plandaki gerçek yöneticisi olduğundan ha-
piste kalacaktır.

1905/06 yılları Rosa’nın politik felsefesinin de şe-
killendiği yıllardır. Buna göre, sosyalist devrim bir azın-
lık devrimi olmamalıdır. 1906’da Lehçede yayınlanan bir 
broşüründe Rosa, Rus işçilerinden; Çarlık üzerinde zafer 
kazanmaları durumunda devletin demokratikleştirilme-
si programının sonuna kadar uygulanmasını istemelerini 
ve ardından iktidarı demokratik olarak seçilmiş bir yöne-
time devretmelerini ister. Rosa, Rusya’da iki nedenle ka-
pitalizmin ortadan kaldırılması olanağını görmemektedir:

Birincisi; işçi sınıfı demokratik yollarla iktidarda ka-
lamaz. İkincisi; burjuvazi politik kariyerine henüz yeni 
başlamaktadır.

Rosa, Avrupa’nın en önemli sosyal-demokrat partisi 
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içinde, Rus devriminin ve Polonya’daki sosyalist hareke-
tin de sorunlarıyla yakından ilgilenerek yıllarca kendine 
özgü bir çizgi oluşturmaya çalıştı. Bu amaçla çatışmadı-
ğı pek az kimse kaldı denilebilir. Teorik olarak oluşan bu 
çizgi pratikte yeterli karşılığını bulamayacaktır.

1907 başlarında Leo sekiz yıl zorunlu çalışma ceza-
sına çarptırılır. Birkaç ay sonra hapisten kaçar. Rosa bu 
sırada kendisinden oldukça küçük Kostja Zetkin’le (Clara 
Zetkin’in oğlu) birlikte yaşamaya başlamıştır.

Rosa, Clara Zetkin’le yakın arkadaşlığına karşın ka-
dın sorunu konusunda –katıldığı bazı toplantılar dışında- 
herhangi bir şey yapmamıştır. Bunu bir eksiklik olarak 
görmemek gerekir. Rosa kadın sorunuyla ilgilenmemiştir, 
ama yetenekli bir kadının kendi ayakları üzerinde dura-
rak neler yapabileceğini de tüm yaşamıyla göstermiştir. 
Bu anlamda, kadın sorunuyla ilgilenmeye fırsat bulama-
mış, ama kadın hareketinin en ileri taleplerini kendi ya-
şamında gerçekleştirmiştir.

Eylül 1910’da  Magdeburg’da yapılan ve yaklaşık 400 
delegenin 720 bin parti üyesini temsil ettiği kongrede, 
Rosa tam bir yenilgi alır. Parti yönetimi ve delegeler par-
lamentarizm dışında bir mücadele yoluna da yönelmeyi 
benimsemezler.

1912’de yapılan genel seçimlerde sosyal-demokrat-
lar oyların yüzde 29.4’ünü alarak 110 milletvekiliyle mec-
listeki en büyük grubu oluştururlar. Rosa’nın bu gücün 
sosyal reformizm için değil de devrimci bir parlamento 
çalışması için kullanılması yönünde yaptığı çağrı yankı 
bulmaz.

Rosa 1913’de “Sermaye Birikimi-Emperyalizmin 
Ekonomik Açıklanmasına Katkı“yı yazar. Burada Marks’ın 
sermayenin yeniden üretimini yeterince açıklayamadığı-
nı, sadece kapitalistler ve işçileri ele aldığını; oysa ki hal-
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kın üretime göre daha yavaş büyüyen tüketim kapasite-
sinin yaratacağı bunalımdan kurtulmak için kapitalizmin 
kapitalist olmayan alanlara ihtiyaç duyduğunu belirtir. 
Kitap olumlu ve olumsuz çeşitli tepkiler alır.

Ardından savaş gelir. Alman sosyal-demokrasisi ve 
Avrupa’daki sosyal-demokrat partilerin büyük bölümü 
savaş bütçelerinin onaylanması için onay verirler. İşçi 
sınıfı ve partileri tümüyle milliyetçiliğin etkisi altına gir-
mişlerdir. Rosa’nın karşı yöndeki çabaları sonuç vermez. 
Aslında sosyal-demokrasinin yıllardan beri düzen sınırla-
rı içinde mücadelenin ötesine geçmek istememesi, sosyal 
reformizmi dikkate alındığında, varılan yerde şaşılacak 
yan yoktur.

Savaş kredileriyle ilgili tartışmalar sırasında sağ ka-
nat sosyal-demokratlardan Philipp Scheidemann’ın 15 
Eylül 1913’de Rosa’ya söyledikleri aydınlatıcıdır:

“Biz kitleleri devrimci makaleler yazanlardan daha 
iyi tanıyoruz, ki bu makalelerle kitle eylemi yapılamaz.“

Rosa’nın partinin örgütsel yapısıyla doğrudan bağı 
olmadı. Parti yayınlarında etkindi, görüşleriyle tanınıyor-
du; Kautsky, Bebel gibi tanınmış sosyalistlerle polemikle-
ri vardı, ama sonuçta örgütlenmeyi yürüten, orada etkin 
olanlar başkalarıydı. Bir şeyi savunmakla o şeyin yapıl-
masını örgütlemek ve yapmak birbiriyle ilgili ama olduk-
ça ayrı şeylerdir. Örgütlenme konusunda deneyimli olan 
Leo’nun Almanya’da çalışmaya başlaması, birşeylerin de-
ğiştirilmesi için oldukça geç kalmış bir çabadır.

Partinin sol kanadı kendi içinde yaptığı toplantıda, 
partiden ayrılmamak ve parti içinde savaşa karşı müca-
dele etmek kararı alır. Ne var ki, Almanya’da artık “de-
mokrasi“ yoktur. Savaşa karşı yazıları, mitingleri hükü-
met tarafından engellenir. Milletvekili olan Liebknecht’in 
dokunulmazlığının olması hiçbir şeyi değiştirmez.
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Rosa kendi yolunda gitmekte ısrarlıdır. Savaş kre-
dilerinin reddedilmesi ve kitle eyleminin geliştirilmesi 
konusunda Lenin’le hemfikirdir. Yaşadışı örgütlenmeye 
yönelme, oportünizmden örgütsel olarak kopma ve em-
peryalist savaşın içsavaşa dönüştürülmesi konularında 
ise Lenin’den ayrıdır. Ayrılan iki sandalye arasında otur-
maya çalışmakta ısrar eden Rosa, sonunda yere düşecek-
tir.

İşçi sınıfının uluslararası çıkarları açısından savaş 
savunulabilir mi? Bugün bize savunulamaz gibi geliyor. 
Oysa ki, aynı dönemde Kautsky, işçi sınıfının uluslararası 
çıkarlarının Çarlık Rusya’sının yenilmesi ve yıkılmasında 
olduğunu savunabiliyordu. Almanya, Rusya’ya karşı da 
savaşıyordu.

Rosa ve yandaşları Spartaküs Grubu’nu kurarlar, 
ama çok geçmeden çoğu tutuklanır. SPD bir süre sonra 
sol muhalefeti bünyesinden atmaya karar verir.

Rusya’da Ekim devrimi… Hem Rosa hem de SPD bu 
devrimi selamlar. İlki devrim olduğu, ikincisi Doğu cephe-
sindeki savaşa son vereceği için. Böylece yenilmenin eşi-
ğindeki Almanya askerlerinin önemli bir bölümünü Batı 
cephesine kaydırabilecektir.

Rosa, Bolşevik yönetimin savaşı bitirmek için Al-
manya ile yapmak zorunda kaldığı şartları oldukça ağır 
Brest-Litowsk Antlaşması’nı şiddetle reddeder. Rosa için 
dünya devrimi dışında hiçbir çıkış yoktur ve bu nedenle 
devrimci savaştan yanadır. Dahası, bu Antlaşma ile Al-
man emperyalizmi kendi konumunu güçlendirmektedir, 
çünkü Doğu’daki savaşı kazanmış olmaktadır. Rosa’ya 
göre Rus devrimi ancak Alman devrimiyle kurtulabilir. 
“Devlet ve Devrim“den bilindiği gibi, Lenin de o sırada 
aynı düşüncededir. Sadece Rusya’daki devrimin gelece-
ğini Almanya’daki belirsiz bir olasılığa bağlamak isteme-
mektedir.
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Rosa, Eylül 1918’de “Rus Trajedisi“ adlı makalesini 
yazar. Ardından “Rus Devrimi Üzerine“ adlı broşürünü 
yazacaktır. Rosa devrime taraftar, Bolşeviklerin taktikleri-
ne karşıdır. Aslında karşı olduğu bu taktiğin o kadar temel 
yanlarıdır ki, genelde Bolşeviklere karşıdır da denilebilir.

Rosa, Bolşeviklerin Duma’yı feshetmelerine, 
Brest-Litovsk barışının ardından karşı eylemlere girişen 
sosyal devrimcileri tasfiyeye yönelmelerine, devrime ve/
veya devrimci hükümete karşı grupların demokratik hak-
larının kısıtlanmasına ve genel olarak kızıl teröre karşı 
çıkar. Rosa’ya göre, sosyalist devrimde bu tür yöntemle-
rin kullanılması, hedeflenen amaç iyi olsa bile, sosyalist 
fikirleri tahrip eden bir özellik taşımaktadır.

1918’de Almanya’da Kasım devrimi gelir. İşçiler ve 
askerler birkaç bölgede ayaklanıp, sovyetler kurarlar. 
Devrimin teorik önderi Rosa’dır. Güzel şeyler savunur, 
ama bunları nasıl yapacağını, kitlelerin bu doğrultuda na-
sıl kazanılabileceğini bilmemektedir. Kendiliğindenciliğe 
çok fazla umut bağlarlar, ama kitleler hiç de bekledikleri 
türden bir tepki göstermez. Rosa bir azınlığın sürüklediği 
devrimci sürece başından beri karşıdır. Çoğunluk ise bir 
türlü kazanılamaz.

30 Aralık 1918’de Almanya Komünist Partisi’ni ku-
rarlar. AKP, 19 Ocak 1919’da yapılan parlamento seçimle-
rine katılır. 14 milyon oy hakkına sahip kişiden yaklaşık 
yarısının katıldığı seçimlerde AKP, parlamentoya girecek 
sayıya bile ulaşamaz.

Durumunu sağlama alan karşı-devrimin saldırısı ge-
cikmez. İktidardaki SPD hükümeti devrimi ezer. Rosa ve 
Liebknecht 15 Ocak 1919 günü gözaltına alındıktan sonra 
öldürülürler.

Rosa’nın devrim tarihinde hakettiği ilgiyi görmediği 
söylenir. Bu, bir oranda doğrudur. Rosa’nın daima Lenin 
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ve Rus devrimiyle ilişkisi içinde değerlendirilmesi, O’na 
sosyalizm tarihinde hakettiğinden daha az yer verilme-
sine neden olmuştur. Rosa’nın görüşlerine ilgi özellikle 
1990 sonrasında arttı. Bunda leninist parti anlayışının 
varabileceği sonuçları önceden gören belirlemelerin payı 
büyüktür: Rosa’ya göre aşırı merkezci parti, toplumda ve 
partide canlı yaşamı söndürür. Sadece bir partinin üye-
lerine tanınan özgürlük –bunlar çok olsalar bile- özgür-
lük sayılmaz. Özgürlük daima başka türlü düşünenlerin 
özgürlüğü demektir. Bunu istemek “eşitçilik fanatizmi“ 
değildir. Özgürlük özel hak olmamalıdır, çünkü ancak bu 
şekilde özgürlük gerçek bir özgürlük olur ve etkisini ger-
çekten gösterir.

Rosa’ya göre Lenin-Troçki teorisiyle Kautsky’nin 
görüşleri demokrasi-diktatörlük ilişkisi konusunda aynı 
yanlışın iki ucudur. İki tarafın görüşü de gerçekte “dik-
tatörlük veya demokrasi“dir. Diktatörlükle demokrasiyi 
karşı karşıya koyarlar ve bir taraf demokrasiyi, öbür taraf 
diktatörlüğü alır. Rosa’ya göre her iki görüş de sosyalist 
politikaya aynı oranda uzaktır.

Rosa Luxemburg, sosyalizmde demokrasinin öne-
mini vurguladı. O’nun bu özelliği ne kadar belirtilse azdır. 
Yalnız burada önemli noktayı atlamamak gerekir: Rosa, 
görüşlerini dar çevrelerin dışında uygulayamamıştır. Ne 
SPD içinde ne de dışında anlamlı bir azınlık bile olama-
mıştır. Birçok marksist gibi Rosa da, eleştiride çok iyi, ama 
eleştirdiğinin yerine yeni bir şey koymada başarılı değil-
dir.

   

(*) Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 84, Eylül 1999 
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Anatomi Dersleri: Osmanlı Kültürü 

(Salı Toplantıları 93-94) Yapı Kredi Yayınları, 293 s.

Engin Erkiner

Burada sadece “Osmanlı Kimliği“ başlığını taşıyan 
ilk bölümle, “Osmanlı Dünyasında İnanc Bilgi İkilemi“ 
adlı altıncı bölüm üzerinde duracağız. İlk bölümde yera-
lan panele Edhem Eldem, Selim Deringil ve Taner Timur 
katılmış, Zafer Toprak paneli yönetmiş.

Konuşmaların çevresinde döndüğü soru şu: bir Os-
manlı Kimliği’nden söz etmek mümkün müdür, böyle bir 
kimlik var midir, varsa ne anlama gelir? Bir “Türk Kimliği“ 
gibi “Osmanlı Kimliği“nden söz edilemez. Bu anlamda bir 
“Osmanlı Kimliği“ yoktur. Bu nedenle, Osmanlı Kimliği’ni 
araştıran yazarlar –ki bunların arasında aynı adla bir ki-
tap yazan Taner Timur da var- ancak bu kimliğin küçük 
bir bölümüne, Osmanlı yönetici kesiminin kafa yapısına, 
devlet anlayışına, egemen ideolojiye eğilebilmiştir.

Neden “Türk Kimliği“ gibi  bir “Osmanlı Kimliği“ 
yok? Ulusal kimlik, burjuvazinin gelişmesiyle ortaya çık-
mış. Başlangıçta bu, açık milliyetçilik biçiminde. Her ül-
kede –yeterli veya yetersiz olarak. Özellikle ortak bir tarih 
ve dil temelinde bir aidiyet duygusu uyanıyor. Osmanlı’da 
böyle bir şey yok, yani bir Osmanlı milliyetçiliği hiç ol-
madı. İmparatorluğu bir arada tutabilmek için yönetici 
zümre tarafından, olmasına niyet edildi, ama olmadı. İm-
paratorluğun bünyesinde bulunan halklarda milliyetçilik 
geliştikçe, ortak bir kimlik değil, ayrılma, kendi devletini 
kurma olgusu ortaya çıktı. Bu nedenle tarihimizde Türk 
kimliğinin -dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin-  ortaya çık-
masına kadar, kaçınılmaz olarak ulusallıkla yakından il-
gili bir kimlikten söz etmek mümkün değildir.
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Osmanlıcılık, bu tutmayınca hiç olmazsa Müslüman 
halkları birlikte tutabilmek için gündeme gelen pan-isla-
mizm fazlasıyla genel, o dönem yükselen ulusal kimlik 
anlayışına hiç uymayan ve hayatta da karşılığı olmamış 
“kimlik“lerdir.

Kimlik herşeyi açıklamaz. “Türk Kimliği“ gibi bir “Os-
manlı Kimliği“nin olmaması, yönetici zümrenin zihniyeti-
nin araştırılmasını, Türk kimliği üzerinde Osmanlı’nın et-
kilerinin irdelenmesini dıştalamaz. Dahası, Osmanlı’nın 
bir kendine bakış tarzı vardır. Bunun, İmparatorluk’taki 
gerileme devriyle birlikte geçirdiği bir evrim, Batı’ya yö-
nelme, onu örnek alarak kendini yenileme çabası vardır. 
Buna egemen ideolojinin, devlet anlayışının evrimi de de-
nilebilir. “Osmanlı Kimliği“nin incelenmesinden bu olgu-
yu ve yaşadığı değişimin incelenmesini anlamak gerekir.

Edhem Eldem’in konuşmasında önemli bir bölüm, 
Osmanlı’yı bugünün sorunlarına ışık tutar ya da çözüm 
sunar yönünden ele alanların yanılgısına işaret ediyor. 
Diyor ki: “… ama Osmanlı’da kozmopolit demek bana 
biraz yanlış geliyor. Birçok grubun birlikte yaşamasıyla, 
doğrudan doğruya etkileşimin içinde beraber yaşamaları 
arasında büyük fark var ve kozmopolitizmle benim ara-
yacağım bir etkileşimin sonucunda ortak bir kültür, belirli 
bir özgünlük taşıyan ve sentetik bir yapıya sahip kültürün 
ortaya çıkmasıdır ve bunu 19. ve 20. yüzyılda göremiyo-
rum.“

Osmanlı’da çok sayıda halkın yüzyıllar boyunca bir-
likte yaşaması bugün açısından fazla anlam taşımıyor, 
çünkü içiçe geçme, kaynaşma oranı oldukça zayıf. En 
başta din engeli var, ki o dönemde insan gruplarını kendi-
lerini milliyetlerinden çok dinleriyle tanımlıyorlar. Ardın-
dan Batı’da burjuvazinin yükselmesinin etkisiyle birlikte 
öncelikle milliyete göre kendini tanımlama geliyor. Ayrı-
ca, geçmişte birlikte yaşamaya karşın pek az karışmakta 
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iletişim olanaklarının çok sınırlı olmasının da payı var. 
Sorunların, kimliklerin ve tarihlerin bu kadar çeşitlenmiş 
olduğu bir dünyada Osmanlı türü birarada yaşama artık 
mümkün değildir.

“Osmanlı Kimliği“nden söz edilirken, devletle halk 
arasındaki büyük uçuruma da dikkat etmek gerekir. Şöyle 
ki: halk çokdinli, çokkültürlüdür, aralarında fazla bir ka-
rışma olmasa da birlikte yaşamaktadırlar; devletse böyle 
değildir. Osmanlı devletinin kimliği halka göre oldukça 
tekyanlıdır. Tabandaki çok değişik unsurların devlette 
birlikte yaşaması söz konusu değildir.

Selim Deringil, kendisine yöneltilen bir soru üzeri-
ne, Türk kimliği ve kültürü için önemli bir noktaya işaret 
ediyor: “… burada bir algılama kopukluğu, kendisi ve kar-
şısındaki ilişkiyi anlama ve yorumlama konusunda Os-
manlıların, hâtta bugünkü Türkiye’nin bile ciddi bir eksiği 
vardır. Tarih bölümünde öğrenciler ile diyaloğumuzda ar-
kadaşlara sürekli Türkiye dışındaki konularda çalışmaları 
konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Bu konuda çok ba-
şarılı olamıyoruz. Çünkü herkes Türkiye üzerine çalışmak 
istiyor. Bugün Türkiye’de Rusya tarihi üzerine sanırım bir 
tek İlber Ortaylı çalışmış.“

İnanılması zor, ama gerçek. 600 yıldan biraz fazla 
sürmüş bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Cumhuriyet 
Türkiyesi ilk dönemlerde aksini iddia etse, Osmanlı’dan 
önemli bir kopuş yaşanmış olsa bile, yeni devlet üzerin-
de geçmişin önemli etkisinin bulunmaması mümkün de-
ğil. Türkiye bir dönem ayakta kalma, kendini düzenleme 
savaşı vermiş, sonra, özellikle 1990’dan sonra, zaten hiç 
yokolmamış olan imparatorluk özlemi yeniden, günün 
koşullarına göre değişik biçimde, gündeme gelmiş. “Ad-
riyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan Türk dünyası“ bu 
demek. Ne var ki, bu imparatorluk özleminin askeri güç 
-bu yetmediği durumlarda güçlü olanın gölgesinde yürü-
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mekten- başka bir dayanağı yok. Bilgi olarak neredeyse 
hiçbir dayanağı yok.

Osmanlı yıllarca Ruslarla çatışmış, ardından Türki-
ye, bu kez Sovyetler Birliği ile, Batı’nın ileri karakolu ol-
ması nedeniyle sürekli çelişki yaşamış, ama bu ülkede 
Rus tarihini incelemiş olan neredeyse yok. Onu bıraka-
lım; yıllarca içiçe yasadigimiz Yunanlıların, Ermenilerin, 
Arapların ya da çeşitli Balkan halklarının tarihini incele-
miş miyiz? Hayır! Osmanlı’da yıllar boyunca ileri boyut-
larda kendini beğenmişlik ve dışa kapalılık var. Açıldık-
larında artık çok geç olmuş ve o kadar geri kalmışlar ki, 
taklitçilikten başka açılma yolu da bulamamışlar. Sonra, 
cumhuriyet dönemiyle birlikte bu çöküntüden çıkış çaba-
sı gelmiş. Anadolu, Osmanlı’nın en fazla ihmal ettiği yer. 
Atatürk’ün deyimiyle “geriye harabezar kalmış“. “Her ta-
rafta baykuşlar ötüyor“ diye ekliyor. Ne var ki, bu kurtuluş 
çabasında seçilen kestirme yol, sosyal olgularla ilgisi ol-
mayan kurmay subay kafası yolu, yeni ve önemli sorunla-
ra neden olmuş. Tarihimiz reddedilmiş, yerine uydurma 
bir tarih almış. Bugünün Türkiyesinde bir üniversitede 
tarih bölümündeki öğrencilerin –tersi yöndeki telkinlere 
karşın- Türkiye üzerine çalışmak istemeleri doğal. Bilinçli 
ya da bilinçsiz bir eksikliği hissediyorlar: kendi tarihimizi 
bile doğru dürüst bilmiyoruz. Bu durumda, başka ülkele-
rin tarihini araştırmaya yönelik ilgi elbette çok az olur.

İnanılması zor, ama gerçek, Osmanlı tarihini en iyi 
bilenler yabancılar; Fransızlar, Almanlar, İngilizler. Kuş-
kusuz onları motive eden önemli bir sömürgecilik olgusu 
var, ama neden ne olursa olsun, tarihte önemli etkileri 
olan bir halkın, Anadolu Türklerinin, kendi tarihlerini bile 
bildikleri söylenemez. Üniversite öğrenimi görmüş olan-
lar bile bilmiyorlar. Kendi tarihini bilmeyen başka neyi 
bilebilir ki?

“Osmanlı dünyasında inanç bilgi ikilemi“ paneline 
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katılanlar ise Ekrem Işın, Halil Berktay ve Süleyman Hayri 
Bolay. Yönetici yine Zafer Toprak. Yerimizin azlığı nede-
niyle bu uzun ve önemli panelde sadece iki nokta üzerin-
de durabileceğiz.

İlki; Süleyman Hayri Bolay’ın konuşmasında ifade-
sini bulan ve Osmanlı’ya Türk-İslam sentezi açısından 
bakan yaklaşımın masalcı karakteridir. Bolay; Osmanlı-
ların bilime büyük önem verdiklerini söyledikten sonra, 
Batı’daki din-bilim çatışmasının Osmanlı’da olmadığını 
çünkü din ve bilim adamının aynı kişi olduğunu söylüyor. 
Şöyle diyor: “Farabî’ye İbn-i Sîna’ya, Birunî’ye, Gazalî’ye 
bakın; bunlar yedi sekiz yaşında hafız olmuşlar, İslami 
ilimleri bitirmişler, sonra diğer dallara geçmişlerdir. Os-
manlı’da da bu böyledir. Medreseler böyle yetiştiriyor. 
Ondan sonra matematiğe, şuna buna, neye meyli varsa 
öyle gidiyor. Hepsinin kaynağı da Kur’an’dır ve birleştiri-
cilik de oradan gelmektedir.“

Bolay, Osmanlılar’ın bazı buluşlarda Batı’dan ne 
kadar ileri olduklarını da örneklerle gösteriyor. Peki, Os-
manlı sonunda neden bu duruma düştü; eğitimsizlik, an-
layış eksikliği, dış müdahaleler gibi açıklayıcılığı olmayan 
cevaplar veriyor.

Bugün de dine inanan bilim adamları var, ama 
din-bilim arasındaki bugünkü ilişki birkaç yüzyıl önce-
sindekinden oldukça farklıdir. Bugün dine inanarak ileri 
düzeyde bilimsel çalışma yapılabilir, çünkü din –özellik-
le de Hıristiyanlık- eskisine göre oldukça geri çekilmiştir, 
bilime karışmamaya, onunla çatışmaya girmemeye özel-
likle dikkat etmektedir. Din –Bertrand Russel’in belirttiği 
gibi- tarihi boyunca bilimle girdiği bütün çatışmaları kay-
betmiştir. O nedenle, olabildiğince genel açıklamalarla 
yetinmekte, bilimin dünyasına girecek kadar somut açık-
lamalara kalkışmamaktadır.

Birkaç yüzyıl önce böyle değildi. Müslümanlığa göre 
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insan yaşamına daha az karışan Hıristiyanlık bile çokşeyi 
açıklayabileceğini iddia eder, kendi gerçeklerini dayatır, 
bunları yalanlayan bilim insanlarına da saldırırdı. En ünlü 
örnek Galile’dir, başkaları da vardır. Bu nedenle, birkaç 
yüzyıl önce, Kur’an’a veya başka bir kitaba bağlı kalarak 
gerçek bilim yapılamazdi. O zaman da bilim insanları tan-
rıya inanabilirdi, bu onların çalışmasını engellemezdi. Bo-
lay’ın örneğinde sözkonusu olan tanrıya inanmak değil, 
dine bağlı olmaktır. Böyle bir zihniyetle bilim yapılamaz, 
ne dün ne de bugün. Olsa olsa elementler tablosunun 
Kur’an’da olduğunu göstermek gibi saçmalıklarla uğraşı-
lır. 

Önemli bir olgu daha var: Osmanlılarda oldukça zeki 
ve yaratıcı insanlar vardı, bunlar –bir oranda- padişahlar 
tarafından da desteklendi. Ne var ki, buluşlar onlara ih-
tiyaç duyan bir toplumsal ortam olmadıkça fazla anlam 
taşımazlar. Tekstille ilgili buluşların sanayi devriminden 
çok önce yapıldığı söylenir. Onları üretime uygulayacak 
bir ortam olmadığı için unutulup gitmişlerdir. Bu tür unu-
tulmalar Osmanlı’ya özgü değildir. Osmanlı’da burjuvazi 
gelişemedi. Kapitalizm öncesi üretim biçimlerinden hiç-
birisi ileri buluşları değerlendirebilecek durumda değildir. 
Bu tür buluşlar olsa olsa fantastik bir eğlence olurlar. Ara-
dan bunca yıl geçtikten sonra bile bu olguyu anlamayan 
Türk-İslam sentezcileri de başka bir fantastik olaydır.

Panele katılan Halil Berktay’ın önemli bir konuş-
ması var. Bir yerde şöyle diyor: “Ben burada hiç Avrupa 
ile karşılaştırmayacağım. Türklerin İslam kültür dairesi 
içindeki konumları, diğer İslami topluluklar ve toplum-
larla beraber düşünüldüğünde dahi, ilim ve fikir insanları 
olmaları üstün yanları asla ve asla değildir. Bu anlamda 
Arap, Acem ve diger Osmanlı dışı İslam toplumları her za-
man –Türkler hiç ilim ve fikir adamı yetiştirmemiştir de-
miyorum ama- fark atmıştır Osmanlı’ya. Türklerin, İslam 
kültür dairesi ve uygarlıkları içindeki özel yeteneklerinin, 
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katkılarının dikkatli bir tahlili yapılacaksa, bu öncelikle, 
askeri ve siyasi organizasyon yetenekleri alanında yapı-
lacaktır.“

Burada, konunun özüyle ilgili olmayan, Arapların 
Osmanlı dışı olduğu yanlışını düzeltmek gerek. Osman-
lı’ya benzer bir durum şimdi de var. Türk İslamcıları öz-
gün bir düşünür çıkaramadılar. Aynı solda olduğu gibi İs-
lamcı kesimde de alıntıcılık ve çeviri yapıtlara dayanmak 
esastır. Mevdudi, Seyyid Kutub, Ali Şeriati; hiçbirisi Türk 
değil. Irkçı milliyetçiler, konumları gereği sadece Türk’e 
dayanmak zorunda olduklarından fikir ve özgünlük dü-
zeyleri daha da geridir.

Halil Berktay, Türklerle Ortaçağ Hıristiyan dünyası-
nın Normanları arasında ilginç bir karşılaştırma yapıyor. 
“Gene, Normanlarla Türkler arasında ortak bir yan ’Ko-
optasyon’ ustalığıdır. Kendileri o kadar fazla ilim, fikir 
adamı, yaratıcı, sanatçı vs. değillerdir, ama çeşitli ilim, 
fikir, sanat vs. adamlarını, o günün koşullarında sarayın 
çevresinde toplamakta, gittikleri ülkelerden zanaatkârla-
rı, sanatçıları, ilim adamlarını getirmekte, onları derece 
derece çeşitli zamanlarda Osmanlı elitine dahil etmekte 
çok büyük ustalık göstermektedirler.“

Berktay’ın üzerinde durduğu diğer konular –bilinen- 
ama önemli şeyler: Osmanlı’nın dinsel hoşgörüsü özellik-
le kuruluş döneminde geçerlidir. Bu hoşgörü, Osmanlı’nın 
özellikle Balkanlar’da yayılmasında önemli rol oynamış-
tır. Ne var ki, Osmanlı’nın Safevilerle komşu olması, İslam 
dinindeki mezheplerin politik mücadele araçları haline 
gelmesi, bu hoşgörüyü bitirmiştir. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun kurulmasında önemli yeri olan Alevilerin, Yavuz 
döneminden başlayarak katledilmesi gündeme gelir. Bir 
diğer önemli konu, Osmanlı’nın esas olarak Balkanlar’da 
kurulmuş bir devlet olmasıdır. 1402 Ankara Savaşı yenil-
gisinden sonra Anadolu tümden yitirilmiş, ama Osmanli 
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Devleti özellikle Balkanlar’daki gücü sayesinde kendini 
toparlamıştır. Türkiye’nin Balkanlar’a bugünkü yoğun il-
gisinin tarihsel temeli budur.

“Anatomi Dersleri: Osmanlı Kültürü“ okunup, üze-
rinde düşünülmesi gereken bir kitap.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 86, 1999
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Değişimin Diyalektiği ve Devrim

Marksizm Üstüne Yeni Düşünceler, Server Tanilli, 
Adam Yayınları, 291 s., 2001 

Engin Erkiner

Kitabın öncelikle kapağı dikkatimizi çekiyor. Her ta-
rafı kaplayan bir Marx değil, yüzünün yarısı ön kapakta 
görünen, ama kitabın sırtını ve arka kapağın küçük bir 
bölümünü de kaplayan bir Marx. Kitabı okuduktan sonra 
kapağı daha iyi değerlendirebiliyorsunuz: Konuyla ilgi-
li birçok yapıtta rastladığımız gibi, herşeyi belirleyen bir 
marksizm değil, geri planda duran ama etkisini her yana 
yayan bir marksizm. Kapak tasarımını yapan Zeynep Ar-
dağ da böyle mi düşünmüştür, bilmiyorum, ama kapak, 
içeriğe uygun düşmüş.

Yıllar önce Andre Gide’nin –şimdi kelimesi kelime-
sine hatırlayamadığım- bir belirlemesini okumuştum. İyi 
kitapların, eleştiricinin kendi düşüncelerini ortaya koy-
ması için de olanak sağladığından söz ediyordu. “Değişi-
min Diyalektiği ve Devrim“ bu kapsamda ele alınabilecek 
bir kitap. Tanilli’nin önceki kitapları gibi oldukça geniş bir 
içeriğe sahip: marksizmin sorunlarından küreselleşmeye, 
devrim anlayışından enternasyonalizme, ulusal sorun-
dan feminizme, sosyal demokrasinin yaşadığı sorunlar-
dan sosyal devletin bunalımına kadar birçok konuyu içe-
riyor kitap. Bir tanıtım yazısında bu kadar geniş bir alanı 
kapsamak mümkün olmadığından, daha çok genelin üze-
rinde durulmaya çalışılacaktır.

Tanilli’nin kitabı önemlidir; önemi, içinde şu veya 
bu konuda ne denildiğinden çok, genel olarak ne söylenil-
meye çalışıldığı noktasında yoğunlaşmaktadır.   

Tanilli, “Önsöz“de şunları söylüyor:
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“Marx’ı yeniden okumak zorunlu; ama hangi göz-
lüklerle?

Çünkü, onun söylediklerini sıradan tekrarlamayı aş-
mıştır işler, böylesi bir davranış olsa olsa –çoğu terörist- 
zibidi grupçukların marifeti olabilir.“

Bu belirlemeye katılmak mümkün değil. Sadece 
Türkiye’de değil başka birçok ülkede de Marx’ı aynen 
tekrarlayan birçok politik parti, hareket ya da grup var. 
Tanilli’nin sözünü ettiği gruplar aslında “Marx’ı sıradan 
tekrarlayanlar“ kategorisine girmezler. Onlar marksizmin 
arkasına eklemeler yaparlar: marksizm-leninizm veya 
daha da uzatarak “Mao Zedung düşüncesi“, arada Stalin’in 
adı da sık sık zikredilir. Gerçekte “sıradan tekrarlama“ ko-
nusunda durum hayli karışıktır. Şöyle ki: Menşevikler ve 
Kautsky’nin Lenin’e göre “marksizmin sıradan tekrarcısı“ 
oldukları söylenebilir. Lenin, marksizmi Çarlık Rusya’sı 
ve dünyanın koşullarına yaratıcı biçimde uygulamış ve 
Bolşevik devrimin gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Bu-
nun tersinin doğru olduğunu savunanlar da vardır: Evet, 
20. yüzyılın başlarında Lenin’in haklı olduğu sanılmıştır, 
ama yüzyıl sonunda hiç de öyle olmadığı ortaya çıkmış-
tır. Rusya halkının demokrasi geleneğinin olmaması, Sov-
yet sosyalizminin demokratik yönden eksik kalmasının 
önemli nedenlerinden birisi olmuş ve 1991 yılında SSCB 
sona ermiştir. Hangisi haklıdır; Lenin mi, yoksa Rusya’da 
sosyalizmin kurulamayacağını söyleyen Kautsky mi?

Sosyalizmin bir bölgede değil de ancak dünya ge-
nelinde kurulabileceğini söyleyenler de marksizmin tek-
rarcısıdırlar. Bunların en tanınmışı Troçki’dir. Tek ülke-
de devrim yapılabileceğini, ama devrimin yayılamaması 
durumunda yenilginin kaçınılmaz olduğunu yıllar önce 
söylemiştir. Buradan hareketle, tek ülkede sosyaliz-
min kurulabileceğini savunan Stalin’e göre, Troçki haklı 
mı çıkmıştır? Eğer Kautsky ve Troçki’ye hak veriyorsak, 
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marksizmin tekrarcılarının tarihsel olarak daha haklı 
çıktıklarını da belirtmemiz gerekir. Gerek Lenin gerekse 
de Stalin’in yaptıkları, marksist teoride belirlenenlerden 
önemli farklılıklar içerir. Görüşlerine hak verelim ya da 
vermeyelim, her ikisi de teoriyi yaratıcı biçimde uygula-
mıştır.  

Tanilli’nin kitabının önemi, öncelikle insanları dü-
şünmeye çağırmasından ve yazarın marksizm ve dün-
yanın bugünkü durumu üzerinde düşüncelerini ortaya 
koymasından geliyor. “Bunda önemli olan ne var?“ diye 
sorulabilir; piyasa böylesi yayınlarla dolu. Ne var ki, bu 
yayınları bırakın okumayı, içlerini şöyle bir karıştırmak 
bile büyük sabır istiyor. Bir sürü alıntı ya da klasikler-
deki cümlelerin değişik türde tekrarlanması dışında bir 
içeriğe sahip değiller. Bir de bildiğimiz sözler; görünürde 
açıklayıcı, özünde ise hiçbir şey söylemeyen saptamalar: 
“Sosyalizmin taşıdığı eksiklerin sorumlusu kapitalizmdir. 
Sosyalizmi çok sıkıştırdılar, zorladılar ve önemli eksiklik-
lerin ortaya çıkmasına neden oldular.“ Kapitalizm herhal-
de böyle yapacaktı, sınıf düşmanına karşı başka ne yap-
ması beklenebilirdi?

Bir başka saptama; sosyalizmin geri bir ülkede ku-
rulması nedeniyle başarılı olamadığını söyler. Sosyalizm, 
gelişmiş kapitalist ülke veya ülkelerde kurulabilseydi 
eğer, başarılı olurdu.

Bu da gerçekten “büyük“ bir saptama. Olanı bir kena-
ra atıyor ve hiçbir şey söylemiyor. Tarihte filanca önemli 
olay şöyle değil de böyle olsaydı saptamasından hareketle 
varsayımlara yönelmek yanlış bir tutumdur.

Marksizm, tarihe ve tarihselliğe büyük önem verir. 
Ne var ki, günümüz marksistleri tarihle ilişkilerini genel-
likle yanlış kurmaktadırlar. Dahası, bir bölümünün tarih-
ten koptuğu bile söylenebilir. Bu kopuş kendisini iki türlü 
gösterir:
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Birincisi; düşünülebilecek başka her konuda geliş-
menin tarihini, pratiğin ortaya çıkardığı sonuçları dikkate 
alırlar, marksizm konusunda ise almazlar. Dünyanın altı-
da birini sonra da üçte birini kaplayan ve Doğu Avrupa’da 
yaklaşık 35, SSCB’de 74 yıl süren uygulamanın, teorinin 
hayata geçirilmesinin ardından, bu süreci yok saymak 
ve sanki bu tarih hiç yaşanmamış gibi “Marx’a dönmek“ 
mümkün müdür? Böyle bir dönüş, en başta marksizmin 
kendisine ters olmaz mı?

Hata kişilerden, özellikle Stalin’den mi kaynaklandı? 
Bir marksistin bu soruyu olumlu yanıtlamaması gerekir. 
Marksizm, tarihteki büyük olayları kişilerin tutumlarına 
bağlamaz. Kişiler önemlidir, durumu daha iyi ya da kötü 
yapabilirler –Stalin de tutumuyla zor bir dönemi iyice 
zorlaştırmıştır- ama tarihteki önemli gelişmeler kişilerle 
açıklanamazlar. SSCB’deki sosyalizmin eksiklik ve aksak-
lıklarının sorumluluğunu esas olarak Stalin’e yüklemek, 
marksizmin her olguyu ilişkileri ve bütünselliği içinde ele 
almayı savunan yöntemine de terstir. Stalin çok sayıda 
komünistin öldürülmesinin politik sorumluluğunu taşı-
maktadır; ama unutulmaması gerekir ki, nazileri yenen 
asıl güç SSCB’dir ve 1930’lu yıllardaki büyük sanayileşme 
hamlesi olmasaydı eğer, böyle bir zafer de mümkün ol-
mazdı. Yine o çok pahalıya malolmuş sanayileşme ham-
lesidir ki, SSCB’nin uzay çalışmaları konusunda ABD’den 
önde olmasını sağlamıştır.

Geçtigimiz günlerde 53.sü yapılan Frankfurt Kitap 
Fuarı’nda radikal bir islamcı ile tartışıyorduk. Onun id-
diasına göre, İslam mükemmel bir öğretiydi, ama kötü 
yöneticilerin elinde bu öğreti hayata uygulanamamıştı. 
Peygamberin dönemi olan “Asr-ı Saadet“ dışında İslam 
sürekli bölünmüş ve hayata gereğince geçirilmemişti. Ha-
life başa geçince (kendisi Cemalettin Kaplan taraftarıydı) 
bu durum sona erecekti.
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Kendisine böyle bir gerekçelendirmenin sosyalizm 
ve liberalizm için de geçerli olduğunu anlatmaya çalıştım. 
Teori iyiydi, ama pratikte kötü uygulanmıştı. Gerçekten 
de liberalizm teoride son derece iyidir. “Bırakınız yapsın-
lar, bırakınız geçsinler“ anlayışı sonuçta herkesin refah 
düzeyinin yükselmesini sağlayacaktır; ne ki, pratikte hiç 
de böyle olmadığı görülmüştür. Marksizm, liberalizmi de-
ğerlendirirken, onu sadece teorik olarak almaz, pratiğin 
teoriye hiç ama hiç uymayan yanlarıyla birlikte değer-
lendirir. Marksistler bunu büyük hoşnutlukla yaparlar, 
ama aynı şeyi kendilerine yönelik olarak uygulamazlar. 
Oysa ki, gerçek bir marksist, marksizmin de marksizmi-
ni yapabilmeli, marksizmi bir marksistin yaklaşımıyla 
eleştirebilmelidir. Bunu yapmak teorik olarak o kadar da 
zor değildir; zorluk, marksizmin de tarihselliğinin kabul 
edilmek zorunda kalınmasından, teoriye pratik arasında 
ortaya çıkan büyük uyumsuzluluğu kişilere bağlamadan 
açıklamaya yönelmekten gelmektedir. Marksistler, en 
başta kendileriyle karşılaşmaktan çekindikleri için, bunu 
yapmaktan ısrarla kaçınıyorlar. Marksizmi tarihin dışında 
bırakıyorlar. Bu nedenle, günümüzdeki birçok marksistin 
gerçekte anti-marksist olduğunu söylemek mümkündür.

Birçok marksistin tarihle yaşadığı ikinci sorun; bu 
tarihin yaklaşık 20-30 yıl öncesinde durmuş olmasından 
kaynaklanır. Günümüzde sosyalist mücadelenin sorunla-
rıyla ilgili birçok kitap, ağırlığı günümüze değil, geçmişe 
vermektedir. Analizler, sorunlara yaklaşımlar hep geçmiş 
kaynaklıdır; bunların üzerine –deyim yerindeyse “küre-
selleşme cilası“ çekilir. “Emperyalizmin son aşaması kü-
reselleşmedir, ona karşı mücadele edilmesi gerekir.“ Bu 
kadar!

Yaşam somuttur, teori de yaşanılan somutu önemle 
dikkate almak, kendini onun üzerinde kurmak ya da ye-
niden şekillendirmek zorundadır. Tarihle ilişkisini yanlış 
kuran, tarihten kopan ya da yanlış bir tarihsellik anlayı-
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şına sahip olan birçok marksist ise alabildiğine soyuttur. 
Dedik ya, kendilerini en fazla marksist sananlar gerçek-
te anti-marksisttirler. İşin ilginç yani, öyle olmadıklarını 
sanmalarıdır. Bu “marksistler“in de marksizmini yapmak, 
hangi ekonomik, politik ve sosyal koşullar nedeniyle nis-
peten uzun süredir bu konumda olduklarını incelemek 
oldukça ilginç –ve yararlı- olur.

“Değişimin Diyalektiği ve Devrim“, seçenek getiren 
bir kitap. Bunların arasında katıldıklarımız ve katılmadık-
larımız olabilir, önemli olan bugünün dünyasının anali-
zinden seçenekler üretmektir. Bu, sosyalistlerin yıllardan 
beri neredeyse unuttukları bir olgudur. Sosyalistler –hele 
hele marksistler- son derece iyi birer eleştirmendirler. Bu 
eleştirinin tarih boyunca bir, yakın zamanda ise iki handi-
kapı olmuştur. Marksist kapitalizm eleştirisinin en önem-
li handikapı, eleştirideki yetkinliği, seçenek üretmek hele 
de uygulamakta gösterememesidir. Son yıllarda buna 
ikinci bir eksiklik daha eklendi: Seçeneklerde geçmişe 
takılıp kalmak; devrim, Sovyet devrimi gibi; kalkınma 
1930’lu yıllardaki gibi… Eleştirmek, sürekli eleştirmek, 
ama bunun ötesinde birşey üretememek ve sonuçta da 
kaçınılmaz olarak karşı tarafın işine yaramak, onun bazı 
noktalardan kendini düzeltmesi doğrultusunda uyarıcı 
olmak. Kapitalizmin akıllı temsilcilerinin sosyalistlerin 
ne söylediğini sürekli izlemeleri bu nedenledir.

Marksizm, kapitalizmin analizinde önemli bir işlev 
taşır. Kapitalizmin kültürel özellikleri toplumsal yapıyı 
gittikçe artan oranda etkilediğinden, marksizmin ayrıntılı 
bir kapitalizm analizi için yeterli olacağı söylenemez; ama 
marksizmin tümüyle dışında durarak kapitalizmi anlaya-
bilmek mümkün değildir. Ne var ki, marksizmi önemli 
kılan esas olarak kapitalizm analizi değildir; öyle olsaydı 
kapitalizme karşı değil, yararlı olurdu. Marksizme özünü 
veren, kapitalizmden sosyalizm ve komünizme geçiştir; 
bunun kaçınılmazlığının formüle edilmesidir.
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Marksist sosyalizm teorisinin başarısızlığı,  bu ne-
denle, marksizmin inandırıcılığı ve yaygınlığından çok 
şey götürmüştür. Burada, “teori doğruydu, ama insanlar 
onu iyi uygulayamadılar“ ya da “teori kendisinin öngör-
düğü değil de bambaşka koşullarda uygulanmak zorunda 
kaldı“ gibi “açıklamalar“ hiçbir anlam taşımaz. Önceden 
belirtildiği gibi, benzer gerekçeler başka büyük teoriler 
için de ileri sürülebilir.

Yazın’ın önceki sayısında yer alan “Marksizm ya 
da geçmisi olanın geleceği olamaz“ yazısında işlenilen 
bir konuya burada yeniden dönmekte yarar var (bu yazı 
sonraki sayfalarda yer almaktadır): Marksizmin özü diya-
lektik maddecilik midir, ya da diyalektik maddeciliği sa-
vunmak için mutlaka marksist olmak mı gerekir? Yüz yıl 
önce böyle olabilir, ama uzun zamandan beri diyalektik 
maddecilik sadece marksizme ait değildir, yaygın biçim-
de kullanılmaktadır. Dahası, kapitalizmin analizine uy-
gulanan diyalektik maddeci yöntem, sosyalizmin zorunlu 
olduğunu göstermez.

Bilim insanlarından ekonomicilere, şirket yönetici-
lerinden çeşitli görüşlerdeki politikacılara kadar etkin ve 
geniş bir çevre tarafından kullanılan diyalektik maddeci 
yöntemi marksizme özgü sayılmaz.

Diyalektik maddeciliğe yaptığı vurgu konusunda Ta-
nilli’ye katılmamakla birlikte, işçi sınıfının bugünkü rolü 
konusunda kendisine katılıyorum. Bu sınıf, gelişmiş kapi-
talist ülkelerde bile artık önemli toplumsal dönüşümlerin 
ve sosyalizmin kuruluşunun motor gücü değildir. Gerçek-
te bu yeni bir olgu da değil, en az 20 yıldır böyledir.

Burada sözü edilen tek tek ülkelerdeki işçi sınıfı ha-
reketidir; birleşik bir hareket, kısa ve özgül bazı dönemler 
dışında hiç olmamıştır. “Uluslararası işçi sınıfı“ olarak ni-
telendirilebilecek bir özne hiç olmamıştır.
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Burada önemli bir soruya geliyoruz: Marksizmin 
Marx-Engels ve Lenin’den ibaret olmadığını, bunları yine-
lemenin ancak çözümsüzlük üreteceğini bilen, onlardan 
sonraki kuramcıların yapıtlarını da değerlendiren, günü-
müz dünyasının özelliklerini yakından izleyen insanlar 
–Tanilli de bunlara dahildir- sonuçta neden marksizmde 
ısrar ediyorlar? Şunu söylemek abartı olmayacaktır: “De-
ğişimin Diyalektiği ve Devrim“i okuduktan sonra kitabı 
kapatıp düşünen bir insan, kullanılan marksizm söylemi-
ne rağmen geriye marksizmden fazla bir şey kalmadığı 
duygusuna kapılacaktır. Üstelik bu, gercekçi bir duygu-
dur. Marksizm her türlü yoruma uygun bir teori değildir, 
onun kilit noktaları vardır. İşçi sınıfının sosyalizm müca-
delesinde temel güç olamayacağını söylediğinizde, geriye 
yine önemli bir teori kalır, ama buna marksizm demek 
uygun değildir. Benzer bir değerlendirme “küresel dev-
rim“ için de yapılabilir. Böyle bir devrim bugünün koşul-
larında mümkün değil ve belki de hiçbir zaman mümkün 
olmayacak ve sosyalizm, güçlü bir kapitalizmle birlikte 
yaşamak zorunda kalacak. Bu durumda “yaşayacak sos-
yalizm“, marksist sosyalizm teorisinden önemli farklılık-
lar içerecektir. Bu teoriyi yine de marksizm olarak adlan-
dırmak doğru mudur?

Kitaptaki bir yanlışı düzelterek devam edelim: “Al-
man Sosyal Demokrat Parti’nin ideologlarından Andre 
Brie…“ (s.82). A. Brie, Almanya’daki Demokratik Sosya-
lizm Partisi’nin (PDS) tanınmış kişilerinden biridir. Parti 
içindeki yeni program tartışmasında –kendisinin de için-
de bulunduğu grubun- önerisi “sosyalist ama marksist 
olmayan“ bir programdır. Bir değerlendirmeye göre, bu 
öneri, sosyal demokrasinin eski yıllarının özelliklerini ta-
şımaktadır. Kendilerine göre ise, sosyal demokrasiyi ol-
dukça değişmiş durumdadır; dahası, dünyanın en büyük 
sosyal demokrat partisine sahip olan bir ülkede benzeri 
yeni bir partiye de yer yoktur. Kısacası, sosyal demokrat 
olarak tanımlanmayı kabul etmemektedir.
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Andre Brie’nin kardeşi olan ve aynı program öne-
risinin savunucuları arasında yer alan Michael Brie’nin, 
Almanya’da teorik sosyalist bir dergi olan Argument’te 
ilginç bir yazısı yayınlandı. Bu yazısında Brie, “marksiz-
min geriye itilmesi, tasfiyesi, unutulması, korunması ya 
da olduğu gibi muhafaza edilmesinin değil, geçerliliğinin 
kaldırılmasının yeni bir sosyalizm projesi için kazanç ola-
cağından“ söz etmektedir. 

Sorun, marksizmle mücadele etmek değil, marksiz-
min dünyayı kavramamızı sınırlandırmasını engellemek-
tir.

Marksizmin yerini aynı bütünselliğe sahip başka bir 
teori alamadığı için marksizm –ad olarak da olsa- kalıyor, 
denilebilir. Geçen sayıdaki yazıda, marksizmin yerini ne-
den aynı bütünsellikte bir teorinin alamayacağı açıklan-
mıştı. İnsan bilgisinin bugünkü durumu sonucu, benzer 
bir teori mümkün değildir. Sorun sosyalistlerin yeterin-
ce çalışkan, yaratıcı ve zeki olmamasından değil, insan 
bilgisinin iç uyuşmazlıklarından kaynaklanmaktadır. Bu 
konuda başka bir örnek açıklayıcı olabilir: Modern fizik, 
klasik fiziği aştı; onu geçersizleştirmedi, aştı; ama göre-
lik teorisi ve parçacık mekaniği, Newton fiziğindeki kadar 
bütünsel bir evren anlayışı ortaya çıkarmadı. Fizikte bile 
durum böyle!

Son olarak, Almanya’da kadın hareketi içinde yer 
alan PDS’li bir arkadaşın değerlendirmesini aktaracağım. 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde kadınların birçok 
hakkı olmasına karşın, evlilik içi şiddetin Federal Alman-
ya’dakinden önemli bir farklılık göstermediğini açıklayan 
bu arkadaş, ardından şöyle demişti: “Bunu söylemek bana 
acı veriyor, ama gerceği değiştirmek istiyorsanız, önce 
onu olduğu gibi görmek zorundasınız.“

Artık “aslan gibi „ bir teorimiz –bazıları onu yinele-
meyi hüner saysa ve ondan ayrılmayı lanetlese de- olma-
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yacak. Burada insanın aklına bir Kızılderili sözü geliyor: 
“Yaşayan bir köpek, ölü bir aslandan iyidir.“

Tanilli’nin kitabını, sosyalizmin sorunları üzerinde 
uzun uzadıya kafa yormanın sonucu olan bu kitabı oku-
manızı öneririm; içinde katılmadığınız yerler olsa da. Bu 
tür kitapların çoğalması dileğiyle…

(*) Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 97, 2001
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İmparatorluk

M. Hardt – A. Negri, Ayrıntı Yayınları, 3. basım, 423 s.

Engin Erkiner

Kitapta o kadar çok konu ve malzeme var ki, kitabın 
esaslı bir eleştirisi ancak başka bir kitapla yapılabilir. Bu 
kapsama ulaşmayan her eleştiri –burada yapılacağı gibi- 
kitabın ancak belli yönlerini ele almakla kendisini sınır-
landırmak zorundadır.

İmparatorluk, önemli bir kitap. “Çağdaş bir Komü-
nist Manifesto“ olarak nitelendirilemez, zaten yazarların-
dan A. Negri’de bir söyleşisinde böyle bir nitelendirmeyi 
doğru bulmadığını söylemişti. Kitap, bir Manifesto olmak 
için fazlasıyla ayrıntılı.

Bu kitabın hangi dilden okunması önerilebilir? Soru-
nun nedeni, Türkçe çevirinin zaman zaman zorlukla an-
laşılabilmesinden kaynaklanıyor. Bazı terimlerin Türkçe 
karşılıklarını bulmanın zorluğu, dilin yer yer anlaşılmaz 
hale gelmesine neden oluyor. Bu nedenle, İngilizce veya 
Almanca bilenlerin ve kitabı halen okumamış olanların, 
tercihan bu dillerin birisinden okumalarını salık veririz.

Yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce Aydın Engin, o 
sırada Türkçesi yeni yayınlanan Ulysess’le ilgili olarak 
yaklaşık şöyle yazmıştı: “Kitabı okumaya çalıştım, bir şey 
anlamadım. Ama kitap satılıyor ve birçok kişinin kütüp-
hanesinde duruyor. Demek ki ’ben geri zekalıyım’ diye 
düşündüm.“

İmparatorluk için de benzer bir belirleme yapılabilir. 
Kitap –bildiğim kadarıyla- üç baskı yaptı, hakkında çıkan 
yazıları –ulaşabildiğim oranda- okudum. Kitabı övenler 
de vardı, yerenler de; ne ki, hakkında bu kadar konuşulan 
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kitaptan pek bir şey anlaşılmadığı inancındayım. Bu belir-
leme kitabı göklere çıkaranlar için olduğu kadar şiddetle 
yerenler için de geçerli.

İmparatorluk sıradan bir kitap değil; geniş bir bilgi 
yığınını içeriyor ama bu bilginin iyi düzenlenerek anlatıl-
dığı söylenemez. Kitabın “sarkan“ bölümleri var.

İmparatorluk’ta en fazla üzerinde durulan olgu ne-
dir derseniz; bu soruya kitabın adından hareketle adı im-
paratorluk (emperyalizm değil) olan dünya ölçeğinde yeni 
bir baskı düzeni şeklinde yanıt verilebilir. Kitapta en az 
bunun kadar üzerinde durulan bir başka olgu ise, postmo-
dernizmdir. Kitap değişik bir postmodernizm incelemesi 
olarak da tanımlanabilir. Ama biz kitabın adıyla ilgili ya-
nından başlayalım:

İmparatorluk en fazla emperyalizm olgusu açısın-
dan tartışıldı. Hardt ve Negri, ulus devlet eskisine göre 
gücünü oldukça yitirdiği için, ulus devletle bağlantılı olan 
emperyalizmin sona erdiğini, yeni baskı düzeninin ancak 
“imparatorluk“ olarak tanımlanabileceğini savunuyorlar.

“Emperyalizm sürmektedir“ içerikli bir yanıtın tek 
başına bir anlamı yok. Yazarların “ulus devletin zayıfla-
dığı“ yönündeki saptaması doğrudur; ne ki, bu zayıflama-
nın derecesi ve ortaya çıkanın ne olarak adlandırılması 
gerektiği konusu tartışmalıdır.

Avrupa Birligi (AB) içindeki Almanya, Fransa ve İtal-
ya gibi en güçlü ulus devletlerin bile, ulus devletin önemli 
işlevleri arasında yer alan para basmak ve makro ekono-
mik politikalarda tümüyle olmasa bile önemli bir serbest-
lik içinde davranmak konularında ciddi kısıtlamalar içine 
girmişler, bu alandaki yetkilerini AB çapındaki organlara 
devretmişlerdir.

ABD, ulusal parasını basabilse ve makro ekonomik 
politikalar konusunda anlaşmalarla saptanmış kısıtlama-
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lar içinde olmasa bile, bu ülkenin ulusal devleti de eskisi-
ne göre zayıflamıştır. Uluslararası şirketlerin artan gücü 
ve ABD ekonomisinin “dışa bağımlılığının“ artması bu-
nun nedenleri arasında sayılabilir.

Ulusal devletin ortadan kalkmasından değil, devle-
tin dönüşmesinden, uluslararasılaşmasından söz etmek 
daha doğru olur. Bu nedenle dünün emperyalizmiyle bu-
gününkü arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Bu nedenle sadece “emperyalizm sürüyor“la yetinmek de 
hiç yeterli değildir.

İmparatorluk’ta önemli bir başka konu, altyapı-üst-
yapı ilişkisiyle ilgilidir.

İmparatorluk’ta eleştirilen “üstyapı-altyapı ilişki-
sinin mekanik uygulaması“ değildir. Buna göre, üstyapı 
altyapının yansımasıdır. Oysa ki, marksist teoriye göre 
de, her ne kadar üstyapı altyapının sonucu olsa bile, onu 
etkiler de. Yazarların eleştirisi, altyapının ekonomiden 
ibaret olmadığıdır. Politika ve kültür de en az ekonomi 
kadar altyapının unsurlarıdırlar. Politika ve kültür, eko-
nomi tarafından belirlenen –ayrıca onu “diyalektik olarak 
etkileyen“- üstyapı unsurları değildirler. Bu belirleme, 
Hardt-Negri’ye ait değildir; bu konuda yıllardan beri geniş 
bir literatür oluşmuştur.

Politika ve kültürün altyapı unsurları arasında yer 
alması birçok olayın analiz edilebilmesi için önemlidir. 
Örneğin, Fromm’un sözleriyle, “Alman faşizmi ekonomik 
olduğu kadar psikolojik bir olgudur.“ Halkın bu kadar bü-
yük oranda benimsediği ve desteklediği bir rejimi sadece 
ekonomik temelde açıklayamazsınız. 

Son dönemden iki örnek verilebilir: İlki, Almanya 
seçimleridir. Bu seçimlerin başka yönleri de var, ama Ye-
şiller’in durumuna bakmak yeterlidir. Koalisyon ortağı 
olduktan sonra önceden sahip olduğu özelliklerin tersi 
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yönünde hareket eden bu parti, yokolmaya yönelmedi, 
tersine tarihinde görmediği yükseklikte bir oy oranına 
ulaştı. Bunu ekonomik faktörlerle açıklamak mümkün 
değildir. Bence –SPD’lilerin bir bölümü mevcut koalisyo-
nun sürmesi için Yeşiller’e oy vermiş olsa bile- Yeşiller’in 
başarısı Fischer’in Almanya’yı yeniden bir dünya devleti 
durumuna getirme çabalarıyla yakından ilgilidir. Esasen 
Fischer de ülkenin en sevilen politikacısıdır.

İkinci örnek, Türkiye seçimleridir. İnsanların kimlik 
sorunundaki gelişimi ve genel psikolojik durumunu dik-
kate almadığınızda önemli noktalar açıklama dışı kalır. 
Tarihinin en büyük ekonomik bunalımını yaşayan ülkede 
sosyal demokrasi bile halktan yeterli destek bulamıyor, 
sosyalist sol, güçlenmek bir yana, iyice gerilemis durum-
da. “Light müslümanlık“ ise yükseliyor. Halkın büyük bir 
kesiminin kaydığı yan sol değil, sağ. Dahası, bu kayış mü-
cadele sonucu solun kaybetmesiyle ortaya da çıkmadı. 
Keza hiçbir altyapısı ve geçmişi olmayan Genç Parti’nin 
şişirmeye dayalı propaganda, mitinglere şarkıcıları çağır-
mak ve pilav üstü döner vermekle birçok partiyi geride 
bırakması da ekonomik durumla açıklanamayacak bir ol-
gudur.

Birçok ülkede kültür ekonomiyle içiçe girmiştir. “Ka-
pitalizm sadece ekonomik bir sistem değil, aynı zamanda 
bir kültürdür“ belirlemesi de bunu ifade etmektedir.

Postmodernizm konusunda kitabın oldukça ger-
çekçi bir yaklaşım içinde olduğu söylenebilir. Özellikle 
kapitalist üretimdeki gelişmeyle postmodernizm ilişkisi 
oldukça iyi anlatılmış. Yazarlar, örneklerine sık sık rast-
landığı gibi, postmodernizmi küçümsemek yerine, onun 
çeşitli toplumsal alanlardaki görünümlerini incelemeye 
ve sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Postmodernizm için 
“çağdaş kapitalizmin kültürü“ denilir. Oysa ki, postmo-
dernizm kültürden oldukça daha fazlasıdır; sanayi üreti-
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minden mimarlığa, edebiyattan felsefeye kadar her alanı 
etkilemiştir. Postmodernizmin yukarıdaki tanımlaması 
bazen gizli bir küçümsemeyi de içerir.   Postmodernizm 
kapitalizme aittir de modernizm başka bir yere mi aittir? 
O da kapitalizmin erken döneminin simgesidir.

Negri ve Hardt postmodernizmin modernizmin Ja-
koben olmayan çeşidinin karşıtı olduğunu belirtiyorlar ve 
bu karşıtlığı inceliyorlar. Çıkardıkları önemli sonuçlar var. 
Bunlardan bir tanesi, diyalektiğe ilişkindir.

Yazarlara göre, diyalektik sorunları ikilemlere hap-
seder; bu nedenle de diyalektiğin sorunları postmoderniz-
min ortaya çıkmasından önce, örneğin 1960’li yıllarda sö-
mürgelerin kuruluş mücadelesi yazarlarından Fanon’un 
yazılarıyla başlar, sonra gelişir:

“Daha da kesin bir dille, en tutarlı haliyle bu çeşitli 
teorik karşı çıkışlar, modern tahakküm, dışlama ve hâki-
miyetin merkezi mantığı –hem farklılığın çokluğunu ikili 
zıtlara havale eden hem de bu farklılıkları sonunda bir-
likçi bir düzene hapseden bir mantık- olarak diyalektiğe 
bir meydan okuyuşta birleşir. Şayet modern iktidar diya-
lektikse, bu mantığa göre, demek ki, postmodernist proje 
zorunlu olarak diyalektik-olmayandır.“

İmparatorluk, modernliğin ikili yapılarıyla diyalek-
tik arasındaki bağı değişik vesilelerle vurguluyor.

TARİHİN TEKERLEĞİ

İmparatorluk’ta ifade edilen görüşlere katılırsınız 
ya da katılmazsınız, ama bundan bağımsız olarak kita-
bın en güzel yani, Marx’a çok az referans vererek dünyayı 
açıklamaya çalışmasıdır. Görüşleri bu açıklamaya temel 
oluşturanların bir bölümü Marx’tan önce –Spinoza gibi- 
yaşamıştır, önemli bir bölümü ise –Foucault gibi- 20. yüz-
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yılın ikinci yarısının kişileridir. Hardt ve Negri, marksiz-
min önemli birçok yanının neden artık geçerli olmadığını 
açıklarlarken, kitabın sonunda Marksistmiş gibi görün-
mek anlamına gelecek ifadeler de kullanmışlardır, ama 
bu o kadar da önemli değildir. Önemli olan “öyleyim“ ya 
da “değilim“den öteye, bugünü açıklarken dayanılan kay-
naklardır. Dayanmaya çalıştıkları temeller –bunlardan çı-
kardıkları sonuçlar nasıl olursa olsun- doğrudur.

Marksistler uzun zamanda beri bugünkü dünyayı 
anlamıyorlar; bilimsellik iddiasındalar ama hayat sürekli 
olarak görüşlerinizi yalanlarken, geçmişe sığınıp iddialar-
da bulunmak ne kadar anlamlıdır?

Tarihin tekerleğinin dönme yasalarını bildiğini iddia 
edip sonra da o tekerleğin altında kalmış olmak kötüdür; 
daha da kötüsü halen o yasaları bildiğini ve marksizmin 
biricik doğru kuram olduğunu iddia etmektir. Buradan ha-
reketle, marksizmin bilimsel bir teoriden ziyade bir çeşit 
kimlik durumuna geldiği söylenebilir. Önemli bir gelişme 
gösteremeyen bir kimlik… Bu gelişmeyi gösterdiği zaman 
dönüşmek zorundadır…

Hardt ve Negri doğru bir yaklaşımla asıl çabalarını 
marksizmi eleştiri üzerinde değil, günümüzün analizin-
de yoğunlaştırmışlardır. Başka türlü bir yaklaşım ancak 
verimsiz olarak  adlandırabilirdi. Günümüzün analizinde 
önemli atlamalar olsa bile, yaklaşım doğrudur.

Bu atlamalardan belki de en önemlisi, yaşamış sos-
yalizmin çözülme nedenleriyle ilgilidir. Günümüzün ana-
lizi açısından büyük önem taşıyan bu konuda yazarlar 
–içerik olarak doğru- birkaç cümleden ötesine gitmemek-
tedirler. Yaşanmış sosyalizmin çözülmesinin asıl nedeni, 
taşıdığı iç çelişkilerdir. Bu nedenle de “yıkılma“dan çok 
“çözülme“den söz etmek gerekir. Kapitalist ülkelerdeki 
fordist sanayi örgütlenmesiyle SSCB’deki üretim örgüt-
lenmesi arasındaki önemli benzerlikler, bir tarafın For-
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dizmi aşması, diğerinin aşamaması ve bunun çözülmeyi 
hızlandırması… Aslında çağdaş kapitalizmin analizi, de-
ğişik yönden bir yaklaşımla, sosyalizmin çözülmesi temel 
alınarak da incelenebilirdi.

İmparatorluk, neredeyse her ülkede rastlanan solun 
sosyalizmle ilgili önemli bir yanılgısından –eksik değer-
lendirmesinden- uzak duruyor: Sosyalizm ve demokrasi 
birbirinden ayrılamaz. Bazıları sosyalizmin çözülmesini 
esas olarak demokrasi eksikliğine bağlıyorlar. Gerçek-
te ise tersini söylemek mümkündür: Sosyalizmin yakla-
şık 74 yıl yaşayabilmesi ancak demokratik olmamasıyla 
mümkün olabilmiştir. Eğer çoğunluk iradesine saygı gös-
terilseydi, çözülme daha çabuk olurdu. Örneğin 1968’de 
Çekoslovakya’da Dubçek taraftarları parti kongresi için 
seçilen delegelerin çoğunluğunu kazanmışlardı. Varşova 
Paktı ülkeleri de bu nedenle ülkeye müdahale ettiler, aksi 
durumda çözülme 1989 yılından yaklaşık 20 yıl önce baş-
layacaktı.

Hardt ve Negri İmparatorluk’a karşı dünya çapında 
bir direnişin gerekli olduğunu savunuyorlar. Artık dışarı-
sı yoktur, İmparatorluk her yanı kaplamıştır. Bu nedenle 
direniş de küresel olmak zorundadır. Ek olarak, bir ülkede 
imparatorluktan kopmanın mümkün olmadığını da söy-
lüyorlar. Burada kitabın bir başka zayıf yanı ile karşılaşı-
yoruz. Teorik düzlemde gelişmiş görüşlere sahip olanla-
rın pratikte de benzer bir durumda olmaları gerekmiyor. 
Pratiğin de kendi teorisi vardır ve –yazarların da belirttiği 
gibi- önemli sorunların çözümünde tek başına teori hiçbir 
zaman yeterli olmamıştır.  

Olabildiğince yaygın bir muhalefetin zorunlu olduğu 
açık, ama buradan hareketle radikal sosyal değişimlerin 
ancak dünya çapında olabileceği gibi bir sonuca ulaşmak 
epeyce zorlama olur. Burada yapılabilecek klasik itiraz, 
tek ülkede ya da dünyanın bir bölümünde sosyalizm de-
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neyiminin başarısızlıkla sonuçlandığı şeklinde olabilir. 
Troçkizm, çözülmenin ardından Marksizmin tek kurtarı-
cısı gibi görünebilmektedir: Eğer küresel bir devrim olsay-
dı, böyle olmazdı! Ama olmadı, dahası, buna teşebbüs bile 
edilemedi. Oldukça eski bir tarihe sahip olan bu izm’in 
neden böyle olduğu hakkında daha kapsamlı bir sorgula-
maya ihtiyacı vardır, ama o zaman da teoriye –Marksiz-
me- dokunmak zorunda kalınacağı için böyle bir yöneli-
me girilemez.

   

GÖÇMENLİK

Kitapta çağdaş göçmenlik konusu –bütünsel olarak 
olmasa da- sık sık söz konusu ediliyor. Aşağıdaki uzun 
alıntının yoruma ihtiyacı olmasa gerekir:

“Aslında patronlar her bir fabrikada ve her bir ma-
dende farklı ulusal kökenli işçilerin dikkatlice hesaplan-
mış oranda bir araya getirilmesinin güçlü bir denetim for-
mülü olduğunu görmüştü. Her çalışma grubundaki dilsel, 
kültürel ve etnik farklılıklar istikrar sağlıyordu; çünkü 
bunlar işçi örgütleriyle mücadelede bir silah olarak kulla-
nılabilirdi. Potanın kimlikleri eritmemesi ve her bir etnik 
grubun farklılıklarını koruyarak ayrı bir cemaat olarak ya-
şamını sürdürmesi patronların çıkarınaydı. (…)

… Çeşitli etnik köken ve kimlik çizgileri boyunca uz-
laşmaz çelişkiler ve bölünmelerin kârı arttırdığı ve deneti-
mi kolaylaştırdığı görülmüştür. Yalnızca Avrupa’da değil 
Afrika, Asya ve Amerika kıtalarında da, yirminci yüzyı-
lın sonunda etnik ve ulusal farklılıkların yeniden ortaya 
çıkışı, İmparatorluğun karşısına sürekli bir akış halinde 
olan sayısız değişkenli çok daha karmaşık bir denklem 
çıkarmıştır. Bu denklemin tek bir çözümünün olmaması 
hiç de dert değildir; tam tersine, olumsallık, hareketlilik 
ve esneklik İmparatorluğun gerçek gücüdür. Emperyal 
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’çözüm’, bu farklılıkları yoksamak ya da küçültmek değil, 
aksine onları olumlamak ve etkili bir komuta aygıtı içinde 
düzenlemek olacaktır.

Bu yüzden emperyal stratejinin doğru formülü ’böl 
ve yönet’ değildir. İmparatorluk, en azından, bölünme ya-
ratmak yerine var olan ya da potansiyel farklılıkları tanır, 
onları kutlar ve genel bir komuta ekonomisi içinde dü-
zenler. İmparatorluğun üç buyruğu şudur: İçine al, farklı-
laştır, yönet.“

Değişik ülkelerden göçmenlerin birleşmesi neden 
bu kadar zordur? Avrupa Birliği içinde değişik ülkelerdn 
sermayelerin biraraya gelmeleri, ulusal sermayelerin ar-
tan oranda uluslararasılaşması söz konusu iken, aynı du-
rum neden işçiler ve genel olarak emek için söz konusu 
değildir? Sermaye neden yıllardan beri emekten daha en-
ternasyonalisttir?

İmparatorluk’u okuyun; en az yirmi kitabı daha oku-
mak ihtiyacı duyacaksınız.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 101, 2002
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Dönüş

Canan Aktaş

Desem ki dönülmez yoldan döndüm
beni kimse tanımazsa?
Çok ama çok yoruldum
yaratırken kendimi
bitirirken benliğimi
ellerim eskidi
kırlangıçlar geldi geçti
kalmayan kimselere
odalar açtım yataklar serdim
hep iyi olan bendim.
Bir gün dönersem
yer açın bana
kurşunsuz bir uyku verin
aydınlık odalarınızda
kendimi bulayım sokak aralarınızda
mesela elleriniz ne kadar güzel
diyeyim size
gündelik konuşmalarda
kaybolan zamanlarda olayım
’senin gibisi bulunmaz’ de bana
’eskilerden kim kaldı.’
yürüyelim sizinle boşaltayım içimi
nefes nefese kalırken, boğazım kurusun
konuşmaktan
aklımda olmayan sorularla
yorayım sizi, bir sessizlik
anında uyumuş gibi, 
geri döneyim yaşamaya

Yazın, Sayı 116, 2008



84 - Yazından Seçmeler 2

Umut Veren Öyküler

Fakir Baykurt

Engin Erkiner’in ilk kitabı “Bir İşçinin Dönüşü“nden 
söz ederken, hem çekingen, hem de mutluyum. Biliriz ki 
birçok ilk kitap birer “hiç“tir. Bunların çok azı, olgunluk 
döneminde yazılmış olanlar kadar etkilidir. Yazılar, öv-
güler sadece gönül almak içindir. Elimdeki kitapta ise son 
derece soylu özellikler görüyorum. Sanki yıllarca öykü 
yazmış, gazeteciliğe ya da eleştirmenliğe kaymamış, ya-
zının bu en zor dalı öyküde kalarak küçük oylumlar içinde 
hem kendisiyle, hem sözcüklerle boğuşmayı seçmiş güç-
lü bir yazar karşısında olduğumuzu düşünüyorum. Çe-
kingenliğim, Erkiner’in gençliğinden geliyor. Öyle gençler 
gördük ki, ilk oklarını atıp kaldılar. Ya hiçbir şey olmadı-
lar, ya da dergiciliğe, gazeteciliğe geçerek çekilip gittiler 
öykü alanından. Acaba bu da onlardan mı olacak? Onlar-
dan olacaksa bunca umut niye? Niçin hattâ bu yazı?

Kitaptaki öyküleri ele alarak bu duygularımın ge-
rekçesini belirtmem gerekiyor. Öykülerin sekizi de Al-
manya’daki emekçilerimiz üstüne. Türkiye’den bir buçuk 
milyon insan çeyrek yüzyıldır, karasabandan, kağnıdan 
kalkarak, şıkır şıkır işleyen fabrikalara geçti. Dar zaman-
da hızlı otoyollardan akarak mini bilgisayarlar çağına 
atladılar. Şimdi onlar çok boyutlu bocalamalarla ayakta 
durmaya, var kalmaya çabalıyorlar. Kabullenmedikleri 
bambaşka değerler ve değersizlikler içerisinde kendilerini 
korumaya çalışıyorlar. Ataları dedeleri bol güneşli kırlar-
da, ak karla kaplı yaya yolculuklarda, dayanışmalı, saygılı 
rahatlık ve rahatsızlıklarda yaşamışlardı. Kendilerinin ço-
cukluğu, gençliği, hattâ evlilikleri aynı koşullarda geçmiş-
ti. Birden işte fabrika, işte grev, işte işçi sınıfının ulusla-
rarası dayanışması denildi onlara. Kendilerinden tam bir 
katılma istenildi. Bu arada katilmanın da ilerisinde büyük 
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adımlar atabilmişler gibi, bol yumruklu, savsözlü öykü-
ler romanlar, tiyatrolar yazıldı haklarında. Engin Erkiner, 
Alman sendikasının kararlaştırdığı, ama sonu uzlaşmay-
la biten bir grevi alıyor. Greve katılmak isteyen işçilerin 
arasında grev mrev düşünmeyip, hemşerilerinden ayrı, 
bir telörgünün deliğinden sızarak, çifte ücretle çalışmayı 
seçen, kendi deyişiyle “eli çalışmaya mahkûm“ Mehmet’i 
karşımıza çıkarıyor. Yurda dönmeden bir kamyon daha 
alması gerekiyor onun. Öncü işçiler dışlıyorlar onu. Onla-
rın ki ekmeden biçmeye kalkma tavrı oluyor. Yaşamında 
o ne yoksunluklar çekti! Artık bir daha çekmesin. Kalan 
yıllarını rahat geçirsin. Çocukları da rahat yaşasınlar. Bu 
“tek başına kurtuluş“ düşleri içindeki tipi seçip, şişirmesiz 
bir öykü çıkaran yazarın okurları aldatmayan, düş gücüne 
yaşlanıp “olumlu kişi“ler anlatmaya yeltenmeyen, daha 
başka bir deyişle, olumsuz tipi anlatmanın zorluklarına 
katlanan, böylece daha çok umut veren yazarı ilk anda 
kutlamak istiyor insan. Öykünün kusurlarını araştırma 
gereği duymuyoruz hiç. Hattâ yazı makinesiyle dizilmiş, 
bir sürü yazım ve dil yanlısı içeren, çok kırmızı kapaklı 
kitabı ilk ele alışta duyduğumuz güvensizlik birden uçup 
gidiyor. Mehmet, “Eh bir kamyon eksik oluversin! Ben dö-
nüyorum! Almanya sizin olsun!“ deyip dönüyor yurda. 
Aklınca mutlu olacak. Ötekiler grevi sürdürüyor. Onların 
çoğu kalacak belki. Kolay mı dönmek?

Bunun kadar etkili, aynı zamanda öğretici bir öykü 
de “Kimsenin Katılmadığı Yürüyüş“tür. Irkçılığa, yabancı 
düşmanlığına karşı düzenlenmiştir bu yürüyüş. Tutucu 
hükümetin çıkardığı “Zimmerman Yasası“na karşı bir ses 
çıkmalıdır. Ama hani nerde katılması gerekenler? Erkek-
ler kahvede kağıt oynuyor, kadınlar pencere perdelerinin 
arasından bakıp çekiliyorlar. Köln Radyosu’nda bir bayan 
öğretmen konusuyor. Konu biçki dikiş kurslarıdır. Kölece 
bir ortamda sessizliği seçen emekçiler. Yürüyüş gerekli. 
Acaba niçin katılmıyorlar? Koca bir kitle bu derece bilinç-
siz mi? Yoksa şimdiye kadar yapılan öncü çalışmalarda 
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derecesiz yanlışlar yapıldı da ondan mı geri çekiliyorlar? 
Uzun yıllar o kadar çok hızlı  devrimcilerimiz oldu ki! İn-
sanı ciddi olarak düşünmeye çağıran bir öykü…

Erkiner’in öyküleri Almanya’daki işçi sınıfı öyküleri 
hem de. Sadece soyut olarak işçiyi almıyor ele. Onları öte-
ki aile bireyleriyle, toplumsal ve fiziksel çevreleriyle bir 
arada anlatıyor. Ele aldığı kişiler, durumlar ve sorunlar 
oldukça somut…

En çok üzerinde durduğu konulardan biri de ikinci 
kuşak kızları. Bu konuda üç öyküsü var.

Kenan, Nurten’i iğfal etmiş. Önce seviyordu bel-
ki. Sonra caymış. Bir yandan da övünürmüş şurda bur-
da. “Temizle namusunu!“ diyor ana babası. Kız ne yap-
sın? Ona göre çözüm Kenan’ı öldürmektir. Çıkıyor evden. 
Tramvay’da hem gidiyor, hem de öyküyü anlatıyor. Kızını 
“cesur“ bilirdi babası. İnsanlar, böyle düşünülen bir “ta-
rih“ içinde yaşıyorlar.

Erkiner’in öyküleri bir bakıma bugünlerin bir tarihi-
dir, evet! İşte Kuran kursuna katılmaya ve kapalı gezme-
ye zorlanan bir başka kız. Taşıta biniyor, boynu, göğsü, 
kolu kalın kalın giysilerle kapalı. Terliyor. Sadece o değil, 
başka kızlar da böyle baskı altında. Bunlardan biri çıtla-
tıyor: “Evde böyle giyinirsin, taşıta binince üstündekileri 
atarsın! Rahat rahat gezer dolaşırsın. Kursa varırken ye-
niden giyinirsin…“ Almanda namus önemli değildir. Ama 
bir Türk kızı namusunu korumalıdır. Ana babayı, ağabeyi 
rahatlatıcı en iyi çare budur. 38 numara pabuç giymiş 41 
numara ayak gibi sıkıntılı bir yaşam. Bir geçiş döneminin 
sıkıntılarıdır bunlar… 

Meral, Türk ve İtalyan arkadaşlarıyla bir yaş gününe 
katılmış. Babasını, ağabeyini almış bir telâş. “Bir şey yap-
madık! Telâşlanacak ne var?“ diyor. Ama kim dinler? Evet 
şimdi yok, hep böyle başlar, sonra birden bire rezillikler 
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kaplayıverir dünyayı. Nasıl temizleriz pisliği? Namus el-
den gidince sonra nasıl geri gelir? Onun için yükle kızı 
otomobile. Televizyonu da yükle. Güya bozulmuş. Onart-
maya gidiyorlar. Münih’ten öteye, daha doğrusu yurda 
uzanan hızlı otoyola düşüyorlar.

Birbirinden çarpıcı yaşam kesitleri koyuyor önümü-
ze yazar. Bunlar içinde “Çocuk“ adlı öykü hem gereğinden 
çok uzun, hem de başı sonu ilgisiz ayrıntılar içeriyor. Ger-
çekte güzel olan öz, son derece başarısız yazılmış. Yazar 
bana bir ara düşkırıklığı yaşattı. Ama usta işi “Hemşeri“ 
öyküsü, yiten umutlarımı geri getirdi. “Çocuk“ta ana baba 
çalıştığı için, Almanlar tarafindan bakılan bebeğin son-
radan hem de mahkeme kararıyla Almanlara geçişi an-
latılıyor. “Hemşeri“ ise, izne giderken otomobili bozulan, 
onarım için bir hemşeri arayan Samsunlu Recep’in öykü-
südür. Herkes gazlamış gidiyor. Yitirilecek saniye yok. En 
az bir düzine Samsunlu var otoyolda. Kimi görüyor dur-
muyor, kimi görmezlikten geliyor. Almanya koşullarında 
tümü de hayırsız olmus hemşerilerin. Avrupa yeyip bitir-
miştir kimliklerini. Birden ama bir otomobil durur. O da 
yurda gitmektedir. Samsunlu değildir. Kendisi gibi Dor-
mund’ludur. Plâkaları aynıdır. Yeni hemşeridir o… Or-
talık aydınlanıverir. Çevreyle birlikte, geç ve güç de olsa, 
bilinç de değişmektedir.

Böyle akı karası dengeli kesitleri, başarılı öykü ya-
pıları içinde veren yazarın yeni yapıtlarını okuyabilecek 
miyiz? Kendisi yurtta Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bi-
tirmiş. Farankfurt’ta yaşıyor. Birkaç kez görüştük rastlan-
tıyla. Duisburg’da yaptığımız Edebiyat Akşamları’na ka-
tıldı birkaç kez. Birkaç kez de söz alıp konuştu. Edebiyatı 
hafife almayışı, iyi okumuş, iyi hazırlanmış olmasından 
geliyor. Bunun kanıtı, yazdıklarının bir bölümü şimdiye 
kadar yazılmış konular olsa bile, bunları yazılmamış açı-
larla ele almasında belli. Kitabın dizgisini kendisi yapmış. 
Dizgi yanlışları, tıpkı yazım ve anlatım yanlışçıkları gibi 
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kendisinindir. Gönül bunların hiç olmamasını diliyor. Av-
rupa’da yazılarımız yanlışsız çıkmalı artık. Dili, yazarlığa 
sıvanan, sıvanmayan herkes doğru kullanabilmeli. Bun-
ları önemli sayıyorum. Çünkü öykülerin hem içerikleri, 
hem de dil ve anlatım gücü yönünden okura verdiği umut 
hayli yüksektir. Bir ilk kitapta bulunabilecek umuttan da 
fazla hattâ… Bu kadar güzel ilk öyküleri bize veren Engin 
Erkiner, bir gün öyküyü bırakırsa diye korkuyorum. Onun 
yurtta, ya da yurt dışında emekçileri anlatmayı başarıyla 
sürdürmesini diliyorum.

Bu yazım bir eleştiri yazısı olmaktan çok, bir selâm-
lama yazısıdır. Selâmlıyor ve  devamını diliyorum.

Yazın, Sayı 16, 1985
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Binyıldan Yüzyıla Anadolu Türkleri…

Engin Erkiner

2000 yılı, sadece yüzyıllık bir dönemin, 1900-1999’un 
değil, bin yılın, 1000-1999’un da bitişi, üçüncü binyıla giri-
şi simgeler. Bu nedenle, son aylarda, geride kalan yüzyılın 
yanısıra, binyılı değerlendiren kitaplar da yayınlanıyor. 
Yüzyıl oldukça ayrıntılı değerlendirilebilirken, binyılın 
başlıca olaylarını belirtmekle yetiniliyor.

Bizde ise farklı bir durum var. Heryerde öne çıkmak, 
lider olamasak bile olmuşuz gibi davranmak, en azından 
bir süre kendimizi buna inandırmak ulusal özelliklerimiz-
den birisi olduğu için, sadece gelecek değerlendiriliyor ve 
önümüzdeki yüzyılın bir “Türk yüzyılı“ olacağından sö-
zediliyor. Yerleşmemiş değerlere sahip günübirlik yaşa-
yan bütün toplumlar gibi, bugün inandığımız yarın, yarın 
unutacağımız bir yarın olsa da, şimdilik, en azından bazı-
ları böyle inanıyorlar ve düşüncelerini başkalarıyla pay-
laştıkları oranda daha “inandırıcı“ buluyorlar.

Bu yazıda, kısa ve yüzeysel olarak geçtiğimiz binyı-
lın Türkler –daha doğrusu Anadolu Türkleri- için bir de-
ğerlendirmesi yapılmaya ve binyıldan hareketle önümüz-
deki yüzyıla üstünkörü bir bakış atılmaya çalışılacak.

GÖÇ VE YERLEŞME

Binyılın Anadolu Türkleri için en önemli yanı yerleş-
me olsa gerek. 1071’in ardından Anadolu’ya kesin olarak 
yerleşen Türklerin bu kesimi, o dönemde, bu göç nede-
niyle uzun süreli olarak tarih sahnesine çıktığının far-
kında değildi. Tarih, Birinci Dünya Savaşı’nın sonrasına, 
1920’li yıllara kadar esas olarak Avrupa’da ve yakın çev-
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resinde yoğunlaştı. Türkler, Orta Asya’da kalsalardı eğer, 
hiçbir zaman tarihin bu kadar içinde olmayacaklar, ya da 
en fazla Moğollar gibi, büyük bir coğrafyada bir dönem 
egemen olup, esip gürleyip geçeceklerdi.

Son binyılın tarihi büyük oranda bir Avrupa tarihidir 
ve Anadolu Türklerinden önemle söz edilmeden bu tari-
hin yazılması mümkün değildir. Türk kimliği, yüzyıllar-
ca Batı ile özdeş olan Avrupa’yla çatışma içinde oluştu; 
aynı belirleme, gittikçe azalan oranda da olsa, 19. yüzyı-
lın sonuna kadar Batı için de doğrudur. (Birçok tarihçinin 
saptamasına göre, 19. yüzyıl, gerçekte Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın başlamasıyla, 1914’te biter.)

Anadolu, bir yandan insanlığın peygamberler mer-
kezi olan, Musa, İsa ve Muhammed’in çıktığı Ortado-
ğu’nun, diğer yandan binyılın büyük döneminde tarihin 
merkezi olmuş Batı’nın, binyılın son yüzyıllarında Batı 
ile sürekli kapışmış Rusya’nın yanındadır. Haçlı seferleri 
ve Osmanlı İmparatorluğu, binyılın yaklaşık 700 yılında 
Anadolu Türklerini tarihin merkezinde duran güçlerden 
birisi olduklarını gösterir. Bunu, Türklerden çok yerleşilen 
bölgenin özelliğine bağlamak gerekir. Anadolu, Türklerin 
şansı olduğu kadar başının derdi de olmuş bir alandır.

Tarihin merkezine yakınlık, bu bölgede yaşayan bir 
halkı ister istemez tarihin içine çeker. Anadolu Türkle-
ri, bu nedenle, hiçbir zaman kendi dünyalarına kapanıp 
yaşayamadılar. Tarih onlara bu olanağı tanımadı. Göçle-
rinin sonunda başka bir yere yerleşselerdi, olayların bu 
kadar içinde olmazlar, tarihteki her önemli gelişmeden 
bu kadar yoğun etkilenmezler, “dış güçler“ de onların iç 
gelişmelerini yakından izlemezdi.

Türklerin, insanlığın genel kültürüne, son binyıllık 
tarihte oynadıkları önemli role hiç de uygun olmayan dü-
şük katkı yaptıkları söylenebilir. Türkler yeni değerler ya-
ratmaktan çok, yaratılmış olana sahip çıkmak, onu belirli 
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oranda kullanmak konusunda beceriklidirler. Bu beceriye 
askeri yeteneği de eklemek gerekir.

Örgütlenmeyle askeri yetenek birbiriyle ilgili özel-
liklerdir. Türkler farklı güçleri birbirine karşı kullanmakta 
da oldukça ustadırlar; zaten başka türlü bu kadar karışık 
ve çatışmalı bir coğrafyada neredeyse bin yıldan beri ba-
rınmaları mümkün olmazdı.

Türk milliyetçiliğinin “kapsayıcı“ özelliği, Anado-
lu’dan ve bu alanın çokçeşitliliğine Türklerin ayak uydur-
ma çabasından kaynaklanır. Türk milliyetçiliği “kapsayı-
cıdır“, kendini Türk olarak tanımlamak koşuluyla kökenle 
–bazı özel çatışma dönemleri dışında- ilgilenmez. Türk 
kafatasçılığı, en güçlü olduğu dönemde bile etkili olama-
mıştır. Bunu, olumlu bir özellik olarak değerlendirmemek 
gerekir. “Kapsayıcı milliyetçilik“; Anadolu’da kimin ne 
olduğu belli değildir, herkes birbirine karışmıştır, bu ne-
denle saf ırk bulmak mümkün değildir anlayışından çok, 
Türklerin zayıflıkları temeline oturur.

Alman milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğinin tersi özel-
liklerine sahiptir, dışlayıcıdır. Köken olarak Alman olma-
yanı, en azından birkaç kuşaktan beri Alman kanından 
gelmeyeni benimsemez. Almanlar da, diğer bütün halklar 
gibi çok karışmışlardır; ama değer üretme ve üretileni bü-
tün dünyaya dayatma konusunda –sık sık oldukça aşırı 
noktalara kadar giden- güven, Alman ırkçılığının dışlayıcı 
olmasını getirmiştir.

Türk milliyetçiliğinin “kapsayıcılığı“ Türklerin gü-
cünden değil, zayıflığından kaynaklanır. Türkler, başka-
larını, genel gelişme düzeylerinin üstünlüğüne dayanarak 
değil, onlara kimliklerini unutturarak, bu amaçla sık sık 
yasaklamaya ve şiddete başvurarak kendilerinden yapar-
lar. Osmanlı’nın yetenekli Hıristiyan çocuklarını ailele-
rinden, doğup büyüdükleri çevreden koparıp Müslüman 
ailelerin yanına yerleştirmesi, sıkı bir eğitimden geçire-
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rek geçmişi olabildiğince unutturması, ardından onları 
önemli devlet görevlerine getirmesi, kısaca devşirme sis-
temi de bu esasa dayanır. Türk milliyetçiliğinin “kapsa-
yıcılığı“ bu nedenle İngiliz ve Fransız milliyetçiliklerinin 
kapsayıcılıklarından farklıdır. Yasaklama ve zorlama da 
bulunmakla birlikte, İngiliz ve Fransız milliyetçiliğinin 
temelinde, genel gelişme düzeyinin görece ileri olmasına 
dayanılması önemli yer tutar. İngiliz ve Fransız sömürge-
ciliği, bu nedenle, yıllarca kültürel egemenliği altında tut-
tuğu ülkelerde derin izler bırakmıştır. Çeşitli halklardan 
bir çok insanın, zorlama ve yasaklamaların yanısıra, bu 
kültürel üstünlük nedeniyle de kendilerini gönüllü olarak 
İngiliz ya da Fransız olarak tanımlamaları bu nedenledir.

Anadolu Türkleri ise ancak şiddet temelinde ve ya-
pabildikleri oranda yasaklayarak ve unutturarak kendi-
lerini başkalarına kabul ettirebildiler. Bir bölgede yıllarca 
egemen olsalar bile, kültürlerini orada yaşayan halka em-
poze etmekte başarılı olamadılar. Bu başarısızlık, yerleşi-
len alanın, Anadolu’nun özellikleriyle yakından ilgilidir. 
Bir ülkenin yıllarca egemenlik altında tuttuğu başka bir 
ülkede güçlü bir kültürel etki yaratması, bu etkinin sö-
mürgecilik sona erdikten sonra bile yıllarca sürmesi, an-
cak genel gelişme düzeyi daha geri olan halklarla ilişki 
içinde mümkündür. İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin 
durumu böyledir. Sömürgecilerin dilleri ve kültürleri sö-
mürge ülke halkına göre daha gelişmiş olduğu için, etki-
leri, o ülkeden çekildikten sonra bile yıllarca sürmüştür.

Anadolu, böyle bir olanağın bulunmadığı bir alan-
dır. Türkler, geçtiğimiz bin yılın büyük döneminde tarihin 
merkezi olmuş Akdeniz ve Avrupa’nın hemen yanında bir 
alan olan Anadolu’da, genel gelişme düzeyleri kendilerin-
den daha geride olan halklarla karşılaşmadılar. Bu neden-
le, genel gelişme düzeyleri kendileriyle aşağı yukarı aynı 
hattâ daha ileride olan halklari egemenlik altına alabil-
mek, bu alanda yaşayabilmek için büyük oranda zorba-
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lığın açık biçimlerini kullanmanın ilerisine geçemediler.

TÜRKLER VE RUSLAR

Anadolu’nun stratejik önemi ve bunun getirdiği so-
nuçlar Türklerin yaşamında önemli yer tutar. Stratejik 
önem, 19. yüzyıldan kalmadır ve Rusya ile ilgilidir. Rusya 
ile komşuluk birkaç yüzyıldan beri Anadolu Türklerinin 
yaşamında önemli bir yere sahip olmuş, son iki yüzyılda 
bu önem artmıştır.

Türkler, Ruslarla yaptıkları bütün savaşları kaybetti-
ler. (Sadece 1711’deki Prut Savaşı’nda kazanacak gibi ol-
dular, ama zaferlerini Baltacı-Katherina ilişkisi engelledi.) 
O çok övünülen Plevne Savaşı, ne kadar direnilmiş olsa da 
başarısızlıkla sonuçlanan bir savunma savaşıdır. Ruslar, 
tarihleri boyunca askeri yeteneklerine önemle dayanmış, 
bu özellikleriyle sürekli övünmüş Anadolu Türkleri için 
yetersizlik ve başarısızlıklarını gösteren bir aynadır. Türk-
lerin Rusları hiç sevmemesi, dahası onlardan çekinmesi 
bu bakımdan anlaşılabilir.

Rusya Batı ile dost bir ülke olsaydı eğer, Boğazlar’ın 
fazla bir önemi kalamayacak, Anadolu’da stratejik öne-
mini büyük oranda yitirecekti. Ne var ki, kısa dönemler 
dışında hiçbir zaman böyle bir durum ortaya çıkmadı. 
1917’deki sosyalist devrimden sonra Türkiye, Sovyet Rus-
ya’nın yanıbaşındaki bir ülke olarak Batı için her zaman 
stratejik önem taşıdı. Türkiye’nin gelecek yüzyıla taşınan 
yeni stratejik önemi de Rusya’dan kaynaklanıyor. Önem, 
sadece Batı’nın Türkiye’ye verdiği “değerden“ ibaret değil; 
Türkiye’nin binyıldan gelen geçmişinin bugünün koşulla-
rında yeniden ortaya çıkması, eski hesapların görülmesi, 
gelecek yüzyıldaki tarihsel çizgisi de Rusya’da odaklan-
mış durumda.

Buna, Anadolu Türklerinin 20. yüzyılda –yani 1914 
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sonrasında- tarihlerinin en önemli dönemlerinden biri-
ni yaşadıklarını da eklemek gerek. Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrı özellikleri 
bulunmakla birlikte, aynı zamanda onun devamcısı da ol-
duğu bugüne kadar çeşitli kereler yazıldı. Birçok örneğini 
gördüğümüz “despot devlet“, “herşeye karışan ve düzen-
lemeye kalkan devlet“, “askeri devlet“, gerçekte, Osman-
lı’nın Cumhuriyet koşullarındaki uzantısıdır. Buna bir ek-
leme daha yapmak gerek: imparatorluk bilinci. Osmanlı, 
“hasta adam“ olarak nitelendirilse de, geniş alana yayılan 
bir imparatorluktu. Kendi gücünden çok özellikle İngiltere 
ile Rusya arasındaki denge nedeniyle ayakta durabiliyor-
du. İki ülkeye ek olarak Almanya ve Fransa da, İmparator-
luk’u nasıl paylaşabilecekleri konusunda anlaşabilseler, 
Osmanlı tarihten silinecekti. Osmanlı’yı öldürmek değil 
de mirasını paylaşmak sorundu. Bu nedenle herkes birbi-
rini kolluyor ve “hasta adam“ın durumunu dikkate alma-
dan önemli bir adım atmıyordu. 19. yüzyıl böyle geçti de-
nilebilir. Bünyesindeki Türk unsurunun önemi iyice öne 
çıkan Osmanlı, olumsuz anlamda da olsa, dünya çapında 
önem taşıyordu. İttihatçılar, İmparatorluğu sürdürerek –
hattâ genişleterek- bu önemi korumaya çalıştılar; başara-
madılar, başarmaları mümkün de değildi.

Atatürk de imparatorluk bilincine sahip bir insandır. 
Bulgaristan’daki bir baloya yeniçeri kıyafetiyle katılması 
yeterli bir göstergedir. Ne var ki, gerçekleri görmesini ve 
onlara uygun davranmasını biliyordu. İmparatorluğu sür-
dürmeye ya da Enver Paşa gibi Orta Asya içlerinde yeni 
bir imparatorluk kurmaya kalkarsa, Anadolu’nun tümden 
kaybedileceğini gördü. Bu nedenle Türk kökenli halkların 
SSCB sınırları içinde bulunmasına karşı çıkmadı, bu halk-
larla da –o zaman ki güçler dengesi öyle gerektirdiği için- 
hiç ilgilenmedi.

Cumhuriyet dönemi Anadolu’ya Türklerin ikinci 
kez yerleşme dönemidir de denilebilir. Bu gelişme İttihat 
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ve Terakki’nin yönetimde olduğu İmparatorluğu son dö-
nemlerinde başlamıştı, Cumhuriyet döneminde gelişerek 
sürdü. Hızlı gelişmelerin akıntısında giderken yüzmeye 
de çalışan İttihatçılar, İmparatorluğu ne kadar sürdürmek 
niyetine sahip olsalar da, yüz yıl öncesine göre küçülmüş 
olsa bile yine de üç kıtaya yayılan topraklardan da çıkarı-
lacakları, kala kala Anadolu’ya kalacaklarının korkusunu 
da yaşıyorlardı. Bu nedenle Anadolu’nun “temizlenmesi“, 
demografik olarak homojenleştirilmesi onlarla başladı, 
kemalistlerle sürdü.

Gerçekte “olabildiğince geniş bir alanda tutunabilme 
savaşı“ ya da “Sevr ile Türklere biçilen sınırları genişlet-
me savaşı“ içeriğine sahip olan “Ulusal Kurtuluş Savaşı“, 
Anadolu Türkleri sömürge bir ulus olmasalar da, bir dö-
nem, dünyanın her yanındaki sömürge uluslar tarafından 
dikkate alınması gereken bir örnek olarak değerlendirildi.

“Kurtuluş Savaşı“ büyük bir başarısızlığın başarı-
lı son halkasıydı. Yüz yıldan az bir sürede kocaman bir 
imparatorluktan küçük bir alana inilmişti. Genç Türkiye 
Cumhuriyeti artık geçmişiyle karşılaştırılmayacak kadar 
önemsiz bir ülkeydi. Dünyanın büyük güçlerinin Türki-
ye’yi sürekli dikkate alarak davranması artık sözkonusu 
değildi. Türkiye’nin önemi kendisinden değil, Sovyet Rus-
ya’nın komşusu olmasından kaynaklanıyordu.

Böyle bir durum, açıkçası, kolay hazmedilir değildi. 
Anadolu’nun imparatorlukta en fazla ihmal edilen böyle 
olması –Osmanlı’nın gözbebeği Balkanlardı- üstelik hal-
kın da savaştan bıkmış olması, imparatorluk özlemini üst 
kadroya özgü kılıyordu. İttihatçıların büyük oranda tasfi-
yesiyle bu sorun da çözülmüş oldu.

Cumhuriyet kurulduktan sonra yaklaşık 70 yıl bo-
yunca imparatorluk özlemleri sınırlı kaldı. Ta ki 1990’lı 
yılların başında SSCB dağılıncaya kadar… SSCB’nin dağıl-
ması, 20. yüzyıl boyunca taşıdığı önemi bu ülke sayesinde 
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elde etmiş Türkiye için bir dönüm noktası, bir çeşit milat 
gibiydi.

YENİ İMPARATORLUK

Yeni imparatorluğu adı “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
kadar uzanan büyük Türk dünyası“dır. Önce bütün Türk-
lerin –Türkiye’nin önderliğinde- tek devlette bütünleşe-
cekleri düşünülüyordu, bunun olamayacağı kısa sürede 
anlaşıldı. En başta -ne kadar zayıflamış olursa olsun- yine 
de güçlü bir devlet olan Rusya Federasyonu buna izin ver-
mezdi. Ardından kısa bir süre “ekonomik bütünlük“ sa-
vunuldu, ama Türkiye’nin buna yetecek ekonomik gücü 
yoktu. Sonunda –olabildiği kadarıyla- kültürel bütünleş-
meye kadar gerilendi. Bu sırada birbiriyle ilgili iki önemli 
gelişme oldu:

Ilk olarak; ABD, Avrupa Birliği ve NATO’nun Orta Av-
rupa’daki “işi“ bitmişti. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 
Polonya NATO’ya alınmışlar, AB’ne de aday üye olmuş-
lardı. Rusya ile sıkı bağları olan Sırbistan da NATO saldı-
rısıyla büyük oranda zayıflatılınca, Batı emperyalizminin 
dünyada kendisi dışındaki güçleri –en başta Rusya sonra 
Çin Halk Cumhuriyeti- zayıflatma ve parçalama planları-
nın Orta Avrupa bölümü büyük oranda bitmiş oluyordu. 
Şimdiki hedef Rusya’nın Kafkaslar ve Orta Asya’daki et-
kinliğinin kırılması, hattâ belli bölgelerin Rusya Federas-
yonu’ndan ayrılmasıydı. Burada Türkiye’nin büyük rolü 
olabilirdi. Kafkasya ve Orta Asya halkları büyük oranda 
Türk kökenliydiler. (ÇHC’nin batısında da Uygurlar yaşı-
yordu).

İkinci olarak, Türkiye, içerde 15 yıl süren savaş so-
nucu oldukça deneyimli bir orduya sahipti. Bu iki faktör 
birleştiğinde, Türkiye, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkan-
lar’da –etkisi Orta Asya’ya kadar uzanan- büyük bir askeri 
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güç olarak ortaya çıkabilir; emperyalizm adına jandarma-
lığın yanısıra bölgesel çatışmalara doğrudan veya dolaylı 
karışabilirdi.

Mevcut konumuyla Türkiye, artık askeri bir alt em-
peryalist ülke olarak tanımlanabilir.

Türkiye askeri gücüyle “güven veren bir ülke“ ola-
rak, Kafkasya ve Orta Asya’daki büyük petrol ve doğal gaz 
üretiminin, Rusya devre dışı bırakılarak Batı’ya ulaştırıl-
ması için de iyi bir geçiş ülkesi olarak ortaya çıktı.

Türkiye’nin ancak korkunç olarak tanımlanabilecek 
boyuttaki  silahlanmasını bu çerçevede görmek gerekir. 
Dahası, askeri alt emperyalizm Türkiye’ye yüklenen bir 
işlev de değildir. Batı emperyalizminin Rusya’yı gerilet-
me ve parçalama yönelimi, Türkiye’nin “büyük Türk dün-
yası“yla tam bir uyum içindedir. Türkiye, bu kez sadece 
Türklerden kurulan ve günümüz koşullarına göre değiş-
miş yeni bir imparatorluk anlayışını, en başta ABD’nin 
teşvik ve onayıyla hayata geçirmeye çalışmak durumun-
dadır. Dahası, 1920’li yıllardan farklı olarak,  Türkiye halkı 
da “önder devlet-büyük devlet“ anlayışıyla çok daha ya-
kından ilgilidir.

1900’e imparatorlukla giren Anadolu Türkleri, 
1900’ün sonunda, silahlanma ve savaş gibi en büyük be-
cerilerine dayanarak, 21. yüzyıla yeni bir imparatorluk öz-
lemiyle giriyorlar. Tarih, büyük olmak ve öyle kalabilmek 
için askeri büyüklüğün yeterli olmadığını kaç kez göster-
di. Türkiye, önümüzdeki yüzyılda, en azından geniş etki 
düzeyinde imparatorluklaşmak ve Rusya ile son 200 yılın 
hesabını görmek arzusuyla giriyor.

Bunun son derece tehlikeli bir macera olduğunu be-
lirtmekle yetinelim. 

Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 89, 2000
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Bir Almanya Romanı: Yüksek Fırınlar

Ahmet Cengiz

Yurtdışına ilk işçiler 1960’lı yılların başında gönde-
rilmeye başlandı. Önce F. Almanya’ya ve diğer Avrupa 
ülkelerine, sonra Avustralya’ya, Libya’ya, Körfez Devlet-
lerine… 1970’li yıllarla birlikte ekonomi iyice bozulup, 
enflasyon üç rakamlı sayılara tırmandıkça arttı bu göç. 
İnsanlarımız bulabildikleri her olanaktan yararlanarak 
akın ettiler varsıl ülkelere; iş için, ekmek için. Kapıdan ko-
vulanlar bacadan girdiler. En pis işlerde en düşük ücret-
lerle çalışmaya hazırdılar, yeter ki geri gönderilmesinler.  

Birkaç sene için gelmişlerdi, biraz para yapıp dön-
mekti niyetleri. Ama biraz para ile özlenen yaşamın kuru-
lamayacağı çabuk kavrandı. Döndük, dönüyoruz derken 
eşler, çocuklar, kardeşler de getirildiler. Bu göce 1980’den 
sonra politik göç de eklendı. Baskılar binlerce insanı daha 
ülke dışına çıkmak zorunda bıraktı. Böylece de 20 yıl son-
ra ülke dışında  Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Avust-
ralya’ya yayılmış 3 milyonluk bir kitle olundu. Çoğunlu-
ğu işçi olan, bulunduğu ülkeye az çok yerleşmiş, içinden 
kopup geldiği toplumun bir benzerini orada da yaratmış 
ve ülkesiyle canlı bağlarını hiçbir zaman koparmamış bir 
kitle.

Bazı yıllar dışarıdan gelen işçi dövizi ülkenin ihra-
catını geçmiş. Hükümetler İMF’ye bir de gurbetteki işçi-
lere avuç açar olmuş (şimdi de böyle ya!) Dünyanın hiç 
bir askeri yönetimi beş kıtada birden protesto edilmemiş. 
Ve diyebiliriz ki dünyanın pek az ülkesinde yurtdışı bir 
ülke için bu denli her tarafa yayılmış ve bu denli önemli 
olmuştur.

Türkiye için yurtdışı simgesini Almanya’da bulur. 
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Yurtdışındakilerin yaklaşık % 60’ı bu ülkededir. Ülkemiz-
de de “Alamanyalı“ terimi tüm yurt dışı çalışanlarını kap-
sar.

Avrupa’nın, özel olarak da Almanya’nın ülkemiz 
için taşıdığı önem, toplumsal yaşamdaki güçlü etkisi, sili-
nemez yeri kendini edebiyatımızda da gösterecekti. Önce 
Almanya’da çalışılıp da Türkiye’ye gelmiş kişiler roman-
larda yer aldılar. Ardından Almanya’yı, orada çalışanları 
ana konu alan şiirler, hikâyeler, romanlar geldi.

Adalet Ağaoğlu “Fikrimin İnce Gülü“nde Alman-
ya’dan Türkiye’ye izne gelen bir işçinin tek gününü an-
latır. Roman Kapıkule gümrüğünden girilmesiyle başlar. 
Almanya’daki yaşam yer yer geriye dönüşlerle verilen 
ikincil bir öğedir romanda. “Türkiye’deki Alamanyalı“nın 
romanıdır “Fikrimin İnce Gülü“.

Fakir Baykurt uzun süredir Almanya’da bulunması 
nedeniyle bu toplumu, bu toplum içindeki bizim toplu-
mumuzu daha yakından gözlemleyebilmiş bir yazar. “Ba-
rış Çöreği“ ve “Gece Vardiyası“nı oluşturan hikâyelerin 
ve “Yüksek Fırınlar“ın ana teması Almanya’da yaşayan 
ve çalışan Türkiyeli işçiler. F. Baykurt onların yaşamını, 
özlemlerini, uyum ve uyumsuzluklarını çeşitli yönlerden 
ele almış bu eserlerinde.

Türkiye’de çoğunluğu büyük şehirlerde yaşamamış 
insanların Almanya’nın gelişmiş toplumuna girdiklerin-
de içine düşecekleri yadırgamanın boyutu, çok farklı iki 
toplumsal kültür arasındaki uyumsuzluk anlatılmakla tü-
kenmeyecek bir malzeme sağlar. “ Gece Vardiyası“ndaki 
hikâyelerde ağırlıkla bu konuya yer verilirken, aynı şeyi 
“Yüksek Fırınlar“da da görürüz. Ama romanda uyumsuz-
luğun ilkel denilebilecek örnekleri yoktur artık. Alman-
ya’ya yaşanıla yaşanıla alışılmıştır. Günlük yaşamın ge-
rekleri öğrenilmiş ve buna yatkınlık kazanılmıştır. “Gece 
Vardiyasi“nın bir hikâyesindeki gibi “makarnayı bulgur 
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gibi pişirmeye kalkanlar“ yoktur. Başta İbrahim Mutlu 
olmak üzere romanın tüm Türkiyeli kişileri araba kulla-
nırlar, kırmızıda dururlar, Kaufhalle’ye girip alışveriş ya-
parlar, modern işyerlerinde sıkıntı çekmeden çalışırlar. 
Almanya’ya alışılmış gibi görünür, ama sadece görünür. 
Gerçek öyle midir?

Görünürdeki bu uyum daha derin, köklü bir uyum-
suzluğu daha açık, daha bir çarpıcı ortaya döker. Yolu, 
suyu, elektriği olmayan köylerden en modern işyerleri-
ne gelmek, ülkede bir ömür boyu çalışıp bir traktör alı-
namazken burada birkaç yılda modeli biraz eski de olsa 
araba sahibi oluvermek, çamaşırı elde yıkamayı unut-
mak, uzaktan kumandalı televizyona kavuşmak; 20 yılda 
günlük yaşam kökünden değişmiştir. Bu değişim o den-
li etkilemiştir ki insanları, artık suyu, elektriği olmayan, 
yolları bozuk ve arabalarının altını vuran köylerine ya-
bancılaşmışlardır. Ama ya kültür; on yıllardır bu insanları 
şekillendiren değer yargıları, inançlar, ilişkiler, dünyaya 
bakış ne kadar değişmiştir? Pek az. Onlar büyük ölçüde 
gelinen köylerdeki gibi durmaktadır. Bir yandan da sosyal 
yaşam karşı konulmaz biçimde eskinin değer yargılarının 
arasıra sızmakta, onları yıkmakta ve parçalamaktadır. Bu 
bilmediği, anlayamadığı değişime karşı direnmektedir in-
sanımız; ama o yine de kavgaların ve hırçınlıkların, adam 
öldürmelerin ve intiharların, bunalımların, aşağılanmala-
rın arasından, bütün önlemleri, basit yargıları ve geçmişe 
sığınmayı parça parça ederek yolunu açmakta ve insanı-
mız değişmektedir.

F. Baykurt’un “Yüksek Fırınlar“daki büyük başarısı 
da işte burada, İ. Mutlu’nun kişiliğinde tüm çelişkilerin 
ortasından süzülüp gelen bu değişimi verebilmesinde ya-
tar. Yazar bunu anlatabilmek için Anadolu insanının en 
zor değişeceği bir konuyu, kadın-erkek ilişkisini eksen al-
mıştır.
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İbrahim ile karısı Elif’in arasındaki ilişki bütün ro-
man boyunca, zaman zaman geçmişe ve Türkiye’ye dö-
nülerek anlatılır. İbrahim için namuslu kız; dağ aşmamış, 
dere geçmemiş (yani köyünden dışarı çıkmamış), gözü 
açılmamış birisidir. Onu arar bulur ve parayla satın alır. 
Karısına davranışı da buna uygun olur. Almanya görmüş 
adam, kendinden önce başını yastığa koydu diye döver 
karısını. İlk çocuğu kız olunca kızar. Yeniden gebe kaldı-
ğında da “bu sefer de kız doğur da başımdan atayım seni“ 
der. Kadının aşağılanması daha doğarken başlar böylece.

F. Baykurt Anadolu insanının dünya görüşünde cin-
selliğin tuttuğu yeri başarıyla sergiler. Yılların birikmiş et-
kisiyle birçok şeye böyle bakar Anadolu insanı. Kadın ve 
erkeği övmede ya da yermede bu faktör önemlidir (“oğlan 
doğurabilen karı“ ya da “beli kuvvetli erkek“ gibi). Kadın 
ve erkek arasında cinsellik dışında bir ilişki düşünülemez.

Bu bakış açısı gelenekler ve dini etkilerle de birle-
şince basit inanç ve açıklamalara saplanmayı da berabe-
rinde getirir. Örneğin İbrahim Alman erkeğinin kıskanç 
olmamasını domuz yemelerine bağlar. Domuz da dişisini 
kıskanmayan tek hayvandır çünkü. Apayrı ve koskoca bir 
kültür de böylece açıklanıverir işte.

İbrahim’in oğlu olur. Bu sefer de “doğum biraz er-
ken oldu, bu çocuk kimden“ diye bunalımlara düşer. Bir 
yandan ne olduğunu kendisinin de tam kavrayamadığı 
“namusunu temizlemek gereği“ yani eskinin baskısı; öte 
yandan da içinde yaşadığı toplumun etkileriyle oluşan 
“işini kaybetmek, hayatını bir hiç için harcamak korkusu“ 
arasında sıkışıp kalır. Aslında bu iki dünya arasında, tam 
olarak bir yere ait olamadan sıkışmaktadır. İbrahim bunu 
“buraya da Türkiye’ye de yabancıyım“ diye belirtir.

Sabahat ile İbrahim’in evde konuşmaları romanın 
en güzel bölümüdür. Sabahat çağdaş bir kadındır. Alman-
la evlidir ve bambaşka bir aile, yaşam ve cinsellik anla-
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yışına sahiptir. İbrahim’in bunu anlaması çok zordur ve 
romanın bir cümlelik özetiyle şöyle anlatır bunu: „Seninle 
benim aramda ohoooo, bir koca dünya var inan! Benim 
senin geldiğin yere gelebilmem için, bu dünyadaki yaşa-
mım yetmez! Öteki dünyada bile zor başarabilirim bunu!“

İbrahim değişebilecek mi; nasıl ve nereye kadar? Ro-
man değişmenin belirtileriyle birlikte ama sonu açık ola-
rak biter.

“Yüksek Fırınlar“ bu kadar mı? Değil! Türkiye’den 
çıkılıp gelinen köy yaşamı, yaşlı bir Alman kadının yal-
nızlığı, değişik toplumlardan gelmiş kadınların birbirle-
rine bakışı, Almanya’da öğretmenlik yapan Türkiyeli bir 
ilerici aydının düş kırıklıkları, din faktörü ve etkileri, Al-
manya’daki Türkiyeliler arasında gericiliğin örgütlenme-
si, fabrikada grev için mücadele, ilericilerin örgütlenme 
çabaları, bir çocuğun (İbrahim’in kızı Gülten) gözünden 
çevrenin ve insanların anlatımı, farklı uluslardan işçiler 
arasındaki ilişkiler, vb.

F. Baykurt 5-6 romanlık malzemeyi “Yüksek Fırın-
lar“a sığdırmıştır. Bazı konular yüzeysel geçilmeden, bazı 
şeyler zorlama denilebilecek ifadeyle anlatılmadan bu 
yapılamazdı. Özellikle ilerici işçilerin kendi aralarındaki 
konuşmalarda ve 147. sayfada İbrahim’in doğan erkek 
çocuğundan başlayarak Türk-Yunan düşmanlığı üzerine 
düşüncelere geçmesinde bu zorlama kendini açık olarak 
gösteriyor. Roman kişisi kendi kişiliğine uygun konuşmu-
yor, birdenbire yazar konuşmaya başlıyor. Yer yer orta-
ya çıkan bu durum romanın başarılı kurgusunu ve doğal 
akışını bozuyor. Ama yazarın eksen aldığı konuyu büyük 
bir başarıyla anlatması ve romandaki sürükleyicilik bu 
pürüzlerin etkili olmasını önlüyor.

Almanya’daki insanımızı daha iyi tanımak isteyen 
herkesin mutlaka okuması gereken bir roman “Yüksek 
Fırınlar“.
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Direniş, Sayı 7, Mart 1984

Not: Yazıyı o zamanki takma adımla Ahmet Cengiz 
olarak yazmıştım (E. Erkiner)
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Kuzey’in Soğuğunda Sürgünü Yaşamış Bir Yazar: 
Demir  Özlü

Tamer Çağlayan

Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın
Bu şehir arkandan gelecektir.
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın
Aynı mahallede kocayacaksın;
Aynı evlerde kır düşecek saçlarına.

-Kostantinos Kavafis, Kent, 1910-

Onun için bir portre denemesi yazmak isteseydim, 
ya da yazmaya çalışabilseydim, yazacağım ilk cümle belki 
de “dünya tatlısı bir insan“ olacaktı. Hem karşılıklı konuş-
mamızda, hem de okuma toplantısından sonra birlikte 
olduğumuz yemekte, hep şuna dikkat ettim: İstanbul’da 
artık yok olmaya mahkum insanların belki de son kuşağı-
nı temsil ediyor Demir Özlü. Cümleleri tasarlayarak güzel 
konuşması, insana dostluk veren bakışı hep bir yerde bu-
luşuyor. Yıllardan beri kitaplarını okuduğum bir yazarla 
tanışmak beni mutlu etti.

Kadife sesli insan!

Gözlerindeki pırıltılarda kendi dünyasını taşıyor.

Bu dünya, kitaplarındaki satır aralarına yansıyor.

Taner’le birlikte Arkadaş Derneği’ne geldiğimizde, 
tanışmak için elimizi sıkarken gösterdiği tebessümü hiç 
bir zaman unutmayacağım. Sert, kibirli, yazar olduğu için 
böbürlenen bir insan bekliyordum, yanıldım. Demir Öz-
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lü’nün o dostça tebessümü, onun nasıl bir insan olduğunu 
belli etti. El sıkışlar ve ağızdan çıkacak ilk söz bana göre 
her zaman önemlidir. Kırıcı olmamaya özen gösteren bir 
huyu var. Yemekteyken de söyledi, “Ben“ dedi, “insanlara 
kızmam, kin gütmem, kırıcı olmam.“ Belki de bir insan 
için en gerekli olan şeyler, bu sözlerde yatıyor.

Taner’le benim ikiz oluşumuz karşısında sevindi. 
“Karım da“ dedi, “ikiz çocuklarımızın olmasını hep is-
temiştir.“ İkiz olmak ne güzel! Öyle ki, ne benim ne de 
Taner’in, o gün aynı renklerdeki giysileri giyeceğimizden 
haberimiz vardı. Ya şuna ne demeli? İkimiz de aynı anda 
Demir Özlü’nün Bir Yaz Mevsimi Romansı kitabını oku-
yormuşuz… İkizlik, gizli bir yoldaşlık demektir. Güçlü bir 
dayanışması var. Bu ayrı bir yazının konusu olabilir mi, 
pek bilemiyorum.

Bir ara kendisine imzalatmak için kitaplarını çanta-
dan çıkardım. Son yıllarda yayınlanan külliyatının tümü 
bende vardı. Birisi hariç, Ne Mutlu Ulysses Gibi’yi Taner’e 
verdim. Kitaplarını toplu görünce sevindi. “Sürgünde 10 
Yıl’ı görünce, “Bu kitap piyasada yok, nereden buldunuz?“ 
dedi. “Ankara’dan Remzi İnanç göndermişti“ dedim. Daha 
sonra orada bulunan şair Süha Tuğtepe’yle birlikte Remzi 
abi üzerine konuştular. Süha abi, “Remzi abinin kütüp-
hanesinde değerli kitaplar var“ dedi. Katılıyorum. Benim 
de görme ve inceleme şansına eriştiğim bu kütüphanede 
çok değerli kitaplar bulunuyor. Demir Özlü’nün asıl mut-
luluğu ise, Remzi ağabeyin Taner’le birlikte yolladığı ilk 
kitabı Bunaltı’nın yıllar sonra yapılan ikinci tıpkı basımını 
görmesiyle oldu.

Sonra dikkat ettim. Demir Özlü’nün bir sürgün ola-
rak ülkesinin dışında geçirdiği yılları anlattığı bu kitabı 
Sürgünde 10 Yıl, onun okuduğum ilk kitabı olmuş. Eğer 
piyasada bulunursa, bu yazarı tanımak için birebir bir 
eser. Demek o kitapta anlattıkları ilgimi çekmiş olmalı ki, 
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onun yeni çıkan kitaplarını da izlemeye başlamışım. Bu 
bundan sonra da devam edecek, sonu yok. Bu kitaptaki 
dizgi hatalarından bahsettim. “Dizgi hatalarından başka, 
bazı bölümlerde de ciddi yazım hataları yapılmış“ dedi. 
Simavi Yayınları’nın yayınladığı ve gezi denemelerinden 
oluşan Ne Mutlu Ulysses Gibi de de dizgi hataları vardı.

Kitaplarını imzalarken, Süha Tuğtepe’yle olan ortak 
dostlarından söz etmeye başladılar. Bunlar genellikle be-
nim de isimlerini duyduğum ve kütüphanemde kitapla-
rı bulunan şairlerdi: Edip Cansever, Metin Eloğlu, Kemal 
Özer, Turgut Uyar ve Cemal Süreya. Demir Özlü, Cemal 
Süreya’nın oğlu Memo’nun kafasına av tüfeğini sıkarak 
intihar ettiğini söyledi. Beyni dağılmış. Cemal Süreya için 
Süha Tuğtepe, “Son aylarda hep içiyordu abi“ dedi. Taner, 
son on beş günde C. Süreya’nın içki içtiğini, onunla ilgili 
yeni yayınlanan kitabı kaynak vererek söyledi. Son günle-
rini en iyi anlatan yazarın da Muzaffer Buyrukçu olduğu-
nu düşünüyorum.

Berlin Güncesi’ni imzalarken, bu kitabın çok hoşu-
ma gittiğini, üç dört saat içinde okuyup bitirdiğimi söyle-
dim. Teşekkür ettikten sonra, Berlin’e hangi amaçla gitti-
ğini anlattı. Kanallar’ı imzalarken, “Üzerinde hiç tartışma 
yapılmayan kitabımdır. Oysa ben bu kitabı yazmadan 
önce üç buçuk yıl süren bir araştırma yaptım“ dedi. İstan-
bul Büyüsü’nü imzalarken, bu kitapta yer alan “Alp Oteli“ 
isimli öyküyü çok beğendiğimi söyledim. “O öyküyü Melih 
Cevdet Anday da beğenmişti“ dedi. Sonra, bir zamanlar 
karısı Ulla’yla birlikte otellerde yaşamak zorunda kalışla-
rını anlattı.

Can Yayınları’nın yayınladığı kitaplarının ne kadar 
basıldığını bile bilmiyor. “Erdal Öz ne kadar telif hak-
kı verirse, onu kabul ediyorum, ne kadar basıldığını bile 
sormuyorum“ diyor. Bu ne demektir? Yayıncıyla yazarın 
arasında oluşan gizli bir anlaşma, belki de hiç bir zaman 
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bozulmayacak olan karşılıklı güvendir. Ne mutlu onla-
ra… Kitapların kapaklarında yer alan resimleri kendisi 
seçiyormuş. Bir kitabın kapağının çok iyi olmasına dikkat 
ediyorum. Kapaktan başka sırt baskısı ve sayfa düzenleri 
diğer önem verdiğim hususlar. Belki de en önemlisi dizgi 
hatası olmayan bir kitabı okurken duyduğum mutluluk.

Cemal Süreya’nın 99-Yüz kitabına baktım, Demir 
Özlü ‘nün portresini buldum. Onun için şöyle yazmış: 
“Yanılmaktan korkmayan, onu göze alan bir düşünce De-
mir Özlü’nün düşüncesi. Önemi, bizim için yararı daha 
çok burdan geliyor.“ Onat Kutlar’ın kitabında da var. Şöy-
le yazmış onunla ilgili yazının bir yerinde: “ Demir Özlü 
ile hemen hemen yaşıtız. O benden sadece iki ay büyük. 
Ve 1950’li yıllardan beri de arkadaşız. Aynı yıllarda yazı ile 
uğraşmaya başladık. Üniversite‘de de aynı yıllarda oku-
duk. Paris’e aynı yıllarda gittik. Sonra da sık sık görüştük. 
Gerçi o, on dört yıldır Stockholm’e yerleşti. Ama bu uzun 
sürgün yıllarında bile İstanbul’la, Türkiye ile ilişkisini hiç 
kesmedi.“

Onat Kutlar’ın Gündemdeki Sanatçı kitabı neden ge-
reken ilgiyi göremedi? Güzel bir baskı yapılmasına, iyi bir 
kağıt kullanılmasına rağmen o kitap sadece birinci bas-
kıda kaldı. İki, üç baskı yapabilirdi. Onat’ın cenazesinde 
bulunan insanlar almış olsaydı bu kitabı, kaç baskı yapar-
dı acaba? Onat Kutlar da unutuldu gitti. Geriye sadece fo-
toğraflardaki o sıcak gülüşüyle, kitapları kaldı. Yazarların 
kaderidir bu.

1950 kuşağı yazarlarının başında geliyor Demir Özlü. 
Bu kuşağın diğer önemli temsilcileri arasında olanları 
saymak gerekirse, aklıma ilk gelenler şu isimler oluyor: 
Erdal Öz, Hilmi Yavuz, Ülkü Tamer, Adnan Özyalçıner, Er-
gin Günce ve daha isimlerini yazamadığım diğer yazarlar. 
Erdal Öz yayıncılık yapıyor ve Can Yayınları’nın sahibi. 
Güzel kitaplar yayınlıyor. Yayınladığı kitaplar arasında 
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kendi kuşağının temsilcisi arkadaşlarının kitapları da bu-
lunuyor. En başta Demir Özlü ve Onat Kutlar. Ergin Günce 
bir uçak kazasında, Onat Kutlar ise bir pastaneye konan 
bombanın patlaması sonucunda kaldırıldığı hastanede 
yaşamlarını yitirdiler. Hilmi Yavuz şiir, öykü ve roman, 
Ülkü Tamer şiir ve çeviri, Adnan Özyalçıner ise öykü ça-
lışmalarına devam ediyorlar.

Okumanın yapılacağı salona Ayhan’ın kullandığı 
otomobille giderken, İsveç’teki trafik kurallarından bah-
setti. İsveç’te en çok kullanılan ulaştırma araçlarının 
trenler ve otobüsler olduğunu ve bir çok örnek anlattık-
tan sonra, “Onlar bu işi çözmüşler“ dedi. Ayhan yeni bir 
park cezası ödemek zorunda kalacağından bahsederken, 
“Stockholm’da da park yeri sorunu var“ dedi Demir Özlü. 
İstanbul öyle değil, sokak araları -eğer boşsa- park yapıl-
mayı bekleyen yerlerle dolu. Sonra kendisine, 1950’li yıl-
lardan bu yana Stockholm’da yaşayan fotoğraf sanatçısı 
Lütfi Özkök’ü sordum. “Yaşlandı artık“ dedi ve Ayhan’a, 
Taner’e ve bana Lütfü Özkök’ü ve karısı Anne Marie’yi an-
latmaya koyuldu. Ne kadar şanslıyız, otomobilde bizden 
başka kimse yok. Anı kitaplarına meraklı birisi olarak, Öz-
kök’ün anılarını yazıp yazmadığını sordum. “Onun anı-
larını yazacak kadar Türkçesi kuvvetli değil. Yazarsa çok 
güzel konuştuğu Fransızcayla yazabilir ve birisi de yazdık-
larını Türkçeye çevirebilir“ dedi. Yeter ki yazsın, Türkçe-
ye çevirecek birisi mutlaka bulunur. Şiir yazmaya devam 
edip etmediğini de sordum Demir Özlü’ye, “Yazıyor, ama 
artık ölümü beklemeye başladı“ dedi. İçim cız etti. Dün-
yanın belli başlı yazarlarının portre fotoğraflarını çekmiş 
olan usta bir fotoğrafçı, aynı zamanda şair birisi ölümü 
bekliyor demek… Şairlerin kaderi mi bu? Heykeltraş İlhan 
Koman’ı da sordum. “Bir teknesi vardı, onun içinde yaşar-
dı. O tekneye beni de davet etmişti. Sonra öldü“ dedi.

Okumaya yaklaşık kırk kişi katıldı. Bana göre daha 
fazla katılım olmalıydı. Oysa Demir Özlü‘nün sayılarla 
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hiç bir zaman sorunu olmadı. Son yıllardaki okumalar-
da şuna dikkat ettim: Katılanların büyük çoğunluğu genç. 
Bunların çoğu da genç kızlardan oluşuyor. Birisi kitap ala-
caktı, parası yokmuş. Banka kartıyla otomattan para çe-
kip geldi, kitaplarını aldı. Kitaba karşı yavaş yavaş bir sev-
gi oluşuyor. Yeni yayınlanan kitabından sadece iki adet 
satılması karşısında şaşırdım.

Kısa olarak yaşamını anlattı. Üniversiteyi bitirdikten 
sonra Fransa‘ya gider. Gitmesine önayak nedenlerden 
birisi de, o zamanlar ilgisini çekmiş olan Fransız edebi-
yatıdır. Paris’te gençlik arkadaşlarından Ferit Edgü’yle 
karşılaşır. Ferit Edgü ileride Demir Özlü’nün kitaplarını 
da yayınlayacaktır. Daha sonra İstanbul’da on beş yıl avu-
katlık yaparak geçimini sağlar. Edebiyatla uğraşmayı bı-
rakmaz. İstanbul edebiyat çevresindeki yazarların çoğu-
nu tanıdığını söylüyor.

1979’da Türkiye’deki siyasal ve toplumsal kargaşa-
lardan umutsuzluğa düşerek, karısının ülkesi olan Sto-
ckholm’a gider. 1979 ve 1989 yılları arasında Türkiye’ye 
hiç gelemez. 10 Kasım 1986’da “yurttaşlıktan“ atılır. Sür-
gün olarak yaşadığı zamanlarda yarım gün hukuk müşa-
virliği yapar. Daha sona ise serbest yazar olarak yaşamını 
sürdürmeye karar verir.

İlk kitabını 21 yaşında yazar, iki yıl sonra yayınla-
nır: Bunaltı. Lisedeyken roman yazmaya girişir, yazamaz. 
Lisedeki hocalarından birisi de Behçet Necatigil. Onunla 
övünüyor. Roman okumaya devam eder ve kendi kendine 
şunu söyler: Ancak 39 yaşında roman yazabilirim, benim 
yapım bu.“  Otuz dokuz yaşına geldiğinde masasının ba-
şına oturur ve on beş gün içinde ilk romanını yazar. Bir 
gezintiye çıkar, döndükten sonra düzeltmelerini yapar.

İsveç’teyken daha çok yazmaya başlar. Hem boş za-
manı çoktur, hem de yurdundan uzak olmasının kendisi-
ni yazarlığa daha çok sevkettiğini düşünür. Yazdığı me-
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tinler üzerinde tekrar tekrar çalışır. Gününün büyük bir 
bölümünü edebiyata ayırır. Peki, sürgün yıllarında yaşa-
dığı İsveç’in ona bir armağanı olmadı mı? Oldu. İsveç’in 
çok sert olan mevsiminin neden olduğu sinüzit hastalığı. 
Okuma sırasında bol bol su içmek zorunda kaldı.

Yemekteyken yeni yayınlanacak kitabı olup olmadı-
ğını sordum. Gülerek, “Üzerinde çalıştığım bir kitap var“ 
dedi, Paris Güncesi… Paris’te kaldığı yıllarda tutmuş oldu-
ğu günlüklerden oluşuyormuş. “Ne zaman okuyacağız?“ 
dedim. Sonbahardaki kitap fuarına yetişip yetişmeyece-
ğini sordum. “Biraz daha sürer. Bazı şeyleri olduğu gibi 
yazamıyorsunuz ülkemizde“ dedikten sonra ekledi: “Ama 
bu ilgini dikkate alacağım.“

Son söz: Kuzeyin soğukluğunda sürgünü yaşamış 
olan yazar Demir Özlü’yle tanışmaktan büyük bir mutlu-
luk duydum.

(Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın Dergisi, Sayı 70, Ni-
san 1996)
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Sosyalist ve Feminist

Engin Erkiner

Tarihte ilk olmasa bile ilk sosyalist-feministlerden 
bir tanesi Gertrud Guillaume-Schack’tır. 1845 yılında Al-
manya’da doğan, 1903’de İngiltere’de sürgünde ölen Sc-
hack’ın görüşleri ve mücadelesi bugün bile dikkate alın-
ması gereken özellikler gösterir.

Schack, 28 yaşındayken İsviçre’de 27 yaşındaki bir 
sanatçı ile tanışır: Edouard Guillaume. Onunla evlenir, 
ama bu evlilik sadece 4 ay sürer. Schack bu evlilikle Al-
man vatandaşlığını yitirecek ve bu durum ileride, politik 
faaliyetleri nedeniyle Almanya’dan sınırdışı edilmesine 
gerekçe olacaktır.

Schack 39 yaşında sosyalist olmasına karşın, sosya-
list olmadan önce ve sonra benzer amaçlar için mücadele 
eder: Fahişelik yasaları, kadınlara oy hakkı, serbest çalış-
ma hakkı ve son dönemlerde özellikle kadın işçilere yö-
nelik faaliyet.

O dönemde Avrupa’da fahişelik yasaktı, ama Napo-
leon tarafından çıkarılan yasalardan sonra vesika dağıtı-
mı ve zorunlu doktor kontrolu koşuluyla serbest bırakıl-
mıştı. Almanya’da “Ahlak polisi“ vardı ve kuşkulandığı 
kadınları zorla doktor kontroluna göndermek hakkına sa-
hipti. Schack, Almanya’nın çeşitli bölgelerinde yaptığı bir-
çok toplantıda cinsellik, fahişelik ve cinsel ahlak üzerine 
açıkça konuştu. Bir kadının bu konularda konuşması o za-
mana kadar görülmediği için “kamu ahlâkını bozmaktan“ 
mahkemeye verildi. Schack’ın özellikle üzerinde durduğu 
konu, devletin ve erkeklerin çifte ahlâkıydı. Erkekler için 
serbest olan, kadınlar için kurallara bağlıydı. Gerçekte ise 
tek cinsel ahlâk vardı ve bu herkes için aynı olmalıydı.
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Kendini sosyalist olarak tanımlamadan bir yıl önce, 
fahişelikle ilgili olarak Meclis’e verdiği bir dilekçede, so-
runun sınıf özelliğine de dikkat çekiyordu: Polis, fahişelik 
yapmak zorunda olan, böyle yapmazsa aç kalacak kadın-
lara baskı uyguluyordu. Fahişelik sadece cinsler arasında-
ki ayrımcılıkla değil, sınıf ayrımcılığıyla da ilgiliydi.

Almanya’da o dönem tartışılan önemli bir konuysa, 
kadınların çalışmasının kısıtlanmasıyla ilgiliydi. Kadın 
sanayi işçileri genellikle tekstil alanında ve son derece 
kötü koşullarda çalışıyorlardı. 1885 yılında Meclis, iş süre-
cinde kadının korunması ve kadınların çalışmasının kısıt-
lanması konusunu görüşmeye başladı. Böylece kadınlar 
aileleriyle ilgilenmeye daha fazla zaman ayırabilecekler-
di. Aralarında Schack ve Louise Otto’nun da yer aldığı ka-
dın hakları savunucuları çıkarılmak istenen yeni yasaya 
karşı mücadele başlattılar.

Schack’a göre, kadının sağlığını en fazla tehdit eden 
olgu, yetersiz ücretti. Zaten erkeklerden az ücret alan ka-
dın, çalışma olanaklarının kısıtlanmasıyla iyice zor duru-
ma düşecekti. İşçi ailelerinin sadece erkek işçinin geliriyle 
yaşaması olanaksızdı. Ayrıca çalışmak sadece ekonomik 
yönden değil, kadının kendine güveni için de gerekliydi. 
Genellikle çalışmayan burjuva kadınlara göre işçi kadın-
lar, erkekler karşısında daha bağımsız daha özgüven sa-
hibiydiler. Kendini evlilikle tanımlayan burjuva kadın, ça-
lışan işçi kadına göre daha az bağımsızdı.

Schack’ı özellikle uğraştıran bir konu, işçi sınıfı saf-
larında –ve o dönemki SPD içinde- kadınların çalışmasına 
genellikle iyi gözle bakılmamasıydı. “İşçi sınıfında kadın 
karşıtlığı“ olarak da adlandırılabilecek bu olgunun bir ne-
deni yerleşik değer yargıları ise, bir başka nedeni de erkek 
işçilerin iş piyasasında rekabetin artmasıyla birlikte üc-
retlerinin düşmesinden çekinmeleriydi. Örneğin SPD’nin 
1887 yılının Ekim ayında St. Gallen’da yapılan kongresin-
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de bir temsilci şunları söylüyordu:

“Kadınların çalışmasının kısıtlanmasına karşı çık-
mak yanlıştır. Kadınların sanayi işletmelerinde çalışması 
talihsizliktir. Kadın fabrikaya gidecek, erkek de evde ye-
mek mi pişirecek? Böyle bir şey istenebilir mi? Bebekler 
erkeklerin göğsünden emzirilemediği sürece kadın fabri-
kada olmamalıdır.“

Schack, işçi sınıfının içinde cinslerin dayanışma-
sından, birlikte mücadelesinden yanaydı. Kadın işçiler 
nedeniyle gerileyen ücretler, birlikte yapılacak grevlerle 
yükseltilebilirdi. Görüşü kısaca şuydu: İşçi sınıfının mü-
cadelesinde cinsler arasında dayanışma, ama kadınların 
aleyhine değil.

Schack’ın en önemli faaliyetlerinden bir tanesi de, 
kadın işçiler için haftalık bir dergi yayınlamasıdır. “Die 
Staatsbürgerin“ (Kadın Vatandaş) ilk kez Ocak 1886’da ya-
yınlandı. Derginin finansmanında merkezi Offenbach’da 
olan ve Schack’ın da içinde yeraldığı kadınlara özgü bir 
hastalık kasasının desteği sağlanmıştı.

Schack’a göre işçiler için tek dergi çıkarılması doğ-
ru değildi. Kamuoyu erkekler tarafından belirlendiği için, 
kadın işçiler için ayrı bir dergi gerekiyordu.

Başlangıçta dört, sonra altı sayfa olarak  yayınlanan 
dergi, ilk sayıda Schack’ın yazdığı başyazıda, salon dergisi 
olmayacağını, yemek tarifleri vermeyeceğini belirtiyordu. 
Dergi ancak 24 sayı yayınlanabildi. 1886’da Almanya’da 
sosyalistlere karşı yasalar sertleştirilmişti ve bundan ilk 
payını alanlardan birisi de toplatılan ve ardından kapatı-
lan “Die Staatsbürgerin“ oldu.

Kısa süre yayınlanmasına karşın, dergi, 19. yüzyılın 
80’li yıllarında Almanya’daki işçi kadının yaşamını, so-
runlarını, mücadelesini yansıtan bir özellik taşıdı.
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Aynı yıl Schack, “sınıfları birbirine karşı kışkırttığı“ 
gerekçesiyle Almanya’dan sınır dışı edildi. İngiltere’ye 
gitti. Bir yıl sonra, yukarıda sözü edilen SPD parti kongre-
sinde ilk kadın delege olarak yer alacaktı.

İngiltere’de bulunan Engels’e daha önce kadın işçi-
ler arasındaki çalışmaları hakkında mektuplar yazmıştı. 
Ne var ki, İngiltere’de Engels’le anlaşamadı. Engels onun 
anarşizme olan sempatisini kesinlikle hoş karşılamıyor-
du.

Schack  tüm yaşamı boyunca, teoriden ziyade pra-
tikte, sosyalizmle feminizmi birleştirmeye çalıştı. Propa-
gandacı, yayıncı, kadın örgütleri kurucusu ve sosyalist-
ti. Erkeklerden bağımsız kadın örgütlerinin kurulmasını 
savundu. Anarşizme de büyük bir sempatisi vardı. Kadın 
işçilerin haklarını sadece burjuvazinin erkeklerine karşı 
değil, işçi erkeklere karşı da savundu. Ona göre, kadın bir 
işçi sadece işçi değil, aynı zamanda kadındı.

Almancadaki bir deyimle “bütün sandalyelere bir-
den oturmaya çalıştı“. Bütün sandalyelerin  arasında kal-
dı. Çağdaşı (erkek) sosyalistlerin de kendisini pek sevdik-
leri söylenemez.

Çağına göre erken sayılabilecek özellikler taşıyordu. 
Olağandışı ve olağanüstü bir kadındı.      

(*) Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 85, 1999
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Armağan

Şükran Kurdakul

Bunca yıl çok ışık birikti avuçlarımda
Senin olsun
Esinlen sevgi dokuyan ellerimden
Bunca yıl şiirin, kardeşliğin, kavganın
Has bahçelerinde yarattım bu gerçeği.
Sabrım senin olsun
Aşkım senin olsun.

Acıların sütüyle büyüttüğüm umutlar
Mahpushane avlularında boy verdi,
Dolunay menekşelendi kirli kara camlarda.
Her görüşte yeniden vurulduğumuz ana evren
Özgürlüğe boyadı saksımdaki çiçeği
Senin olsun.

Biz ki acılar döneminden
Ellerimizi kirletmeden geçtik.
Direncim senin olsun,
Sevgim senin olsun.

Yazın, 95, 2001
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Bir Hayat Tarzı Olarak Che

Engin Erkiner

Örnekleri azdır, ama insan bazan sonuna kadar iler-
lemekte ısrar ettiği hayat çizgisi nedeniyle simgeleşir. 
Che, böyledir. Hayatında başarıdan çok başarısızlık var, 
ama sonuçlarından bağımsız olarak yaşadıklarının ken-
disi onu O yaptı.

Che’yi yaratan Küba devrimidir. Yoksa Che, Arjan-
tinli sosyalist bir doktor olarak kalırdı. Latin Amerika’yı 
dolaşmış, halkın yoksulluğunu ve ülkelerin ABD’ye ba-
ğımlılığını görmüş, Guatemala’da reformcu Arbenz hükü-
metinin CİA desteğinde devrilmesini izlemiş, parlamenter 
yoldan ve seçimleri kazanarak hükümet olunabileceğine, 
olunsa bile ABD çıkarlarına karşı ulusallaştırma gibi uy-
gulamalara başlar başlamaz iktidarda kalınamayacağına 
inanan, silahlı mücadeleyi savunan, ama bunun nasıl ve-
rilebileceğini de bilmeyen birisi olarak kalırdı. Meksika’da 
önce Raul sonra Fidel Castro’ya rastladı. Granma ile Kü-
ba’ya çıkacak gerilla grubunun doktoru olarak kabul edil-
di ve astımına rağmen iyi bir askeri eğitim gördü.

Burada Che’nin önemli bir özelliği görülür: İnançları 
için hayatını ortaya koyabilmek. İyi rastlantılar yetmez, 
onları değerlendirebilmek gerekir. Che, emperyalizme 
karşı savaşmak, bu savaş içinde yeni bir toplum ve insan 
yaratmak istiyordu. Ölebilirdi, aldırmadı. Kendini Küba 
devrimiyle özdeşleştirdi. Başarıya ulaşacak ya da o adada 
ölecekti.

Simyacı’da (1) söylenen “Kişisel Menkıbesi’ni ger-
çekleştirmek“ işte budur. Daha doğrusu gercekleştirme-
ye teşebbüs etmek. Bunun için önce cesaret gerekir. Seni 
oluşturan dünle bağlarını koparabilme cesareti.
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Granma ile Küba’ya hareket etmeden önce Che’nin 
kopması gerekenler, zaten hiçbir zaman ciddiye almadı-
ğı “iyi bir meslek“ ve “toplumda iyi bir gelecek“ten ibaret 
değildi.

Che, Ağustos 1955’de bir süredir birlikte olduğu Pe-
rulu politik mülteci Hilda Gadea ile evlenir. Gadea hami-
ledir ve Şubat 1956’da bir kızları olur. Che dokuz ay sonra, 
Kasım 1956’da Granma ile belirsiz ve tehlikeli bir gelecek 
için yola çıkar.

Hilda, bir keresinde, Che’nin “küçük Mao’m“ dediği 
kızıyla şöyle konuştuğunu duyar:

“Sevgili küçük kızım, küçük Mao’m, ne kadar zor bir 
dünyada yaşayacağını bilmiyorsun. Sen büyüdüğünde, 
tüm kıta belki de dünya büyük düşmana, Yankee emper-
yalizmine karşı savaşıyor olacak. Sen de savaşmak zorun-
da kalacaksın. Ben belki artık burada olmam, ama müca-
dele tüm kitayı sarmış olacak.“

Che için en önemlisi inandığı fikirlerdi. Birçok Latin 
Amerika ülkesini herhangi bir düşünceye bağlanmadan 
dolaştı. İnanıp bağlanacağı ve uğrunda herşeyini ortaya 
koyacağı bir düşünce arıyordu. Buna nispeten geç karar 
verdi. Sosyalist olduğunda 26 yaşındaydı. Sadece ABD 
emperyalizminden nefret ettiğinden ya da gördüğü Latin 
Amerika ülkelerinde halkın korkunç yoksulluğundan et-
kilendiğinden değil, yeni bir dünyaya ve yeni bir insana 
inandığı için sosyalist oldu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 
İyi bir eğitim görmüştü. Doktor olarak, yoksul halka baş-
ka türlü de yararlı olabilirdi. O savaşmayı seçti. Dünyayı 
olabildiğince hızlı yoldan değiştirecek, bu süreçte kendisi 
de değişecekti.

Dönem bu düşünceler için uygundu. Sosyalizmin 
prestiji yüksekti. Afrika ve Asya’da dünün sömürgeleri 
bağımsızlıklarını kazanıyor ve zor koşullar altında da olsa 



118 - Yazından Seçmeler 2

emperyalizmle aralarına mesafe koymaya çalışıyordu. 
ABD her tarafa, özellikle Güney ve Orta Amerika’ya saldı-
rıyordu. Emperyalizm insanlığın ilerlemesinin  önündeki 
en büyük engel olarak görülüyordu. Bu o kadar açıktı ki, 
insanları -sosyalist olmasalar bile- emperyalizme karşı 
mücadele etmenin gerektiğine inandırmak için fazla çaba 
harcamak gerekmezdi.

Bu ortam, inanmak ve inandığı için herşeyini ortaya 
koymaya hazır bir insan için çok uygundur. Ne meslek, ne 
aile, ne evlilik ne de çocuk tutamaz onu. Önce kafasında-
ki düşünceler vardır, gerçekleşmeleri için herşeyini orta-
ya koyduğu düşünceler. Onlar için mücadele birçok bağı 
koparmasını gerektirir, ama böyle yapmazsa da kendine 
yabancılaşacaktır. İnsan kendini sevemedikten, yaptıkla-
rına saygı duyamadıktan sonra başkalarını sevmesi ya da 
onlar tarafından sevilmesi neye yarar?

Bu insan oturamaz, duramaz, içindeki büyük huzur-
suzluk onu hep iter. Gider, gidebileceği yere kadar gider. 
İstediği de budur zaten.

Benzer bir durum 1965’te Küba’da tekrarlanır. Che 
37 yaşındadır. Küba devriminin önderlerinden bir tane-
si, Sanayi Bakanı, ikinci eşi Aleida’dan dört çocuk sahi-
bi, çeşitli ülkelerden konuşmacı olarak çağrılan, dünyaca 
tanınan bir kişidir O. Kazanmış, istediklerini yapmakta 
önemli adımlar atmıştır. Ama duramaz, “uslanmaz“.

Sosyalist ülkeleri dolaşmış ve yeni insanın yaratıl-
masi için yapılanları beğenmemişti. Küba ilk adımdı ve 
kendi başına kaldığında fazla anlam taşımazdı. Bağımsız 
bir deneye girişemeyecek kadar küçük ve ABD’ye çok ya-
kındı. SSCB’nin çizgisinden fazla ayrılamazdı. Che, Kü-
ba’da devrimin öncülerinden biriydi ama, o devrimde 
kendini yeterince bulamadı. Gidecekti. Bütün köprüleri 
yıktı. Küba vatandaşlığından çıktı. Adadan ayrılmasından 
altı ay sonra Fidel Castro tarafından açıklanan bir veda 
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mektubu bıraktı. Herhangi bir kişi değildi Che. Başka ül-
kelerde emperyalizme karşı savaşırken Küba ile yasal ba-
ğının olmaması gerekirdi. Bu, Kongo örneğinde olduğu 
gibi, Küba yönetimi tarafından desteklenmediği anlamına 
gelmiyordu. Beklenmeyen bir durumda eyleminin Küba 
yönetimini zor durumda bırakmasını istemiyordu. Zordu, 
ama geri dönebilirdi de. Fidel, kararı ne olursa olsun O’nu 
destekleyeceğini açıklamıştı. Dönmek istemedi. (2)

Guevara’nın kızlarından biri, geçtiğimiz aylarda 
yapılan bir söyleşi sırasında, babasının o çok küçükken 
gittiğini ve evdeki son akşamlarından birinde annesine, 
“istersen sevdiğin bir erkeğe kahve ikram edebilirsin“ de-
diğini ve annesinin de buna tepki gösterdiğini açıkladı. 
Guevara, Küba ile bağlarını sadece diplomatik nedenlerle 
kesmedi. Gidiyordu ve dön(e)meyecekti. Bunun sevindiri-
ci olmasa da hüzünlü bir ayrılık olduğunu sanmıyorum. 
En azından Che yönünden…

Che’nin Nazım Hikmet’te özellikle sevdiği iki mısra 
vardır:

“ve yalnız yarım kalmış bir şarkının acısını toprağa 
götüreceğim.“ (3)  

Şiirin adının “Karıma Mektup“ rastlantı mıdır, bilin-
mez, ama bir hayat tarzı olarak Che bu sözlerde ifadesini 
bulur: ne kadar yaparsan yap, sonunda yine yarım kalmış 
bir şarkının acısı kalır. Yapılması gerekenler hiç bitmez.

*

Che’nin katıldığı Küba devrimi dışında başarısı yok-
tur. Devrim ordusunun önde gelenlerinden biriydi. Dev-
rim sonrasında da Küba’nın sosyalizme yönelmesinde 
etkili oldu. Küba’da kalsaydı başarıları kuşkusuz sürerdi, 
ama önemli bir iç acısıyla birlikte. Yeni insan böyle yara-
tılamazdı ve Küba’nın da fazla seçeneği yoktu.
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Bürokrasinin kaldırılması konusunda Che varken 
başlamış ve sonra da sürdürülmüş uygulamalar başarılı 
olamadı. Bürokrasiye karşı önlemler daha fazla bürokra-
siyle sonuçlandı. (4)

Bugünkü Küba insanı yıkılan sosyalist ülkelerdekin-
den biraz farklıysa eğer, bu izlenen bilinçli politikadan 
çok, tarihsel ve coğrafi nedenlerin sonucudur. Küba’da 
kültürel süreklilik öteki sosyalist ülkelere göre daha fazla-
dır. Devrim öncesi yazarlar ve aydınlar önemli oranda an-
ti-emperyalist olduklarından, devrim sonrasında birçok 
konuda yeniden üretim gerekmedi. (5) Kültürel birikim 
yılların ürünüdür ve Küba halkı bu konuda oldukça sağ-
lamdır. Coğrafi olarak ABD’ye çok yakın olmak ve bazen 
aptallık boyutlarında sürdürülen ABD ambargosu, Küba 
halkına “ya bağımsız oluruz, ya da sömürge“ ikileminin 
dışında başka bir yol olmadığını gösterdi. Küba’da sosya-
lizm bağımsızlık dahil başka birçok konuyla içiçedir. Kü-
ba’da sosyalizm devrim öncesinden çok şey almıştır (Jose 
Marti’nin bugünkü Küba’daki konumunu hatırlamak bile 
yeter). Küba’da sosyalizmin daha sağlam olması bu ne-
denledir.

Che’nin emperyalizme karşı savaş stratejisinin de 
önemli bir başarı kazandığı söylenemez. Çeşitli ülkelerde 
çok sayıda örgüt ortaya çıktı, çarpıştılar, ama sonuç ala-
madılar. Che, Kongo’da başarı kazanamadı. Asıl önemli 
olan, Latin Amerika ülkelerindeki başarısızlıktır.

Küba devriminden sonra, bir grup silahlı insanın 
dağa çıkmasının ardından ayaklanmanın geleceğini dü-
şünenler yanıldıklarını çabuk anladılar. Costa Rica örne-
ğindeki gibi acı sonuçlar yaşandı, gerillaların tümü imha 
edildi.

1960’lı yıllarin başlarında Küba yönetiminin de des-
teklediği, Peru’da Hugo Blanco önderliğindeki kır gerillası 
başarılı olamadı. Arjantin’de bir gerilla hareketi oluştu-
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rulmaya çalışıldı, yine sonuç alınamadı. Che’nin Bolivya 
yenilgisinin ardından Inti Peredo hareketi sürdürmeye 
çalıştı, ama olmadı. Latin Amerika ülkelerindeki komü-
nist partiler büyük oranda gerilla hareketlerine karşı tavır 
aldilar. Venezüella dışında gerillalar kentlerle bağı kopuk, 
kırsal alanda tecrit olmuş gruplar olarak kaldılar. Vene-
züella’da Douglas Bravo, KP’nin muhalefetine rağmen, 
kır ve kenti birleştiren bir silahlı mücadele hareketini 
uzun süre yürüttü. Ülkede nüfusun çoğunluğu kentlerde 
bulundugundan gerilla savasinda, başlangıçtan itibaren, 
kentin varlığı olmazsa olmazdı. O yıllarda Türkçe’de de 
yayınlanan “Birleşik Devrimci Savaş“ adlı kitabında Bravo 
aynı adlı stratejisini anlatır. (6)

Kır gerillasının başarısızlığının ardından kent geril-
lası geldi. Brezilya’da Carlos Marighella mücadeleyi fazla 
sürdüremedi, ama Uruguay’da Tupamaros önemli bir ge-
lişme gösterdi. Sonuç yine yenilgiydi.

Gerillaların yenilgisi Latin Amerika ülkelerindeki 
komünist partilerin haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ge-
rillalar başarılı olamadi, KP’ler başarılı mı oldu? Gerillalar 
yenildi, Şili’de seçimleri kazanan Allende’nin başına baş-
ka bir şey mi geldi? Fidel Castro şunları söylerken haklıdır:

“Ben her zaman, başarı ya da başarısızlığın, bir kav-
ramın doğru olduğunun kanıtı olmadığını söylüyorum. 
Ben, bizim savaşımız sırasında ölebilirdim, birçok kez 
buna kıl payı kalmıştı. Eğer ölseydim, birçok insan benim 
yanıldığımı söyleyecekti. Sanıyorum, ben yaşamımı yitir-
sem dahi yanılmadığıma ve yolumuzun doğru olduğuna 
inanıyordum. Ama önceden görülemeyen birçok etken, 
rastlantılar da dahil olmak üzere önemli rol oynuyor.“ (7)

Yenilgi yanlışlığı göstermez, doğruluğu da göster-
mez kuşkusuz. O kadar yenilgiye karşın, dünyanın bu 
bölgesinde solun en önemli politik başarılarında silahlı 
mücadelenin imzası da vardır. Nikaragua devrimi silahlı 
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mücadeleyle başarıya ulaştı. Devrim varlığını sürdüreme-
di, ama bu devrimin olmadığı anlamına gelmez. El Sal-
vador’da yıllarca silahlı mücadele veren örgütler, bir dö-
nem hükümete ortak oldular. Meksika’da en azından bir 
bölgede denetim sağlayan Zapatistaları da unutmamak 
gerekir.

Che, Bolivya’da acele etti, burası açıktır. Her adımını 
zamanında ve iyi hesaplayarak atsa bile, başarısız olabi-
lirdi. Buradan hareketle silahlı mücadelenin yanlışlığı so-
nucuna varılamaz. Hele de “koşullar olgunlaştığında si-
lahlı mücadele elbette gereklidir“ diyen, ama bu aşamaya 
asla ulaşamayacak olanların bu konuda konuşmaya hiç 
hakkı yoktur.  

*

Yıllar önce Çetin Altan’ın bir yazısını okumuştum. 
Che ile Ho Chi Minh’i karşılaştırıyordu. Ho Chi Minh ve 
Giap Vietnam devriminin iki önderidir. ABD’yi büyük 
bir yenilgiye uğrattılar. Emperyalizme karşı mücadelede 
Che’den daha başarılıdırlar. Çetin Altan, buna rağmen 
Che’nin posterlerinin birçok gencin odasında asılı olması-
nı, ama Ho’ya pek rağbet gösterilmemesini medyaya bağ-
lıyordu. Che başarısız olduğu için bu kadar şişiriliyordu. 
O’nun yolu izlenerek emperyalizme karşı savaşılamazdı. 
Ho bu nedenle geri plana atılıyor, Giap adı bile anılmıyor-
du.

Che’nin Ho Chi Minh’e göre daha az başarılı olma-
sına karşın daha çok tanınması medyaya bağlanamaz. 
Che’nin başka bir özelliği var: O alternatifi temsil ediyor-
du. Hem kapitalizme, hem de varolan sosyalizme karşı. 
Giyiminden toplantılardaki davranışlarına kadar herşe-
yiyle farklıydı O. Che’nin -genellikle sosyalist olmasalar 
da- toplumdaki birçok kurala ve uygulamaya karşı çıkan 
gençlere çekici geldiği söylenebilir. Yüzeysel bir çekicilik-
tir bu. Che alternatifçilik oynamıyordu. Farklı giyinerek 
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topluma karşı çıktığını ve büyük bir iş yaptığını sananlar-
dan değildi. O’nun alternatifi büyüktü. Ciddiydi. İnançları 
için hayatını ortaya koyabiliyordu. Çok yönlüydü. Savaş-
çı, teorisyen, ekonomik alanda yönetici, doktor…

O bir hayat tarzıydi. İstemekle yapmaya çalışmanın 
arasında ayrımın bulunmadığı bir hayat tarzı. Büyük is-
temek ve onları yapabilmeye cesaret edebilmek… Che’de 
en fazla anlaşılması gereken budur. Öğrenilmesi gereken 
demiyorum, çünkü bu özellik öğrenilmez. Anlaşılır ve ya-
pılır ya da yapılamaz.

Notlar:

1. Simyacı – Paulo Coelho, Can Yayınları.

2. Gecenlerde ARTE kanalinda Latin Amerika’da ge-
rillalarla ilgili olarak yayınlanan bir programda, Che Bo-
livya’da olduğu sırada KP Genel Sekreteri olan kişi bir 
toplantıda konuşurken gösterildi. Che’nin Küba’ya dön-
mesinin mümkün olmadığını, bu nedenle Bolivya’da ma-
ceraya atıldığını söylüyordu. Zeki ama akıllı olmaktan çok 
kurnaz bir yüz ifadesi vardı. “Komünistler önce birbirleri-
ne karşı kurnazdır“ belirlemesini doğrular gibiydi.

3. Jon Lee Anderson, A Revolutionary Life, Bantam 
Press. Yeni yayınlanan bu kitap, Che’nin en iyi biyografisi 
olarak kabul edilmektedir.

4. Küba: Krizdeki Devrim, Yazın, sayı: 73.

5. Küba Yazarlar Birliği Başkanı W. Leyvai le Söyleşi, 
Yazın, sayı: 54.

6. Douglas Baravo, yine ARTE’nin Latin Amerika’da-
ki gerillalarla ilgili yaptığı bir programa konuk oldu. Yaşı 
50’nin üzerinde ama halen politik mücadelede yeralıyor. 
Sendika örgütlenmesinde çalışıyor. Programda, kendisi-
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ni “sağcı ya da solcu olarak değil, alternatif bir kişi ola-
rak“ tanımladığını söyledi. Yorulmuş gibi değil, oldukça 
dinamik bir uslüpla konuşuyordu. 25-26 yıl önce kitabını 
okuduğumuz, Mahir Çayan’ın “Birleşik Devrimci Savaş“ 
formülasyonunu aldığı adam. Bugünkü çizgisi için ne der-
seniz deyin, hâlâ sol için mücadele ediyor. Marighella kısa 
süren şehir gerilla savaşına 50 yaş civarında başlamıştı. O 
dönemin mücadele psikolojisi, koşulları daha iyiydi kuş-
kusuz, ama Bravo örneğinde görüldüğü gibi, sürdüren 
sürdürüyor.

7. Fidel Castro: Che Üzerine, Yazın, sayı: 54.

   

(*) Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 77, Eylül, 
1997
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Göçmenler Ama Hangileri?

Engin Erkiner

Almanya’da göçmenlerle ilgili tartışmalar son gün-
lerde iyice alevlendi. Tıpkı vatandaşlık konusunda olduğu 
gibi, Almanya hükümetlerinin göcmenler konusunda at-
tığı ya da atmayı planladığı her adım, bu konudaki tartış-
maları yeniden yoğunlaştırıyor. Şu sıralar, Avrupa Birliği 
dışındaki ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili bir göç ya-
sası hazırlanıyor. Ayrıca Almanya’da uzun süreli kalmak 
isteyen göçmenlerin Almanca bilmesinin zorunlu tutul-
ması gibi –basına yansıyan- bazı planlar da var. Çesitli 
göçmen kuruluşları ve politik örgütler hükümetin planla-
rını eleştiriyorlar. Alman örgütleri ise –sendikalar, partiler 
ve diğerleri- farklı görüşlere sahipler. Kimileri hükümetin 
tasarısını desteklerken, kimileri karşı çıkıyorlar. Bu ya-
zıda göçmen tarafının, bu kesim içinde en büyük kitleyi 
oluşturan Türkiyelilerin görüşlerine eğilmeye çalışacağız.

1980’li yıllarda “buradaki Türkiyeliler büyük oranda 
kalıcıdır; bunlar yabancı değil, göçmendir“ denildiğinde, 
birçok kişiye garip gelir, hâtta tepki toplardı. Neredeyse 
tüm yaşamını Türkiye’yi düşünerek geçiren, gittikçe daha 
fazla yerleşik duruma gelse de, “bir gün döneceğim“ dü-
şüncesinden vazgeçmeyen insanlar göçmenliği redde-
diyorlardı. Bu düşünce 1990’lı yılların baslarinda büyük 
oranda ortadan kayboldu. İnsanlar objektif durumlarını 
subjektiv olarak da kabul ettiler; bu ülkede kalıcıydılar.

1990’lı yıllarda dünyada önemli değişiklikler gerçek-
leşti ve göçmenler bunlardan büyük oranda etkilendiler. 
Ulaşım ve iletişim olanaklarının olağanüstü artması so-
nucu, göçmenlik değişti. Artık, eskiden olduğu gibi, göç-
menin geldiği ülkeden giderek kopması ve yaşadığı ülke-
ye zaman içinde neredeyse tümüyle entegre olması –siz 
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bunu büyük oranda asimilasyon olarak anlayın- sözko-
nusu değildi. Göçmen kuşakları kökenlerinin bulunduğu 
ülkeden kopmuyorlar, tersine sonraki kuşağın atalarının 
vatanına ilgisi, eski kuşaklar kadar, hattâ daha yoğun ola-
biliyordu. Almanya’da başlangıçta kimsenin anlamadığı 
Türkiyeli üçüncü kuşak tipik bir örnekti. Küçük yaşta bu 
ülkeye gelmiş ya da burada doğup büyümüş babalarına 
göre çok daha Türkçüydüler. Alman takımlarının yanısıra 
Türk takımlarını da tutacak, maçlarını radyo ve TV’lerden 
izleyecek, sayısını benim de bilemedigim kadar çok Türk 
TV kanalları arasında her gün saatlerce dolaşacak kadar 
Türkiye’ye ilgi duyuyorlardı. Bu ilginin birkaç yıl içinde bu 
kadar yoğunlaşmasında, iletişim teknolojisindeki geliş-
melerin yanısıra, Türkiye’nin ülke dışında yaşayan Tür-
kiyelilere –özellikle de Almanya’dakilere- önem vermeye 
başlaması, onları sadece “döviz ağacı“ olarak değil de, Av-
rupa ülkelerinde Türkiye’nin iç bir güç haline gelmesinin 
aracı olarak değerlendirmeye başlamasının da rolü vardır.

Artık başka bir göçmenlik sözkonusuydu, ama bir-
çok insan eskiden beri sözü edilen içerikteki göçmenlik-
te takılıp kaldı. O yıldan daha eski bir söylemin ötesine 
geçemedi. Almanya’daki Türkiyeli göçmenler tıkandılar, 
bunun önemli göstergelerinden birisi olarak da sürekli 
gerileyen savunma konumunda kaldılar.

GÖÇMENLİĞİN BİTİŞİ

Almanya’daki  Türkiye kökenlilerin sayısı tam ola-
rak bilinmiyor. Resmi sayılar var, ama gerçek sayı bun-
dan fazla. Sayının kabaca 2.5 ile 3 milyon arasında oldu-
ğu söylenebilir. Bu sayının sürekli artan bir bölümü için 
göçmenlik sona erdi ya da eriyor. Yaklaşık 300 bin kişi 
Alman vatandaşlığına geçmiş durumda ve sayıları yavaş 
da olsa artıyor. Üçüncü kuşak bu ülkede doğup büyümüş, 
dönmek diye bir düşüncesi yok. Ne kadar çelişkiler için-
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de yaşasa da, gelecekte de bu ülkede yaşayacağını, bu ül-
kenin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Birkaç kuşaktan 
beri Almanya’da bulunan, bu ülkenin parçası durumuna 
gelmiş olan bu insanlara artık göçmen denemez. Göçmen 
kökenli olabilirler, ama artık göçmen değillerdir. (Adları-
na azınlık, modern diyaspora ya da başka bir şey diyebi-
lirsiniz. Önemli olan bir olguyu adlandırırken içeriğinden 
neyin anlaşılması gerektiği üzerinde anlaşmaktır.)

Almanya’daki Türkiye toplumu karmaşık bir yapıya 
sahip. Göç sürüyor. Türkiye’den Almanya’ya her yıl bin-
lerce insan aile birleşmesi ya da iltica başvurusu yoluyla 
geliyor. Almanya’ya gelip kalabilenler önce yıllarca geriye 
dönüş düşüncesiyle yaşıyorlar ve nasılsa para biriktirip 
dönecekleri için bu toplumdaki hiçbir şeyle ilgilenmiyor-
lar. Bunlar yıllarca “yabancı“ olarak kalıyorlar, kendilerini 
geçici olarak görüyorlar. Büyük bölümü daha sonra dön-
müyor ve burada kalmaya karar veriyor, dolayısıyla ta-
nımlanmaları da değişiyor.

Almanya’da yabancı, göçmen ve azınlık bir aradadır. 
Ne ki, bu birliktelikte sistemli olarak artan kesim göçmen-
liği geride bırakan hattâ Türkiye kökenli Alman vatanda-
şı olanlardır. Kesin olarak bu toplumun özgün bir parçası 
olan insanların sayısı sürekli artmaktadır.

İsimlendirme üzerinde takılıp kalmak istememizin 
önemli bir nedeni, Türkiyeli kitlenin kozmopolitiğidir. 
Bunlar “Türk azınlık“ olarak isimlendirilemezler; arala-
rında Kürtler vardır. Dini inanç olarak bütün değildirler; 
Aleviler ve Sünniler vardır, ayrıca bunlar da aralarında 
ayrışmışlardır. Dil birliğinden söz etmek de zordur; ana-
dili Türkçe olmayanlar, kendini özbe öz Türk olarak ta-
nımlayıp da Türkçe bilmeyenler (Almanca konuşan Türk 
milliyetçileri) vardır, sayıları da önemsiz denilebilecek 
kadar az değildir.

Göçmen sözcüğünün lafın gelişi olarak ya da yeri-
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ne tam oturan daha uygun bir sözcük bulunamadığından 
kullanılmasına diyecek yok; önemli olan bugünkü “göç-
men“in 15 yıl önceki göçmen olmadığının iyi bilinmesidir.  

GÖÇMEN AYRIŞMASI

Almanya’daki Türkiyeliler homojen bir kitle değiller. 
Bu kitlenin iç ayrımları kalıcılaşmayla birlikte iyice orta-
ya çıktı. Artık “göçmen“ sözcüğü eski anlamını kaybetti. 
MHP’lisi, İslamcısı, Atatürkçüsü, sosyalisti, sosyal demok-
ratı, liberali; bunların hepsi göçmen. Bu insanlara ortak 
bir isim vermek, onları ortak bir paydada birleştirmek 
mümkün değil. Solingen’de yakılarak öldürülen Türkler 
için yapılan gösterilerde sol görüşlülerle MHP’liler arasın-
da çıkan olayları hatırlayacaksınız. Birileri onlara aslında 
“çıkarlarının ortak“ olduğunu anlatmaya çalışsaydı, sade-
ce gülünç olurdu. Almanya’da “yabancı“, “göçmen“,“azın-
lık“ ya da başka bir isim olarak bazı ortak yanları, ortak 
çıkarları var; ama çelişkileri daha fazla. Bu nedenle, sade-
ce bunların değil daha birçok Türkiye kökenli göçmenin 
birarada olması mümkün değildir.

“Göçmen“ sözcüğü, 10-15 yıl öncesine göre anlamı-
nı oldukça yitirmiştir. Sadece “göçmen“den, “azınlık“tan 
söz etmek artık anlamsız olmasa bile oldukça muğlaktır. 
Hangi göçmen?

Burada göçmenlerle ilgili yanlış bazı değerlendirme-
lere de değinmek gerekir.

GÖÇMEN HAREKETİ OLABİLİR Mİ?

Almanya için bir göçmen hareketinin gerekliliğin-
den söz ediliyor. Sadece Türkiye kökenli göçmenlerin 
değil; çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerin birleşik hare-
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ketidir sözkonusu olan. Kendi içlerindeki ayrışmanın ya-
nısıra; tarihsel, dini ve politik olarak da aralarında önemli 
farklar bulunan, ayrıca dilleri de farklı olan değişik ülke-
lerden göçmenlerin şu veya bu şekilde ortak bir hareket-
te birleşmesi mümkün değildir. Bugüne kadar bu konu-
da harcanan çabalar kayda değer bir başlangıca bile yol 
açamamıştır. Çok sayıda göçmen örgütü bir araya gelip 
bildiriler imzalarlar, en fazla ayrı gruplar halinde biraraya 
gelerek yürüyüş ya da toplantı yaparlar; sonra da herkes 
kendi yoluna gider.

“Birleşik göçmen hareketi“ teorik bir zorlamanın 
ötesinde anlam taşımaz. Dahası, Türkiyeli göçmenlerin iç 
çelişkileri ve ayrışması diğer uluslardan göçmenlere göre 
daha fazladır. İtalyan, İspanyol ya da Yunanlı göçmen-
lerdeki iç birliktelik, en azından yanyana gelip, birlikte iş 
yapabilme olgusu Türkiyelilerden daha fazladır. Türkiyeli 
göçmenlerin asgari düzeyde bile birleşemediği bir ortam-
da “birleşik göçmen hareketi“nden söz etmek, fantaziden 
ileriye gitmez.

“GÖÇMENLER ÖNCÜ OLABİLİR Mİ?“

Göçmenlerin Batı toplumlarının değişiminde önem-
li işlevler üstlenebilecekleri, hattâ değişimin motor gücü 
olabilecekleri düşüncesi yeni değildir. 1970 ve 1980’li yıl-
larda Batı ülkelerindeki bazı silahlı mücadele hareketleri 
de benzer bir düşünceyi savunmuşlardı. Bu satırların ya-
zarı, Fransa örneğinde Action Dirècte (Doğrudan Eylem) 
örgütünü, 1982 yılında Paris’teki ev isgalleri nedeniyle 
yakından tanımaktadır. Onlara göre; Fransa işçi sınıfı ve 
emekçilerinin bu toplumu değiştirmekte artık herhangi 
bir işlevi olamazdı. Bu işlev, bu topluma en fazla tepki du-
yan, henüz bu topluma girmemiş, girememiş göçmenlere 
geçmişti. (Almanya’daki Devrimci Hücreler adlı örgütte 
de benzer düşüncelere rastlanır.)
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Aradan 20 yıldan fazla zaman geçti. O zamanın göç-
menleri bulunduklari toplumlarda azçok yeniydiler, ya 
günün birinde dönmeyi düşünüyorlardı ya da –en azın-
dan- gelecekte de bu ülkede yaşayacaklarından emin de-
ğildiler. Birkaç kuşağı geride bırakmış göçmenlerin “dev-
rimciliği“ ya da içinde yaşadıkları toplumu değiştirmekte 
büyük bir kapasiteye sahip oldukları görüşü için artık eski 
nedenler kullanılamazdı, yenileri bulundu. Kendimizi Al-
manya ile sınırlandırırsak, deniliyor ki: Alman toplumu 
ırkçıdır. Irkçılık bu toplumun her yanına derinlemesine 
nüfuz etmiştir. Sadece klasik sağ partiler, sosyal demok-
ratlar ve Yeşiller değil, PDS ve diğer sol partiler de böyle-
dirler. Bunlardan göçmenler için önemli açılımlar yapma-
ları beklenemez.

Sonuçta ortaya çıkan tablo; göçmenlerin sürekli dış-
landığı, bu topluma yabancı oldukları, ama bu toplumun 
da kaçınılmaz bir parçası oldukları yönündedir. Göçmen-
ler kendilerini dayatarak bu toplumu değiştirmeliler. Al-
man toplumunun hücrelerine kadar nüfuz etmiş ırkçılığın 
kırılması, bu toplumun gerçekten demokratikleştirilmesi 
ancak göçmenler aracılığıyla mümkündür.

İddialar, iddia düzeyinde kaldıkları sürece güzeldir-
ler. Almanya toplumunda ırkçılığın neo nazilerle sınırlan-
dırılamaycağı, ırkçılığın bu toplumun yapısında bulundu-
ğu da doğru bir tespittir. Ne var ki, değişim için önemli 
görevler yüklenen öznenin bunu yapabilmek için ne ye-
terli becerisi ne de şansı vardır.

Bu düşünceyi savunanlar arasında ancak içine ka-
panmış “göçmen sektörü“nde varlıklarını sürdürebilecek 
olanlar da vardır; ama genelde bu kesimi homojen bir 
yapı olarak düşünmek gerekir. Ağırlıkla söz konusu olan 
büyük bir çıkışsızlıktır. Yıllarca Yeşiller ve SPD’ye umut 
bağlandı. Bu partilerin genel programlarını onaylama-
yanlar bile, onların “göçmen dostu“ olduklarına, bu ülke-
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de göçmenler için oldukça kötü olan uygulamalara son 
vereceklerine inanıyorlardı. Bu partiler iktidar geldiler 
ve “dağın fare doğurması“nın ötesinde, bazı beklentiler 
de tersi yönde gerçekleşti. Denilebilir ki, Hıristiyan Birlik 
partilerinin klasik sağ hükümeti döneminde göçmenlerin 
durumu bazı yönlerden daha iyiydi. Buna Almanya’daki 
sol partilerin göçmenler konusundaki zayıflıkları hattâ 
politikasızlıkları da eklenince, belirgin bir çıkışsızlık or-
taya çıkar ve başka yol bulunamadığı için göçmenlere ye-
rine getiremeyecekleri, yanına bile yaklaşamayacakları 
işlevler yüklenir.

Göçmenlere sahip olmadıklarını vehmedenlerin gi-
debilecekleri iki yer vardır: Küçük çevresine kapanarak 
herkesi ve herşeyi eleştirerek yaşamak, bunun kimseye 
zarar olmaz, aldıran da olmaz; ya da Türkiyeli göçmen-
lerin çıkarlarını daha iyi savunabilmek için azçok etkili 
bir güce ihtiyaç duymak ve onun yanında yeralmak. Bu 
güç bellidir: Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin hakları-
nın olabildiğince genişletilmesini savunan ve onlar aracı-
lığıyla bu ülkede iç bir güç haline gelmek isteyen Türkiye 
Cumhuriyeti devleti. “Öncü göçmenlik“, Türkiye`nin bir-
çok alanda öncü ülke konumuna geldiğini ya da gelmek 
üzere olduğunu iddia eden, hükümetlerin ve devletin 
temsilcilerince sürekli tekrarlanan görüşle de uyum için-
dedir. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı yürüyüşlere 
bile büyük sayılarla katılmayan Almanya’daki Türkiyeli 
göçmenler, tüm göçmenlerin mücadelesinde öncü rolü 
oynayabilirler; neden olmasın!

Görülen odur ki, tıpkı 1990`lı yılların başlarında ol-
duğu gibi, sol kesimden devlet hizmetine yeni geçişler 
olacaktır. Bunun “muhalif“ kimlikle mi, yoksa uyumlu bir 
görüntü içinde mi yapılacağı önemli değildir.

Bu arada ırkçılık ve yabancı düşmanlığının kapsa-
mı da oldukça genişleyecek gibi görünüyor. Değişik ya-
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şam tarzlarından kaynaklanan farklılıklar, Alman toplu-
mu toptan ırkçı kabul edildiği için hemen “ırkçılık“ olarak 
tanımlanacak. Türkiyelilerin birçok konudaki çifte stan-
dartlığı burada da kendisini gösterecek. Türkiye’ye gidip 
bir süre kalan ya da temelli dönen “Almancılara“ nasıl 
davranıldığını biliyoruz. Gidenlerin bir türlü uyum sağ-
layamadıklarını, pişman olduklarını ama Almanya’ya da 
geri dönemediklerini sürekli duyuyoruz. Almanya’dan 
gelenler Türkiye’de aşağılanmak, dışlanmak, açıkça alay 
edilmek, yolunacak kaz olarak görülmek gibi davranışlar-
la karşılaşıyorlar. Ne ilginçtir ki, Almanya’da ırkçılık en 
azından yabancı düşmanlığı olarak nitelendirilen bu tu-
tumların Türkiye’de adı konulmuyor. Üstelik bu davranışı 
“Türk Türk’e karşı“ gösteriyor.

HANGI GÖÇMENLİK?

Kendini “göçmen“ olarak tanımlamak, bu tanımla-
ma politik bir tercihle birlikte yapılmadığında artık an-
lam taşımıyor. Hangi göçmen? Liberal, sosyal demokrat, 
islamcı ya da sosyalist (veya sol) göçmen mi? Gerçekte 
Almanya’da birçok göçmen –böyle söylesin ya da söyle-
mesin- kendisini bu şekilde tanımlıyor. SPD içindeki Tür-
kiyelilerin sayısı sürekli artıyor. Burada yer alanlar sadece 
göçmen değiller; sosyal demokrat göçmenler. Göçmenlik 
bir dünya görüşüyle birlikte var. Benzer bir durum göç-
menlere en fazla değer veriyor görünen Yeşiller için de 
geçerli. Orada da çok sayıda Türkiyeli var. Küreselleş-
me olarak da tanımlanan çağdaş kapitalizmi savunmak 
ve sosyalizm karşıtı olmak göçmen olsun ya da olmasın 
Yeşillerin ortak özelliğidir. Yeşillerin politik yelpazedeki 
yeri için çok şey söylenebilir, ama sol olmadıkları kesin-
dir. Benzer bir belirleme, Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) 
içindeki az sayıda Türkiyeli için de söylenebilir. Onlar da 
sadece göçmen değiller; sağ (muhafazakâr) bir dünya gö-
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rüşünü benimseyen göçmenler.

Burada tek eksik olan sol’dur. Sol göcmenler nerede?

Bu konudaki kargaşa ve gerilik önemli oranda Tür-
kiye ve Almanya’daki farklılıktan kaynaklanıyor. Tür-
kiye’de kapitalizme karşı olmadan ya da bu konuda ge-
nel bazı sözler ederek sol gibi görünmek mümkündür; 
ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük gücü sayılan Al-
manya’da mümkün değildir. Türkiye’de insan hakları ve 
demokrasi çerçevesinden pek çıkmayarak solcu gibi gö-
rünebilirsiniz. Benzer çerçevede kalarak solcu gözükmek 
Almanya’da olanaksız değilse bile hayli zordur. Türkiye 
solunun yıllardan beri Almanya solundan uzak durması-
nın nedenlerinden birisi de budur. Türkiye solcusu kapi-
talizmle fazla çelişkiye girmeden “solcu“ kalmak istiyor. 
Türkiyeli göçmenlerin görece yeni oldukları, Türkiye’deki 
politik ortamın oldukça sıcak olduğu yıllarda bunu önem-
li oranda sağlayabildiler. Ama Almanya’daki Türkiyeli 
göçmenler artık eskimişlerdir ve insanları sadece Türkiye 
sıcaklığıyla oyalamak eskisine göre daha az mümkündür. 
Almanya’da bir tercih yapmak durumundasınız. Siz han-
gi tür göçmensiniz, yeriniz neresi?

Türkiyeli sol insanlar Almanya solunun özgün bir 
parçası olmak durumundalar. Almanya solunun göçmen-
ler konusunda oldukça geri olması onlardan uzak durma-
nın nedeni olamaz. Bu ülkede solun göçmenler konusun-
daki geriliğinin bir nedeni de bizim bu konudaki yetersiz 
çabamızdır.

Göçmenler bugüne kadar sadece göçmenlikten söz 
ettiler. Sol göçmenlik, göçmenliği kapitalizme karşı ol-
makla bağlamak, sosyal devletin yıkılmasının, işsizliğin, 
ekonomik yapılanmanın ilk kurbanlarının göçmenler ol-
duğunu vurgulamak durumundadır.  

Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı 95, 2001
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Yılmaz Güney Lümpen miydi? 

Engin Erkiner

Böyle bir iddia yıllardan beri var. Gerekçesini  ise, 
Yılmaz Güney’in kadınlara karşı davranışından alıyor. 
Yılmaz, avantür filmleri çevirdiği dönemde birlikte yasa-
dığı kadınları döver, onların ne giyeceklerine, nasıl otu-
rup kalkacaklarına karışırdı. Buna O’nun içmesini, kumar 
oynamasını, silaha olan düşkünlüğünü ve kabadayılığını 
da ekleyince, ortaya bir lümpen portresinin çıkması ko-
laylaşıyor.

Yılmaz Güney’in bir hakimi öldürerek cezaevine 
girmesi de, söz konusu kişinin karısının ve arkadaşları-
nın yanında kendisine küfretmesinden kaynaklanmıyor 
muydu? Kabadayılar dışında çevirdiği filmler ve kazan-
dığı ödüllerle ünün zirvesinde olan hiç kimse böyle bir 
provakasyona düşmez. Yılmaz Güney onu “cezalandır-
mak“ zorundaydı, aksi durumda itibarı sarsılırdı. O itiba-
rın üzerine kurulduğu unsurlardan bir tanesi de Güney’in 
“delikanlılığı“ idi. Bir delikanlının arkadaşlarının yanında, 
herkesin içinde, hele de karısı yanındayken küçük düşü-
rülmesi, hakarete uğraması affedilemez. Cezası verilir!

Yılmaz Güney uzun süreli hapisliğinde bu özellikle-
rinden kurtulmaya çalıştı. Bu çaba, geçmişe arkasını dö-
nüp yeni bir insan kurma yönünde olmadı. Eskinin bazı 
unsurlarını alarak yeniyi onlarla birlikte oluşturmaya ça-
lıştı. Ne var ki, eski, sık sık onun ne yapacağını da belir-
ledi. Çok tanınmış bir kişiydi ve bunu özellikle avantür 
filmlerine borçluydu. O filmler nedeniyle oluşan büyük 
hayran kitlesini devrimci fikirler yönünde dönüştürmeye 
çalıştı. Bu amaçla kendi adıyla (Güney) bir yayın  da çıkar-
dı. Kurduğu siyasi örgüt “Güneyciler“ diye anılıyordu. Bu 
adın seçimini Murat Belge’nin yaptığı gibi “megalomani“-
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ye bağlamamak gerek. Başka bir isim hitap edilmek iste-
nen kitlenen dikkatini çekmezdi.

Yılmaz Güney filmleriyle tanınıyordu. Aktör ve yö-
netmendi. Yazdığı Politik Yazılar adlı üç ciltlik kitabın da 
gösterdiği gibi teorik ve entelektüel düzeyi iyi değildi. Çok 
okuyordu ama bu sadece okumak ve tartışmakla ulaşıla-
bilecek bir düzey değildi. İyi bir eğitim önkoşuluna bağ-
lıydı. Yılmaz’ın sanatı önemsemesi, buna karşılık gerekli 
entelektüel düzeyi fiilen küçümsemesi ilginçtir. O’nun 
oynadığı alan farklıydı, orada tekti ve hayran kitlesine 
sadece O seslenebilirdi. Ne ki, bu sesleniş hiç de bekle-
nilen sonuçları vermedi. Bu kitle Yılmaz Güney hayranı 
olarak kaldı. Dergi bu büyük kitleye seslenemedi. Okuru 
çok azdı.

Yılmaz’ın kendisini diğer politik gruplardan ayıran 
özgün bir politik görüşü de yoktu. Olsa da bu görüşün al-
tını doldurması hayli zordu. Bu durumda örgütün politik 
propagandası kaçınılmaz olarak kendisine dayanıyordu.

Buradan bir şey çıkmazdı, çıkmadı da. Yılmaz Gü-
ney’in yapması gereken, sosyalist bir sanatçı olarak kal-
maktı, ama 1970’li yıllarda bunu yapmak hiç kolay değil-
di. Güney buna uygun birikime de sahip değildi. Türkiye 
solu –bir bölümü birbirine düşman- çok sayıda parçaya 
bölünmüştü. Birisinin yaptığının öteki tarafından benim-
senmesi mümkün değildi. Ötekini reddetmek sanatı da 
kapsıyordu. Bu nedenle Yılmaz’ın kendi örgütünü kurma-
sını zorunluluk olarak görüyorum. Koşullar O’nu itti, O da 
itildiği yere gitti.

Gerçi kendisini “devrimin Lenin“i olarak da görüyor-
du, ama bunun üzerinde durmayalım. Böyle bir iddia an-
cak Lenin’i bilmemekle ileri sürülebilir. Bir örgüte girsey-
di, o örgüt O’nun yapamadığını yapabilir, bu kitleyi belirli 
oranda yönlendirebilirdi. Güneyciler bunu yapabilecek 
politik kadrolara sahip olamadılar.
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Yılmaz 1972’de THKP-C’lilere yataklık suçlamasıyla 
hapse girmişti, ama siyasileri tanımıyordu. Onları önce 
uzun hapisliği sırasında tanıdı. Hapishanelerin dış dün-
yadan farklı olduğunu Fransa’da Duvar filminin çekimi 
sırasında öğrenecek ve şaşıracaktı.

M. Şehmus Güzel, İnsan Yılmaz Güney’de Mehmet 
Güven’in tanıklığına dayanarak O’nun bu duygusunu şöy-
le aktarıyor:

“Yılmaz Güney’de cezaevi disiplini vardı. Komün di-
siplini yani. Ayrıca, Güney devrimcileri cezaevinde o di-
siplin içinde tanıdı. Burada, film çekiminde aynı disiplini 
bulamadı ve biraz şaşırdı. ’Anladım ki cezaevinde gör-
düklerime dayanarak devrimcileri değerlendirmişim. Bu 
gerçeğe tamamıyla uymuyor, o yüzden yanılmışım. Dev-
rimciler, film çekiminde görüldüğü gibi, aslında daha az 
disiplinli insanlar’ diyordu.“

Yılmaz bu yargısında haksızdı. Nasıl politik olma-
yan mahkum içerde ve dışarda aynı değilse, devrimciler 
de öyleydiler. Dışardaki yaşamın baska bir disiplini vardır 
ve sorun bunun anlaşılmasıdır.

KALAN…

Yılmaz Güney’den geriye filmleri kaldı.

Lümpen yönleri yok muydu, vardı. İnsanlar tek yön-
leri alınıp genelleştirilemezler. Yılmaz Güney’in lümpen 
olarak tanımlanabilecek yönleri vardır, ama bunlar belir-
leyici değildi. Yılmaz Güney’i “politik bir lümpen“ olarak 
tanımlamak mümkün değildir.

Sonuçta lümpen değildi. Dahası O’nu lümpen ola-
rak tanımlayanlar, Türkiye sinemasını da küçümsüyor-
lar. Yılmaz Güney bu sinemanın büyükleri arasındadır. 
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Umut, Umutsuzlar, Sürü gibi filmleri sadece çevrildikleri 
dönemde yankı yaratıp ödül kazanmamışlar, yıllar sonra-
sına da kalmışlardır. Yılmaz Güney’in bu ülkenin sinema 
tarihindeki yerini reddeden yoktur. Bu, genel özelliği lüm-
penlik olan bir insanın başarabileceği iş olmasa gerekir.

(*) Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 105, 2004
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Yılmaz Güney ve “sol sanatçılık“ 

Engin Erkiner

Yılmaz Güney’in az rastlanan belki bu nedenle üze-
rinde az durulmuş bir özelliği var: sol (devrimci) politik 
sanatçı olmak. Bu belirlemenin başına bir de “iyi“ sıfatını 
eklemek gerekir, çünkü hangi dalda olursa olsun sanatçı 
için en önemli ayrım iyi ya da kötü olmaktır. Örneğin in-
san kötü bir yazarsa eğer, “devrimci yazar“ belirlemesiyle 
daha iyi bir yazar olamaz.

Tanımlarla başlayalım: devrimci sanatçı nedir? İle-
rici bir dünya görüşüne inanan ve sanatçı olan kişi böyle 
tanımlanabilir. Kendini “devrimci yazar“ ya da şair, sine-
macı, müzisyen vb. olarak tanımlayan birçok kişi bu ta-
nımlama kapsamında yer alır. Bu kişiler sınıf mücadele-
sine katkılarını sanatları kapsamında yaparlar.

Yılmaz Güney devrimci bir sanatçıdan daha fazla 
bir şeydir. Güney’i devrimci sanatçı olarak tanımlamak, 
O’nun doğrudan politik faaliyetini ihmal etmek olur. Gü-
ney yıllarca temel sanat alanı sinemayla ilgili, ama onun 
kapsadığı alanın dışında devrimci politik bir faaliyet için-
de oldu. Denilebilir ki, Yılmaz Güney örgüt kurup bu fa-
aliyet çerçevesinde politik bir de yayın organı çıkarmak 
yerine, genel anlamda ilerici-devrimci bir sanatçı olsaydı, 
roman, öykü ve sinemanın çerçevesinde politik mücade-
lede yer alsaydı, kısacası hiçbir örgütün insanı olmasaydı, 
daha etkili olurdu.

Bu saptamada doğruluk payı vardır, ama Güney için 
önde gelen herkes tarafından benimsenen bir insan ol-
mak değil, pratik politika yapmak, sanat alanının dışında 
da politik mücadelede yer almaktı.

Güney’in bu durumda kendi örgütünü kurmaktan 
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başka yapabileceği şey yoktur. Türkiye devrimci hareke-
tindeki hiçbir örgüt Yilmaz’ı kaldıramazdı. Birincisi; Yıl-
maz çok popülerdi. O’nun filmlerinin izleyici ve hayranı 
olan kitle birçok örgütün iştahını kabartıyordu, ama hangi 
örgüt böylesine geniş ve heterojen bir kitleye seslenebilir-
di? İkincisi; sanatını istediği gibi yapabilmek için Yılmaz 
bağımsız olmak zorundaydı. Hangi örgüte girerse girsin, 
kendisine ne kadar karışılmayacağı konusunda güvence 
verilirse verilsin, Türkiye devrimci örgütlerinin yönetici-
leri herşeyi bildikleri ve anladıkları için, O’na da nasıl film 
yapılması gerektiğini günün birinde mutlaka “öğretecek-
lerdi“. Filmlerinde filanca örgütün propagandasını yap-
ması mutlaka istenecekti. Sanatçı dediğin partiye/örgüte 
bağlı olur, bu bağlılık da, yönetimin direktiflerini uygula-
mak demektir, öyle değil mi?

Yeni örgüt kuran herkes gibi Yılmaz Güney de “bir-
lik“ sorununa büyük önem verir. Örgütlerin parçalanması 
sonucu ortaya çıkan yeni yapılar da genellikle birlik ko-
nusundaki görüşlerini açıklamayı başta gelen görevleri 
arasında sayarlar. İstenen ´birlik´ten çok birlikteki taraf-
lardan birisi olmaktır. Yılmaz Güney de bu kuralın dışına 
çıkmadı.

Güney, Türkiye devrimci hareketindeki ideolojik 
saflaşmada “anti-sovyetikler“ tarafında yer alıyordu. Bu 
kesim de kendi içinde çeşitli gruplardan oluşuyordu: Mao 
Tse Tung ya da Enver Hoca taraftarları, silahlı mücadeleyi 
savunanlar ve savunmayanlar gibi. Ortak noktaları SSC-
B’nin “sosyal emperyalist“ bir ülke olarak tanımlanma-
sıydı. Eğer Güneyciler olmasaydı bir ortak noktaları daha 
vardı: Türkiye’nin yarı feodal bir ülke olduğunu savun-
mak. Yılmaz Güney, bu kesim içinde, ülkenin (dışa ba-
ğımlı) kapitalist bir yapıya sahip olduğunu savunarak ayrı 
bir yer tutuyordu. Umutsuzlar gibi kent filmleri yapmış, 
büyük kent kabadayı alemini iyi bilen bir kişinin Türki-
ye’de çözülme halindeki feodalizmin ağır bastığını savun-
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ması da garip olurdu.

Yılmaz Güney’in anti-sovyet kesimde olması, Sov-
yetçi kesim için değersiz olması anlamına geliyordu. 
O’nun filmleri “köylü işi“ olarak değerlendirilir ve dik-
kate alınmazdı. Ölümünden sonra O’na pek sahip çıkan 
anti-sovyet kesimin diğer örgütlerinin durumu da farklı 
değildi. O, öncelikle, SSCB’yi “sosyal emperyalist“ olarak 
değerlendirdiğinden dolayı kendileri için bir anlam ta-
şıyordu, eğer Sovyetçi olsaydı, O’na karşı tutumları yok 
saymanın ötesine gitmezdi. Bu nedenle bazı yayın organ-
larında yer alan “Yılmaz Güney kime aittir?“ sorusu, an-
lamsız bir sorudur. Herhangi bir gruba ya da kümeye ait 
değildir; ya ilerici olan herkese aittir, ya da kimseye ait 
değildir.

Yılmaz Güney’in yaşamında en başarısız olduğu 
alan, örgüttür. “Güney“, “Mayıs“ bazen başka adlarla anı-
lan “örgüt“, Yılmaz Güney ve çevresindeki az sayıda in-
sandan ibaret olmuştur. Bu “örgüt“, dergi çıkarmak, birlik 
görüşmeleri ve Paris’te bazı yürüyüşlere katılmanın öte-
sinde faaliyet göstermemiştir. Kuşkusuz kadro yetiştir-
mek vb. girişimleri olmuş, ama Güney’in ölümüyle herşey 
bitmiştir. Örgütte esas olan sürekliliktir. Önemli bir kişi 
örgütten ayrılabilir, ölebilir, ama örgüt sürer. İster büyük 
ister küçük olsun sürekliliği olmayan örgüt olmaz.

Teorideki örgüt anlayışı ne olursa olsun pratikte 
ortaya çıkan bu “örgüt“ nedeniyle Yılmaz’ı eleştirmek 
haksızlık olur, en azından konunun önemli bir yanı ek-
sik kalır. O’nunki gibi bir yaşamı olmuş bir insanın pratik 
politikada yer almak istemesi son derece doğaldır. Türki-
ye solunun yapısı nedeniyle Yılmaz’ın başka türlü bir yer 
alış olanağı da yoktu. Sonuçta “tek kişilik örgüt“ olmak, 
falanca örgütte yönetimi dinlemeyip kendi anlayışına 
uygun olarak film yapmak, ardından da “küçük burjuva 
bireyci davranışları“ gerekçesiyle ihraç edilmekten iyidir. 
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Yılmaz’ın örgüt anlayışı eleştirilecekse eğer, bu eleştiri 
Türkyie solunun yetenekli bir insana başka çıkış yolu bı-
rakmayan yapısı da dikkate alınarak yapılmalıdır.

O günden bugüne önemli bir değişim mi oldu, hayır!

SOLDA DÖRT DÖNEM VE “SOL SANATÇILIK“

Türkiye solu sanata bakış yönünden kabaca dört 
döneme ayrılabilir: 1970 öncesi, 1970-80 dönemi, 1980-90 
dönemi ve 1990 sonrası.

1. 1970 öncesi dönem: Solda sanata yönelik olarak 
dar ve sekter yönelimlere rastlanmayan bir dönemdir. 
Bunda birçok konunun henüz yeni tartışılıyor olmasının 
yanısıra, bu dönem devrimcilerinin daha okumuş, kültür 
düzeyi yüksek insanlar olmalarının önemli payı vardır.

1 Temmuz 1971’de öldürülen Hüseyin Cevahir, Ni-
san 1968’de ilk sayısı yayınlanan Yeni Eylem dergisinde, 
“Kalın Çizgilerle Edebiyatımızın Dünü“ adlı bir yazı yaz-
mıştı. Bu yazıda o dönem edebiyatımızın dünündeki baş-
lıca akımlar kısaca değerlendiriliyordu. Burada önemli 
olan Hüseyin Cevahir’in görüşlerinin ne kadar doğru ol-
duğu değil, genç yaşta aktif politik mücadele içinde olan 
bir militanın edebiyata olan ilgisidir.

2. 1970-80 dönemi: Başka birçok konuda olduğu gibi, 
sol sanatçılık konusunda da ilkellik hüküm sürdü. Genel 
olarak sanatın herhangi bir dalıyla uğraşana iyi gözle ba-
kılmazdı. Teoride kuşkusuz böyle denmezdi, ama pratik-
teki tutum buydu. Sanattan kaba bir propaganda yapması 
beklenirdi. Sanatçı bir örgüte bağlı olmalı ve örgütünün 
düşüncelerini sanatıyla savunmalıydı.

3. 1980-1990 dönemi: Sanatın değeri genel olarak 
yükselir. Yoğun baskı koşulları altında bazı insanlar için 
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kendini ifade edebilmenin olanaklı olduğu tek alan sanat 
olur. Devrimci kadro ve taraftar sıkıntısının çekildiği bu 
dönemde, sanatla uğraşan –ne yapmak istediği pek an-
laşılmasa da- eskiden olduğu gibi küçümsenmez. Bu dö-
nemde teorik-pratik dergi çıkarılamadığı için, sanat ve 
kültür yanı ağır basan dergiler yayınlanır. Sol görüşler do-
laylı yoldan açıklanır. 12 Eylül 1980 sonrasındaki yıllarda 
en çok tutulan dergiler Bilim ve Sanat ile Yarın’dır. Genel 
kültüre ve sanata önem vermek için –ne yazık ki- büyük 
bir baskı döneminin varlığı gerekmiştir. Bu dönemin son-
larına doğru sol, sanatın önemini keşfeder. Birçok sol der-
gide eskiden olması düşünülemeyecek bir şey gerçekleşir 
ve sanat sayfaları ortaya çıkar. Benzer bir durum gazete-
lerde de görülür. Birçok gazete, sanat ve kültür eki verme-
ye başlar.

Yine de fazla umutlu olunmaması gerektiğini göste-
ren örnekler eksik olmaz. Sadece Türkiye’de değil, Avru-
pa’da da. 1980’li yılların ikinci yarısında Frankfurt’ta ya-
şayan Aydın Engin’e, Oya Baydar’ın neden “Türkiye İşçi 
Sınıfı Tarihi“ adlı kitabının ikinci cildini hazırlamadığını 
sormuştum. İlk cilt son derece iyidi. Kitabın insana ba-
tan tek tarafı, metinle hiçbir ilgisi olmayan TKP ile ilgili 
bazı cümlelerdi. Olsun, yine de son derece iyi çalışmaydı. 
Anladığım kadarıyla ikinci cilt hemen hemen hazırdı, ne 
var ki, dönemin TKP yönetimi ilk ciltten hoşlanmamıştı. 
Türkiye işçi sınıfı tarihi anlatılıyor, ama içinde TKP yok. 
Yazar objektif bir çalışma iddiasında da olsa, madem ki 
TKP’liydi, olmayanı kitabına sokmak durumundaydı. Tür-
kiye solunda 1970’li yılların ikinci yarısından başlayarak 
gittikçe yerleşen bu mantık, yaşanan onca baskıdan ve 
kazanıldığı iddia edilen deneyimlerden sonra bile, bırakın 
herhangi bir sanat dalını, sosyal araştırmalarla ilgili ola-
rak bile ortaya çıkıyordu.

1980’li yıllarda özellikle Almanya’da belirli bir gru-
ba mensup yazar ve sanatçıları bünyesinde toplayan 
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“demokratik sanatçı kuruluşları“ kuruldu, aynı anlayışın 
ürünü bazı kültür dergileri yayınlandı. Bu arada başka bir 
eğilim de açık olarak kendini göstermeye başladı: bırakın 
yazar ya da şair olmayı, Türkçeyi bile iyi bilmeyen, kültü-
rel birikimleri oldukca zayıf bazı kişiler, sadece şu veya bu 
sol örgütten olmaları nedeniyle “yazar“ ya da “şair“ ilan 
edildirler; kuşkusuz “devrimci yazar“ ya da “şair“ olarak. 
Örgütün yayın organlarında tanıtımları yapıldı, ama ne 
çare ki, bu kişiler genellikle birkaç öykü ya da şiir yazdık-
tan sonra ortadan kayboldular. Biraz daha yetenekli olan-
lar çalışmalarını bir kitapta toplayabildiler. Sonra adlarını 
bir daha duyan olmadı.

Kadınlarla erkekler arasında şöyle bir eşitsizlikten 
söz edilir: bazı çalışma alanlarında kadının erkekle aynı 
düzeye gelebilmesi için daha fazla gayret göstermesi ge-
rekir. Bu durumun özel bir açıklaması yoktur, kadındır, o 
kadar! Benzer bir durum, bu yıllarda çok az sayıdaki sol 
sanatçı için de sözkonusu edilebilir. Politikada aktif olan 
ve herhangi bir sanat dalıyla uğraşanların sanatsal yeter-
liliklerine kuşkuyla yaklaşılıyordu. Bu yaklaşım pek de 
haksız sayılmazdı, nihayet bu insanlar da o yetenek ve bi-
rikimleriyle değil, filanca örgütte bulunmaları nedeniyle 
“yükselen“ “sanatçı solcu“lardandılar. Aynı anlayış 1990 
sonrası Türkiyesinde de sürecektir.

4. 1990 sonrası dönem: Sol gazete ve dergilerde kül-
tür ve sanat sayfaları sürer, bazı sol örgütler sanat dergile-
ri çıkarırlar, ama sonuçta değişen fazla şey yoktur. Yeter-
li olmaktan çok uzak bir bilgi birikimiyle kültür ve sanat 
alanına giren sol, en fazla “gelişmiş ilkellik“ örneklerini 
sergileme düzeyine yükselir. Geçenlerde, yayın hayatı-
na yeni giren bir dergide, bir grup öykü yazarının, başka 
bir dergide, kendilerine nasıl öykü yazmaları gerektiğini 
öğreten sol bir “parti komiseri“ne yanıtları vardı. Kısaca, 
“anlamadığın işe karışma“, “ sen ne anlarsın öyküden“ 
diyorlardı. Aslına bakılırsa “edebiyat komiserlikleri“ yeni 
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değil, bugüne kadar dünyada birçok örneği görülmüş. 
Özellikle eski SSCB bu konuda zengin deneyime sahip. 
Aynı anlayış Çin ve Arnavutluk’ta –kültür birikimine uy-
gun olarak-  daha geri düzeyde hayata geçirilmiş. Birçok 
ülkede insanlar yaşananlardan ders çıkardılar, ama biz 
Türkiyelilerde yaşamadan, başkasının deneyinden öğren-
mek gibi bir anlayış olmadığı için, yaşanmış olanı bir de 
biz yaşayarak öğrenmeye çalışıyoruz.

Asıl sorun toplumcu gerçekçilikte yatıyor.

TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK

Sosyalizmin sanat anlayışı olduğu varsayılan “top-
lumcu gerçekçilik“in en bilinçli ve yoğun uygulandığı ül-
kede, SSCB’de basta edebiyat olmak üzere sanata ne kadar 
büyük zarar verdiği, herşeyden önce sanatı kısırlaştırdığı, 
bu “teori“ hakkında fazla bilgisi olmayanlar tarafından 
bile kolaylıkla kavranılabilir. Devrimden önce Rus edebi-
yatı dünya çapında büyük bir edebiyattı. 1917 öncesinde 
doğup büyüyenler bu durumu bir süre daha sürdürdüler. 
Daha sonra Sovyet edebiyatı dünya edebiyatında olduk-
ça gerilere düştü. Sosyalist gercekçilik, sosyalizm adına 
sanata uygulanan kısırlaştırıcı bir anlayış değildir. Bir an-
lamda, SSCB’deki toplumsal koşulların, herşeyin kapita-
lizme yetişmek ve geçmek alanında yoğunlaştırılmasının 
sanattaki yansımasıdır. Toplumsal yaşamdaki tek yönlü-
lüğün sanattaki yansımasıdır. Bu anlamda belirli bir zo-
runluluktan –ve bu zorluklara fazlasıyla teslim olmaktan- 
söz edilebilir.

Edebiyat –genelde sanat- beş yıllık planların hizme-
tindedir. Bu, birdenbire ortaya çıkmış bir anlayış değildir. 
Sanatı, devrimin kaba bir propagandacısı olarak gören 
anlayışın sosyalist ülkede gelişerek sürmesidir. Bu sanat 
anlayışında yaratıcılık yoktur, ya da yaratıcılık, partinin o 
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andaki çizgisinin doğrudan işine yarayacak düzeye indir-
genmiştir. Sonuç, devrim öncesinde sanatın her alanında 
gelişmiş akımların bulunduğu bir ülkenin, kısa sürede sa-
natta oldukça gerilere düşmesidir.

Öncü sanatçılara yönelik ağır baskıları Stalin’in “ca-
navarlıklarına“ bağlamak yanlıştır. O, partide egemen 
olan anlayışı uygulamıştır. Uygulama kişilere göre olum-
lu ya da olumsuz yönde sapmalar gösterebilir ama daha 
fazlasını kişilere bağlamamak gerekir.

Küçük bir örnek: epik tiyatronun kurucusu Me-
yerhold, Stalin döneminde ortadan kaybolur. Bu tiyatro 
anlayışı daha sonra Brecht tarafından geliştirilecektir. 
Nazilerden kaçan Brecht, sürgün ülkesi olarak SSCB’ye 
gitmedi. Gitseydi, Brecht diye birisinin yeryüzünde kal-
maması büyük olasılıktı. Oysa ki, Brecht’in yapıtları ileri 
derecede politiktir. O’na “bireyci“, “içe kapanık“, “apoli-
tik“ suçlaması yapılamaz. Sadece, sanat anlayışı partinin-
kine uymamaktadır.

Diğer adı “sosyalist realizm“ olan toplumcu gerçek-
çilikle ilgili olarak Türkçeye yapılan çeviriler –bildiğim ka-
darıyla- tümüyle tek yönlüdür, bu sanat anlayışını savu-
nan yapıtlarla sınırlıdır. Türkçede konuyla ilgili üç özgün 
kitap yayınlandı: Ahmet Oktay’ın “Toplumcu Gerçekçili-
ğin Kaynakları“, Akif Kurtuluş’un “Politika ve Sanat“ı ve 
Murat Belge’nin “Marksist Estetik“i. Özellikle ilk iki kitap, 
toplumcu gerçekçiliğin bir sanat anlayışı olmadığını, par-
tinin döneme uygun ihtiyaçlarının sanata yansımasından 
ibaret olduğunu tarihten pekçok örnekle açıklar.

Burada şunu da gelirtmek gerekir: toplumcu ger-
çekçiliğin devrim öncesi ve sonrası konumu farklıdır. 
Rusya’da devrim öncesinde edebiyat, partiye bu kadar 
bağımlı değildir, olamazdı da. Sanatla politika arasındaki 
ilişkinin yetersiz ve çarpık kavrayışı devrim sonrasında 
gelişti ve oldukça kötü sonuçlara yol açtı. Toplumcu ger-
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çekçilik’in işlevi, iktidarın ele geçirilemediği ülkelerde bu 
kadar kötü değildi. Örneğin Türk edebiyatında bu akım 
çerçevesinde, kendini bu düzlemde tanımlayan yazarlar 
tarafından önemli yapıtlar üretilmiştir. Eğer iktidar sos-
yalistlerde olsaydı, bu yazarların ve yapıtlarının sayısının 
önemli oranda azalacağını söyleyebiliriz.

Türkiye’de yıllarca yoksulluktan, halkın son dere-
ce zor yaşam koşullarından söz etmek “komünizm pro-
pagandası“ olarak değerlendirildi. Bu ortamda “eleştirel 
gercekçilik“le “toplumcu gerçekçilik“ birbirine karıştı. 
İkincisi, edebiyat tarihimizdeki işlevini biraz da birinciyle 
karışmasına borçludur.

Kürtlerin önemli bir bölümünde de “mücadelenin 
mevcut durumunun ihtiyaçlarına yanıt veren edebiyat“ 
anlayışı egemen durumda. Bunu doğal karşılamak gere-
kir, çünkü sonuçta herkes bu toprakların çocuğudur, gı-
dasını buradan almıştır.

Akla şöyle bir soru geliyor: sosyalist ülkelerden sa-
dece Küba, sanat görüşü olarak toplumcu gerçekçiliği be-
nimsemedi. O halde ülkemizde silahlı mücadelenin ge-
çerliliğini savunanların, Fidel Castro ve Che Guevara’ya 
olan hayranlıklarını her fırsatta belirtenlerin, sanat konu-
sunda onların görüşlerini biraz olsun benimsemeleri ge-
rekmez mi? “Sosyalist realizmi“ gericilik olarak niteleyen 
Che’nin bu konuda söylediklerini –taklit düzeyinde bile 
olsa- biraz olsun dikkate almaları gerekmez mi?

Soru mantıklı görünüyor, ama hayatta başka bir 
şey oluyor. Nedenini açıklamak zor değil: sosyalist ger-
çekçilik kolaydır; örgüt çizgisini öyküleştirir, şiirleştirir, 
romanlaştırırsınız. Günün çizgisine uygun kahramanlar 
yaratır, onlara yine uygun konuşmalar yaptırırsınız. Oysa 
ki, insanın sanatla kendini ifade etmesinin önünü açmak, 
onu günü kurtarmaya yarayan belirli kalıplara sıkıştırma-
mak zordur. Sanatın ve sanatçının politikadan göreli bir 
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bağımsızlığı olduğunu kabul edeceksiniz. Herşeyden önce 
bu kabulü hazmedeceksiniz. Bu ise önemli bir kültürel bi-
rikim gerektirir.

“SOL SANATÇILIK“ VE GELECEK

Gelecek karanlık görünüyor, umutlu olmak için faz-
la neden bulunmuyor. Türkiye’de sol biraz güçlendiğin-
de, 1980 öncesi dönemin aksine sanata önem verecek. Bu 
önemi “sanat komiserleri“ aracılığıyla önce yönlendirme-
ye sonra tümüyle denetimi altına almaya çalışacak. Ne 
var ki, bunu yapmak pek kolay olmayacak.

1991 yılı simgesel bir dönem noktasıdır. Bu yıla kadar 
Türkiye’nin entellektüel yaşamı sol’un denetimindeydi. 
En iyi yazarlar, şairler, düşünürler, araştırmacılar büyük 
oranda sol görüşlüydü. 1991 sonrasında durum değişti. Bu 
yıl iki önemli olguyu birden simgeler: SSCB yıkıldı, Türki-
ye’de 141. ve 142. maddeler kalktı. O güne kadar sol dü-
şünceyle bağı halkın yoksulluğundan söz etmek olanlar 
devletle barıştılar. Sol sanatçı ve entellektüel sayısı birkaç 
yıl içinde hızla geriledi. Buna çeşitli sol yapıların konuya 
ilgisiz, ilgili olanların da dar ve bilgisiz tutumu eklenince, 
gidenlerin yerine yeniler de neredeyse hiç gelmedi. Ama 
başka ve önemli bir gelişme oldu: herhangi bir sol yapıyla 
ilgisi bulunmayan, ama sol düşünceye sahip, okuyan, sü-
rekli öğrenen insanlar ortaya çıkmaya başladı. Genellikle 
oldukça genç olan bu insanların bir bölümü sanatın çeşitli 
dallarıyla uğraşıyor, geri kalanı ise en azından iyi bir okur 
ya da izleyici durumunda. Bunlara komiserlik yapmak 
zor, zaten cahil komiserleri de ciddiye almıyorlar.

Burada bizdeki “sanat komiserleri“nin bir dramın-
dan söz etmek gerekir. SSCB’de aynı işlevi yapan insan-
ların arkasında büyük bir politik güç, devletin gücü vardı. 
Bizdekilerde ise küçük bir politik yapının gücü bulunuyor, 
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ama benzer biçimde davranmaya çalışıyorlar, bu neden-
le kendilerini rezil ediyorlar, daha kötüsü bunun farkında 
da değiller.

“Sol sanatçılık“ın geleceği konusunda en büyük 
umut bu insanlardadır. Sadece onların varlığı bile sol’un 
sanat konusunda biraz olsun öğrenmeye başlamasını 
sağlayabilir.

O zaman sol -başka türlüsünü yapamadığı için- yıl-
lardan beri süren “küçük yerlerin büyük insanı“ olmak 
saplantısından gerçekten kurtulmaya başlayabilir.

    

(*) Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı:87, Eylül 1999 
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Cuba

Müştak Erenus

Bu köhne dünyanın keşmekeşinde

İnadın kutsalı bir meşale ellerinde

İnsanların geleceğine yürüyorlar

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 54, 1993
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Sosyalist  Gerçekçilik 

Anatoli Lunaçarski 

Edebiyat, sözcüsü olduğu sınıfı örgütlemeyi oldum 
bittim görev edinmiştir.  O kadar ki, “sanat için sanat“ gö-
rüşüne yaslandığı ve siyasal, dinsel, kültürel ya da baş-
ka amaçlarla arasına özenle mesafe koyduğu zaman bile, 
onlara hizmet etmekten geri durmamıştır. Çünkü, salt 
edebiyat bile, övdüğü sınıfın ruhsal durumunun belirli bir 
yansımasını verir.

Bütün toplumu değiştirmeye ve insanın doğayı fet-
hetmesi için yeni yöntemler sunmaya çağrılan güçlü genç 
sınıflar, gerçekçiliğe eğilim duyarlar.

Gençlik çağında burjuvazi de bütün sanatlarda ger-
çekçiliğe bağlıydı. Fakat şimdi çöküş dönemindedir ve biz 
onun evriminin değişik aşamalarında tuttuğu gerçekçiliği 
artık yargılayabiliriz.

Burjuvazi önceleri ilerici bir gerçekçiliği tutuyordu: 
Yergici burjuva yazarları o zaman yüksek sınıfları, dere-
beyleri alaya alıyor, burjuvazinin “erdem“ini savunuyor, 
burjuva ideolojisini parlak ve çığırtkan biçimlerde sunu-
yorlardı. Ayrıca, onu burjuvazinin peşine takılan ezilmiş 
kitlelerin de ideolojisiymiş gibi göstermeye çalışıyorlardı.

Fakat burjuvazinin gençlik çağı bir gün sona erdi. 
Başka türlü gerçekçiler ortaya çıktı. Bunlar, yalnızca ken-
dilerini çevreleyen dünyaya bel bağlıyor ve gerçeklikten 
parlak, zengin tablolar çıkarmaya bakıyor, bundan sevinç 
duyuyorlardı. Gerçekçiliğin ikinci döneminin büyük tem-
silcileri (örneğin Balzac ya da Dickens), toplumu nere-
ye götüreceklerini bilmiyor, gerçek düşmanlarını açıkça 
seçemiyor ve hangi sınıfın sözcüsü olduklarının bilinci-
ni taşımıyorlardı. Belirli bir sanat gerçeğini yansıtmayı 
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amaçlıyor ve kendilerini çevreleyen evrimin şaşırtıcı bir 
resmini çiziyor, ama bundan bazan çok kışkırtıcı sonuçlar 
çıkarılabileceğini düşünmüyorlardı.

Tuhaf da görünse, özellikle işçi sınıfına nesnelce 
hizmet ediyorlardı, ama kendi çağlarındaki az gelişmiş 
işçi sınıfına değil, geleceğin işçi sınıfına. Bu sınıf, onlarda 
bir çeşit cephanelik bulacaktı.

Evrimin üçüncü aşamasına gelince şunu görüyoruz: 
Küçük burjuvazi kendisine tiksinç gelen çevresindeki ger-
çeklikten yakınmaya başlıyor. İğrenç ve bayağı görünen 
toplum düzeni gölgesini doğaya, yaratışa kadar uzatıyor. 
İşte, kötümser gerçekçilik de bu ortamda doğuyor. Bunun 
en iyi örneği Flaubert’tir.

Bir adım sonra doğalcılık (natüralizm) gelecektir. 
Doğalcılık, toplumsal çevreyi olduğu gibi, doğal biçimde 
tasvir eder. Okuru hiçbir şeye özendirmez, ona hiçbir “re-
çete“ sunmaz, tam bir tarafsızlıkla davranır. Zola bunu 
amaçlar, ama sürdüremez. Bununla birlikte, yarattığı 
öfke ve hoşnutsuzluğa karşın, bu duygusuz fotoğrafçılık 
gereklidir.

Hauptmann, Arno Holz (1) ve başka yazarlarla bu 
gerçekçilik türü Almanya’da tanınır.

Bu doğalcı küçük burjuva edebiyatı, Vorwärst vb. 
gazetelerin edebiyat eklerini işgal ederek Alman işçi sını-
fının üzerine boşaldı. Yayınlar, işçilerin Breslau’da Parti 
Meclisi’nde protestosuna yol açtı. Yoksulluğun, hastalı-
ğın, bilgisizliğin ve başka kötülüklerin çözümsüz ve unut-
suz bir biçimde canlandırılması işçilerin hiç hoşuna git-
memişti. Bunun üzerine, oldukça acı tartışmalar yapıldı. 
(2) Franz Mehring, sanatın en ince sorunlarının Parti’de 
birçok toplantıda konuşulduğunu söyleyerek övünüyor-
du. (3)

Günümüzde Sovyetler Birliği’nde burjuva gerçekçili-
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ği gerici sayılıyor. Doğasının durağan olması, şeyleri olu-
şumları içinde değil oldukları gibi yansıtması, gerçekçiliği 
ileriye doğru iten süreci kavrayamaması ve onun etkin bir 
parçası olmayı pek istememesi dolayısıyla o bir burjuva 
gerçekçisi ve ağlayıp sızlamakla yetinen bir gerici gibi gö-
rülüyor bizde.

Sosyalist kuruluşumuzda çok şeyin henüz tamam-
lanmadığına, her adımda yetersizliklere, hatta skandal-
lara, her türlü üzücü ayrıntılara rastlanacağına ve bunları 
bir sanatçının sessizlikle geçiştiremeyeceğine kuşku yok. 
Ama sanatçı onlarda evrimin aşamaları ile üstesinden 
gelinecek ve geride bırakılacak öğeleri gördüğü zaman, 
bunun yavaş yavaş tamamlanan bir akış olduğunu anla-
yacak, kavgamızı toptancı bir eleştiriden geçirmeyecek, 
toplumumuzu tümüyle mahkum etmeyecektir. Çünkü, 
söz konusu olgular sistemimize bağlıdır. İşte, gözlerden 
kaçan gerçek budur!

Bundan ötürü, sosyalist gerçekçilik burjuva gerçek-
çiliğinden temelde ayrılır. Sosyalist gerçekçi sanatçı her 
şeyden önce etkindir, dünyayı yalnızca tanımak değil, de-
ğiştirmek de ister: Tanıma, bilme bu değişim içindir, onun 
buyruğundadır. Bu durum, onun gerçeği resmedişine çok 
özel ve dolayısıyla ayırt edici bir nitelik verir. Doğa ve top-
lum özde diyalektiktirler, içerdikleri çelişkilerle bir evrim 
geçirirler. Sosyalist gerçekçi bunu bilir ve bu damar atışı-
nı, bu zaman akışını hemen yakalar.

Bundan başka, sosyalist gerçekçi, hep amaca yöne-
lir, kötüyü iyiden ayırır, büyük isteğine omuz verenlerin 
hareketini frenleyenleri kocaman objektifiyle ortaya ko-
yar. Bunun için, her sanatsal imgeyi içerden ve dışardan 
gönderdiği yepyeni ışıkla iyice aydınlatır. Onun kendine 
özgü temaları vardır; çünkü o, yaşamımızın deprem mer-
kezine doğrudan doğruya, az çok dokunan her şeyle, özel-
likle sosyalist ilkelerle ve tümel bir dönüşüm için yürütü-
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len kavgayla özden ilgilenir. Bundan dolayı, yeni yazarın 
kendisi de özgül çizgiler ile burjuva gerçekçiliğinden ayrı 
türler bulmak zorundadır.

Etkin, diyalektik ve amaca yönelik bu sosyalist ger-
çekçilik dikkate değer yapıtlar verdi. Maksim Gorki’nin 
üçüncü cildi çıkan Klim Samgin (4) romanı buna örnektir. 
Yakın bir geçmişi anlatmasına karşın, birçok toplumsal 
gücün nasıl çöktüğünü ve sosyalizmin çelik tohumlarının 
nasıl filizlendiğini gösterir.

Şolohov’un Uyandırılmış Toprak (5) romanı da aynı 
düzeyde bir yapıttır. Kişilerinin gerçekliği ve yazarının 
güçlü istemi, duygudaşlığı, kavrayışı ve olaylara katılışıy-
la insanı çarpar.

Şiirimiz de sosyalist yönelişin yetkin sözcülerini ge-
tirir bize. Örneğin, ölümüne acınası Mayakovski ve Biezi-
menski ile başkalarını…

Sorulabilir: Eğer sizin gerçekçileriniz çevrelerindeki 
dünyayı anlatmaktan hoşlanmayıp da ona kendi öznel-
liklerini sokarlarsa, romantizme doğru bir gidiş olmaz mı 
bu? Yanıt: Elbette olur. Gorki de boşuna söylememişti: 
Edebiyat gerçekliğin üstüne yükselmelidir; gerçeği bilmek 
bile onu aşmak için gereklidir; sanatsal yansıtma aracı-
lığıyla gerçekliği aşmaya, bu kavgacı ve zahmetli ise “ro-
mantizm“ diyebiliriz.

Bununla birlikte, bizim romantizmimiz sosyalist 
gercekçiliğin tamamlayıcı bir parçasıdır. Sosyalist gerçek-
çilik onsuz var olamaz, yoksa duygusuz bir tutanaktan 
ayırt edilemez. Daha coşkulu gerçekçilik, daha kavgacı 
ruhlu gerçekçilik demektir. Bu coşku ve ruh egemen oldu-
ğu zaman, yergisel çizgi abartmayı ya da yüreklendirmeyi 
gerektirdiği zaman, henüz bilinmeyen bir geleceği temsil 
ettiğimiz ya da -insana istediğimiz kişiliği kazandırmak 
amacıyla- bir çeşit oğulcuğun/tohumun portresini çizdi-
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ğimiz zaman, elbette romantik öğeler üste çıkacaktır.

Bununla birlikte, biz romantizmimizi asla burjuva 
romantizmine yaklaştırmayacağız. Gerçi burjuva roman-
tizmi de gerçekçilik karşısında duyulan hoşnutsuzluktan 
kaynaklanır, ama onu yenmek ya da değiştirmek umu-
dunu taşımaz. Kuruntulara, hülyalara sarılır. Güzelliğin 
krallığında avunmak için salt arı sanata dalar ya da gi-
zemsel ve dinsel sislere, sıkıcı karabasanlara gömülür.

Genç burjuvazi romantizminin en soylu biçimlerini 
tanıdı. Bunlar onun programını ve tarihteki yerini hayal-
lerle süsleyip yücelttiler. Bu yüzden, en iyi burjuvalar gö-
revlerinin büyüklüğüne içtenlikle inandılar. Onlara göre, 
birbirine benzemeyen renklerin bile kökleri çoğunlukla 
uzak geçmiştedir, insanlığın Antik dünya gibi en yüksek 
sayılan evrelerindedir, Ortaçağ’da ya da daha geride, kut-
sal kitaplar zamanındadır. Oysa, Marks ile Engels’in de 
yazdıklari gibi, sosyalist hareketin süslenmek için böyle 
eski kuş tüylerine hiç ihtiyacı yoktur. Bütün görkemiyle 
görünmesi gerekirse, o süslerini geçmiş’ten değil, gele-
cek’ten alır. (6) Üstelik, bunun için, düşlere başvurması 
da gerekmez.

Sanatımızın romantizmle yakınlaşması gerçekçili-
ğin artık onu doyurmamasından ileri gelir. Buna karşın, 
gerçeğe doymayan sanatçımız, onu değiştirmek istiyor 
ve bunu başaracağını biliyor. Gelecek, biraz dinlenmek ve 
güçlenmek için, zaman zaman uzaklara gitmeye girişen 
ülkenin olacaktır. Burada söz konusu olan, Sçedrin’in eğ-
lendiği (7), “uyumun tadını ve ahretin mutluluğunu um-
mak“ değildir; bugün temel taşlarını koyduğumuz büyük 
planları gerçekleştirme tasarılarıdır. Lenin, iyi ama hayal 
gücünden yoksun hiçbir sosyalistin bunu havsalasının 
alamayacağını söylemişti.

İşte, sosyalist gerçekçiliğin, biçimleri oldukça belir-
ginleşen bu eğilimin dayandığı genel ilkeler bunlar… Gerçi 
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bu eğilimin içerden arınması için, proleterce bir üslup ile 
ona özgü türün oluşması için işlediği temaların olgunlaş-
ması için, bütün bunların yeterince güçlenmesi için bek-
lemek gerekiyor. Ama, kuşku yok ki, yakın bir gelecekte 
yavaş yavaş “edebiyatımız“ (ve öteki sanat biçimlerimiz) 
kurulacak ve biz yüreğimiz çarparak bunu göreceğiz…

(Bu yazı Asım Bezirci’nin Lunaçarski’den çevirdiği 
Edebiyat ve Sosyalizm adlı kitaptan alınmıştır. Kitap, ya-
kında Yön Yayınları’nda çıkacaktır.)

(Çeviren: Asım Bezirci)

Dipnotlar:

(*) Bu yazı son olarak Edebiyat Varlığı’nda (1965, C. 74, 
Moskova) yayımlanmıştır.

(1) Alman yazarı Arno Holz, yüzyılın sonunda, doğalcılı-
ğın kuramcılığını yapar. Ardından, toplumsal temleri bırakır, 
gizemsel (mistik) düşüncelere ve simgeciliğe (sembolizme) ka-
yar. Lunaçarski, Hauptmann’ın yaratıcı yönteminden sık sık 
söz eder. Örnegin, Temel Evreleri İçinde Batı Edebiyatı Tarihi’n-
de şöyle der: “Zola gibi başlayan, Alman edebiyatında dizginsiz 
ve aşağı yukarı bilimsel bir gerçekçiliği savunan Hauptmann, 
simgeciliğe duyduğu merakın etkisiyle sonra ondan ayrılır.“

(2) Bu tartışma, Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin 
1896’da –Breslau’da değil- Gotha’da yaptığı kurultayında oldu.

(3) Gotha Kurultayı’nda konuşan F. Mehring değil, P. Sin-
ger’di.

(4) Maksim Gorki, Klim Samgin (I-IV, 1924/1936), Türkçesi, 
Klim Samgin’in Hayatı, I, çev. Naime Yılmaer, 1975; Klim Sam-
gin, I, çev. Adnan Cemgil, 1975.
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(5) Şolohov, Uyandırılmış Toprak (1932). Türkçesi: çev. 
Mustafa Nihat Özön, 1938; çev. Sabiha Bozbağlı, 1965; çev. Leyla 
Soykut, 1973; çev. Müzehher Vâ-Nû, 1988.

(6) K. Marx, Louis Bonaparte’in 18. Brumaire’i (1852). Türk-
çesi: Louis Bonapart’ın Darbesi, çev. Ahmet Acar, 1967.

(7) Bak: Sçedrin, Bütün Eserleri, 1934, Moskova, C. XI, S. 
103.
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Waldo Leyva: “Eski SSCB`de Olan Sistem Pek Çok 
Edebiyat Paraziti Yaratmıştır.”

Küba Yazarlar Birliği Başkanı Waldo Leyva ile söy-
leşi, Havana’daki Küba Yazarlar Birliği binasında yapıldı. 
Söyleşiye İkinci Başkan Miguel Mejides de katıldı. Küba 
Yazarlar Birliği, Ulusal Yazarlar ve Sanatçılar Birliği bün-
yesinde bulunan bir kuruluş. Adından anlaşılacağı gibi, 
birliğin içinde çeşitli sanatçı örgütleri yer alıyor. Birliğin 
başkanı aynı zamanda Küba Komünist Partisi Politik Büro 
üyesi.

“Küba edebiyatı Türkiye’de hemen hiç tanınmıyor. 
Bu nedenle önce bu konu hakkında biraz bilgi verir misi-
niz?“  

Önceki yıllarda görüştüğümüz bir Türk yazarı da 
bize, Türkiye’de Küba edebiyatının bilinmediğini söyle-
mişti. Biz biraz daha şanslıyız, çünkü Türk edebiyatı ta-
rihi hakkında biraz daha fazla bilgi sahibiyiz. Nazım Hik-
met’in dışında şu anda başka isim hatırlayamıyorum. 
Bu büyük Türk şairi, Küba şiirini çok etkilemiştir. Bir de 
kuşkusuz, unutmayın ki, Küba genç bir ülkedir ve Küba 
edebiyatı, Türk edebiyatı kadar köklü bir geçmişe sahip 
değildir. İki edebiyatın geçmişi karşılaştırılamaz.

Küba edebiyatı, Küba’da ulusal bilincin uyanmasın-
da önemli rol oynamıştır. 19. yüzyılda İspanyollara karşı 
bağımsızlık savaşı verildi. Bu savaşın önderlerinden bir-
çoğu aynı zamanda entellektüel, yazar veya şairdi. Büyük 
şair Jose Marti Heredia, yalnızca Küba’nın ilk ulusal şa-
iri değil, İspanyol dilindeki ilk romantik şairdir. 1817’de 
ilk romantik şiirini yazdıktan 15 yıl sonra İspanya’da ilk 
romantik yazarlar ortaya çıkmıştır. O yalnızca Küba ede-
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biyatının değil, modern İspanyol edebiyatının da önemli 
kurucularından bir tanesidir.

Dünyadaki bütün romantik yazarlar çok genç yaşta 
öldüler. Hereia da 1803-1839 yılları arasında yaşadı. Kü-
ba’da ulusal bilincin uyanmasında büyük katkısı vardır. 
Aynı zamanda öğretmen, tarihçi, dil bilimci ve çeşitli dil-
ler bilen bir çevirmendi. Ve büyük bir şairdi.

19. yüzyılda ulusal edebiyatımızı oluşturan birçok 
şair ve yazar vardır. Bunlardan bazıları; Felix Varela Mo-
rales (1788-1853), Jose de la Cuz y Caballero (1800-1862), 
Fransisco de  Arago y Parreno (1765-1837), tanınmış bir 
yazar olan Jose Antonio Saco Lopez (1792-1879) gibi. Bu 
yazar ve şairlerin etkisi 20. yüzyılda da sürmüştür.

Gerek 19. yüzyılda ve gerekse de 20. yüzyılda edebi-
yatımızda aynı olan şey şudur: Edebiyat, aynı zamanda 
politikadır. Bu, bütün yazarlar aynı zamanda politik ya-
zarlardı anlamına gelmiyor. Ama ana temaları daima sos-
yal ve politik sorunlar olmuştur.

20. yüzyılda Küba’nın ilk büyük şairi Jose Marti’dir. 
Jose Marti’nin düşünceleri, 19. yüzyıldaki düşünürleri-
miz, yazarlarımız ve şairlerimizin düşüncelerinin bir bü-
tün olarak ifadesidir. Onun düşünceleri aynı zamanda bu 
yüzyıldaki birçok düşüncenin de başlangıcını temsil eder.

Jose Marti aynı zamanda İspanyollara karşı verilen 
ikinci büyük özgürlük savaşının büyük örgütleyicisidir. 
Modern Küba edebiyatının kurucusudur. Aynı zamanda 
Latin Amerika ve İspanyol edebiyatında da modernci akı-
mın öncüsüdür.

Jose Marti’nın yapıtları toplam 30 cilttir ve Jose Mar-
ti, sizin de bildiğiniz gibi, dünya çapında tanınmış bir ki-
şidir. Yapıtlarında edebiyatın her çeşidi vardır: Şair, ro-
mancı, felsefe yazıları, politik yazılar, çeviriler ve çeşitli 
mektuplar. Jose Marti, edebiyatımız ve kültürümüzdeki 
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temel kişidir.

Bir söyleşi çerçevesinde oldukça geniş olan bu konu-
yu hızlı olarak geçiyorum. Heredia ile Jose Marti arasında 
70 yıl vardır gerçekte.

20. yüzyıl İspanya’ya karşı savaşta durgunlukla baş-
ladı. Bu ne anlama geliyor: Kuzey Amerika emperyalizmi, 
Küba ile İspanya arasındaki savaşa katıldı. Bu durum Kü-
ba’nın bağımsızlığını dondurdu. Bu dönemdeki Küba ede-
biyatı da bir krize girdi. Jose Marti ve Küba’nın önemli şair 
ve yazarları ölmüşlerdi. Jose Marti 42 yaşında öldü. Küba 
edebiyatı öğretmensiz ve fikirsiz kalmıştı bu dönemde. 
Marti ve diğer yazarlar daha uzun yaşayabilselerdi, çok 
daha fazla yapıt üretebilirlerdi.

1913-1915 yıllarına kadar Küba’da iyi bir edebiyat 
söz edilemez. 1913-15 arasında çok önemli üç şair ortaya 
çıkar: Rehino Boti (Doğu Küba’dan gelmiştir), Jose Manuel 
Proveda (o da Doğu Küba’dan gelmiştir) ve Augustin Agos-
ta (Havana yakınlarında bir bölgeden gelmiştir). Bu üç şair 
Küba şiirine yeni bir biçim ve önemli fikirler getirmişler-
dir. Örneğin Boti, eleştirel edebiyat anlayışına yönelmiş-
tir. Bu yıllarda çeşitli kültürel dergiler de yayınlanmıştır.

O dönemdeki edebiyat, ’generaller ve doktorlar ede-
biyatı’ diye bilinir. Bu ne anlama geliyor? O zamanlar 
kendi adlandırmamızla ’yarım cumhuriyet’ vardı. Kuzey 
Amerika’nın yeni-sömürgeciliği altında Küba toplumun-
da en önemli rolleri oynayan iki kesim vardı: Generaller 
ve doktorlar. Aslında bunlara hukukçuları da eklemek 
gerekir. Küba’daki bütün politik güç bunların elindeydi. 
Devlet başkanı mutlaka bu gruplardan birisinden olurdu. 
Küba yalnızca bunların gerçekten yaşayabildiği bir ülke 
durumundaydı o zaman.

Bu dönemde ’Dürüst Kadın’ (veya ’Ahlaklı Kadın’) 
adlı bir roman yayınlanmıştı. Sonradan televizyon oyunu 
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da oldu. Burada ünlü bir ironi vardır. Romandaki kadın, 
evli bir erkekle yaşar. Yani, toplum gözünde ahlaksızdır. 
Aslında ahlaksız olarak görülen şey, gerçekte yaygın olan 
şeydir ve bu nedenle de romanın adı ’Dürüst Kadın’dır.

Edebiyat tarihimizi hızlı olarak anlatmaya devam 
edecek olursak; 1930’lu yıllar, edebiyatımız için önemli 
yıllardır. Yeni bir yazarlar kuşağı, cumhuriyetçi yazarlar 
kuşağı ortaya çıktı. Jose Marti’nin düşünceleri yeniden 
canlandı. O zamanki edebiyat ve politika düşüncesini ye-
niledi bu yeni yazarlar. Marksist düşünceler ortaya çık-
maya başladı.

Küba’nın büyük şairi Nicolas Guillen bu dönemde 
ortaya çıkar. Kendisi aynı zamanda Yazarlar Birliği’nin 
kurucularından biridir ve başkanlığını da yapmıştı. 88 ya-
şında öldü. Yapıtlarında toplumsal sorunları işlemiştir. 
Küba’daki zenciler, köylüler ve anti-emperyalist hareket 
hakkında da birçok şey yazmıştır. Küba edebiyatının en 
önemli yazarlarından birisidir. Nicolas Guillen dünyaca 
tanınmış bir yazardır ve yapıtları hemen her dile çevril-
miştir.

Kendisi uzun süre Küba Komünist Partisi Merkez 
Komitesi üyesi olmuştur. Devrimden önce de komünistti. 
İspanya iç savaşına katılmıştır.

1930’lu yıllar edebiyatımız için önemli yıllardır de-
miştik. Bu dönemde birçok yeni yazar ve edebiyat grubu 
ortaya çıktı. Dünyaca tanınmış yazar Aleco Carpentier de 
bunlar arasındadır.

1930’lu yıllarda Küba’daki diktatörlüğe karşı da çeşit-
li eylemler yapılmıştır. Ve o dönemin tanınmış yazarları-
nın önemli bir bölümü, diktatörlüğe karşı eylemler  yapan 
grupların üyesi olmuşlardır. Küba’nın birçok entellektü-
eli ve yazarı Marchado diktatörlüğüne karşı mücadeleye 
katılmıştır. Bu aydınlar sol, hatta Marksist bir yönelime 
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sahiptiler. Ama o zamanlar başarı sağlanamadı. Devrim 
için zaman uygun değildi.

Bu dönemin ardından, bizim 1940 kuşağı dediğimiz 
kuşak gelir. Adları saymak istemiyorum, çünkü hayli faz-
ladır. Bu kuşak, devrimin geri çekilmesi döneminde daha 
fazla kültürel faaliyete yönelmiştir. 1920’li yıllardaki ya-
zarlar ’İleri’ adlı bir dergi yayımlıyorlardı. 1940 kuşağı ise 
’ileri’ demiyordu, onların görüşlerini yeniden güncelleş-
tirmeye çalışıyordu. Bu grup özellikle şiir alanında kendi-
sini göstermiştir. Bu grubun öncüsü Hose sa Malima’dir. 
Şair ve romancıdır. En tanınmış romanı “Paradise“dir ve 
çeşitli dillere çevrilmiştir. Carpentier de yine bu dönemin 
önemli yazarlarındandır.

1940’li yıllarda ülkemizin edebiyat tarihi hızlı olarak 
bu kadardır. Ardından 1950 yıllarının grubu gelir.

Bu grubu oluşturanlar, 1920’li yıllarda doğmuşlar 
ve 1950’li yıllarda özellikle edebiyata girmişlerdir. Bunlar 
da özellikle şiir yazanlardır. Bu nesil aynı zamanda Fidel 
Castro ile aynı dönemi paylaşır. Şu anda 60 yaşlarında-
dırlar ve çoğu yaşamaktadır. Örneğin Sandroterro halen 
yaşamakta olan önemli bir yazardır.

Bir başka çok tanınmış yazar Rose Sole Puic’tir. Şu 
anda 80 yaşındadır ve halen yaşamaktadır. Bu yazarın 
hangi kuşağa girdiğini tam olarak belirtmek olanaksızdır. 
İlk yapıtı 1960’da yayımlanmıştır. Şu anda Santiago de 
Cuba’da yaşamaktadır, Birkaç yıldan beri artık yazmıyor. 
Küba edebiyatındaki birkaç tane son derece iyi romana 
imzasını atmıştır. Puic’in son yapıtı ’Uyuyan Ekmek’ adını 
taşır.

Puic’in birçok dile çevrilmiş son yapıtı ise, kısaca 
’166’ adını taşır. Bu küçük bir kitaptır. Kitapta Batista’ya 
karşı verilen mücadele anlatılır. Kitabın asıl adı ’Bertiyon 
166’dır. Bir doktor daima hastasının ölüm nedenini yaz-
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mak zorundadır ve ’Bertiyon 166’ ise bilinmeyen neden 
anlamına gelir. Batista diktatörlüğü zamanında birçok 
kişi öldürülmüştür ve bunlar için ’ölüm nedeni bilinmez.’ 
Gazetede bir kişinin ölüm haberi ve yanında ’Bertiyon 
166’ ibaresi yer alırdı. Yani ölüm nedeni bilinmemektedir. 
Gerçekte ise, öldürülmüştür anlamına gelir.

Devrimden sonra Küba’nın bütün edebiyat grupları, 
tanınmış yazarları birleşerek Küba Yazarlar Birliğini kur-
dular.

Bundan sonra ilk edebi yapıtlarını 60’lı yıllarda ver-
miş olan kuşak gelir. Luis Rogeras bu yılların tanınmış bir 
şairi ve yazarıdır. Miguel Barnet uluslararası alanda ta-
nınmış bir yazardır. Barnet, ’El Simaron’ adlı önemli bir 
kitap yazmıştır. Burada Küba’daki zenci bir kölenin hayatı 
anlatılır. Hemen her dile çevrilmiştir. Barnet, son derece 
güzel şiirler de yazmıştır ve şu anda Ulusal Yazarlar ve 
Sanatçılar Birliği’nin ikinci başkanıdır. 50 yaşındadır.

Aynı yaş grubunda olan birçok yazar daha sayılabi-
lir. Bu durum, devrimin insanların düşünsel kapasitesini 
artırdığı anlamına gelmiyor. Devrim, yazarlara kendile-
rini daha iyi ifade edebilmek olanağını sağlamıştır. Dev-
rimden sonra çeşitli yayınevleri kuruldu. Bu dönemde-
ki ilk yayınevi ’Aleco Carpentier’ adını taşır. Devrimden 
sonra yayınlanan ilk kitap ise Don Kişot’tur. 100.000  adet 
basıldı.“

“Neden ilk kitap olarak özellikle Don Kişot seçildi?“

“Çünkü biz Kübalılar emperyalizme karşı Don Kişot 
sayılırız. Don Kişot aynı zamanda İspanyolcanın büyük 
bir yapıtıdır.

Devrimden sonraki okuma-yazma kampanyası da 
büyük önem taşır. O sırada Küba nüfusunun yüzde 60’ı 
okuma-yazma bilmiyordu. Bu arada genç yazarlar kültür 
atölyeleri kurdular. Bunların temel amacı, Küba’da batı 
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edebiyatını tanıtmaktı. Yalnız Havana’da 300 üyeleri var-
dır. Tabii bu, bütün genç yazarlar bu kuruluşa üyedir an-
lamına gelmemektedir.“

“Kübalı bir yazar için Yazarlar Birliği’ne üye olmak 
zorunlu mudur?“

“Hayır. Üyelik tamamen isteğe bağlıdır. Ama ger-
çekte tüm yazarlar bu örgütün üyesi olmayı istemektedir. 
Yazarlar Birliği’nin prestiji hayli yüksektir. Ayrıca üyele-
rine burs sağlamakta, üyelerini yabancı ülkelere göndere-
bilmekte ve üyeleri Birliğin yayınevinde yapıtlarını yayın-
layabilmektedir.

Yazarlar Birliği, deyim yerindeyse, bir kadro ör-
gütüdür. Yazarlarımızın en iyilerini üye olarak alır. Her 
yıl yaklaşık olarak 80 kişi üyelik olarak başvurmaktadır. 
Bunlardan 50-60 kadarı yeni üye alınmaktadır. Bu örgü-
tün üyesi olan yazarlar, yeni üyeleri kabul etmekte veya 
etmemektedir. Bu konuda alınan karar politik değildir, 
edebi bir içerik taşımaktadır.

“Yazarlar Birliği üyesi tüm yazarlar mı yeni üyelik 
konusunda karar veriyorlar?“

“Bu konuda oluşturulmuş bir komisyon var, o karar 
veriyor. Dediğim gibi, üyelik kararı, politik bir karar de-
ğildir. Üye olmak isteyen kişinin yapıtları önem taşımak-
tadır. Yazarlar Birliği’nin üyesi olabilmek için, kişinin 3-4 
tane iyi kitap yazmış olması gerekir.“

“Sizin uygulamanız Sovyet Yazarlar Birliği’ninkin-
den farklı görünüyor.“

“Evet, öyledir.“

“Eski SSCB’de yazarların birçok avantajları vardı. 
Yazdıkları iyi de olsa, kötü de olsa, bunun için devletten 
para alırlardı. Kitapları, iyi veya kötü olsun, devlet tara-
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fından çok sayıda satın alınırdı.“

“Eski Sovyetler Birliği’nde olan bu sistem pekçok 
edebiyat paraziti yaratmıştır. Bir yapıtın iyi ya da kötü ol-
ması önemli değildi, önemli olan yazılmış olmasıydı.“

“Küba edebiyatında şu anda hangi akımlar bulunu-
yor?“

“20. yüzyıl edebiyatı için mi soruyorsunuz?“

“Özellikle çağdaş Küba edebiyatında…“

“Devrimden sonraki ilk 15 yıl içinde özellikle epik 
tarz ön plandaydı. Anlatılarında yazarlar daima bu tarzı 
kullanırlardı. Daha sonra anlatım tarzı hayli çeşitlendi. 
Çok çeşitli konularda çok çeşitli yapıtlar yazılıyor.“

Waldo Leyva kısa bir görüşmesi olduğundan söyle-
şiden ayrılmak zorunda kaldı. Söyleşiye Yazarlar Birliği 
İkinci Başkanı Miguel Mejides devam etti.

“Küba’da anlatıda bir patlama var. Son on yılda 90 
roman yayınlandı ki, bu Küba gibi bir ülke için büyük bir 
sayıdır. Kuşkusuz değişik kalitedeydi bu romanlar, iyileri 
ve kötüleri vardı.

1990’dan sonra ise yeni görüşler öne çıktı. Bu görüş-
te olanlar, sosyalizmde eleştirel edebiyatı geliştirmek is-
tiyorlar. Buna eleştirel gerçekçilik de denilebilir. Biz buna 
taraftarız. Bazı hükümet üyeleri bu edebiyat tarafından 
eleştiri konusu olunca bazı sorunlar çıktı. Biz onlara dedik 
ki, ’Edebiyat her zaman eleştireldir.’

25-30 yaşlarında olan genç yazarlar, daha çok bu tür 
edebiyata yönelmişlerdir. Örneğin bu edebiyatın tanın-
mış romanlarından bir tanesinde, sosyalizmde homosek-
süller anlatılır.

Belirttiğimiz gibi, bu, edebiyatımızın oldukça kısa ve 
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hızlı anlatılan bir tarihidir. Şu andaki asıl sorunumuz ise 
kağıtla ilgilidir.

Size Küba Yazarlar Birliğince yayınlanan edebiyat 
dergisini vermek istiyorum. Bu dergi, üç ayda bir yayın-
lanmaktadır. Bu ise bir edebiyat gazetesidir ve iki ayda bir 
çıkmaktadır. Bu gazete (La Gaceta de Cuba) Fransız-Küba 
Birliği adlı örgütün yardımıyla çıkabilmektedir.

Dergimizde ve gazetede özellikle estetik ve ede-
biyatla ilgili çeşitli polemik yazıları yer alır. Değişik gö-
rüşlere yer verilir. Kuzey Amerika’dan bir yazar arkadaş 
geçenlerde buraya geldi ve bu yayınları gördü. ’ABD’de-
kiler bunları okumalılar, orada Kübalı yazarlar esir olarak 
görülüyorlar. Ama burada yazarların gerçekten özgürlüğü 
var ve düşüncelerini kağıda geçirebiliyorlar’ dedi.“

“Eski Sovyetler Birliği’nde toplumsal-gercekçilik 
adı verilen edebiyat akımı bir çeşit resmi akım görünü-
mündeydi. Bu akım dışında yazmak yasak değildi ama en 
azından hoş da karşılanmazdı. Anlattıklarınızdan anlaşıl-
dığı kadarıyla, Küba’da çeşitli edebiyat akımları için daha 
geniş bir alanın varlığı gözlemlenebiliyor.“

“Devrimden sonra yapılan Küba anayasasında, ’Ya-
zarlar istediklerini yazmakta özgürdürler’ yazılıdır. Bura-
da, reel sosyalizmde yaşamıyoruz. Yazarlar Birliği’nin ku-
ruluşundan beri bu örgüt, reel sosyalizme karşı olmuştur. 
Bize göre, her yazar yazacağına kendisi karar vermelidir. 
Yazarlara başkaları tarafından ne yazacaklarının empoze 
edilmesine karşıyız. Bu konuda birkaç olay anlatmak is-
tiyorum. Bu örnekler aynı zamanda bizim eski Sovyetler 
Birliği ile kültürel ilişkilerimiz hakkında da fikir verecek-
tir.

Yıllar önce, Moskova’da Kübali ressamların ortak 
bir sergisi açılmıştı. Sergiye gelenler fabrika, işçi, iş süreci 
gibi konularda resimler göreceklerini sanıyorlardı. Oysa 
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sergide uçan kadınlar, çıplak bir şeytan vb. gibi resimler 
yer alıyordu. Sovyet izleyicileri bu resimleri çok garipse-
diler.

Yine Moskova’da 1986 yılında Kübalı yazarların bir 
okuması vardı. Sovyet bir yoldaş bir öykü ile ilgili olarak 
bana, ’Burada bu öykü okunamaz. Bu sosyalist ahlaka ay-
kırıdır’ dedi. Bunu bana çevirmen anlattı. Sözkonusu öy-
küde; bir köylü ailesinden bir çocuğun gördüğü rüya anla-
tılıyordu. Rüyasında Kosigin ile uyuyordu çocuk.

Yine bir örnek, bu kez 1990 yılında ve Havana’da. 
Bana o öykünün sosyalist ahlaka aykırı olduğunu söyle-
yen kişi, Rusya Yazarlar Birliği’nin yönetimindeydi. Bir-
likte yemek yedik ve şarap içtik. Konuşurken, Sovyetler 
Birliği’nde sansürün bulunduğunu ve bunun çok kötü bir-
şey olduğunu söyledi. Artık komünist değildi ve ’Ne iyi, 
dedi, sizde sansür yok.’ Ona, ’Yıllar önce Sovyetler Birli-
ği’nde sansürü uygulayanlardan birisi de sendin. Şimdi 
sen komünist değilsin ve o zaman sansüre karşı olan ben 
ise hâlâ komünistim’ dedim.

Küba’da yazarlar yapıtlarını biraz fantastik yazarlar. 
Fantastik edebiyat bizde oldukça gelişkindir.“

“Küba’da bir yazar yapıtını nasıl bastırabiliyor?“

“Küba’da çeşitli yayınevleri vardır. Yazarlar hangi 
yayınevine gideceğine karar verir. Bileşimi dışarıdan bi-
linmeyen bir komite, bu yapıtın edebi bir değer taşıyıp ta-
şımadığına karar verir. Bu biraz uzun bir süreçtir ve ancak 
iki yıl sonra bu yayınlanmasına karar verilen yapıt kitapçı 
vitrinlerine çıkar.

Küba’da bu konuda herşeyin iyi gittiğini söyleyeme-
yiz. Bazı yayıncılarla yazarlar iyi arkadaştır örneğin.

Önceden de sözünü ettiğim gibi, Küba’daki eleştirel 
edebiyat çeşitli sorunlara yol açıyor. Biz eleştirel edebiya-
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ta taraftarız. Kuşkusuz burada ABD yanlısı sözde eleştirel 
edebiyatı ayırmak gerekiyor. Biz bu kişilerin ihanet için-
de olduklarını düşünüyoruz ve ihanet içindeki bir kişinin 
eleştirel edebiyatla işi olamaz görüşündeyiz.“

“Kitapların basım sayısı ne kadardır?“

“İki yıl önce benim bir kitabım 15.000 adet basıldı. 
(Küba’nın nüfusu 11 milyondur). 1980’li yıllarda her alan-
da toplam 5000 çeşit kitap çıktı. Küba’da hepsi devlete ait 
olmakla birlikte çok çeşitli yayınevleri vardır. Şimdi ise 
kağıt sıkıntısı nedeniyle bu sayılar çok azaldı.“

“Üyeleriniz arasında çok kadın var mı?“

“Daha çok kadın üyemiz olmasını istiyoruz. Küba 
Yazarlar Birliği’nin yönetimi 8 kişidir. Bunlardan 6’sı er-
kektir. Küba’daki erkek toplumu tarihsel bir olgudur. Ör-
neğin kadınlar ancak devrimden sonra çalışma hakkını 
elde edebildiler.

“Devrimden önce çalışamıyorlardı yani…“

“Hayır. Devrimden önce Küba, bir deyimle, maço 
toplumuydu. Devrimden sonra Küba anayasasında ka-
dınların haklarını koruyan birçok madde yer aldı.

Küba’daki kadınların mücadelesi, erkeklerin kafa 
yapısını değiştirmeye yönelmiştir. Yine de bir grup er-
kek vardır ki, onlara göre kadının yeri evidir ve esas işi de 
ev işleridir. Bunlar aynı zamanda marksist-leninisttirler. 
Bunlara ’maçistas-leninistas’ adı verilir. Hem komünist-
tirler, hem de maçodurlar.

Sizde de var mı aynı tip insanlar?“

“Olmaz olur mu!“

“Genç nesil arasında kadınların durumu daha iyidir. 
Çeşitli alanlarda kadınların sayısı artık erkeklerden daha 
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fazladır. Örneğin daha fazla kadın doktor, daha fazla ka-
dın profesör vardır. Ama Küba’daki maçist zihniyetin tü-
müyle yıkılması her alanda daha zaman alacaktır.“

“Küba’da komünist olmayan yazarlar da var mı?“

“Elbette. İçlerinden en gerici olanları ABD’ye gitmiş-
lerdir ve genellikle Miami’de yaşamaktadırlar. Şu anda 
sürgünde bir Küba edebiyatı da bulunmaktadır.

Bir yazarın yapıtı kendi malı değildir, halkın malıdır. 
Küba kültürüne aittir. Bu konuda onlarla farklı anlayışa 
sahibiz. Bizde sosyalizmi eleştiren bir yazara karşı herke-
sin tavır alması gibi bir durum yoktur.“

“Kağıt sıkıntısı en başta yazarları ve yayıncıları etki-
ler doğal olarak. Bu konuda biraz daha bilgi verebilir mi-
siniz?“

“Kağıt sıkıntısı nedeniyle yayınlanan herşeyin sayısı 
azaldı. Daha az kitap, daha az gazete, dergi vb. Özellikle 
yeni yazarlar yapıtlarını bastırmakta büyük zorluklarla 
karşı karşıyalar. Bu gidişle yazar sayımız azalacak. Bazı 
dergi ve gazeteler ise kağıt sıkıntısı nedeniyle çıkmıyorlar 
artık.“

“Yazarlar Birliği’nin dergisi nasıl etkilendi bu sıkın-
tıdan?“

“Dergimiz önceden 30.000 basılıyordu, şimdi ancak 
5000 adet basılabiliyor.“

“Teşekkür ederiz.“

KUTU İÇİNDEKİ YAZI

Küba Yazarlar Birliği, çevresi yeşillikle kaplı olan gü-
zel bir binada bulunuyor. Bulunduğu semt ise Havana’nın 
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nispeten yeni, sakin ve daha temiz bir bölgesi. Yazarlar 
Birliği Başkanı Waldo Leyva konuşurken neredeyse hiç 
durmadan sigara içiyor. Son derece meşgul ve oldukça 
da yorgun görünüyor. Sürekli arayanları bekletip söyleşi-
ye yapabildiğince devam ediyor. Şubat başında İsviçre’ye 
gelecekmiş, oradan da başka Avrupa ülkelerine geçecek. 
Küba’da gerçekte ne olduğunu aktarmakta yazarların ve 
genel olarak sanatçıların üzerine hayli görev düşüyor. Dış 
ülkelerde okuma yapmaları, sergi açmaları ve bir sanatçı 
olarak Küba’da görüşlerini rahatça ifade edebildiklerini 
söylemeleri, pekçok resmi açıklamadan daha etkili olu-
yor.

Yalnız kağıt sıkıntısının boyutu anlattıklarından 
daha fazla. Yine birçok kişi roman, öykü, şiir yazıyor. Ya-
zılanlar arasında iyileri de var kötüleri de. Ama en iyilerin 
bile basılabilme şansı oldukça zayıf. Bu durumun bir süre 
sonra Küba edebiyatında gerilemeye yol açması kaçınıl-
maz görünüyor. Yazarlar Birliği’nin, baskı sayısı azalsa 
bile süren bir dergi ve gazetesinin edebiyatın çeşitli alan-
lardaki kitap basımının neredeyse durma durumuna gel-
mesini kapatması olanaksız. Bu durumda, birazcık bilinci 
olan bir yazarın, komünist olmasa bile, ABD emperyaliz-
minden nefret etmemesi de olanaksız. Bu ülkeyi herşe-
yiyle birlikte yıkmaya çalışıyor ABD.

Küba Yazarlar Birliği’nin dergisi Union’un 1992 yılın-
daki 14. sayısına bakıyorum. Dergi bizdeki ebatlara göre 
biraz daha büyük ve yüz sayfa. İspanyolca bilmiyorum 
ama bazı yazıların konusunu anlamak mümkün. Kapağın 
hemen arkasında 1991 yılında Union Yayınevinden çıkan 
bir kitabın büyük bir ilanı var. Kitabın adı: “ Frank Entre 
El Sol Y La Montana“. Yazarı William Galvez Rodriguez. 
Tanıtım yazısından, olağanüstü bir devrimcinin, Frank 
Pais’in biyografisiyle ilgili olduğu anlaşılıyor.

Derginin künye bölümünde bir cümle; anlaşıldığı 
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kadarıyla, her yazının yazarın kendi görüşünü ifade ettiği 
belirtiliyor. Çeşitli yazı ve şiirler yer alıyor dergide. Cintio 
Vitier’in “Rimbaud’un Şiiri“ adlı bir yazısı var. Derginin 
arka kapağında da Rimbaud’un karakalem bir resmi yer 
alıyor.

“La Gaceta de Cuba“ da aynı boyda ama 48 sayfa. 
Adına bakmayın, bu da bir dergi. Fransa-Küba ve Alman-
ya-Küba Dostluk Dernekleriyle birlikte yayımlandığı ya-
zılı künyesinde. Burada da “her yazarın kendi düşünce-
sinden sorumlu olduğu“ ifadesi yer alıyor. “La Gaceta“ 
1962’de kurulmuş.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 54, 1993
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Latin Amerika’da Kadın Hareketi

Engin Erkiner

Aşağıda okuyacağınız çeşitli Latin Amerika ülkele-
rindeki kadın hareketiyle ilgili bilgi ve değerlendirmeler, 
konu hakkında yayınlanmış çeşitli kitaplardan derlen-
miştir. Tümünün adını belirtmek olanaksız, ancak en 
azından toplu bir inceleme olması bakımından 1992 yı-
lında Almanya’da Peter Hammer Verlag tarafından yayın-
lanan “Feministamente- Frauenbewegung in Latinameri-
ka“ (Latin Amerika’da Kadın Hareketi) kitabı belirtilebilir.

Kitap, bir giriş yazısından sonra başlıca sekiz bö-
lümden oluşmaktadır: 1. Kadınların otonomluğu ve kendi 
kendilerini örgütlendirmeleri. 2. Sosyal hareket - kadın 
hareketi-feminist hareket. 3. Politikaya ait olan nedir? 4. 
İnsan hakları ve kadın hakları. 5. Ahlaki ve feminist dire-
niş. 6. Kadınlar ve şiddet. 7. Kadın dergileri. 8. Kadın hare-
keti: Sonuç ve perspektifler.

Her bölümde Latin Amerika’nın değişik ülkelerin-
den kadın yazarlar (ki bunlar aynı zamanda ülkelerinde-
ki kadın hareketinin de içindedirler) kıtadaki ve ülkedeki 
kadın hareketinin durumu, sorunları vb. üzerine görüşle-
rini aktarmaktadırlar.

Değerli ve değersiz birçok kitap Türkçeye çevrilir-
ken, neden Latin Amerika gibi, en azından Batı Avrupa 
ülkelerine ve ABD’ye göre ülkemize daha çok benzeyen 
bir bölgedeki kadın hareketini, kendi sözcülerinin ağzın-
dan irdeleyen bir kitap dilimize çevrilmemiştir, üzerinde 
düşünülmeye değer.

Belki de bu nedenlerinden bir tanesi, Latin Amerika 
ülkelerindeki feminizmin, Avrupa ülkelerinde ve ABD’de 
olduğundan oldukça farklı anlaşılmasıdır. Kadın sorunu-
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nun sosyal sorunlarla birlikte ele alınması, ülkemizdeki 
bazılarının (çeşitli feministler de dahil) hiç hoşuna gitme-
mektedir anlaşılan.

Konuya girmeden önce, bu yazının Latin Ameri-
ka’daki kadın hareketi hakkında genel bir bilgi vermeyi 
amaçladığını, ayrıntılı bir inceleme olmak iddiasını taşı-
madığını belirtelim.

Latin Amerika ülkelerindeki feministlerin gerçek-
leştirdikleri ilk genel toplantı, 1981 yılında Kolombiya’nın 
Bogota kentinde yapıldı. Toplantıya L. Amerika ve Karayip 
ülkelerinden çeşitli kadın örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bu kadın örgütlerinin üyeleri, özellikle 1970’li yıllar-
da, sürekli olarak kendilerine yöneltilen “lesbiyen olmak“ 
ve “sınıf mücadelesini bölmek“ suçlamalarına göğüs ger-
mek zorunda kalmışlardı.

Sonraki yıllarda L. Amerika’daki feminist hareket 
hızla genişledi. Meksika’nın Taxco kentinde yapılan 4. 
genel toplantıda, feminist teriminin çok geniş bir içeriği 
olduğu kabul edildi. Herkes kendisini artık böyle tanımlı-
yordu ama, feminizmin içine cins, kültürel farklılık, insan 
hakları ve yeni bir toplum isteğine kadar herşey giriyordu.

1990’da Arjantin’in Sen Bernardo kentinde yapılan 
ve 3000 kadının katıldığı beşinci toplantıda, feminizmin 
en önemli özelliğinin “çeşitlilik içinde birlik“ olduğu, fark-
lı örgütlenmeler ve farklı hedeflere yönelmenin birliği ol-
duğu olgusu açıklık kazandı.

Feminist olmak kendi başına yeterli bir tanım olma-
dığı gibi, feministler arasındaki bir grubun görüşlerini alıp 
bunu genellemek de olanaksızdır.

Tek tek ülkelerdeki kadın hareketinin görüşlerine 
geçecek olursak; Panama’dan Margarita Munoz şöyle de-
mektedir: “Feminizm, L. Amerika’da Avrupa’dakinden 
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farklı anlaşılır.“ Komünist partisiyle aralarındaki farklı-
lık konusundaki soruya verdiği yanıtta ise özetle şunları 
söylemektedir: “Bizim için üzerinde anlaştığımız ve Pana-
ma’da en önemli olan bir nokta vardir: Hepimiz Panama 
ulusundan yanayız ve ABD emperyalizmine karşıyız. Ge-
riye kalanda ise farklılıklar vardır.“ Farklılık olarak, parti-
nin Panama’daki kadınların çeşitli sorunlarına yeterince 
ilgi göstermemesi getirilmektedir.

Bolivya’dan bir başka kadın (Jael Bueno); ülkede 
1970’li yıllarda ve 1980’lerin başlarında askeri diktatör-
lüğe karşı mücadelede maden işçilerinin eşlerinin kur-
dukları komitelerle önemli bir rol oynadıklarını belirtiyor. 
Bolivya’da kadınların sadece kendi cinslerinin sorunlarını 
değil, diğer sosyal sorunları da gündeme getirdiklerini be-
lirtiyor.

Honduras’tan Alba de Mejia ise daha ayrıntılı konu-
şuyor: Honduras’ın Orta Amerika’daki devrimci gelişme-
yi engellemek ve anti-Sandinist faaliyetleri örgütlemek 
amacıyla ABD tarafından askeri bir üs olarak kullanıldığı-
nı, halk hareketinin (ve kadın hareketinin de) buna karşı 
mücadele ettiğini belirtiyor. Honduras’da kadınlara karşı 
uygulanan “olağan“ (ya da bilinen) şiddetin yanısıra, ül-
kenin askerileştirilmesinin de kadınlara karşı seksüel şid-
deti arttırdığını belirtiyor. Ardından şunları ekliyor Menja:

“Biz devrimi beklemekle yetinemeyiz. Honduras’da-
ki ilerici erkekler şunu savunuyorlar: Önce sosyal devrim 
ve sonra kadının kurtuluşu… Sanki devrim kadınları 14 
saatlik ev işinden kurtarabilecekmiş gibi…“

“Kişisel olan politiktir“ deyimi L. Amerika kadın ha-
reketinde de var. Peru’daki kadın hareketini bir başka açı-
dan ele alan Maritza Villavicencio şunu da belirtiyor:

“Feministler sosyal hareketlerde veya sendikalarda 
çalışan kadınları yalnızca kısa erimli hedefler için müca-
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dele etmekle, toplumun erkek egemenliğine dayanan te-
melini sorgulamamakla eleştiriyorlar.“

Brezilya’dan bir başkası, feministlerin İşçi Partisi 
içinde yer aldıklarını ve bu partinin Leninist parti anlayı-
şıyla yukarıdan aşağıya örgütlenmediğini belirtiyor.

Önemle ele alınması gereken konulardan bir tanesi 
de, devrim yapmış ülkelerdeki kadın hareketidir. Önem-
li iddialarla işbaşına gelen devrimci yönetimler kadınlar 
için ne yapmışlardır? Kadın hareketinin çeşitli bileşenle-
riyle ilişkileri nasıl olmuştur? Bu konuda ilk akla gelen ül-
kelerden bir tanesi Nikaragua’dır.

Maria Teressa Blandon, Nikaragua’da devrimden 
sonraki kadın hareketi konusunda şunları söylüyor:

“Kadın hareketi ve diğer sosyal hareketler Sandinist 
devrimin sonucudur. Kadın hareketinin ilk programında 
cinsiyetçi baskıya vurgu yapılmıyordu. Çok azı Sandi-
nist yönetimde bulunan bir bölüm kadın, kısa sürede bu 
konunun önemini anladı. Ulusal kadın örgütü içinde bu 
konuda görüş geliştirmeyi kendine görev bildi.“ (…) “Bu 
devrimde de toplumun günlük yaşamında ‘normal’ ola-
rak karşılanan, toplumsal normlar ve kültürel değerler-
den kaynaklanan baskı ve aşağılama olduğunu gördük.”

Kadınların daha çok ”yol arkadaşı” olarak görüldük-
lerini belirten Blandon, önemli olananın yalnızca politik 
eylemin birlikte yapılması olmadığını, politik karar sü-
recine de eşit koşullarda birlikte katılınması gerektiğini 
söylüyor.

“(Kadın ve erkeklerin) birlikte olduğu örgütlerde, 
kadınların geçmişte, özellikle sendikalardaki çalışmaları 
çok önemli olmasına karşın, önderlik konumuna hemen 
hiç yükselemezlerdi. Bunu başardıklarında ise azınlıkta 
ve kadın sorunlarını gündeme getirmemeleri konusunda 
büyük baskı altında kalırlardı.”
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Blandon, Nikaragua’daki “henüz evlenmemiş kadın-
ların ailenin denetiminde olması, evlendikten sonra da 
bunun erkeğe devredilmesi” konusundaki anlayışın pek 
değişmediğini belirtiyor.

“Biz Nikaragua’daki feministler Sandinistler tara-
fından saptanmış politik öncelikler listesini değiştirmeye 
çalışıyoruz. Bu nedenle de politik olarak biz radikal, sek-
ter ve ülke dışından görüşlerden etkilenmiş olarak görü-
lüyoruz.”

Bunların tümü Sandinist devrimden sonraki tarihin 
ilk bölümüdür. Sandinistlerin, ABD destekli sağcılara kar-
şı seçimi kaybetmeleri ve bir kadının (Chamorro) devlet 
başkanı olmasından sonra ülkede durum oldukça değiş-
miştir.

Kaybedilen seçimlerden sonra ülkede olanlar, ka-
dınlar için iki kat daha kötü olmuştur. Kadınlar arasında-
ki işsizlik yüzde 70’e yükselmiştir. Çocuk yuvaları kapa-
tılmıştır. Aynı şekilde kadınlar için çeşitli sağlık ve eğitim 
programları da kaldırılmıştır. Kilisenin etkinliğinin de 
artmasıyla birlikte, kadının, iyi bir anne ve eş olarak gele-
neksel rolüne yapılan vurgular artmıştır.

Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Devrimi yıllar önce 
veya yeni yapmış ülkelerde geriye dönüş olduğu zaman 
bundan özellikle etkilenen kadınlardır. Artan işsizlik, ka-
dınların evlerine dönmesiyle bir oranda azaltılabilir diye 
düşünülmektedir. Geçinebilmek zorlaşmakta, çocuk yu-
vaları kapatılmakta ve ilk kaldırılan sosyal harcamalar da 
kadınlarla ilgili konularda olmaktadır.

Kapitalizme dönüş, erkek egemenliğinin artmasıy-
la birlikte gitmektedir. (Yeni devlet başkanı Nikaragua’da 
olduğu gibi bir kadın olsa dahi.)

1991 yılının 8 Mart’ında bir grup Nikaragua’lı kadın, 
Sandinistlere bağlı kadın örgütü AMNLAE’den çalışma 
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anlayışı ve talepler yönünden farklılıklarını ilan ettiler ve 
“Yüzde 52” adıyla üç gün süren bir festival düzenlediler 
(Yüzde 52,  Nikaragua’da kadınların nüfus içindeki ora-
nıdır.) Bu festivalde taleplerini ve ne istediklerini ortaya 
koymaya çalıştılar.

Küba’da kadınlarin durumuyla ilgili bir değerlendir-
me, Yazın’ın önceki bir sayısında yer almıştı. (Bkz. Sayı: 
54, Mart 1993). Küba’da devrimden sonra 34 yıl geçti. Bu 
süre içinde Küba kadınlarının durumu, eskisine göre ola-
ğanüstü iyileşti. Eğitim ve iş olanakları arttı. Doğal olarak 
toplumsal özgürlükleri de genişledi. Ama Küba yine de, 
ağırlıklı olarak bir “erkek ülkesi” olarak kaldı. Bu alanda 
yıllardan beri egemen olan gelenekler halen sürmektedir. 
Kübalı kadınlar bu durumun yalnızca ortalama erkek-
lerde değil, devrimci erkeklerde de kendini gösterdiğini 
söylüyorlar. Bu nedenle onlara “marksist-leninist” değil, 
“maçist-leninist” deniliyor. 

Küba Kadınlar Federasyonu’ndan Carolina Aguliar, 
“feminizm sizin için ne anlam taşıyor?” sorusuna şu ya-
nıtı veriyor:

“Federasyon kurulup kadınlarla birlikte çalışmaya 
başladıktan sonra, pratikle ilgili işler yoğundu. Feminizm 
terimini hiç kullanmadık. O zamanki çalışmalarımızda 
ülkenin ve devrimin savunulması acil önem taşıyordu. 
Biz kadınlar olarak yalnızca kadınların eğitim görmesini 
ve eşit haklara sahip olmalarını değil, politik sürece aktif 
olarak katılmalarını da istiyorduk.

Birkaç yıl öncesine kadar feminizme karşı önyargı-
larımızın olduğu doğrudur; çünkü feminizm uluslararası 
bir olgu olarak görünüyordu ve çok farklı akımları barın-
dırıyordu. Bugün bu kötümser dönem azçok aşılmıştır. 
Feminist hareketle çok iyi bağlarımız var. Şunu gerçekten 
söylemek gerekir ki, feminizm, kadın hareketinin teori-
sine önemli katkılar yapmıştır. Biz Kübalılar ise pratikte 
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çalıştık ve somut işler yaptık. Feminizmin yaptığı gibi bir 
teori geliştirmedik.”

“(...) Bizim feminizm terimine karşı önyargılardan 
kurtulmamiz gerekiyor. Neden? Küba kadınlarının dev-
rimden önceki tarihine baktığımız zaman, cinslerinin 
kurtuluşu için kavga vermiş ilk kadınların feminist olarak 
adlandırıldığını görürüz. Feminizmin temelinde ne bu-
lunmaktadır? Kadın hakları için mücadele. Bu kelimeden 
korku duyulmaması gerektiğine inanıyorum. Yine de bu 
terim bizde kullanılmamaktadır.”

Küba’daki devrimci kadınlar arasında bu konuda 
farklı düşünceler vardır. Bir bölümü kendisini feminist 
olarak adlandırmakta, ama feminizmi Avrupa ve ABD’de-
kinden oldukça farklı anladığını belirtmektedir.

Sorun Nereden Kaynaklanıyor?

Neden sosyalizm kadınlar için daha iyi koşullar 
yaratamamıştır? Kadınlar için çok şey yapmış olmasına 
karşın bunu yaratamamıştır? Sorun büyük oranda kadı-
nı kurtuluşunu sağlayan koşulların ne olduğu konusunda 
yatmaktadır. Kadın iyi eğitim görmek olanaklarına kavu-
şunca, çalışabilince, erkeklerle eşit ücret alınca, çok sayı-
da çocuk yuvasının açılması sonucu kadının çocuklarına 
ayırdığı zaman azalınca; bütün bunlar gerçekleşince kadı-
nın kurtulacağı düşünülmüştür.

Bu sayılanların yapılmasının kadının toplumdaki 
konumu bakımından önemli bir gelişme olduğu, kadı-
nın hareket alanının olağanüstü genişleyeceği doğrudur. 
Ama yeterli olmamıştır. Sosyalist toplumlar da, kadının 
durumundaki tüm iyileşmeye karşın, büyük oranda “er-
kek toplumları“ olarak kalmışlardır.

Peru kadın hareketinden Gladys Acosta, “Kadın hak-
ları: Tüm politik ideojilerdeki kör leke“ başlıklı yazısında, 
sorunun temelinde Marks ve Engels’in görüşlerinin yattı-



178 - Yazından Seçmeler 2

ğını belirtiyor.

Özellikle Engels tarafından kadının ezilmesinin eko-
nomik olarak ele alınması, bu boyutla sınırlandırılması 
kadının kurtuluşu konusunun eksik anlaşılmasını getir-
mektedir. Marksist teori toplumda kadının durumunun 
tam olarak anlaşılması için yeterli değildir, çünkü top-
lumdaki tüm sınıfları kesen “erkekçiliği“ ele almamakta-
dır. Ailedeki durumu sorgulamadan kadınların çalışması-
nı ve eğitim görmelerini sağlamak, kadının kurtuluşu için 
yeterli olmamaktadır. Kadının ev işlerini yaptığı, çocuklar 
ve gerekirse yaşlılarla ilgilendiği “ideal“ aile tablosu pek 
değişmeden gelecek kuşaklara aktarılmaktadır.

Nikaragua kadın hareketinden Sofia Montenegro, 
“Kadın Bakış Açısından Gelecek“ yazısında şunları belir-
tiyor:

“Feminizm tüm soldan oldukça daha fazla devrim-
cidir, özellikle solcu ve feminist olanlar için böyledir bu. 
Feminist düşüncenin temel sorunu, egemen sosyal ve 
kültürel ilişkileri değiştirmektir. Nikaragua’da biz reform-
cu değil devrimci bir feminizmi savunuyoruz. Heryerde, 
evde de, devrim. Yoksa birçok erkeğin sahip olduğu çif-
te ahlakla karşılaşmak durumundasınız. Devrimcidir ve 
cephede en öndedir, evde ise tam bir despottur ve kim-
se de buna tepki göstermez. Durum, biz ona karşı tepki 
göstermedikçe böyle sürüp gidecektir. Devrim, evlerimize 
de gelmelidir.  (…) Devrim sanki sadece toplumsal alanda 
gerçekleşiyor gibi görülmektedir. Özel alanda biz kadınlar 
ezilmekteyiz. Feministler için özel olan politiktir ve yal-
nızca bu şekilde devrimin ve toplumun bölündüğü ve içi-
ne hapsedildiği bu çember kırılabilir.“

Nikaragua’daki devrimin neden bu konuda başarı-
lı olamadığı konusundaki bir soruya ise; Nikaragua’daki 
devrimci hareketin büyük oranda maço karakterli oldu-
ğunu; her çeşit sınıf ayrıcalığına karşı savaşan erkeklerin 
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yüreklerinin derinliklerinde erkek olarak ayrıcalıkların-
dan vazgeçmeye hazır olmadıklarını belirterek yanıt ver-
mektedir.

Bu kısa incelemenin sonunda bile, Latin Ameri-
ka’daki kadın hareketinin oldukça önemli iki özelliği sap-
tanabilir:

İlk olarak; bu ülkelerdeki kadın hareketi (kendisini 
feminist olarak adlandırsın veya adlandırmasın), kadınla-
rın özgül sorunlarını, yaşanılan ülkenin sosyal sorunlarıy-
la birlikte ele almaktadır. Batı Avrupa ve ABD’deki çeşitli 
kadın hareketlerinde görüldüğü gibi; kadınların mevcut 
sosyo-ekonomik düzen tarafından ezilmesini atlamak ya 
da bunu ikincil öneme sahip bir sorun olarak görmek söz 
konusu değildir.

İkincisi; Güney Amerika ve Karayipler’de iki devrim 
olmuştur: Küba ve Nikaragua devrimleri. Bu devrimler 
kadınlar için çok şey yapmış olmakla birlikte, kadınların 
toplumdaki genel durumunda köklü bir değişiklik yapa-
mamışlardır. Toplumsal hayatta kadın okumuş, çalışıyor, 
erkekle aynı ücreti alıyor olsa da, yine erkeğe göre ikincil 
konumdadır.

Benzer bir pratik eski SSCB’de ve Doğu Avrupa ül-
kelerinde de yaşanmıştır ama Latin Amerikalı kadının 
hemen yanında yaşanan pratikler kuşkusuz daha öğre-
ticidir.

Bu olgu, Latin Amerikalı devrimci kadınların, sosya-
list teorinin kadının kurtuluşu konusunda ortaya çıkan 
yetersizlikleri hakkında daha bilinçli olmasını sağlamış-
tır. Devrim gereklidir, kadının kurtuluşu için çok şey ger-
çekleştirir, ama yetmemektedir. Toplumda cinsler arasın-
daki ilişkiler değişmelidir ve bunun mücadelesi de hemen 
başlamalıdır. Devrim yalnız sosyo-ekonomik düzende de-
ğil, bu alanda da büyük değişim sağlamalıdır.
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Bir Nikaragualı kadının sözleri kısaca herşeyi anlat-
maktadır aslında: “Devrim, eve de gelmelidir.“

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 59, 1994
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Marksizm ya da Geçmişi Olanın Geleceği Olamaz

Engin Erkiner

I

Bugüne kadar geçmiş ve geleceğin ilişkisiyle ilgili 
belirlemenin tersini duymaya alışmıştık; geçmişi olma-
yanın geleceği olamaz. Bu bağlantı, geleceği hazırlayanın 
geçmiş olduğu saptamasından hareket eder, yaşanılmak-
ta olan bugün ise kısa sürede geçmişe ait olacak ama ge-
leceğin oluşumunu da barındıran bir geçiştir. Belirleme 
doğrudur: geçmişi anlayamazsanız, bugününüzün geç-
mişte kökleri yoksa, geleceğin oluşturulmasına önemli bir 
katkınız olamaz. Bu nedenle olsa gerek, geçmişi kötüle-
me dışında hiçbir sermayesi olmayan yeniler bile, bir süre 
sonra kendilerine uygun bir geçmiş aramaya başlarlar. Ne 
ki, bu belirleme, özellikle değişim dönemlerinde gerçeğin 
sadece bir yönünü ifade eder. Geçmişi sürekli olarak bu-
güne taşıyan, ortaya çıkan değişimi reddeden ya da onu 
eskinin kalıplarına girmeye zorlayarak anlamaya çalışan, 
haklılığını bugünde değil de geçmişte arayanların sadece 
geçmişleri vardır; gelecekleri ise olmayacaktır. Geçmişten 
yeterince ayrılmayanlar, geleceğe yönelemezler.

“Yeterince ayrılmak“, sınırları bulanık bir belirleme-
dir. Öncelikle nereden ayrılacağınızı bileceksiniz ve ken-
dinize bir ilerleme yönü belirleyeceksiniz. Ayrılmanın ve 
çizilen yönün açıklanmasında boşluklar olabilir; bunların 
doldurulması zaman alır. Önemli olan, nereden uzaklaşıp 
hangi yönde gidildiğinin yaklaşık belli olmasıdır.

II

Sovyetler Birliği on yıl önce dağıldı. Bu dağılmayla 
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birlikte önce Doğu Avrupa’da başlamış ve 1989’da Berlin 
Duvarı’nın yıkılması ve kısa süre sonra Demokratik Al-
manya Cumhuriyeti’nin varlığının sona ermesiyle iyice 
hızlanmış olan çözülme süreci doruğuna ulaştı, sosya-
lizm hem bir sistem olarak hem de o sistemin en önemli 
ülkesinde sona erdi. Çözülmenin hızı ve yumuşaklığı her-
kesi şaşırttı. Romanya’daki çatışmalar ve SSCB’de etkinli-
ği oldukça sınırlı kalan askeri darbe dışında çözülme hızlı 
ve sakin oldu denilebilir. Rejimi (sosyalizmi) savunanlar 
mutlaka vardı, çoğunlukta olmasalar bile sayıca çok az da 
değildiler, ama yıkılışa karşı direnmediler, sessiz kaldılar. 
Umutlarını ve iddialarını iyice kaybetmişlerdi.

Sosyalizmin kalesi sayılan SSCB’nin yıkılmasında, 
yıkılışın kendisinden daha şaşırtıcı olan, direnişin yok 
denilecek kadar zayıf olmasıdır. Sosyal mücadeleler iç 
zayıflıklarla birleşmiş dış gücün bastırmasıyla kaybedile-
bilir, ama karşı konularak kaybedilir. Sonuna kadar mü-
cadele edersiniz, gücünüz yetmez, kaybedersiniz. Böylesi 
yenilgiler –ne kadar ağır olursa olsun- gururla hatırlanır. 
Bu kez olmamıştır, ama yeniden denenecektir. SSCB’nin 
çözülmesiyle ilgili olarak böyle bir durum söz konusu de-
ğildir. Birkaç aylık Paris Komünü bile yıkılırken, 74 yıllık 
SSCB’de görülenden daha fazla direniş göstermiştir. Baş-
ta Kızıl Ordu olmak üzere önemli devlet kurumları büyük 
tasfiyelere gerek kalmadan Yeltsin başkanlığındaki kapi-
talizm yanlılarının hizmetine girmiştir. Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi (SBKP) yasaklandığında da milyonlarca 
üye önemli denilebilecek bir direniş göstermeden dağıl-
mıştır. Görünen odur ki, bu en güçlü sosyalist ülke ger-
çekte önceden bitmişti. SSCB’nin gerçek yaşı 74’ten daha 
azdır. Tarihin bu ilk sosyalist ülkesi çeşitli nedenlerle 
“uzun yaşamış“, ardından büyük bir hızla çözülmüştür.

SSCB’nin ortadan kalkmasını en iyi anlatacak söz-
cük “yıkılma“ değil, “çözülme“dir.
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Geçmişi bugüne taşıyanlar ya da bugünü geçmişe 
sığdırmaya çalışanlar, SSCB’de oldukça eğitimli, sosya-
lizm koşullarında doğup büyümüş, sayısı on milyonlarla 
ifade edilen insanın nasıl bu kadar sisteme yabancılaştı-
ğı, resmi söylemle gerçek hayat arasındaki açının -nere-
deyse birbirinden kopacak kadar- nasıl bu kadar açıldığı 
üzerinde düşünemezler ya da oldukça basit açıklamalarla 
yetinirler. Bunlardan bir tanesi şöyledir:

“SSCB sürekli kuşatma altında yaşadı. Kapitalistler 
(emperyalistler) SSCB’nin gelişememesi için ellerinden 
geleni yaptılar. SSCB tarihindeki önemli hataların büyük 
bölümü bundan kaynaklanır.“

Bu açıklama önemli doğrular içerir, aynı zamanda 
da hiçbir şey söylemez. Kapitalist sistemin önce SSCB’yi 
ardından da sosyalist sistemi yıkmak için elinden geleni 
yaptığı doğrudur, ama bunu söylemek ne ifade eder? Baş-
ka ne yapılması bekleniyordu? Böyle yapmaları eşyanın 
tabiatı gereğidir; başka türlü davransalardı, asıl o zaman 
gerçekten garip olurdu.

SSCB ve sosyalist sistem dışarıdan saldırıyla yıkıla-
mazdı. Nükleer silahlar da dahil olmak üzere büyük bir 
askeri güce sahiptiler. Dahası, içerdeki muhalefet de si-
lahlı olamazdı, böyle bir muhalefetin hiç şansı yoktu. Ge-
çerli tek yol, sistemi içerden çözmeye çalışmaktı. Kapita-
list ülkeler, bu amaçla, ellerinden geleni yaptılar. Gerçekte 
SSCB’de kapitalizme karşı benzer bir tarzda hareket edi-
yordu. Afrika’dan Asya, Avrupa ve Latin  Amerika’ya ka-
dar her yerde, başta ABD olmak üzere kapitalist ülkelerle 
mücadeleye girmek ve üstün gelmeye çalışmak; koşullar 
uygun olduğunda sosyalist iktidarı Kızıl Ordu aracılığıy-
la başka ülkelere götürmek (II. Dünya Savaşı sonrasında 
Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunluğu, daha sonra Afganis-
tan), şu veya bu nedenle ortaya çıkan sosyalist sistem-
den kopma eğilimlerini bastırmak (DAC 1953, Macaristan 
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1956, Çekoslovakya 1968). 1980’lerin başlarında Polonya 
bir dönüm noktasıdır. Dayanışma Sendikası’nın güçlen-
mesi, grevler ve muhalefetin iktidardan daha güçlü du-
ruma gelmesine rağmen, önceki örneklerde olduğu gibi 
askeri müdahale yerine sıkıyönetim ilan edilerek içerde 
bir çözüm bulunmaya çalışıldı, muhalefet bir oranda geri-
letildi, ancak sonuç alınamadı. Polonya’daki durum artan 
oranda DAC, Macaristan ve Çekoslovakya’yı etkiledi ve 
çözülme durdurulamaz bir hız kazanarak Doğu’ya, sosya-
lizmin en büyük ülkesine kadar ulaştı.

Sosyalizmin büyük olaylara yol açmadan büyük bir 
hızla çözülmesi herkesi şaşırttı. Yıllardan beri SSCB’yi ve 
sosyalist bloku ortadan kaldırmak için ellerinden gelen 
herşeyi yapan büyük kapitalist ülkelerin yöneticileri bile 
şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Sadece onlar mı? Honecker ve Çavuşesku en çarpıcı 
örneklerdir, ama büyük şaşkınlık onlarla sınırlı değildir. 
Çözülen sosyalist ülkelerin KP yöneticileri meydanla-
rı dolduran ve yıllardan beri varolan rejime karşı göste-
ri yapan büyük kalabalıklara hayretle baktılar. Kısa süre 
önce, sorunların varlığına karşın sağlam gibi görünen re-
jim büyük bir hızla çözülüyordu. Hiçbir dış güç ya da kar-
şı-devrimci komplo, içerde büyük ve yıllardan beri biriken 
zayıflıklar olmadan böyle bir sonucun ortaya çıkmasını 
sağlayamazdı.

Doğu Avrupa’daki sosyalist ülkelerin büyük kent-
lerinde gösteriler yapan yüzbinlerce insan yıllardan beri 
süregelen rejimi istemiyordu; gerçekte önemli bir bölü-
mü kapitalizmi de istemiyordu, ama başka bir seçenek de 
yoktu. Rejim savunulamayınca, kapitalizm yanlılarının 
dış desteği de arkalarına alarak  ağır basmaları zor olma-
dı.

SSCB’de Yeltsin’in iktidara gelişi öğreticidir. Sayıca 
fazla değildiler, karşılarında –kağıt üzerinde- milyonlarca 
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üyesi olan bir parti vardı, ama fiili bir güç yoktu. Yeltsin’e 
karşı olanlar bile rejimi savunamayacak kadar umutlarını 
kaybetmişlerdi. Küçük de olsa seçeneksiz gücün kazan-
ması, bu nedenle, zor olmadı.

Sosyalizmin hızlı çözülüşü sadece dış kaynaklı yı-
kıcı faaliyetlerin, halka yabancılaşmış bürokratların ve 
kapitalizm yanlılarının değil, aynı zamanda işçi sınıfının 
da eseridir. Sosyalist sistemin çözülmesinde işçi sınıfı-
nın önemli rolü vardır. Bu rol, hiçbir ülkede Polonya’daki 
kadar açık değildir. İşçi sınıfının sosyalizme karşı olama-
yacağı düşüncesinden hareketle, Dayanışma Sendikası 
bazı sol gruplar tarafından bürokrasiye karşı mücadele 
verdiği gerekçesiyle desteklenmiş, onlardan “bürokrasiye 
karşı politik devrim“ yapmaları istenmiş, onlar ise bam-
başka bir şey yaparak sosyalizmin çözülüşüne büyük bir 
ivme kazandırmışlardır. DAC, Macaristan, Çekoslovakya 
ve SSCB’de de işçi sınıfı sosyalizmin çözülmesinde bazen 
rejime karşı açık tavır alarak bazen de artık görülebilecek 
kadar belirginleşen çözülmeye karşı hiçbir şey yapmaya-
rak önemli katkıda bulunmuştur. (Gorbaçov döneminde 
SSCB’de büyük yankı yaratan maden işçileri grevini hatır-
lamak yerinde olur.)

İşçi sınıfının misyonları arasına “sosyalizmin yıkılı-
şında etkin rol oynamak“ da eklenmelidir.

III

Bir sistem olarak sosyalizmin ve SSCB’nin çözülme-
sinin ardından bununla ilgili çeşitli değerlendirmeler ya-
pıldı. Bir görüşe göre, çözülme olumluydu. Sosyalizm adı 
verilen –gerçekte onunla ilgisi olmayan- sistemin çözül-
mesi, sol düşünce önündeki engelleri kaldırıyordu. SSC-
B’deki kötü sosyalizm örneğinin olmadığı bir dünyada sol 
artık hızla gelişebilirdi.
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Bu değerlendirmenin tersi doğru çıktı. Sol, dünya 
genelinde güçlenmedi, zayıfladı. Sosyalist sistemin dağıl-
ması, solda ona karşı ya da yandaş olan herkesi zayıflattı. 
Dahası, eskiden solun bir çeşidi gibi görünenler de sağa 
doğru evrimleştiler. Bu evrimin en önemli örneğini Al-
manya’daki Yeşiller oluşturur. Dünyanın en kitlesel sos-
yal demokrat partisine ve Yeşiller’ine sahip olan bu ülke-
de; sosyal demokrasi yakın geçmişinin ekseni olan sosyal 
devlet ilkesinden gittikçe uzaklaşırken, Yeşiller’deki deği-
şim daha da çarpıcıydı. Savaşa ve silahlanmaya karşı ba-
rış etkinlikleriyle, nükleer santrallara ve radyoaktif atık-
ların nakledilmesine ve depolanmasına karşı gösteriler 
Yeşiller’in oluşmasında önemli yer tutmuş eylemler di-
zisidir. Tarihin cilvesi de denilebilir: SPD-Yeşiller koalis-
yon hükümeti, 1945 sonrasında ilk kez Alman askerlerini 
sınır ötesi bir harekâta (Yugoslavya savaşı) yolladı, silah 
satışlarıyla nükleer atık nakilleri de arttı. Bu hükümetin 
dışişleri ve çevre bakanları Yeşiller partisindendir. SSCB 
ile birlikte, kendini bu ülkedeki sosyalizm eleştirisi teme-
linde şekillendirmiş sol –ya da sol gibi görünenler-de bitti.

Yeşiller’in politik oluşumunda Sovyet tipi sosyaliz-
min eleştirisi büyük öneme sahipti. Sovyet tipi sosyaliz-
me karşı anti-bürokratik, anti-hiyerarşik “sol seçenek“ 
olmak iddiasındaydılar. Eleştirilen güç çözülerek tarih 
sahnesinden çekilince, Yeşil renkli “sol alternatif“ olma-
nın çekiciliği de kalmadı.

IV

Hızla çözülüşün şokunun biraz olsun atlatılmasının 
ardından, olup bitenin açıklanmasının gerekliliği kendi-
ni dayattı. “Yıkılan zaten sosyalizm değildi“ demekle bu 
açıklamadan kurtunabilirdi, ama o zaman da başka soru-
lar ortaya çıkıyordu: Sosyalizm hiç olmadı mı; bir dönem 
olduysa eğer, nasıl kesintiye uğradı ve neden ne SSCB’de 
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ne de dünyanın başka bir yerinde gerçekleştirilemedi?

SSCB’nin yıkılışı kendini oradaki sosyalizmi eleş-
tirmek temelinde şekillendirmiş olanları rotasız bırak-
tı. SSCB varken “oradaki gibi istemiyoruz“ demek yeterli 
olabiliyordu. Çözülme, “yaşanmış sosyalizm“e karşı olan 
solcuları da çözdü. Sonuçta varolanın hiçbir zaman be-
ğenilmediği, eleştirmenin ötesine geçilerek seçenek üre-
tilemediği bir duruma, ütopyalara sürüklenildi. Yaşamış 
sosyalizmin ardından ütopik sosyalizm kısa bir dönem 
yaygınlık kazandı.

Daha ciddi açıklamalara geçelim…

Birçok ülkede komünist ya da benzer adlardaki par-
tiler varlıklarını sürdürüyorlardı. Dahası, Rusya Federas-
yonu’nda KP yeniden kurulmuş ve kısa sürede önemli bir 
politik güç olmuştu. Sosyalizmin hızlı çözülmesine yöne-
lik açıklama acil olarak gerekliydi.

Açıklama gerekliyse bulunur, bulundu da. Gorbaçov 
ve çevresi partinin ve devletin yönetimini ele geçirerek 
bir karşı devrimi örgütlemiş ve ülkeyi yıkılışa götürmüş-
tü. Ne var ki, açıklama başka soruları da getiriyordu: Gor-
baçov   ve çevresine karşı direniş neden bu kadar zayıf 
olmuştu? Sistemin büyük bir hızla çözülmesi sadece kar-
şı-devrimci denilen bir çevrenin işi olabilir miydi?

Rusya Federasyonu ve bazı Batı ülkelerinin komü-
nist partilerinde görülen “ Gorbaçov teorisi“, birkaç yılda 
önemli adımlar attı: “Sosyalizmin önemli sorunları vardı, 
sosyalizm kriz içindeydi. Gorbaçov ve çevresi bundan ya-
rarlanarak ülkeyi yıkıma götürdüler. Sosyalizm yıkılma-
yabilirdi. Kapitalizm yıllardan beri krizle birlikte yaşıyor, 
biz yaşayamadık.“

Açıklama yeni sorular doğurmasına karşın burada 
durur. “Sosyalizm neden krize girmişti ve neden krizle 
birlikte yaşayamadı?“ soruları cevaplandırılmayı bekli-
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yor. Bu sorular sorulamıyor çünkü az olmayan sayıda sos-
yalist, cevaplardan korkuyor. O zaman, aradan on yıl gibi 
kısa sayılamayacak bir süre geçmesine karşın, bazı konu-
lara girmemek, soruları sormamak, bazı sorunlar yokmuş 
gibi davranmak tercih ediliyor. Ne çare ki, bu davranış 
tarzı hiçbir şeyi çözmüyor.

Her kriz gibi sosyalizmin krizi de birdenbire oluş-
madı, zaman içinde kriz unsurlarının birikmesiyle ortaya 
çıktı. Bunların hiç görülemediği söylenemez. Sosyalizmde 
reform çabaları oldu, ancak başarılı olamadı. Gorbaçov bu 
çizginin en radikal temsilcisiydi; kendisinden önceki de-
ğişim uygulamasını iyice ileriye götürmeye çalıştı, bu da 
sistemin sonu oldu.

Sosyalizm kendini neden yenileyemedi?

Değişim için önce değişimin gereğini kabullenmek 
gerekir. Teoride sosyalizmin herhangi bir eksikliği, önem-
li sorunları olduğu kabul edilmiyordu, dolayısıyla değişi-
me de gerek yoktu. Sorunlar birikip kriz ortaya çıktığında 
da önce aynı anlayış sürdürülmeye çalışıldı: “Sosyalizm-
de kriz olamaz, kriz kapitalizme özgüdür.“ Burada ilginç 
olan, resmi söylemle gerçekte yapılan arasındaki farklı-
lıktır. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri sosyalizmde refor-
ma yöneldiler; buradan çıkacak sonuca göre SSCB’nin de 
benzer uygulamalar yapması mümkündü. Ne var ki, so-
runların fazlasıyla birikmiş olması, kapitalizmin yeni bir 
gelişme evresine girmesi gibi faktörler reformların sonuç-
larının görülmesi için yeterli zamanı bırakmadı.

Güçlü bir kapitalizmle birlikte yaşamak zorunda ka-
lan sosyalizmde reformun tek yolu vardır: Kapitalizme 
özgü bazı faktörlerin sisteme sokulması, diğer adıyla piya-
sa sosyalizmi. Sosyalist ülkelerde özellikle yönetici kade-
melerde bulunan birçok kişi, başlangıçta bu tür reformla-
ra itiraz ettiler. Bu uygulamayı sosyalizmden uzaklaşmak 
olarak gördüler, ama uygulanabilir başka bir seçenek de 
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getiremediler. Teorik sözler güzeldi, ama sonuçlar da or-
tadaydı. Sosyalizm emek üretkenliğinde kapitalist ülkele-
ri yakalayamıyordu. Sosyalizm öncesi döneme göre ülke 
ekonomisi büyük gelişme göstermişti. Bu yeterli değildi; 
sosyalizmin ekonomide önemli iddiaları vardı. Bunların 
da başında kapitalist ülkelere yetişmek ve geçmek geli-
yordu. Ekonominin bütünü dikkate alındığında bu amaca 
hiçbir zaman ulaşılamamıştı. Sosyalist ülkelerin kapita-
list ülkelere olan borçları da sürekli artıyordu.

Dikkat edilirse, Sovyet istatistiklerinde genellikle 
herhangi bir ürünün toplam üretim miktarı verilir. SSCB 
şu kadar çelik üretmektedir gibi. Ülke çeşitli malların top-
lam üretiminde birçok kapitalist ülkeyi -bazen tümünü- 
geride bırakmıştır. Ama çok üretmekle verimli üretmek 
birbirinden ayrı şeylerdir. Çok sayıda insanı üretime yön-
lendirmek, ülkenin büyük kaynaklarını değerlendirmek 
üretimi geliştirir; kuşkusuz verimde de –eskisine göre- ar-
tış vardır, ama bu artış kapitalist ülkelerdeki emek üret-
kenliğine ulaşmak için yetmez.

Bir başka sorun, kapitalist üretime özgü sayılan sek-
törler arasındaki büyük dengesizliktir. SSCB’deki maden 
işçileri grevinde, işçilerin önde gelen taleplerinden bir 
tanesi sabundu. SSCB uzay teknolojisinde ve silah üreti-
minde oldukça gelişmişti, ama ülkenin bazı bölgelerinde 
elini yıkayacak sabun bulunamıyordu.

Yeri gelmişken bir yanılgıya da kısaca işaret etmek 
gerekir: Bir görüşe göre, Stalin’in ölümüne kadar SSCB’de 
işler hiç de kötü gitmiyordu. Doğrudur, ama  neden böyle 
olduğunu anlamak için konuya biraz yakından bakmak 
gerekir. İlk olarak; sosyalizmin büyük başarılar sağlama-
sında merkezi planlamanın, atıl insan gücünün büyük 
oranda harekete geçirilmesinin ve yıkılmış bir ülke teme-
linde işe başlamasının önemli rolü vardı. İkinci olarak ise, 
unutulan bir olgu var. 1920’li yılların başlarından 1950’li 
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yılların ortalarına kadarki dönem, kapitalizmin bunalım, 
yıkım ve tamirat dönemidir. Önce I. Dünya Savaşı’nın ya-
rattığı yıkımın onarılması, ardından 1929-1933 arasındaki 
büyük ekonomik kriz, sonra 1939-1945 arasında II. Dünya 
Savaşı, ardından savaşın yıkımının onarılması… (SSCB’de 
1941-45 arasında Nazilerin saldırısı sonucu savaşa katıl-
mak zorunda kaldı.) İki sistemli bir dünyada, kapitalizmin 
bunalım yaşadığı ama ağır ekonomik krizlerle karşılaşma-
dığı, kapitalistler arası savaşların olmadığı dönemde ise, 
sosyalizm önceki dönemdeki kadar başarılı olamamıştır.

Bu nedenle, “Stalin dönemindeki gibi olsaydı böyle 
olmazdı“ saptamasi doğru değildir. Kaldı ki, 1960 son-
rasında Arnavutluk, Kuzey Kore ve bir dönem Çin Halk 
Cumhuriyeti söz konusu çizgiyi teorik ve pratik olarak sa-
vunmuşlar, ama SSCB’nin ulaştığı sonuçlara ulaşamamış-
lardır. Sosyalizmde bir çizginin başarısı sadece kendisine 
değil, kapitalizmin o dönemdeki durumuna da bağlıdır.

Sonuç olarak belirtilebilir ki, sosyalizmde reform ya-
pılamadı, çünkü:

1. Teori ve pratik birbirinden artan oranda farklıla-
şıyordu. Teoride sosyalizmde bunalım, sektörler arası bü-
yük dengesizlikler olamazdı; gerçekte ise vardı. Teoride 
sosyalizm üretici güçleri kapitalizmden daha hızlı geliş-
tirirdi; gerçekte ise birçok alanda tersi görülüyor, bilim-
sel-teknik buluşlar konusunda kapitalizmden geri olma-
yan sosyalizm, bunların üretimine uygulamasında artan 
oranda geride kalıyordu.

2. Sosyalizmde –piyasa sosyalizmi adı altında- re-
form denemeleri yapıldı, ancak başarı sağlanamadı. Piya-
sa sosyalizminin çeşitlerinden başka reform yolu yok gibi 
görünüyordu, bu reform ise ülkede kapitalizmi güçlendi-
riyordu. Güçlü bir kapitalist sistemin varlığı koşullarında 
bu kaçınılmazdı, ama piyasa sosyalizminde kapitalizmin 
ne zaman egemen olduğu, nelerin yapılıp nelerin yapıl-
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maması gerektiği konusunda açık bir düşünce olmadığın-
dan, reform gereksinimi tümüyle kısa erimli kaygılardan 
kaynaklanıyordu. Birikmiş sorunların ağırlığı da eklenin-
ce başarısızlık kaçınılmaz oldu.

İnsanlar ve partiler ne yapmaları gerektiğini aşağı 
yukarı bildikleri zaman da başarısız olabilirler, tümüyle el 
yordamıyla ilerlenmeye çalışıldığında ise, başarı neredey-
se mümkün değildir.

Sosyalizm krizle birlikte yaşayamadı, çünkü krizi 
kabul etmiyordu. Kabul ettiği zaman ise, artık geç kalın-
mıştı.

V

Burada üzerinde çok konuşulan ama az-çok yeterli 
oranda bile bir türlü hayata geçirilemeyen “teorinin geliş-
tirilmesi gerekir“ saptamasına geliyoruz. SSCB’nin dağıl-
masının ardından bu saptama yeniden yoğun olarak dile 
getirildi. Teorinin geliştirilmesi gerektiğine hayır denile-
mez, ama yıllarca aynı şeyi söylemek de garip sayılmaz 
mı? Bu gerekliliğe yıllardır vurgu yapılıyor; sonuçta orta-
ya çıkan ya teorinin geliştirilememesi –burada sözkonusu 
olan hiçbir gelişme sağlamamak değildir, şu veya bu alan-
da teorinin geliştirilmesi ancak bunun genel üzerindeki 
etkisinin ne olduğu hakkında belirsiz kalınmasıdır- ya da 
teorik gelişme sağlandığında teoriden uzaklaşılmaktadır.

Teorinin azçok bütünsel biçimde bir türlü geliştiri-
lememesi üç sonuca yolaçtı: Teoride geriye dönüş, hangi 
boyutta olurlarsa olsunlar değişimlerin marksizme dahil 
edilmeye çalışılması ya da marksizmin bir bölümünün 
tamamının yerine konulmaya çalışılması… Sonuçta eski-
den beri varolan çeşitli marksizmler arasındaki farklılık 
iyice derinleşti. Burada sözkonusu olan, büyük teorilerin 
farklı yorumlara her zaman kaynaklık etmesi değil, bir 
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yandan önemli değişimlerin kabul edilmesi, diğer yan-
da ise onları teoriye sığdırmaya çalışarak ortaya eklektik, 
herkesin kendine göre anladığı bir dünya görüşü çıkması-
na neden olunmasıdır.

Teoride geriye dönüş –Marx’a dönüş- gerçekte bir 
çaresizlik örneğidir. Bugünde gösterilemeyen haklılığın 
Kutsal Aile, Alman İdeolojisi, Komünist Manifesto ve di-
ğerlerinde aranmasıdır. Bunlar önemli yapıtlardır, gele-
ceğe yönelik önemli öngörülerde bulunmuşlardır, ama 
yaklaşık 150 yıl önce yazılmışlardır. Aradaki zamanı, 
özellikle de teorinin SSCB  ve sosyalist sistem pratiğiyle 
hayata uygulanmasını, buradan çıkan sonuçları yok say-
mak çaresizlikten başka sözcükle açıklanamaz. Marksizm 
savunulacaksa eğer, kapitalizmin bugününde ve yaşamış 
sosyalizmin deneylerinin üzerinde savunulmalıdır. Bu 
yapılamadığında geçmişe kaçmak çözüm değildir.

Fredrick Jameson’un önce Monthly Review’da son-
ra Türkçe’de çeşitli dergilerde yayınlanan “Fiilen Varolan 
Marksizm Üzerine Beş Tez“ adlı makalesi, marksizmin bir 
bölümünün tamamı yerine konulmasının güzel bir örne-
ğidir. Yazının adı bile açıklayıcıdır: “Yaşayan sosyalizm“ 
gibi, “Fiilen Varolan Marksizm…“      

Jameson’un makalesindeki en önemli saptaması 
şöyledir: “Marksizm, kapitalizmi konu alan bir bilimdir. 
Eğer marksizm ve kapitalizm terimlerine aynı anda bir 
derinlik vermek istersek, şöyle söylemek yerinde olur: 
Marksizm, kapitalizmin içsel çelişkilerinin bilimidir.“

Marksizmi bu tanımla sınırlandırmak ondan çok şey 
götürmek olur. Marksizm sadece kapitalizmin analizi de-
ğildir; bunun yanı sıra kapitalizmin yıkılması ve evreler 
içeren bir geçiş dönemiyle komünizme ulaşılmasının teo-
risidir. Marksizmi sosyalist toplum teorisini dışlayarak ele 
almak mümkün değildir. Jameson, yaşanmış sosyalizm 
deneyinden hareketle marksizmi kapitalizmin analiziyle 
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sınırlandırmak istemektedir, oysa ki, marksizmin –kapi-
talizmin eleştirisi kadar ayrıntılı olmasa da- bir sosyalizm 
teorisi vardır.

Marksizm, sosyalist devrimin kapitalizmin en geliş-
miş olduğu ülkelerde azçok zamandaş gerçekleşeceğini 
varsayar. Güçlü bir kapitalist sistem yanında varolan sos-
yalist ülke ya da sistem olgusu marksizmde yoktur. Bu, 
teoriyle pratik arasında her zaman ortaya çıkabilecek bir 
ayrım değil, marksist sosyalizm teorisini altüst eden bir 
ayrımdır. Batı Avrupa ülkelerindeki çeşitli sol partiler ara-
sındaki bir tartışmadan hareketle örnekleyecek olursak: 
Bir belirlemeye göre, genel olarak sosyalizmin yıkılmasın-
dan söz etmek doğru değildir. SSCB ve Doğu Avrupa’daki 
sosyalizm yıkılmıştır, ÇHC, Vietnam ve Küba’da ise sür-
mektedir. Bu ülkelerde sosyalizmin kuruluşu uzun bir za-
mana yayılmıştır.

Üzerinde durulması gereken bir görüş; ne var ki, bu 
görüşü savunanların kendilerini hâlâ marksist olarak ta-
nımlamaları, bu savununun getirdiği teorik sorunlar hak-
kında düşünmediklerini ve önemli değişimleri –ne olursa 
olsun- marksizme sığdırmaya çalıştıklarını gösterir.

Kapitalizmle birlikte yaşamak zorunda kalan sos-
yalist ülkeler iki yoldan birisini izlemek durumundadır: 
Kısaca “yetişmek ve geçmek“ olarak adlandırılan, kapi-
talizmle her alanda üstünlük mücadelesine girmek, ya 
da sosyalizmde reformlara yönelmek. İlki, SSCB ve Doğu 
Avrupa’da uygulanmış, bir dönem başarılı da olunmuş, 
sonuçta ise yıkıma varılmıştır. Bu kesim sosyalizmde re-
form yolunu da denemesine karşın, tüm etkinliğini “ye-
tişmek ve geçmek“ iddiası temelinde şekillendirdiği için 
reformları uygulamakta başarılı olamamıştır.

Kapitalizmle birlikte yaşayan sosyalizmde reform 
için tek yol vardır: piyasa sosyalizmi ya da sosyalizme ka-
pitalizme özgü bazı unsurların dahil edilmesi. Piyasa sos-
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yalizmi, sosyalist ekonominin yanında kapitalist ekono-
minin de değişik düzeylerde varolmasını öngörür. Piyasa 
sosyalizmi, ülke içinde, SSCB örneğindeki sosyalizme göre 
daha da büyük bir çatışmayı gerektirir. Ne var ki, kendi-
sini halen sosyalist olarak tanımlayan ülkelerin, SSCB’nin 
yıkıldığı ve kapitalizmin eskisinden daha da egemen du-
ruma geldiği koşullarda başka bir ayakta kalma yolu da 
bulunmamaktadır. (Pazar sosyalizminin ÇHC, Vietnam ve 
Küba’da birbirinden farklı uygulamaları vardır.)

Bu durumda, marksizmde bir geçiş dönemi olarak 
değerlendirilen “kapitalizmle komünizm arasındaki top-
lum“, ayrı bir toplum biçimi olarak ortaya çıkar. Piyasa 
sosyalizminin kendine özgü bir toplum biçimi vardır. Bu 
toplumun yaşam süresi bilinemez; belki kapitalizme geri 
dönüş olacak, belki daha ileri gidilecektir. Her durumda 
başarısı, kapitalizmin dünyadaki durumuyla doğrudan 
bağlantılıdır. Kesin olan, bu toplumun en başta varlık sü-
resinin uzunluğu nedeniyle bir geçiş toplumu olarak de-
ğerlendirilemeyeceğidir.

Kişiler ve partiler kendilerini yine de marksist olarak 
tanımlayabilirler. Böyle bir tanım yıllardır süregelen bir 
alışkanlığın sonucu olarak ortaya çıkar. Marksizm artık 
kimlik olmuştur.

Olabilir, ama bunun sürekli vurgulanan “bilimsel-
lik“le ilgisi artık oldukça azalmıştır.

VI

Jameson’un tanımının önemli bir sonucu daha var-
dır: eleştirinin gücünün bölünmesi. Eleştiri güçlü bir si-
lahtır ve marksizm onu yetkinlikle kullanır. Eleştirinin 
gücü, sadece eleştirilen olgunun yetmezliklerinin sergi-
lenmesinden değil, savunulan seçenekten de kaynakla-
nır. Seçeneksiz eleştiri etkisizdir.
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Kapitalizmin marksist eleştirisinin gücü; sadece 
kapitalizmin iç çelişkilerini, yetmezliklerini, tarihsel bir 
özellik taşıdığını sergilemesinden değil, aynı zamanda 
seçenek olarak sunduğu sosyalizmin gerçekleşebilirliğin-
den de kaynaklanır(dı). Kapitalizmin sol eleştirisi mark-
sizme özgü değildir. Marksizmi diğer eleştirilerden ayı-
ran, sadece bu eleştiride bilimsel yöntemleri kullanması 
değil; kapitalizmden komünizme geçişi de –teorinin for-
müle edildiği koşullarda- hayalciliğe kapılmadan ortaya 
koymasıdır.

Bu nedenle; sosyalizm teorisi marksizmden ayrıla-
maz, marksizm kapitalizm eleştirisine indirgenemez.

Yaşamış sosyalizmin çözülmesi, marksizmin kapi-
talizm eleştirisinin gücünü de etkiledi. 50-100 yıl önce bu 
eleştiri daha etkiliydi; çünkü seçenek ya henüz hayata 
geçmemişti ya da uygulamasının başarılı bir dönemin-
deydi. Seçeneğin başarısızlığı eleştirinin gücünü de zayıf-
latmaktadır. Kapitalizmin ortadan kalkması gerektiğine 
inanan insan sayısı, sosyalizme inananlardan hayli faz-
ladır. Eleştiri, ne denli yetkin olursa olsun, inandırıcı bir 
seçeneğin yokluğunda, etkisi zayıflamaktadır.

Günümüz kapitalizminin anlaşılması ve eleştirilme-
sinde sosyalist düşüncenin önemli işlevi vardır. Finans 
piyasalarının işleyişinin öncelikle marksist olan ya da ol-
mayan sosyalistler tarafından kavranılmış olması önem-
li bir göstergedir. Ne ki, marksizmi (daha doğrusu mark-
sizm-leninizmi) kendisine rehber edindiğini her fırsatta 
açıklamış sosyalist bir ülke 74 yıl, diğer sosyalist ülkeler 
de en az 40 yıl yaşadıktan sonra çözülerek ortadan kalk-
mışlardır. Yaşanmış ve insanlığın hafızasında derin izler 
bırakmış bir olguyu olmamış saymak mümkün değildir.

Marksizmin kapitalizm eleştirisinin artık eski etkiyi 
yaratamamasından hareketle, Jameson’un sosyalizm teo-
risinin neden marksizm dışına çıkarmak istediği anlaşıla-
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bilir; ama bu çözüm değildir.

Marksist sosyalizm teorisi, yaşamış sosyalizmden 
oldukça farklıdır, yaşayacak olanlardan büyük farklılıklar 
taşıması da kuvvetle muhtemeldir.

VII

Marksizmin sorunları sadece sosyalizm teorisiyle sı-
nırlı değildir.

Marksizm insanın zorunlu çalışmadan kurtularak, 
sahip olduğu yetenekleri geliştirerek kendini tüm boyut-
larıyla gerçekleştirmesini amaçlar. Özgürlük istemek yet-
mez, onun nasıl  ve kimler tarafından gerçekleştirilebi-
leceği de ortaya konulmalıdır. Marksizme göre insanlığı 
özgürleştirebilecek olan işçi sınıfıdır. Bu sınıf kendi konu-
munu yadsırken gerçekte tüm insanlığın içinde bulundu-
ğu koşulları yadsır. İşçi sınıfı sanayi üretiminin koşulları 
nedeniyle gittikçe büyük işyerlerinde toplanır; ortak tu-
tum geliştirmesi ve toplu davranması kolaydır.

İşçi sınıfının en yoğun olduğu Batı ülkelerinde yıllar-
dan beri böyle olmadı ve bunun açıklaması vardı: Sömür-
gelerden elde edilen artığın bir bölümünün sınıfa veril-
mesi, sendika yöneticilerinin ve bazı sosyalist önderlerin 
kapitalist sisteme entegre olması, böylece işçi sınıfının 
pasifleştirilmesi. Bu açıklama yaklaşık on yıldan beri ar-
tan oranda geçerliliğini yitirmektedir.

1990 yılların başlarında kapitalizmin teknolojik alan-
da ciddi bir sıçrama yaptığı açık olarak ortaya çıktı; son-
raki yıllarda bu gelişmeye uygun olarak üretim süreci ye-
niden örgütlendi. İşyerleri gittikçe küçülmeye, işletmeler 
otomasyon ve rasyonelleştirme gerekçesiyle sürekli işçi 
çıkarmaya –buna karşın kazançlarını arttırmaya- başla-
dılar. Dahası, artan sayıda çalışanın çalışma yaşamı par-
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çalanmaya başladı. Artık bir işyerine girip orada yıllarca 
çalışmak tarihe karışıyordu. Sözleşmeler belirli bir zaman 
süresince yapılıyor, sonra –tümden işsiz kalınmazsa eğer- 
genellikle işyeri değiştirmek zorunda kalınıyordu. Büyük 
sayılar halinde birarada bulunmak, birbirini yıllardır ta-
nımak gibi ortaklaşa tavır geliştirmenin ve harekete geç-
menin temeli olan olgular önemli oranda zayıfladılar. Ça-
lışanların küçük gruplara bölünmesinin, giderek atomize 
olmasının süreceği anlaşılıyor. Bu gelişmenin yansımala-
rından birisi, sendikaların sürekli üye kaybetmesi oldu.

İşçi sınıfı –kimi iddiaların aksine- ortadan kalkmadı, 
ama bu sınıfı toplumu değiştirme eyleminin merkezine 
oturtmak –gelişmiş kapitalist ülkelerde- gittikçe daha zor 
duruma gelmektedir.

Çalışmayanların sayısının sürekli artması, çalışan-
ların da gittikçe artan bir bölümünün ancak sürekli iş de-
ğiştirerek ve haftada 20 saat civarında çalışıyor olmaları, 
gelişmiş kapitalist ülkelerde gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Konumuz olmadığı için kısaca belirterek geçeceğiz: 
ABD’deki işsiz sayısının azlığı yanıltıcı olmamalıdır. Ki-
min işsiz sayılacağı işsizin tanımının nasıl yapıldığına 
bağlıdır. Bir önceki hafta bir saat çalışmış kişinin bile işsiz 
sayılmadığı bir ülkede, işsiz sayısının sayılara yansıyan-
dan oldukça yüksek olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir. 
Bir başka örnek Fransa’dan: Postacılık için açılan bir sı-
nava üniversite öğretim üyeleri de başvuruyor. Postacı-
lığın çekici yanı ücretin fazla olması değil, devlet memu-
ru olduğunuz için işten çıkarılamıyor olmanız. Şu anda 
sözleşmeli çalışan birçok kalifiye eleman işini kaybetme 
korkusuyla yaşıyor.

Sadece düşük ve orta derecede ücret alanlar değil, 
yüksek ücretlilerin önemli bir bölümü de derin bir güven-
sizlik içindedir. Kalifiye elemanlar arasındaki ayrışma, on 
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yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. Sade-
ce elektronikçiler ve bilgisayar uzmanlarıyla, fizik ve bi-
yolojide uzmanlaşmış kişiler için ise, yakın gelecekte so-
run yok gibi görünmekte, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki 
bu durum daha geri ülkelere de yayılmaktadır.

Kalifiye çalışanlar arasında bile durum böyle iken, 
daha az kalifiye olanların kolaylıkla işten çıkarılabileceği, 
üretimin ihtiyaçlarına göre bir alandan ötekine gönderile-
bileceği; bunun da “üretimden gelen güç“ün kullanılma-
sında ciddi zayıflıklar yaratacağı açıktır.

Denilebilir ki, kapitalizmdeki gelişmeler sonucu işçi 
sınıfının önemi azalmakta, ama marksizm geçerliliğini 
eskisi gibi korumaktadır. Toplumu değiştirmenin temel 
gücünün işçi sınıfı olmadığı bir marksizm, nasıl bir mark-
sizm olur acaba?

VIII

Marksizm bir bilim midir? 19. yüzyıl ve öncesinde 
zeki ve yetenekli kişilerin çevrelerinde gördükleri derin 
haksızlıklara karşı çıkan ve büyük oranda akıl yürütmeye 
dayanan sosyalizmlerin ütopik, çeşitli konularda bilim-
sel verilere dayanan marksizmin ise “bilimsel sosyalizm“ 
olarak adlandırıldığını biliyoruz. Marksizm, kendisinden 
önceki sosyalizm anlayışlarına göre gerçekten bilimsel-
dir, ancak bilimsel yöntem ve veriler kullanmakla bilim 
olmak birbirinden ayrı şeylerdir.

Sosyal bilimlerdeki bilimsellikle doğa bilimlerinin 
bilimselliği birbiriyle ilgili, aynı zamanda da ayrıdır. Sos-
yal  bilimlerin öznesi insandır; aynı koşullar hiçbir zaman 
olmaz, deney sonuçları –o da her zaman değil- en fazla 
genel bir çerçeve içinde uyumlu olabilir. Doğa bilimlerinin 
bir önceliği daha vardır: Gerçeği değiştirmek daha kolay-
dır. Bilimde “doğru“, o dönemde daha iyisi bulunamadı-
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ğı için “doğru“dur. Bu nedenle, tüm “doğru“lar geçicidir. 
Toplumlar için ise “doğru“nun geçiciliği daha uzun bir dö-
nemi kapsar. O ana kadar geçerli olan “toplumsal doğru“, 
bundan sonraki “doğru“ların belirlenmesine katılacak in-
sanı önemli oranda şekillendirir. Bir sonraki “toplumsal 
doğru“nun ne olacağı, yanlışlığı alışılmış bile olsa önceki 
“doğru“nun ne olduğuna yakından bağlıdır.

Sosyal bilimlerin de yasaları vardır, ama bunlar doğa 
yasalarından farklıdırlar. Toplumsal yasalarda hipotez 
(önkabul) daha önemli bir yer tutar. Bu, sosyolojiye göre 
daha objektif gibi görünen ekonomide bile böyledir. Ben-
zer parametreler benzer sonuçlara yol açmazlar. Ekono-
mi, insanın dışında ya da ondan büyük oranda bağımsız 
çalışan bir “bilim“ değildir. Bunun en açık örneği, kapita-
lizmdeki kriz yönetimidir. Kapitalizm yıllardan beri krizle 
birlikte yaşamakta, ama kriz –parametreler uygun olduğu 
halde- 1929’daki boyutlarına ulaşmamaktadır. Eskisine 
göre daha zayıftır ama süreklilik göstermektedir. Kapita-
lizmde krizler kaçınılmazdır, ama bu krizlerin boyutları 
ve sonuçları, özellikle devlet müdahalesiyle yürütülen 
kriz yönetimi nedeniyle eskisinden oldukça farklıdır. Ta-
rihin yasaları deney yoluyla da olsa sadece sosyalistler 
tarafından öğrenilmemektedir.   

IX

Okur, buraya kadar yazılanlardan, günümüzde 
marksizmi savunmanın ancak onu tanınmaz duruma ge-
tirerek ya da yaşanmış olanı yok sayıp “saf teori“ye dö-
nülerek mümkün olabileceğini anlayabilir. Bir başka yol 
da seçmeci anlayıştır. Teorinin bütününü değil, bir bö-
lümünü –diyelim materyalist diyalektiği- savunursunuz 
ve böylece de marksizmi savunduğunuzu zannedersiniz. 
Oysa ki, maddeci diyalektiği savunmak için sosyalist ol-
mak gerekmez. Ekonominin gözde teorilerinden “oyun 
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teorisi“ (ya da oligopol teorisi) maddeci diyalektik olma-
dan kurulamazdı. Jameson örneğinde de görüldüğü gibi, 
marksizmin bir bölümünü teorinin tamamı gibi ele al-
mak, çözümden çok sorun yaratır.

Biraz köşeli de olsa şöyle bir saptama yapmak müm-
kündür: Bugün marksistlerin dünyayı kavramalarının 
önündeki en büyük engel marksizmin kendisidir. Teorinin 
fetişleştirilmesi, bir kimlik ifade etme aracı durumuna ge-
tirilmesi, parçaların bütünsellikten koparılması, marksiz-
min her sorunu kapsadığından hareketle marksizmin ha-
yata değil hayatın marksizme uydurulmaya çalışılması; 
sonuçta hayatla bağlantının azalması; başka bir deyişle 
gerçeklik duygusunun kaybedilmesi… Çeşitli ülkelerdeki 
çok sayıda marksistin karşı karşıya olduğu durum budur.

Sonuçta şu sorulabilir: seçenek nedir, neden mark-
sizmin yerini başka bir teori almıyor, ya da akıllı ve bilgi-
li olduğundan kuşku duyulmayacak birçok insan neden 
tüm çabalarına karşın marksizmin azçok bütünsel bir ge-
lişmesini sağlayamıyor?

Yanıt zor değil; ancak konuya biraz dışarıdan baka-
bilmeyi, açıklamalarında tarihselliğin büyük yer tuttuğu 
marksizmin kendisinin de tarihsel bir özellik taşıdığını 
anlamayı gerektiriyor.

Aydınlanma çağı, insan düşüncesinin materyalist 
sistemler kurduğu bir çağdır. Sistem kurmak dine özgü 
olmaktan çıkmıştır. Marksizm de bu dönemin ürünüdür. 
Sadece toplumla ilgili konularda değil, doğa bilimlerinde 
de materyalist ya da idealizmle karışık sistemler vardır. 
Kabaca 1930’lu yıllardan başlayarak artık sistem kurmak 
olanaksızlaşmış, bu özellik o yıllardan sonra gittikçe daha 
açık duruma gelmiştir. İnsan kendisi, toplum ve evren 
hakkındaki bilgisiyle bir sistem oluşturamamaktadır. Bu-
nun nedeni sadece bilginin çok çeşitlenmesi, bilimlerin 
artan sayıda alt bölümlere ayrılması değildir. Asıl önemli 
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olan, çeşitlilikteki uyumsuzluktur. İnsanlık yıllardan beri 
doğa bilimlerinde bile bütünselliğe ulaşamamakta, fiziğin 
iki büyük alanı, görelilik ve parçacık mekaniği tek teoride 
biraraya getirilememektedir. Gelecekte bütünsellik sağla-
nabilir mi, bilinmez, ama yıllardır harcanan çabaya kar-
şın durum budur.

Günümüzün sosyalist teorisinin de insanlığın dü-
şünce düzeyinin içinde bulunduğu genel durumdan ayrı 
olması düşünülemez. Bütünsel teori ihtiyaçtır, ancak 
buna sadece sosyalist düşüncede ulaşılmaz. Bu neden-
le, günümüzdeki sosyalist teorinin, 19. yüzyıl sonundaki 
sosyalist teoriye göre daha parçalı, daha az bütünsel özel-
lik taşımak zorunda olduğu söylenebilir.

Marksizm, içi koşullara göre sürekli değişen içerik-
lerle doldurulabilecek bir teori değildir. Marksizm; sosya-
lizm tarihinde büyük yeri olan, kendinden sonraki teori-
lere çok şey verecek, ama tarihsel işlevini tamamlamış bir 
teoridir. 

X

SSCB ve Doğu Avrua ülkelerindeki sosyalizm kötü 
bir sistem olması nedeniyle ortadan kalkmadı. Hatalar 
ve eksikler fazlasıyla vardı, ama bu ülkeler insanlığın bü-
yük çoğunluğu için oldukça iyi şeyler de yaptılar. Naziz-
min yenilgisi en başta SSCB’nin eseridir; Avrupa’nın yarı-
sı sosyalist olmasaydı eğer, Batı Avrupa’da sosyal devlet 
belki de hiçbir zaman hayata geçmeyecekti; sömürge 
sisteminin çözülmesinde sosyalist sistemin önemli rolü 
vardır. Angola, Küba, Vietnam ve sayılabilecek başka ül-
kelerin insanları -1991 sonrasında ne kadar geriye adım 
atmak zorunda kalsalar da- geçmişten daha özgürseler 
eğer, bunda sosyalist ülkelerin büyük payı vardır.

Kalaşnikof tüm dünyada yıllarca özgürlük simgesi 
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olmuşsa, bunun açık bir anlamı vardır.

Sosyalizm, kapitalizmi de kuvvetle etkiledi. Geçti-
ğimiz yüzyıl kapitalizminin tarihi, bu nedenle; sosyalizm 
öncesi, sosyalizmle birlikte ve sosyalizm sonrası olmak 
üzere ayrımlanabilir.

SSCB ve Doğu Avrupa sosyalizmi sonuçta neden ye-
nildi? Kısaca; iddiaları çok büyüktü. Kaynakları ve bazen 
sonuna  kadar zorlanarak gösterdiği performans onları 
gerçekleştirmeye yetmedi. Sonuçta, en başta kendi insa-
nının gözündeki inandırıcılığını kaybetti.

Sosyalizm kendini tarihe ve teoriye hapsetti. Kapita-
lizmdeki esnekliği gösteremedi, sonuçta kapitalizm karşı-
sında çözülerek varlığı sona erdi.

İnsanlığın özgürleşme mücadelesi durmayacaktır, 
ama marksist sosyalizme de artık hiç sığmayacaktır.

XI    

Bitirirken sürekli güncel olmuş o spekülatif soru so-
rulabilir: Marx öldü mü? Neden ölsün? İnsanın kendini, 
toplumu ve evreni anlamasına Marx’dan daha az katkısı 
olmuş Adam Smith, August Comte, Max Weber ve isim-
leri sayılabilecek daha birçok kişi, o kişilerin düşüncele-
ri eksen alınarak günümüzü kavramak mümkün olmasa 
bile öldü mü? Bazı görüşleri halen geçerli olmakla birlikte 
düşüncelerinin büyük bölümünün geçerliliği geride kal-
mış Max Weber büyük bir sosyologtur. Düşüncelerinin 
ölüp ölmediği kimse tarafından sorulmaz. Sorunun Marx 
için sorulması, O’nun kapitalizm karşıtı eylemci bir teo-
risyen olmasından kaynaklanır.

Politik düşüncesi ne olursa olsun herkesin Marx’tan 
öğreneceği şeyler vardır. Örneğin kapitalizmin küresel 
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çapta yayılma özelliğini ilk vurgulayan Marx’tır.

Marx’tan öğrenmek için marksist olmak gerekmez…  

NOT: Bu yazıdaki marksizmin değerlendirilmesiyle 
ilgili temel görüşler ilk kez Eylül 1994’te İstanbul’da çıkan 
“Sosyalizmin Sorunları Kitap Dizisi“nin ilk sayısında ifa-
de edilmişti. Türkiye’de sosyalist olmak ve aynı zamanda 
marksist olmamak anlaşılır bir şey değil. Önemli değil, 
hayat öğrenmeye biraz açık olan herkese öğretmektedir. 
Marksist olmayan bir sosyalist olmak, ne anti-sosyalist 
olmayı ne de uçuk anlayışlara kapılmayı gerektirmiyor.

“Seçenek nedir, ne yapılabilir?“ gibi sorular sorula-
bilir ve bunlara tam şekillenmiş olmasa bile verilebilecek 
yanıtlar vardır; ancak dergi için biraz uzun olmuş bu yazı-
yı artık bitirmek gerekiyor.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 96, 2001
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Nâzım Sorunu

Engin Erkiner

Bu ülkede Nâzım sorunu bitmez. Bitmiş gibi görün-
düğü zaman, yeniden başlar.

Yıllardan beri bitmiş gibi görünüyordu. Nâzım Hik-
met Kültür ve Sanat Vakfı yıllardır çalışıyor, Nâzım’ın ya-
pıtlarının sürekli yeni baskıları yapılıyor. Dahası, Alpaslan 
Türkeş bile bir toplantıda Nâzım’dan bir dize okumamış 
mıydı? O, oldukça gecikmiş olarak da olsa, Türkiye kül-
türünün herkesçe kabul edilen bir parçası olmaya doğru 
gidiyordu. Derken, Yılmaz Güney’e karşı açılan kampan-
yanın ardından, Nâzım’a da saldırılar başladı.

Bunlara cevap vermek gerekir miydi? Türkçe’de 
“Eşek hoş laftan ne anlar?“ diye bir söz vardır. Cahil bir 
insanın değerli bir şeyden anlamayacağını belirtmek için 
kullanılır. Nâzım’a yönelik saldırıların –eleştiri değil- dü-
zeyine bakınca, insan bu sözü hatırlamadan yapamıyor. 
Bu düzeysizliğe karşın yine de cevap vermek gerekiyordu, 
verildi de.

“Ne istiyorlar Nâzım’dan?“ diye sorulabilir. Yanıtı, 
Türkiye tarihinde yatıyor.

Türkiye Cumhuriyeti 77 yaşında. Bu ülkenin dünya-
ca tanınan en büyük şairine yaptıklarını bir yana bıraka-
lım. Nâzım öldükten sonra bile serbest olamadı. 12 Mart 
1971 darbesinden sonra baskın yapılan evlerde, Nâzım 
Hikmet’le ilgili her çeşit materyale “suç unsuru“ ve “ko-
münizm propagandası yapmanın kanıtı“ olarak el konu-
lurdu. Nâzım’ın bu ülkede özgürleşebilmesi için, Cumhu-
riyet’in kuruluşundan sonra en az elli yıl geçmesi gerekti.

Nâzım, komünistti. Türkiye yöneticileri için dünya-
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daki en tehlikeli şey, komşu Sovyetler Birliği’ndeki rejim-
di. Nâzım sadece politik şiir yazan birisi olsaydı, bu kadar 
önemsenmezdi. O, iyi bir şairdi ve şiirleri insanları sos-
yalizme –en azından yaklaştırmakta- ciddi bir işlev görü-
yordu. Nâzım’ın yıllarca hapsedilmesi, şiirlerinin sık sık 
yasaklanması bu nedenledir.

Bu ülkede, 1950 öncesi yıllarda, sosyalist fikirlerin 
biraz olsun yayılmasında Nâzım’ın şiirlerinin önemli payı 
vardır. 1960’lı yılların ilk yarısında bile, solcu olmak, ön-
celikle Nâzım Hikmet’i sevmek ve okumak anlamına geli-
yordu. Şimdi bile Nâzım’ın şiirlerini sevdiğini söyleyen bir 
insan, tanınmış bir sağcı değilse, en azından ilk aşamada 
sol görüşlü olarak değerlendirilir.

Bu ülkede sağ’ın Nâzım’la hesabını bitirmesi, O’nu 
her fırsatta ve düşünülebilecek her yolu deneyerek yıp-
ratmamaya çalışması mümkün mü?

Nâzım, onlar için, artık yaşamıyor olsa bile büyük 
bir düşmandır.

Nâzım, bu ülkede solun da aynasıdır.

Önce TKP’deki darlık ve sekterlik, oldukça çetin olan 
1930’lu yılları daha da zor duruma getirir. Nâzım’ın sos-
yalizmle özdeşleşmiş büyük prestijinin biraz da çarçur 
edilmesine neden olurlar.

Darlık ve sekterlik sürer. 1970’li yılların ikinci yarı-
sı; Zekeriya Sertel, Milliyet’te Nâzım’la ilgili anılarını yaz-
maktadır. Bir gün plajda Nâzım dolaşırken, yanlarından 
geçen bir adamdan oldukça uzakta güzel bir kadının kum-
salda oturduğunu duyar. O kadını görebilmek için uzun 
bir mesafeyi yürür. Zekeriya Sertel, “Nâzım güzel kadın-
lardan hoşlanırdı“ anlamına gelen bu anısını yazınca kı-
yamet koptu. Bazı ilerici sanatçılarımız ayağa kalktılar ve 
yazılanları Nâzım’a saldırı olarak yorumladılar. Sertel, bu 
gerekçeyle kınanırken, Aziz Nesin duruma müdahale et-
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miş ve fikir özgürlüğünden hareketle yazarı savunmuştu.

O yazı şimdi yayınlanmış olsaydı, kimse tepki gös-
termezdi. Her dönemin kendine özgü darlıkları var.

O zamanın anlayışına göre Nâzım büyük adamdı, bir 
simgeydi; dolayısıyla herhangi bir konuda ve hiç kimse 
tarafından eksik ya da yanlış olarak değerlendirilebilecek 
bir özelliği olamazdı.

Sertel’in yazdıkları insan Nâzım’ı anlatmak içindir. 
Çok masum bir örnek üzerine bile fırtına koparanların, 
Nâzım’ın insan yanı tümüyle, hataları ve eksikleriyle 
anlatılabilseydi eğer, kıyametleri koparacaklarına kuşku 
yok. Aslında onlar, bir sembolün yaralanmasından değil, 
kendilerinden korkuyorlardı. Bir insanın yeterince büyük 
yanları varsa, eksik ve zaaflı yanları onu fazla rahatsız et-
mez. Ne kadar aşmaya çalışırsanız çalışın, bu tür yanları-
nız olacaktır. Ne var ki, bu yanlar, sözkonusu kişiyi ilah-
laştıran, tabulaştıranları, kendi zaaflarını kapatabilmek 
için böyle yapmaya ihtiyaç duyanları rahatsız eder. Eğer 
kendinize tapılacak bir Allah arıyorsanız, onda buluna-
bilecek en doğal “kusuru“ bile kabullenemezsiniz. Büyük 
hiçbir yanınız yoktur ki, rahat olasınız. Böyle insanlar her 
konuda büyük olmaya çalışır, bu amaçla zorlamalara baş-
vururlar; sonunda hiçbir şey olamazlar.

Her dönemin kendine özgü darlıkları vardır, dedik. 
Darlık sürüyor… 1980’li yıllar: “ Nâzım her konuda şiir 
yazmış, Kürtler üzerine yazmamış.“ Ve buradan çıkarılan 
çeşitli sonuçlar… Sadece Nâzım’ın değil, birçok ülkede-
ki sosyalist sanatçıların ve partilerin Komüntern ve SSC-
B’nin çizgisi dışında hareket etmedikleri; nazilerin psiko-
lojik ve fiziki terörünün işgal altında olsun ya da olmasın 
bütün ülkelere yayıldığı, Stalin’e ve SSCB’ye mutlak inanç 
olmadan ayakta kalmanın neredeyse mümkün olmadığı 
yıllar… Nâzım, o yılların insanıdır. Yapamadıkları da var-
dır, ama dünyanın kendi çevrenizde döndüğünü düşün-
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müyorsanız, insanlar öncelikle yaptıklarıyla değerlendi-
rilirler.

Son döneme geliyoruz… “Burjuva Nâzım’in içeriğini 
boşaltmaya çalışıyor. Nâzım komünistti, aşk şairi değil-
di.“ Doğru, içeriğini boşaltmaya çalışıyorlar, ama, buna 
karşılık “ Nâzım’ı onlara bırakmayacağız“ gibi sözlere ne 
gerek var? Ne kadar zayıf ve güvensiz durumdayız!

Nâzım, içi boşaltılamayacak kadar dolu bir insan.

Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı 91, 2000
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Ne Olmuştu O Zaman?

Engin Erkiner

Soru, “otuz yıl öncesinden bugüne ne kaldı?“ diye de 
sorulabilir.

1960’lı yılların sonlarında  Türkiye Solu birkaç gru-
ba ayrılmıştı: TİP; Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu 
(TDGF), daha sonra THKO, THKP-C ve TIKKO gibi örgüt-
ler bu yapının içinden çıkacaklardır; çıkardıkları derginin 
rengiyle “Beyaz Aydınlık“ olarak da anılan ve sonraki yıl-
larsa İşçi Partisi’ni oluşturacak grup ve Hikmet Kıvılcımlı 
yandaşları ya da kısa adıyla “Doktorcular“.

Eğer başarıyı ortaya konulan amaçlara önemli oran-
da ulaşmak olarak anlıyorsak, bu grupların tümü de ba-
şarısızdır, yenilmişlerdir; ya tarih sahnesinden tümüyle 
çekilmiş ya da başlangıçtaki özelliklerinden oldukça uzak 
düşen yeni özelliklere sahip olmuşlardır.

O yıllara damgasını vuran sol içi mücadele TİP ile 
TDGF arasındaydı. Aradan 30 yıl geçtikten sonra o yıllar 
efsane gibi anlatılıyor. Ne TDGF’den çıkan devrimci ör-
gütler ve onların Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Yusuf As-
lan, Hüseyin İnan, Ulaş Bardakçı, Cihan Alptekin, İbrahim 
Kaypakkaya, Sinan Cemgil gibi önderleri, ne de Türkiye 
İşçi Partisi ve başta Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran ol-
mak üzere bu partinin önderleri efsane değildiler. Yaptık-
ları önemli işlerin yanında yapamadıkları da az değildir. 
Sözkonusu olanlar Türkiye tarihinde önemli insanlar ve 
örgütlerdir; efsane düzeyine yükseltilmeleri, dolayısıyla 
da dokunulmazlıkla kuşatılmaları onların anlaşılmalarını 
zorlaştırmaktan başka işe yaramaz.

Yıllarca, öyle ihtiyaç duyulduğu için, TİP’ten ayrıl-
malar, 1960’lı yılların ikinci yarısındaki devrimci genç-
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lik hareketi, oradan oluşan silahlı mücadele örgütleri ve 
onların önderleri efsaneleştirildiler. Son yıllarda da, yine 
güncel politik ihtiyaçlar nedeniyle, TİP efsaneleştiriliyor. 
Bu partinin solun değişik kesimlerini birleştirebilme-
si, yasal alanda sosyalist düşünceyi temsil etmesi ve bu 
topraklarda sosyalizmin kitleselleşmesinde önemli işlev 
görmesi efsaneleştirilerek değerlendiriliyor. Nasıl ki geç-
mişte –ve daha az oranda halen- Çayan, Gezmiş ve Kay-
pakkaya’nın izleyicileri olmuşsa, bir süreden beri 1960’lı 
yıllar TİP’inin de gözü kapalı hayranları vardır.

Gerçekte ise, adı geçen silahlı mücadele örgütlerinin 
bugünkü devamcısı olmanın gerçek yaşamdaki karşılığı 
ne kadar zayıf ise, TİP’i sürdürmenin, o zamanki anlayı-
şı bugüne taşımaya çalışmanın karşılığı da aynı oranda 
mevcut değildir.

TİP, ayrışmamış bir solu bünyesinde toplamıştı. 
1960’lı yıllarda Türkiye solu önemli ayrışmalar göstere-
cek kadar bilgi, birikim ve tarihe sahip değildi. Bu nedenle 
TİP’e “solda birleştiricilik“ yakıştırması yerinde değildir.

TİP, 1965 seçimlerinde büyük bir çıkış yaptı, ama 
ötesini getiremedi. Seçim yasalarının yeniden düzen-
lenmesi sol parlamenter partilerin karşısındaki ciddi bir 
tehlikedir. Bu partiler, başka nedenlerin yanında bu ne-
denle de, parlamento dışı sol ile yoğun ilişki geliştirmek 
durumundadır. TİP bunu yapamadı, bir oranda yapmak 
da istemedi. Sonuç, 1969 seçimlerinde parlamento arit-
metiğinde iyice geriye düşmenin ötesinde, solda etkinliği 
önemli oranda azalan bir konuma düşmek oldu. 1970’li 
yıllarda ise TİP, ne parlamentoya girebildi ne de Türkiye 
solu içinde 1960’lı yılların ikinci yarısındaki etkinliğine 
ulaşabildi. (Ulaşabilmek ne kelime, yanına bile yaklaşa-
madı.)

1970’li yılların başındaki silahlı mücadele hareketle-
rinin devamcıları ise 1970’lerin ikinci yarısında önemli bir 
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yükseliş gösterdiler. THKO’nun izleyicileri zayıf kalırken, 
özellikle Mahir Çayan’ın izleyicileri büyük bir kitleselliğe 
ulaştılar. Bunların arasında Devrimci Yol’un THKP-C izle-
yiciliğiyle ilgisi bulunmuyor, M. Çayan’ın belirlemelerini 
söylem olarak kullanmanın ötesine geçmiyordu. Yine de 
M. Çayan, savunularak ya da eleştirilerek, 1970’li yıllarda 
Türkiye solunda en fazla sözü edilen kişiydi.

1960’lı yılların ikinci yarısında TİP’ten kopanlardan 
bugüne kalanlar oldu; ne ki, bu da tıpkı TİP deneyiminde 
olduğu gibi önemli oranda iyi anılar çerçevesinde kaldı. 
Parlamenter sosyalizm deneyi –Allende örneği başta ol-
mak üzere- yenilmişti. Latin Amerika ülkelerindeki kır ve 
kent gerilla hareketleri başarılı olamadılar. Nikaragua, El 
Salvador ve Kolombiya’da kazanılan başarılar ise; ilk ül-
kede ABD müdahalesi karşısında devrimcilerin seçim ye-
nilgisini kabullenmeleri, ikincisinde hükümet güçleriyle 
anlaşma, üçüncüsünde ise küçük bir ülkenin sınırlarının 
ötesine geçememekle sonuçlandı.

Sosyalizm dünya çapında kaybetti, bu nedenle de şu 
veya bu ülkede kazanılmış başarılar hem geçici oldu hem 
de büyük yenilginin yanında fazla bir anlam taşımadı.

Türkiye’de de benzer bir sonuca ulaşıldı, hiç kimse 
kazanamadı. Bugünü etkileyecek düzeyde hatırlananlar 
kaldı. 1960’lı yılların TİP’i hatırlanması gereken bir dene-
yimdir. Dönemin özgün koşullarının ürünüdür, ama tak-
lit edilmemek koşululuyla hatırlanması ve incelenmesin-
de sayısız yarar vardır.

TİP’ten kopanların özelliği neydi ve geride ne bırak-
tılar? Bu insanların başlıca özelliği daha aktif mücadele 
ya da yiğitlik değildi. 12 Eylül öncesi ve sonrasındaki dö-
nem, aktif mücadele ve yiğitlik örnekleri bakımından 12 
Mart öncesi ve sonrasından oldukça ileridedir. Dahası, 12 
Eylül sonrasında, 12 Mart sonrasında olduğu gibi solun 
neredeyse tüm kadroları yakalanmış ya da öldürülmüş de 
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değildi. Buna rağmen 12 Mart’tan büyük bir moralle çıkan 
Türkiye solu, 12 Eylül’den derin bir moral çöküntüsüyle 
çıktı.

12 Eylül’de sola dönük saldırı 12 Mart’takinden ol-
dukça şiddetliydi; ama buna karşılık sol da 12 Mart ön-
cesiyle karşılaştırılamayacak kadar kitleseldi. Yiğitlik du-
rumu kurtarsaydı 12 Eylül sonrasında solun durumunun 
12 Mart sonrasındakinden daha iyi olması gerekirdi; çok 
daha kötü oldu.

Birkaç maddelik açıklama denemesi yapabiliriz:

İlk olarak, TİP’ten kopmuş olanların değişik örgütler 
kurarak, başlangıçta kır veya kent seçerek silahlı mücade-
leye yönelmeleri ve doğrudan devletle karşı karşıya gel-
meleri Türkiye tarihinde ilk kez oluyordu. İlkin yenilmesi 
o kadar etkileyici olmayabilir, ama onun izleyicilerinin de 
yenilmesi için aynısı söylenemez. İzleyiciler öncekilerden 
daha iyi yapabileceklerini iddia etmişler, bu iddialarını 
yaşama geçirmişler ve kaybetmişlerdir. Burada yenilginin 
derin etkileyiciliği gündeme gelir.

İkincisi; 12 Mart döneminin silahlı eylemcileri, teo-
rik olarak olsa bile pratikte devrim yapmak, iktidarı almak 
iddiasında değillerdi. Özellikle Sinan Cemgil’in kaybede-
ceklerini bildiği ve herşeyden önce bir gelenek bırakmak 
için mücadele ettiklerini söylediği sık sık belirtilmiştir.

12 Eylül dönemi için ise aynısı söylenemez. Sol, 
kadro ve taraftar sayısı bakımından 12 Mart dönemiyle 
karşılaştırılamayacak kadar fazlaydı; buna uygun olarak 
beklentiler de yüksekti. Böyle bir ortamda yenilginin psi-
kolojik sonuçları oldukça yıkıcıdır.

Önemli bir nokta daha var: Türkiye’de sol düşün-
ceye yandaş ya da karşı herkesin mutlaka bildiği en az 
iki isim vardır: Birincisi Nâzım Hikmet’tir, ikincisi Deniz 
Gezmiş. Türkiye’de sol sanat ve edebiyatın simgesi Hik-
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met ise, 1968’in simgesi de Gezmiş’tir. O, herşeyden önce 
eylemci bir gençlik önderidir. Deniz Gezmiş’in ve gençlik 
hareketinden gelen diğer kişilerin Türkiye tarihinde yıl-
lar sonra bile hatırlanan bir iz bırakmış olmaları esas ola-
rak yiğitlikleriyle açıklanmaz. İlktiler, ilk olmanın etkisi 
önemlidir; sol’a sadece mücadele anlayışı değil, farklı bir 
davranış tarzı da getirmişlerdir.

Mahir Çayan ve arkadaşlarının İstanbul’da cezaevin-
den kaçmaları Türkiye sol hareketinin tarihinde bir ilktir. 
Cezaevinden kaçış birçok faktörün bir araya gelmesini 
gerektirir. Kaçmak için öncelikle gidebilecek bir yerinizin 
olması gerekir. Hikmet Kıvılcımlı’nın anılarında okumuş-
tum. Ağır hapis cezalarına rağmen bulundukları cezaevi-
nin savcısı ona ve arkadaşına “memleket izni“ verir. Bu, 
“kaçın gidin“ demektir. Kıvılcımlı bir süre Suriye’ye gider; 
ne ki parti kaçılmasından yana değildir. Türkiye’deki mü-
cadele ve örgütlenme henüz tehlikeli kaçakları saklayabi-
lecek düzeyde değildir ya da böylesi bir girişime cesaret 
edilememektedir. “İzne gönderilenler“ ya yakalanırlar ya 
da teslim olurlar.

Kaçmak sadece kaçış eyleminden ibaret değildir, bir 
ömür boyu yaşadışı yaşamayı, uzun süreli ve büyük teh-
likeleri göze almak demektir. 1971’de hapisten kaçanlar 
bunu göze almışlardı.

Sonraki yıllarda hapishanelereden birçok devrimci 
kaçtı, ama hiçbir kaçış ilk kaçış kadar etkili olmadı.

Gezmiş, Aslan ve İnan’ın idamları, bu ülkedeki ilk 
politik idamlar değildir, ama sol düşünceye sahip insan-
ların idamı açısından ilk örnektir.     

Üç idamın önemli bir özelliği daha vardır: Türkiye’de 
devrimciler ateisttirler; ne ki, ölürken bile bunu göster-
memeye çalışırlar. Bu nedenle, birçok devrimcinin cena-
ze namazı kılınmış, dini törenle gömülmüşlerdir. Bunun 
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kendince bir gerekçesi de vardır: Halka ters düşmemek. 
Bazıları ise din konusunda tartışmaya girmemek için böy-
le yapılmasını doğru bulurlar.

Din konusunu sürekli öne çıkarmak doğru olma-
makla birlikte, inançlarını gizlemenin ve başka türlü gö-
rünmeye çalışmanın da savunulacak yanı yoktur. Kaldı 
ki, herkes kimin ne olduğunu bilmektedir ve başka türlü 
görünmeye çalışmanın da anlamı bulunmamaktadır.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları idamlarından önce, an-
layışlarına uygun olarak, dini telkin istemediler. Bu du-
rum gazeteler tarafından halka duyuruldu. Onlar dinsiz-
diler ve bu özelliklerini de saklamadılar. Eğer “halka ters 
düşmemek için“ ölümden önce ya da sonra “dinsel veci-
beleri“ yerine getirseler ya da böyle yapılmasını isteseler-
di; kimseyi inandıramayacakları gibi, kendi saygınlıkları-
na da önemli bir darbe indirirlerdi.

Halkın dini inançlarına açıkça ters düşmeleri, onla-
rın sevilmesini, en azından takdir edilmelerini engelle-
medi. İnandıkları gibi davranmasalardı asıl o zaman kay-
bederlerdi.

Sonuçta; 30 yıl önce bu ülkede önemli bazı ilklerin 
gerçekleştiği söylenmelidir. Biraz daha eski olan TİP de-
neyimi de önemli bir ilkti. İlkler önemlidir, özellikle etki-
leyicidir, ilk olmak özellikle cesaret ister ve ilkleri tekrar-
lamak tehlikelidir, bazen bu tekrar kaçınılmaz olsa da.

 Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı 99, 2002
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Tanilli Ve Sol’un Üç Çizgisi 

Engin Erkiner

Atatürk, İnönü’ye “Birinci İnönü Zaferi“ sonrasın-
da (Yalçın Küçük’e göre I. İnönü Savaşı hiç olmamıştı, ya 
da çarpışma o kadar küçüktü ki, savaş olarak adlandırı-
lamazdı) çektiği telgrafta, “Siz, Türk’ün makûs talihini 
yendiniz“ der. Yıllarca saldırı savaşlarını unutan ve ancak 
Plevne, Çanakkale gibi savunma savaşlarında başarı gös-
teren Türkler, daha sonra, bu alanda da yenilmeye başla-
mışlardı. Türk, tarih boyunca, en büyük becerisini askeri 
alanda göstermişti. Başka alanlarda da becerileri olmuş-
tu, ama bunlar, genellikle tek örnekler olarak kalmışlar, 
süreklilik kazanamamışlardı.

Savaştan, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan 
sonra, Türk “makûs talihini“ başka alanda, ekonomik ve 
toplumsal alanda da yenmek için önemli bir hamle yap-
maya çalışır, ama zaman çok geçtir, başaramaz, ya da 
başarısı, ulaşmak istediklerinin yanında oldukça geride 
kalır. 

Başarısızlığın nedeni cumhuriyeti kuran kadroların 
yetersizliklerinde midir, yoksa 1950’de iktidara gelen ve 
yanlış olarak adlandırılan Demokrat Parti’de mi? İkisinde 
de değil. Hedef çok yüksek konmuştu. Geri bir yarı-feodal 
ülke olan Türkiye’nin, gelişmiş kapitalizm ya da emper-
yalizmde simgelenen “çağdaş uygarlık seviyesine“ ulaş-
ması mümkün değildi. Bu dönemde Türkiye’nin şansı 
da vardı: uluslararası kapitalizm, 1929 büyük ekonomik 
krizinin ardından savaşa girmiş, Türkiye için yaklaşık 20 
yıllık geçici bir serbestlik dönemi ortaya çıkmıştı. 20 yıl, 
geri bir ülkenin hele de kapitalizm koşullarında- ileri dü-
zeye ulaşması için kısa bir zamandı; cumhuriyet kadrola-
rı –kendi anlayışları doğrultusunda- çok çaba harcadılar 
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ama bu dönemi gerektiği gibi değerlendirebildikleri söy-
lenemez.

Bugün yaşları 60-70 civarında olanlar, denilebilir ki 
ayrımsız olarak, Atatürk ve Cumhuriyet’i severler. Onlar, 
genç Cumhuriyet’in dinsel bağnazlığa karşı mücadelesi-
nin, Batı’ya yönelmesinin ve genç kuşaklara güvenmesi-
nin ve olabildiğince iyi bir eğitim vermesinin ürünleridir. 
(Bu olgu Fakir Baykurt örneğinde çok daha belirgindir. 
Eğer kısa süren Köy Enstitüleri olmasaydı, Baykurt, büyük 
olasılıkla yetenekli bir köylü genç olarak kalırdı.)

Cumhuriyet, Türk’ün “makûs talihi“ni yenemedi. 
Gelişmiş kapitalist ülkelerin düzeyine ulaşamayacağımız 
1980’li yıllarda açıkça ortaya çıktı ve Türkiye, sanayileş-
me temelinde yükselen ekonomik gelişme politikasından 
vazgeçti. Cumhuriyet yönetimlerinin yıllardan beri yap-
tıkları, dünya ekonomisi içinde kendilerine verilen rolü 
oynamanın ötesine gitmemişti; sadece bunu başka türlü 
göstermişler, dahası, durumun gösterdikleri gibi olduğu-
na kendileri de inanmışlardı.

Türklerin –daha doğrusu Anadolu Türklerinin- her 
zaman büyük olmak, en azından kendilerini “büyük“ his-
setmek gibi tarihsel bir saplantıları var. 1890-1920 arasın-
da, 30 yıl gibi, bir neslin yaşamına sığabilecek kadar kısa 
bir zamanda, “hasta“ olarak nitelendirilse bile üç kıtaya 
yayılmış bir imparatorluktan, Anadolu’nun iç bölgesine 
sıkışacak kadar gerileyen, sonra zor bir “sınırları genişlet-
me savaşı“ vererek daha geniş, ama imparatorluğa göre 
oldukça küçük bir devleti, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
Türklerin, sürekli yenilgi ve Avrupa’dan neredeyse atılma 
sürecini, aradan geçen bunca yıldan sonra bile hâlâ anla-
yabildikleri söylenemez.

Anadolu Türkleri tarihte önemli rol oynamış bir 
halk; ne var ki, 18. yüzyıldan başlayarak tarihin kenarında 
kalmış durumdalar. 18. ve 19. yüzyıldaki önemleri, önce-
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den kurdukları imparatorluğun büyüklüğünden kaynak-
lanmış, 20. yüzyıl başında bu büyüklük de ortadan kalk-
mış. Anadolu Türkleri yine de kendilerini çağdaş tarihin 
önemli bir ulusu olarak görmek istiyorlar, ille de “büyük“ 
olmak gibi bir saplantıları var, ama kısaca “döveriz, yene-
riz“ olarak ifade edilen askeri becerileri dışında gelişmiş 
bir yetenekleri de olmamış. 20. yüzyılın büyük bölümünü 
kapsayan “yaşayan sosyalizm“ döneminde, nükleer savaş 
tehlikesinin sürekli gündemde olduğu yıllarda, bu alan-
daki yetenekleri de bir işe yaramamış. Bu kez ülkenin jeo-
politik önemine yaslanarak, dünyaca önemli olduklarına 
kendilerini inandırmışlar. 20. yüzyılın sonlarında ise baş-
ka bir durum var: Diğer Türk kökenli halklara açılma ve 
Ortadoğu-Balkanlar-Kafkasya’da alt-emperyalist bir ülke 
olmaya yönelmek sözkonusu. Eskisi gibi dünyaya kafa tu-
tarak değil, bir büyüğün, ABD’nin gözetimi altında. Olsun, 
bu da bir çeşit “büyüklüktür“ ve Türk’ün büyüklük ihtiya-
cını bir oranda da olsa tatmin edebilir. Bunun dışındaki 
“büyüklük“, futbolda kazanılan başarılara ve tek tek ye-
teneklerin uluslararası alanda çeşitli konularda yaptıkları 
çıkışlara kalmıştır.

Türkiye solunda durum farklı mı; değil. Farklı olma-
sı da garip olurdu; ciddi dengesizlikler içinde yaşayan, içi-
ne kapalı, birbiriyle uğraşmaktan dünyada ne olduğuyla 
fazla ilgilenemeyen, ilgilense de bu konuda oldukça yü-
zeysel kalan bir devletin ve halkın bulunduğu bir ülkeden, 
oldukça ayrı özelliklere sahip bir sol çıkmaz.

Solcumuz –özellikle 1990’lı yılların başına kadar- 
maşallah hiç de az değildi. Denilebilir ki, bu yıllara kadar 
Türkiye’nin entellektüel yaşamı büyük oranda sol’un te-
kelindeydi. Ne yazık ki, Türkiye 1990 öncesinde de sonra-
sında da entelektüel sefaleti yaşamaya devam ediyor. Sol, 
okumuyor, ya da sadece işine geleni okuyor; dolayısıyla 
üretmiyor da. Tarihi boyunca doğru veya yanlış üretenle-
re, öğretmeyi ve üretmeyi yaşamlarının ayrılmaz parçası 
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yapmış olanlara da hiç iyi davranmamış. Bir örnek Hik-
met Kıvılcımlı’dır, bir başkası İdris Küçükömer. Bu ülke-
de solda bile özgün düşünceye yer yok, ya da o düşünce 
zorlayarak kendi yerini açmak zorunda. “Sen kimsin de 
bu konuda görüş ortaya atıyorsun?“ denir, denmiştir. Bu 
anlayış, sonuçta ülkenin her yanında var. “Sen kimsin de 
filanca malı üreteceksin? Anlaşma yap, burada benzerini 
üret“ demekle, “filanca yapıtı çevirip yayınlamak, daima 
özgün düşünceden daha değerlidir“ anlayışı arasında ne 
fark var?

Türkiyeli araştırmacılar, her yıl, kalitesi dünyaca ta-
nınmış ve alanlarında otorite sayılan dergiler ve kurumlar 
tarafından da kabul edilen pek az araştırma yayınlıyorlar. 
Bunların büyük bölümü doğa bilimleri alanında, bu araş-
tırmalar da genellikle yurtdışında okumuş, en azından 
doktora yapmış kişiler tarafından yapılıyor. Türkiye’nin 
sosyal bilimler alanındaki konumu ancak “felaket“ sözcü-
ğüyle nitelendirilebilecek kadar geri. Dahası, bunlar ko-
nuyla ilgili herkesin bildiği gerçekler; karşı çıkan da yok, 
değiştiren de.

Server Tanilli’yi bu hiç de hoş olmayan tarihsel çer-
çeve içinde değerlendirecek olursak: Tanilli sadece bir 
bilim adamı değil, aynı zamanda militan bir sosyalistti. 
1970’li yıllarda Türkiye’de sosyalist olmak oldukça tehli-
keliydi. Üniversitede, ülkedeki politik ortama göre eğilip 
bükülen, herşeyden biraz olan ama asla “ileri gitmeyen“ 
“solcu“lardan birisi olmak zor değildi. Tanilli düşünce-
lerini açıkça söylemeyi, bunları yazmayı ve ders olarak 
vermeyi tercih etti. Hakkında açılan soruşturmaların ya-
nısıra faşistlerin silahlı saldırısına da uğradı ve yaşamını 
tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kalacak düzeyde 
yaralandı. Ardından Fransa’ya gitti, tedavi gördü, Stars-
bourg Üniversitesi’nde emekli oluncaya kadar ders verdi.

Tanilli, Avrupa’da bulunduğu süre içinde, sağlığı-
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nın izin verdiği oranda, bütün önemli etkinliklere katıldı. 
Yazdı, mesaj yolladı, konferanslar verdi. Gelecek için he-
saplar yaparak ülkedeki 12 Eylül rejimine şirin –en azın-
dan ılımlı- görünmeye çalışmak yerine, eleştirilerini açık 
olarak dile getirdi. 1982 Anayasasıyla ilgili olarak sonra-
dan çok yaygınlaşan tanımlama, “Bu bir Anayasa değil, 
kışla talimatnamesidir“ O’na aittir.

Fransa’da bulunmak Tanilli’nin entelektüel geliş-
mesinde ve üreticiliğinin artmasında açık olarak önem-
li rol oynadı. En başta sürekli sorgulama, tutuklanma 
ya da saldırı tehdidi altında olmadığından zamanını ve 
yeteneklerini daha verimli kullanabildi. Dahası, Türkiye 
ile karşılaştırılamayacak kadar geniş ve verimli bir ente-
lektüel ortamda bulundu. Türkiye’de insan, ilgi alanı ne 
kadar geniş, kafasının çalışması ne kadar boyutlu olur-
sa olsun, bir noktadan sonra içinde yaşadığı ve kısırlığı 
herkesçe açık olan entelektüel ortam tarafından sınırlan-
dırılır. Bu sınır aşılabilir, aşılamaz değil; ama bunun için 
zamanı, enerjiyi ve yetenekleri belirli oranda tüketmeyi 
göze almak gerekir.

Gerçekte her ülkedeki entelektüel ortam biraz sı-
nırlayıcıdır, Fransa’da da durum farklı değildir. Örneğin 
Frankfurt Okulu –kurucuları Alman olduğu için- fazla bi-
linmezken, Yapısalcılık – Fransız malı olduğundan olsa 
gerek- fazlasıyla abartılır. Bu nedenle, sınırları ne kadar 
geniş olursa olsun tek tek ülkelerdeki entelektüel yaşamla 
kendilerini sınırlandırmak istemeyenlerin, birisi İngilizce 
olmak koşuluyla iki temel dili (Fransızca veya Almanca) 
bilmeleri, bu dillerde ilgilendikleri konudaki yayınları iz-
lemeleri gerekir.

Tanilli, Fransa’da iken çok sayıda yapıt verdi. Türki-
ye’de iken başladığı büyük çalışmasını tamamladı. Fran-
sızcadan çeviriler yaptı ve güncel konularda –İslam Çağı-
mıza Yanıt Verebilir mi? gibi- kitaplar yazdı. Bunlara çok 
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sayıda makaleyi de eklemek gerekir.

Tanilli’nin gelişme çizgisindeki değişimi ele alma-
dan önce, Türkiye solunda kabaca üç çeşit gelişme çizgisi 
üzerinde durmak gerekir: Kemalizm, Türkiye’nin tarihsel 
özellikleri nedeniyle, toplumda –doğal olarak solcularda 
da- derin izler bırakmıştır. Kemalizm-sosyalizm konu-
sunda üç gelişme çizgisinden söz edilebilir:

İlkine göre; sosyalizm, kemalist çizginin geliştirilme-
si demektir. Mustafa Kemal’in 1930’lu yıllardaki düşünce-
lerinden sapılmasaydı eğer, Türkiye sosyalist olmasa bile 
sosyalizme çok yakın olurdu. Bu anlayış, özellikle 1960’lı 
yıllarda aydınlar arasında çok yaygındı, sonraki yıllarda 
etkinliği kırılmakla birlikte yine de varlığını sürdürmekte-
dir. 1970 sonrası yaşananlar, kemalizmle sosyalizm ara-
sında aşılmaz duvarlar olduğunu yeterince göstermiştir.

Tanilli, başlangıçta bu çizgiye daha yakındı. O or-
tamda yetişmiş, ilk entelektüel gıdasını böyle bir ortamda 
almış kişiler için bu durum doğal da sayılabilir. O dönemin 
devrimci hareketi de “2. Kuvay-ı Milliye“den sözediyor, 
kemalizmle sosyalizm arasında büyük farklar olmadığı 
inancını taşıyordu. Tanilli’nin özellikle islamcı bağnazlı-
ğa karşı yazdığı bugünkü yazılarda bile o dönemin güçlü 
izlerine rastlanabilir.

Aydınlanma –Tanilli’nin bu çok sevdiği ve sık sık 
kullandığı sözcük- herşeyden önce, tanrının gökten yere 
indirilmesi, toplumun her alanda dinsel kurallardan 
uzaklaştırılması demektir. Bir islam ülkesi olan ama is-
lamla arasına –sık sık oynayan biçimde de olsa- sınır 
çizmek isteyen Türkiye’de, bu klasik anlamıyla aydın-
lanma konusu bitmez. Türkiye’nin sol aydını –istese de 
istemese de- bu konuyla ilgilenmek zorundadır. Bir akıl 
ve aydınlanma ürünü olan 20. yüzyıl, aynı zamanda, in-
sanlık tarihinin de en kanlı çağıdır. Aydınlanmanın ciddi 
eksikleri olduğu konusunda, 50 yıl önce “Aydınlanmanın 
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Diyalektiği“nin yayınlanmasıyla iyice gelişen bir tartışma 
yıllardan beri yürümektedir. Türkiye aydını, dünyadan 
habersiz kalmak istemiyorsa, islamiyete karşı klasik ay-
dınlanma anlayışını savunmakla yetinemez. Bu anlamda, 
islamcı bağnazlığa karşı mücadele hem gereklidir, hem 
de onun sınırları içinde kalındığında geriletici, köreltici 
bir yan taşır. Türkiye’deki kemalist aydınların bu kadar 
geri olmalarının önemli bir nedeni de, bu alanda takılıp 
kalmış olmalarıdır.

Aydınlanmayla ilgili bir nokta daha var: bugünkü 
anlamıyla aydınlanma, dünya çapında yaşanan karanlığa 
biraz olsun ışık tutabilmektir. Son on yılda bir kere daha 
görüldüğü gibi ne din, ne kapitalizm, ne de Yeni Dünya 
Düzeni bu karanlığı ortadan kaldıramamış, tersine daha 
da koyu hale getirmiştir. İnsanlık şu anda karanlık için-
de seçeneksizdir. Bu karanlığı aydınlatmaya çalışmayan, 
tersine iki-üç yüz öncesinin kavramlarıyla yetinen bir ay-
dınlanma, belki yine bazı işlevler görebilir, ama fazla da 
işe yaramaz.

Türkiye aydını aydınlanmanın üç boyutunu birden 
yaşamak zorundadır. Aydınlanmayı, aydınlanma eleştiri-
sinden ve günümüzdeki işlevlerinden söz etmeden, sade-
ce dinsel düşüncenin egemenliğine karşı çıkmaya indir-
geyerek ele almak, onun işlevini önemli oranda azaltmak 
olur.

Türkiye solundaki ikinci gelişme çizgisi, kemaliz-
min tümüyle yadsınmasıdır. Bu anlayışa göre, Anadolu 
Türklerinin tarihinde kemalizmin herhangi bir olumlu 
işlevinden söz edilemez. Cuntalar ve Kürtler bu ülkede 
Kemalizmin tartışılmasına, bırakalım sosyalizmi burjuva 
anlamda bile ciddi eksiklerinin olduğunun görülmesine 
önemli katkıda bulundular. Ama tarihte –çarpık ta olsa- 
aydınlanmasına bu kadar yabancılaşmanın, onu bu kadar 
yadsımanın ne mantığı ne de geleceği vardır.
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Türkiye solunda kemalizm-sosyalizm ilişkisindeki 
üçüncü gelişme çizgisi, bunların arasında –daha doğrusu 
üzerinde- yer alır. Anadolu insanının tarihinde kemaliz-
min ilk yıllarındaki özelliklerinin gelişmesiyle sosyalizme 
ulaşılabileceği gibi düşüncelere de kapılmaz. Yine de bu 
anlayışın, tümüyle savunma ya da yadsıma anlayışların-
da olduğu kadar biçimlenmiş olduğu söylenemez.

Tanilli, entelektüel gelişmesinde, ilk çizgiden üçün-
cüsüne doğru bir yol izler. Kemalist için Osmanlı, nere-
deyse Türkün tarihindeki bütün kötülüklerin kaynağıdır. 
Fransızcadan “Osmanlı İmparatorluğu Tarihi“ni çevirme-
si bu konuda önemli bir örnektir. (Acıdır ama gerçektir, 
yabancılar Osmanlı tarihini Türklerden daha iyi bilirler.) 
Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrı 
bir devlettir, ama, kendi öncelinin önemli bazı özellikle-
rini de –kimini isteyerek kimini zorunlu olarak- almıştır. 
Osmanlı’yı bilmeyen Cumhuriyet’i anlayamaz.

Kısa süre önce 6. ve son cildi “ 20. Yüzyıl: Yeni Bir 
Dünyanın Aranışında“ altbaşlığıyla yayınlanan “Yüzyıl-
ların Gerçeği ve Mirası“, kısaca insanlık tarihini anlatır. 
Tanilli’nin bu büyük yapıtındaki bazı değerlendirmelere 
katılmayabilirsiniz, ama solcusundan sağcısına kendini 
biraz olsun bilgili sayan herkesin baştan sona okuması 
gereken bir yapıttır bu. Biz, dünya tarihinin bir parçası-
yız ve ancak bütün zamanlarda ve bütün dünyaya bakıp, 
orada kendimizi görebildiğimiz oranda kendimizi anlaya-
bilir, dahası kendimizi yeniden kurabiliriz.

Sol, bu ülkeyi yeniden kurmaya adaysa ve bu aday-
lığın ciddiyetine en başta kendisi inanıyorsa, en başta –ne 
yazık ki halen çok az sayıda olan- kendi üreten insanını 
okumalıdır.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 88, 1999



222 - Yazından Seçmeler 2

Siyasi Yılmaz Güney 

Engin Erkiner

Yılmaz Güney’le hiç karşılaşmadım. Hatta O’nu 
uzaktan bile görmedim. İlk filmlerini hiç izlemedim. Çev-
remdeki insanlar gibi benim de Yılmaz Güney ile ilk tanış-
mam, dönemin Ankara Sinematek’inde oynatılan Umut 
filmiyle oldu. Bir süre sonra Güney, THKP-C davasından 
hapishaneye girdi. Tahliye olduktan sonra peşpeşe çevir-
diği filmlerden Arkadaş bana oldukça yapmacık göründü. 
Umutsuzlar’ı birkaç kez izledim. Ağıt, Acı’dan daha çok 
hoşuma gitti. Yumurtalık hakimini öldürmesi nedeniyle 
tutuklanmasına oldukça üzüldüğümü hatırlıyorum. Son-
raki yıllarda ise Yılmaz Güney benim için sanatçı olarak 
bilinen bir addı. Ne Türkiye’de iken çıkardığı Güney, ne 
de yurtdışında çıkardığı Mayıs dergilerini izlemedim. Po-
litikada çok ayrı kulvarlarda bulunuyorduk. Yılmaz Gü-
ney’in SSCB’yi “sosyal-emperyalist“ olarak tanımlaması, 
görüşlerinden -öğrenmek için bile olsa- uzak durmam 
için yeterliydi.

Yılmaz Güney’in üç ciltlik Siyasal Yazılar’ını (Mayıs 
Yayınları, Eylül 1985) daha sonra okudum. Hakkında ya-
zılmış anı yönü güçlü başka kitapları da okudum ve sev-
dim bu adamı. Kendisiyle verdiği büyük mücadele ve Tür-
kiye toplumunda bugüne kadar kimsenin birleştiremediği 
iki olguyu birarada tutabilmek için harcadığı yoğun çaba-
dan dolayı sevdim: Sanatçılık ve devrimci politikacılık.

Sanatçılık ve devrimci politikacılığı birleştirmek an-
lamında Güney’den önce Nazım Hikmet vardır. Ama ayrı 
dönemlerin koşulları da dikkate alınmak kaydıyla, Gü-
ney’in hemen her görüşten halk insanı üzerindeki etkisi, 
Nazım’inkine göre çok daha geniştir.
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Yılmaz Güney, benim için, öncelikle şu sözlerde an-
latımını bulur:

“… biz de kendi yarattığımız adama, bir süre son-
ra yabancılaşmak zorunda kaldık. Mesela ben kendi re-
simlerime falan bakıyorum da, şöyle bir duyguya kapılı-
yorum; bu adam başka bir adam, ben başka bir adamım 
diyorum.“

Kişinin bir dönemki kendisini yabancı görecek kadar 
değişmesi, Yılmaz Güney’in –politik görüşleri ne olursa 
olsun- gerçek bir devrimci olduğunu gösterir: O, yeni bir 
dünya yaratırken kendisini de yeniden yaratmıştır.

Bu yeniden yaratmanın bedeli, aynı şeyi yapabilen 
herkes için olduğu gibi, O’nun için de hapislik, ağır baskı-
larla karşılaşmak ve sürgün olmuştur.

Yılmaz Güney’in politik görüşlerini ve bunlarda gö-
rülen evrimi bu yazıda ele almayacağım. Şu kadarı söyle-
nebilir: Yılmaz Güney özgün bir düşünce adamı değildir. 
1980 öncesi ve hemen sonrasındaki yıllarda Türkiye so-
lunda kendisine en yakın görüşlere sahip olanlarla (“sos-
yal-emperyalizm“ tezini savunanlarla) belirgin ayrılıkları 
olmasına karşın, özgün denebilecek herhangi bir görüşe 
sahip değildir. Güney’in politik görüşlerinin en önem-
li özelliği, yapısında ilginç bir sentezi barındırmasıdir: 
1980’li yıllarda sosyal-emperyalizm düşüncesini savunan 
görüşlerin tümü aynı zamanda Türkiye’yi yarı-feodal bir 
ülke olarak değerlendirirdi. Güney’e göre ise Türkiye ka-
pitalist bir ülkedir ve Türkiye devriminin de sosyalist gö-
revleri agir basacaktır. Bu çok ilginç bir sentezdir. Güney. 
SSCB’ye bakışıyla bir gruplaşma içinde yer alırken, Türki-
ye ile ilgili görüşlerinde ise bambaşka bir yerdedir.

“Siyasi Yılmaz Güney“i incelerken, O’nun politik 
görüşlerine bu kadar az yer vermemizin asıl nedeni şu-
dur: Düşünceler değişebilir, değişmeyebilir de. 12 Eylül 
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1980’den sonra Türkiye devrimci hareketinde yaşananlar, 
devrimci politikada insan’ın ne kadar büyük bir öneme 
sahip olduğunu göstermiştir. Neler yaşanmadı ki: Türki-
ye’de ve Avrupa’da yeteneksizlik ve beceriksizlikleriyle 
herkesi hayretlere düşüren eski “örgüt yöneticileri“, ha-
pishanelerde  kaldıkları uzun yıllar boyunca önemli bir 
mücadele veren kişilerin dışarıya çıkınca (Türkiye’de ve 
Avrupa’da), ya bazen SHP’li bile olamamaları, ya da eski-
den inandıkları herşeyi bırakmaları; ya da bırakmıyormuş 
gibi görünüp, devrimciliği hemşeri çevrelerinde bir etkin-
lik aracı olarak kullanmaları…

Biraz dikkatli bakan bir göz; devrimcilik öncesi, dev-
rimcilik ve sonrasındaki insan’ın aslında pek az değiştiği-
ni görür. Düşünceler, politik tutumlar büyük değişmeler 
göstermiş, ama insan çok az değişmiştir.

“Siyasi Yılmaz Güney“in en önemli özelliği, siyasi-
leştikçe kendi içindeki sınıf mücadelesinin de keskinleş-
mesi, kendisini değiştirmek için büyük mücadele verme-
sidir.

1978 Haziran’ın da Güney dergisinde yayınlanan bir 
söyleşisinde şunları söylüyor:

“Derin eksiklerim ve zaaflaarım vardır. (…) Ben, Se-
limiye’de kendi gerçeğinin farkına varmış bir adamım.“ 
(1971 yılındaki tutukluluk günlerini kastediyor. (bn)

Aslında uzun olmasa, Yılmaz Güney’in  Siyasal Ya-
zılar’ının ilk kitabında yer alan “İnsan Bilinci Vestiyer De-
ğildir“ başlıklı enfes yazısını burada aynen aktarmak is-
terdim. Tüm yazıyı özetleyen bir bölümü alalım:

“Yaşamımız, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, 
sanatsal vb. ilişkilerimizin toplamıdır. Edindiğimiz görüş-
ler ilişkilerimizde hiçbir değişiklik, köklü hiçbir etkilenme 
yapmıyorsa, uzun bir süreç içerisinde bile olsa rengimizi 
değiştirmiyorsa, yeni görüşlerimiz eski görüşlerimizin te-
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melleri üzerinde biçimlenmiş ilişkilerimizi sarsmıyorsa, 
görüşler ve yeni bilgiler karşısında vestiyer rolü oynuyo-
ruz demektir. (…)“

Yazın’ın Haziran 1993 tarihli 55. sayısında, Türkiye 
insanında yaygın olarak bulunan bu özelliği “ideolojik ce-
ket“ olarak tanımlamıştım. Konu, kadına yaklaşımla ilgi-
liydi. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine giden ve oradaki 
insanları “soydaş“ olarak adlandıran Türkiyeli işadamları 
ile; bir sosyalist ülkeye gidip oradaki insanları “yoldaş“ 
olarak adlandıran Türkiyeli devrimciler arasında bu konu-
da herhangi bir fark yoktu: İkisi de cebindeki parayla ka-
dın satın alıyordu. Politik inançlar çok farklı, ama önemli 
bir konudaki insan özelliği aynıydi. Güney’in “vestiyer“ 
tanımı bu konuda daha uygundur: Edinilen yeni görüşle-
rin, yeni dünya görüşünün, eskisinin yanina asilmasi; ön-
ceki ilişkileri ve davranış tarzını etkilememesi (veya pek 
az etkilemesi); görüşlerin değişmesi ama görüş  değiştiren 
insanın değişmemesi…

Yılmaz Güney bunu görmüş ve kendi içinde, kendi-
siyle büyük bir kavgaya girmiştir. Gerçek siyasi’lik budur.

Yılmaz Güney bir “halk adamı“ydı. Devrimcilik, sa-
natçılık ve halk adamlığını birlikte tutabilmek için ne-
redeyse umutsuz denilebilecek bir çabaya girişmişti. 14 
Ocak 1978’de Kayseri cezaevinden yazdığı ve Güney’in 5. 
sayısında yayınlanan bir mektubunda şöyle diyor:

“Normal aylarda ortalama iki bin mektup alıyorum. 
Bayramlarda, yılbaşlarında bu sayı beş bine kadar çıkı-
yor.“

Her çeşit insan vardır mektup yazanlar arasında: 
Genç kızlar, kadınlar, erkekler; değişik politik görüşler-
den kişiler, hatta faşistler ve mektuplarına “Bismillahir-
rahmanirrahim“ diye başlayan dinciler… Güney; bir yan-
dan film çalışmalarını sürdürmek, öte yandan okuyup 
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kendisini geliştirmek; bir yandan koğuşundaki komünde 
ayrıcalıklı bir durumda görünmemek için üzerine düşen 
günlük görevleri yerine getirmek, öte yandan içeriye ve 
dışarıya yönelik devrimci politik amaçları doğrultusunda 
çaba göstermek ve bütün bunlara ek olarak kitle ilişkile-
rini sürdürmek durumundadır. Bu durumun insanı nasıl 
bir gerilime sokacağı rahatlıkla tahmin edilebilir.

“Şu anda cevap için bekleyen on bini aşkın mektup 
var“ diyor aynı mektubunda ve bir gününün nasıl geçtiği-
ni şöyle anlatıyor:

“Şimdi hesap edelim: Ortalama 6 saat uyuyorum 
günde. Üstelik uykuya da öylesine ihtiyacım var ki… Ama 
zamanım yok. Zaman kazanmak için uykudan çalmak 
zorundayım. İki saat spor. Bir buçuk saat de kahvaltı, öğle 
yemeği ve akşam yemeklerine ayıralım. Yemeklerden 
sonra onar dakika volta attığımızı düşün. Bir saatte TV iz-
lediğimizi kabul edelim, haberlerden başka birşey izlemi-
yorum. Bir de, Heidi çizgi filmini izliyorum. Çünkü oğlum 
onu çok seviyor. Ben de oğlumu çok seviyorum, hiç bir iş 
yapmadan 11 saat gitti mi? Kaldı 13 saat. Günlük gazete-
leri gözden geçirmek en azından bir buçuk saatimi alıyor. 
Günde en az bir saat dergilere ayırmak zorundayım. Gün-
lük mektupların okunması, bir kısmının cevaplanması 
iki saat tutuyor. Kaldı mı sekiz saat? Bu sekiz saat içinde 
düşüneceksin, okuyacaksın, arkadaşlarla günlük sorunla-
rını konuşacaksın, nöbetçi isen yemek yapıp bulaşık yıka-
yacaksın, temizlik yapacaksın. Açıkçası gün yetmiyor. Bir 
sonraki güne, üst üste yığılmış bir yığın işle giriyorsun ve 
bu birikimler günden güne çoğalıyor.“

Okurlarımızın çoğuna garip gelebilir, ama gerçektir. 
Hapishanede zaman, dışarıdakinden daha hızlı geçer. Yıl-
maz Güney bu yığılmayı ve onun kaçınılmaz olarak do-
ğurduğu büyük gerilimi hapishanede yaşıyor. 

Yılmaz Güney devrimci politikada ne oranda başa-
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rılı oldu? Çok yönlü bir kişi olan Güney’in siyasiliğini de 
birkaç yönden ele almak gerekir:

Devrimcilik; bir yönden de kendi kendisiyle müca-
deleye girmeyi bilmek ve yeni bir kişilik kazanmak ola-
rak ele alınırsa, Yılmaz Güney bu konuda oldukça başa-
rılıdir. Teorik olarak böyle bir mücadelenin gerekliliğini 
kabul etmekten de öteye, pratikte birçok alanda kendisi-
ni değiştirmeye çalışmıştır. (Bu konudaki çabalarının bir 
bölümünü bu sayımızda yer alan Engin Ayça ile yaptığı 
söyleşiden öğrenebilirsiniz). Aynı mücadeleyi, sayıca faz-
la olmasalar da, başka insanlar da vermişlerdir. Güney’i 
ayıran ve kendisiyle mücadelesini daha önemli yapan şu-
dur. Güney dergisinin 8. sayısında, Kayseri cezaevindey-
ken kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle diyor:

“Şu gün bana duyulan yakınlığın ve bağlılığın içeri-
ği, bütün unsurları kapsayacak biçimde, tam anlamıyla 
devrimci olmayabilir; değildir de… fakat bu içerik ezilen 
halkımızın özelliklerini taşır, en azından devrimcileştiril-
meye hazır bir içeriktir, devrimcileştirilmeye ve geliştiril-
meye en uygun bir içeriktir. İşte bu nedenlerden ötürü, 
kendimi, bana yakınlık duyan milyonların konumunu da 
hesaba katarak arındırmaya ve yeniden inşa etmeye ça-
balıyorum.“

Yılmaz Güney hangi konumda ve ne kadar meşgul 
olursa olsun, kendisini filmlerinden tanıyan ve bağlanan 
insanlarla bağlantısını kesmemeye çalıştı. Yazarak, ko-
nuşarak ama özellikle filmlerinin içeriğini değiştirip, yeni 
tiplerle yeni konulari işleyerek onları değiştirmeye çalıştı.

Mutlaka etkili de oldu. Ne oranda, bunu tam olarak 
bilmek olanaksızdır. Bazı insanlar Yılmaz Güney’in çeşitli 
alanlardaki çabalarının etkisiyle sol düşünceye daha açık 
hale gelmiş ve hatta şu veya bu devrimci örgüte katılmış 
olabilirler. Bu işin bir yanıdır.
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Öteki yanı şudur: Unutmamak gerekir ki, Yılmaz 
Güney herhangi bir örgütün değil, kendi örgütünün bir 
“kadro“suydu. Türkiye’de Güney, yurtdışında Mayıs adıy-
la yayınlanan dergiler ve bunların çevresindeki faaliyet, 
bu örgütün kendisini oluşturuyordu. Güney’in kendi ör-
gütünü kurmaya çalışması doğaldır. Başka hangi örgüte 
girerse girsin, kitle bağlarının ve popülerliğinin azalaca-
ğını biliyordu. Hele de o yıllarda devrimci soldaki keskin 
kutuplaşma, öteki tüm örgütlerin Güney’e düşmanca yö-
nelmelerine neden olacaktı.

Kendi örgütünü kurma çabasında popülerliğinin 
de etkisi olabilir. Şöyle veya böyle taraftarlarının sayısı, 
Türkiye solunun en kalabalık örgütünden daha fazlaydı. 
(Aslında bu konuda pek emin değilim. Devrimci mücade-
lenin en etkili biçimde ancak bir örgütle yürütülebileceği-
ni bilen Güney, o sırada başka bir örgüte de katılamaya-
cağından dolayı, kendi örgütünü oluşturmak zorundaydı, 
diye de düşünülebilir. Kendine ait bir örgüt kurmak ve 
Türkiye devrimci hareketinin birliğini savunmak, bu ko-
nuda birçok kişi tarafından uygulanmış tipik bir taktikdir. 
Yılmaz Güney’in, o yılların devrimci hareketi içinde böyle 
davranmakta haklı nedenleri vardır).

Siyasiliği, örgütlü mücadelede gösterilen başarı ola-
rak ele alırsak, Yılmaz Güney bu konuda çok başarısız-
dır. Türkiye’de ve Avrupa’daki iki kez örgüt kurma çabası 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlık öylesine bü-
yüktür ki, Güney ve Mayıs, Türkiye devrimci hareketinde 
ne örgüt ve ne de dergiler olarak iz bile bırakamamışlardır. 
“Yılmaz abi“lerine hayran olan binlerce insan, ne örgüte 
katılmış ve ne de ona dışarıdan önemli denilebilecek bir 
destek sağlamıştır. Örgütün düzenli bir yönetici kadroyu 
(kısa dönemler dışında) oluşturabildiği bile söylenemez. 
Ve bu örgüt, diğer sol örgütler tarafından, politik mücade-
lede birlik yapılabilecek muhataplardan bir tanesi olarak 
da görülmemiştir. Güney’in örgütüne diğerleri tarafından 
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yaklaşım faydacılık temelinde olmuştur.

Yılmaz Güney’in örgüt kurma deneyimi hakkında, 
M. Şehmus Güzel’in “İnsan Yılmaz Güney“ kitabında ta-
nıklıklara dayanan ayrıntılı bilgi vardır. Buradan öğrendi-
ğimize göre, ki pratikte de aynısı görülüyordu, örgüt ça-
lışması Güney Filmin çalışmalarının önüne geçememişti. 
Güney’in çevresindeki kadro sürekli değişiyordu. Kitabın 
244. sayfasında yeralan Ali Bucak’ın değerlendirmesi ise 
aslında tüm söyleneceklerin özetidir:

“Koşullar elverişli değildi: Hapishanedeydi, kısa sü-
reli özgürlük anlamında ise film çevirdi, örgüt kurma iş-
leriyle fazla uğraşamadı, sonra yeniden mahkum oldu ve 
70’lerdeki ikinci hapislik döneminde örgüt kurma işine 
esaslı bir biçimde girişti. Ama o sırada ideolojik çerçevesi 
ve yapısı çok güçlü örgütler vardı. Yılmaz Güney’in hitap 
etmek istediği alan boş değildi yani. Birçok güçlü grup ve 
birçok da küçük grup vardı. Ve dahası bütün güçlü grup-
lar Yılmaz Güney’in gelip kendileriyle çalışmasını istiyor-
du. Oysa Güney, bağımsız bir örgüt oluşturma yanlısıydı. 
Böyle bir örgüt kurmak istemesinin nedenlerini hâlâ an-
lamış değilim. Her neyse, Güney bu arzusunun sıkıntısını 
çekti. Hep ‚’Benim siyasi olmaya, siyasi bir örgüt kurmaya 
hakkım yok mu? Niye diğer örgütler buna engel oluyor?’ 
diye soruyordu.“

Kitabın 247. sayfasında, Güney’i yakından tanıyan-
lardan birisi olan Yılmaz Sağlıkçı’nın ifadesine göre, “Ben 
devrimin Maksim Gorki’si de olurum, Lenin’i de olurum“ 
diyordu Yılmaz.

Bu duygunun, ülkemizdeki birçok seyin oturmamış-
lığı ve geri kalmışlığı içinde çok kimsede görülen bir duy-
gu olduğunu belirtmek gerekir. İddialı olmak iyidir, yeter 
ki o iddiaya uygun donanıma sahip olunsun. Bir konunun 
yüzde yirmisini bilmenin o konuda “uzman“ görünmek 
için yeterli olduğu bir ülkede, girdiği her alanda (oyuncu-
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lukta, yönetmenlikte, edebiyatta, kitle ilişkilerine) başa-
rılı olmuş Güney’in, ardından devrimci politikada böyle 
düşünmesinde şaşılacak yan yoktur. Siyasal Yazılar’ında 
referans verdiği kitaplara bakıldığında Güney’in ortalama 
bir militandan ancak biraz daha fazla okumuş olduğu gö-
rülebilir. Güney, tanıdığı sol örgüt önderlerini değerlendi-
riyordu kuşkusuz. Onlar kendisinden çok daha bilgili de-
ğillerdi. Güney’in kitle ilişkileri de genişti. O halde neden 
“Türkiye devriminin Lenin’i olmasındı?“

Doğal olarak olamadı. Herşeyden önce tüm zamanı-
nı politikaya ayıramıyordu, ayıramazdı. Ve dahası; sine-
mada Güney, kimsenin olmadığı boş bir alanı doldurmuş-
tu. Politikada ise alan boş değildi.

Yılmaz Güney, yurtdışında, hayatının son yıllarında, 
Türkiye solunun örgütlü ve örgütsüz devrimcileriyle daha 
fazla birlikte çalışmak olanağı bulmuştur. Ve büyük hayal 
kırıklığına uğramıştır. “Ben devrimcileri böyle bilmiyor-
dum“ cümlesi O’ndaki büyük hayal kırıklığını ifadelen-
dirmek için yeterlidir. Güney; büyük hayat tecrübesine, 
grupçuluğun devrimcilerin neredeyse “ruhuna işlemiş“ 
olduğunu bilmesine karşın, onların “dar anlamda politi-
ka yapmanın“ dışında ne kadar yetersiz olduklarını ancak 
acı bir deneyle öğrenebilmiştir. Örgütlü siyaset, başarısız 
olduğu tek alandır.  

    

Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 62, Eylül 1994 
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Politik Mülteciliğin Kısa Tarihi: 1980-2000

Engin Erkiner

Bu yazı düşünülen geniş bir çalışmanın oldukça kısa 
–ve sistemli olmayan- bir özetidir. Böyle bir çalışmanın 
ağırlıkla yöntem ve içeriği üzerinde durulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde politik mültecilik 12 
Eylül 1980 sonrasında başlamadı. Cumhuriyet tarihin-
de tek tük sürgüne giden muhaliflerin yanı sıra, 12 Mart 
1971 darbesinden sonra da sol görüşlü insanlardan bazı-
ları ülke dışına çıkmak zorunda kaldılar. 1977-80 arasın-
da ise Türkiye’de baskıların, politik cinayetlerin, Maraş ve 
Çorum olayları gibi büyük çatışma ve saldırıların arttığı 
dönemde, politik göçte de belirgin bir artış görüldü. 12 Ey-
lül 1980 sonrasındaki yaklaşık üç yıl ise, cumhuriyet tari-
hinin önceki dönemleriyle karşılaştırılmayacak düzeyde 
politik göçe sahne oldu. Bu göç her tarafaydı; kimisi önce 
Suriye ya da Yunanistan’a çıktı, genellikle orada bir süre 
kaldıktan sonra Avrupa’ya geçti. Bazıları doğrudan Avru-
pa’ya geldiler. 1981-1983 yılları arasında büyük çoğunluğu 
sol görüşlü olan 30 bin kişinin politik göçmen olduğu tah-
min ediliyor. Gidilen ülkeler –ara duraklarla birlikte- son 
derece çeşitliydi; politik göçmenler Kanada’dan Avustral-
ya’ya kadar geniş bir coğrafyaya, Türkiye’den daha önce 
çalışmak için gelmiş insanların olduğu bütün ülkelere ya-
yıldılar.

1977-80 arasında Türkiye’den politik göçün yanısıra, 
“politik görünümlü“ insanların da ülke dışına gittiği bili-
niyor. Özellikle Avrupa ülkeleri Türkiye’den işçi alımını 
durdurduktan, bu ülkelere çalışmak ve para kazanmak 
için gitmek isteyenlerin “politik göçmen“ görünümüne 
girip iltica başvurusu yapmaktan başka çaresi yoktu. Bu 
nedenle kim gerçek politik göçmendir, kim değildir konu-
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sunda bir ayrıma gitmek oldukça zordur. Ülkedeki eko-
nomik koşulların sürekli kötüleşmesi, yüksek işsizlik ve 
gelecekten umutsuzluk nedeniyle, bu tür göç sonraki yıl-
larda da sürdü. Türkiye’den en fazla “politik göç“ alan Al-
manya’da iltica başvurularının ülkelere göre dağılımında 
Türkiye’nin yeri yıllarca birincilikle üçüncülük (Doğu Av-
rupa’daki çözülme ve Yugoslavya savaşı göçmenleri ne-
deniyle) arasında değişti. Önceki yıllarda az olan Kürtler, 
özellikle 1995 sonrasında gelenlerin çoğunluğunu oluş-
turdular.

Buradan, “Türkiyeli politik göçmen kimdir?“ sorusu-
nun kesin sayılarla yanıtlanması mümkün olmayan bir 
soru olduğu ortaya çıkıyor. “Türkiye’de politik nedenler-
le aranan insanlar“ tanımı eksiktir; çünkü çok sayıda in-
san aranmamasına karşın, yaşadığı bölgede can güvenliği 
tehlikede olduğu ve başka bölgeye de yerleşme olanağı 
olmadığı için ülke dışına çıkmak zorunda kalmıştır. Bun-
ların da politik mülteciliğin kapsamında değerlendirilme-
leri gerekir. Bir başka zorluk, sayılardaki değişkenliktir. 12 
Eylül darbesinden sonraki birkaç yıl içinde okul kavgası 
nedeniyle arananlar bile, yakalandıklarında ağır işkence-
yi ve bir yil kadar tutuklu kalmayi göze almak zorunday-
dılar. Sonraki yıllarda bu tür kavgalar hem çoğaldığından 
hem de ülke 1984 sonrasında artan oranda düşük yoğun-
luklu savaş ortamına girdiğinden önemsenmez oldular; 
dosyalar kapandı, açılmış davalar düştü. Politik mülteci 
statüsünde olanların bu konumu da ortadan kalktı. Bun-
ları sayısal olarak saptamak olanaksız denilebilecek ka-
dar zordur.

“Politik mültecilik hakkını elde etmiş olanlar politik 
mültecidir“ gibi bir saptama yapılamaz. Böyle bir saptama 
–birkaç nedenle- ancak bu konudaki mekanizmanın nasıl 
işlediğini bilmeyenlerin işi olabilir.

Birincisi; bazı gerçek politik mülteciler bu hakkı elde 
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etmekte ciddi sorunlarla karşılaşmış, bu statüde olanla-
ra verilen pasaportu alamamış ve ancak evlenme yoluyla 
gittikleri ülkede kalma hakkını elde edebilmişlerdir. Buna 
karşılık, “politik mültecilik“le hattâ “politik“ bir insan ol-
makla bile ilgisi olmayan çok sayıda kişi, çeşitli ülkeler-
de gerek uygun “belge“ bulabildiklerinden gerekse de il-
gili ülkenin o yıllardaki işgücü ihtiyacı nedeniyle “politik 
mülteci“ olma hakkını elde etmişlerdir. Bunların sayısal 
kesin bir ayrımını yapmak mümkün değildir.

İkincisi; gerek küçük davaların düşmesi ve gerekse 
de 1991’de çıkan İnfaz Yasası nedeniyle Türkiye’de aran-
ma durumları sona erenlerin bir bölümü, iltica pasapor-
tunu T.C. pasaportuna çevirerek geldikleri ülkede kalma-
yı sürdürmüşler, bir bölümü ise artık “politik mülteci“ 
olmamalarına karşın, eski statülerinde kalmayı tercih 
etmişlerdir.

Buradan sol ve sağ’la ilgili bir başka zorluğa geçebili-
riz. MHP’li “politik mülteciler“ de vardır; ama bunlar, -sağ 
politik mültecilik kabul edilmediği için- MHP’li olarak de-
ğil de, Türkiye’de yaşadıkları bölgede etkinliği olan sol bir 
örgüt adına “politik iltica“ başvurusunda bulunmuşlardır. 
Hatta PKK adına iltica başvurusunda bulunan köy koru-
cuları bile vardır.

Üçüncüsü; “politik“ olmadığı gibi yoksulluk nedeniy-
le değil de, başka nedenlerle Türkiye’den ayrılmış ve “po-
litik mültecilik“ hakkını elde etmiş insanlar vardır. Evini, 
tarlasını ya da dükkanını satarak Avrupa’ya gelen, zengin 
ya da orta halli olmasalar bile yoksul sayılamaycak olan 
bu insanların geliş gerekçesi genellikle “Bu ülkenin gele-
ceği yok, burada yaşanmaz“ şeklindedir.

Dördüncüsü; köylerinin boşaltılması nedeniyle yıl-
lardır yaşadığı bölgeden uzaklaşmak zorunda kalmış, 
önce büyük kentlere gitmiş, ama orada da yaşayamamış; 
sonunda çoğunluğu Batı Avrupa’da olan dış ülkelerdeki 



234 - Yazından Seçmeler 2

hemşeri ya da akrabalarının yanına gelmiş, orada kala-
bilmek için de “politik iltica“ başvurusunda bulunmuş, 
“politik“ olmakla ilgisi bulunmayan çok sayıda Kürt var-
dır. Bunların “politikliği“, önceki yıllarda çok sayıda Türk 
insanında da görüldüğü gibi, çift çizgili mavi iltica pasa-
portunu ceplerine koyuncaya kadardır. Avrupa’da uyuş-
turucu kaçakçılığıyla uğraşan çok sayıda Türk ve Kürt’ün 
iltica pasaportu vardır.

Türkiyeli politik göçmenlerin tarihinin incelenme-
sindeki bir başka zorluk, ülkelere göre farklı gelişimdir. 
İlk yılları hemen herkes için aynı olmakla birlikte, zaman 
içinde yaşanılan ülkeler arasındaki farklılıklar nedeniyle 
politik göçmenlerin etkileşimi de farklı olmaktadır. Ör-
neklemek gerekirse; Fransa’da Türkiyeli politik göçmen-
lerin çoğunluğunun bulunduğu Paris, politik göçmenler 
için inanılmaz düzeyde çözücü bir etkiye sahipken, diğer 
ülkelerde kısa sürede tanınamayacak duruma gelmek az 
rastlanan bir durumdur. Bir başka örnek, İsviçre ile Al-
manya arasındaki farklılıktır. İsviçre’ye işçi olarak ge-
lenlerle mülteciler arasında –onlar artık işçi olsalar bile- 
belirgin bir kopukluk varken, Almanya’da aynı durum 
sözkonusu değildir. Bu farklılık, ikinci kesimin daha az 
kendi içine kapanmasını ve daha fazla dışa açık olmasını 
getirmekte; bu farklılık da, ilk yıllarda olmasa bile sonraki 
dönemde gelişme konusunda belirgin farklılıkların ortaya 
çıkmasının önemli nedenlerinden birisi olmaktadır.

Türkiyeli politik göçmenlerin tarihi incelenirken dik-
kat edilmesi gereken bir başka olgu da, değişik kesimler 
arasındaki farklılıktır. 1980 sonrasında Türkiyeli sol ha-
reketindeki örgüt yöneticilerinin büyük bölümü Avrupa 
ülkelerine geldi. Yöneticiler, kadrolar ve taraftarlar genel-
likle oldukça farklı gelişme çizgileri izlediler. Tarihsel bir 
incelemede bu kesimler arasındaki farklılıkların dikkate 
alınması gerekir.
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Buraya kadar anlatılanlardan çıkan sonuç, böylesi 
bir tarihin çok sayıda özneye sahip ve geniş alana yayıl-
mış bir özellik taşımasıdır. Diğer ülkelerdeki politik göç-
menlik tarihinde böylesine bir olguya rastlamak oldukça 
zordur; farklılık tarihsel incelemede değişik yöntemlerin 
kullanılmasını zorunlu kılar.

Türkiyeli politik göçmenlerin tarihinde sayılarla uğ-
raşmamak gerekir. Dışarıdan bakıldığında politik göçmen 
gibi görünen, gerçekte ise politika dışı insanlardan sağcı-
ları da barındıran bu geniş kitle içinde, hangi grubun kaç 
kişi olduğunu ortaya çıkarmak neredeyse mümkün de-
ğildir. Bu karmaşanın temel nedeni, Türkiyeli politik göç-
menlerin önemli bir özelliğini de oluşturan asıl neden; bu 
insanların göçmenliğin tipik sıkıntılarıyla oldukça az kar-
şılaşmış olmalarıdır. Politik göçmen gittiği ülkede yalnız 
kalır, herşey onun için sorun olur ve bu nedenle büyük sı-
kıntı içine düşer. Türkiyeliler ise, kendi ülkelerinden baş-
ka bir ülkeye değil, o ülkede yaşayan Türkiyeliler arasına 
geldiler. Bu nedenle politik göçmenliğin tipik sıkıntılarıyla 
oldukça az karşılaştılar. Birçok insan, Türkiye’de değil de 
başka bir ülkede yaşadığını, olayların hızı durulduktan, 
gelişinin ardından en az birkaç yıl geçtikten sonra farket-
meye başladı. Türkiyeli politik göçmenlerin yıllardan beri 
içinde yaşadıkları bir toplumda bu kadar az ilgilenmele-
ri, ya da bu ilginin en fazla o ülkedeki Türkiyeli kitlenin 
göçmenlik sorunlarıyla ilgilenmeleri çerçevesinde kalma-
sının ana nedeni burada yatmaktadır. Bu durum onları 
bambaşka bir kültürün içine gelmiş olmanın şokundan 
belirli oranda korurken, 1990 sonrasında –Türkiye’de ve 
Avrupa’daki- Türkiyeli insanın ileri boyutlara varan çü-
rümesine de özellikle açık hale getirmiştir. Buradan çıkan 
sonuç; politik göçmenler ayrı özelliklere sahip olmalarına 
karşın, tarihlerinin, bulundukları ülkedeki Türkiyeli göç-
men kitlesinin tarihinden ayrı olarak ele alınamayaca-
ğıdır. Avrupa ülkelerindeki Türkiyeli göçmenlerin tarihi 
içinde, politik göçmenlerin tarihi alt bir bölüm oluşturur. 
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Ayrı bir politik göçmenlik tarihi, ancak henüz hiçbir şeyin 
yerine oturmadığı ilk yıllar için mümkündür.

Avrupa ülkelerindeki Türkiyeli politik mültecilerin 
1980-2000 yılları arasındaki tarihi kabaca dörde ayrılabilir:

Birinci dönem, 1980-83 yıllarını kapsar. Türkiye-
li politik göçmenler büyük sayılar halinde geldiler ve ilk 
yerleşmelerini tamamladılar. O yıllarda kimse uzun süre 
Avrupa ülkelerinde kalmak zorunda kalacağını düşün-
müyordu. 12 Eylül darbesi, 12 Mart 1971 darbesinin daha 
ağırı olarak düşünülüyor ve birkaç yıl sonra gevşeyeceği-
ne inanılıyordu. Bu nedenle birçok kişi ne dil öğrenmeye 
ne de doğru dürüst yerleşmeye yöneldi. Önce 1982 Ana-
yasası’nın onaylanması, ardından da ülkede “demokrasi“ 
olduğu iddia edilen bir rejime geçilmesi –ama pek bir şe-
yin değişmemesi- çok sayıda insanın erken dönüş umut-
larını terketmesine neden oldu. Politik göçmenlik gerçek 
anlamda 1984’ten itibaren başladı.

İkinci evre, 1984-1989 yılları arasını kapsar. Avrupa 
ülkelerinde –özellikle Türkiyelilerin yüzde 70’inin bulun-
duğu Almanya’da- politik ortam son derece hareketlidir. 
Özellikle ABD füzelerinin Avrupa’ya yerleştirilmesine kar-
şı barış eylemleri yüzbinlerce kişiyi bir araya toplamakta-
dır. Aynı yıllarda Türkiye de oldukça hareketlidir. Türkiye 
sol hareketi, 12 Eylül’ün ardından yediği ağır darbelerden 
sonra toparlanmakta, yavaş da olsa yeniden yükselmek-
tedir. Türkiye’de özellikle işçi eylemleri gündemdedir. 
Bunların politik mülteciler tarafından coşku ile izlendiği-
ni özellikle belirtmek gerekir. Avrupa ülkelerindeki ilerici 
işçi sendikalarıyla birlikte dayanışma eylemleri örgütle-
mek, para toplayıp göndermek, yayınlarda eylemlerden 
övgüyle söz etmek hemen herkesin yaptığı faaliyetlerdir. 
Bu dönem, Türkiyeli politik göçmenler için en parlak yıl-
lardır denilebilir. Bir daha iki taraflı bir hareketliliği gör-
meyecekler, Türkiye’den kolay kolay iyi haberler alama-
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yacaklardır.

Üçüncü dönem, 1990-1994 yılları arasını kapsar. 
Bunlara çöküş yılları demek belki daha doğru olur. Berlin 
Duvarı’nın 1989 sonlarında yıkılmasından bir süre son-
ra SSCB’nin dağılması ülkede ve dışarıdaki Türkiye solu 
üzerinde yıkıcı bir etki yaptı. (Hangi ülkede yapmadı ki?) 
Almanya, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin yıkıl-
ması nedeniyle bu yıkılıştan en fazla etkilenen ülkeydi. 
Avrupa’daki Türkiyeli politik göçmenlerin çoğunluğu bu 
ülkedeydi ve Türkiye’deki sarsıntıyla birlikte çöküşten 
fazlasıyla etkilendiler. Bu yıllar, 20 yıllık tarihteki en kötü 
yıllardır denilebilir.

Son dönem, 1995-2000 yıllarını kapsar. Çok kişi kay-
bolup gitmiş, geride az sayıda insan kalmıştır. Bunların 
bir bölümü yıllardan beri yükselen Kürt hareketiyle bir-
liktedir; ne var ki, bu hareketin de 1999’dan başlayarak 
ciddi bir gerilemeye girmesi sonucu, kalan insanların po-
litik yaşamında da yükselen bir şey kalmamıştır denilebi-
lir. Kürt solcularını yoğun biçimde etkileyen bu gerileme, 
aynı etkiyi Türk solcularında göstermedi. O güne kadar 
çok şey yaşamış bu insanlar politik yönelimleriyle birey-
sel tercihlerini birleştirebildikleri oranda sağlam bir yapı-
ya sahiptiler. Tek kişi de kalsalar, sosyalisttiler!

Türkiyeli politik mültecilerin yakın tarihinde “mül-
teci hayalleri“ üzerinde de durmak gerekir. Gerçekte ge-
lişmiş bir hayal dünyası tüm mülteci ve göçmenlerde 
vardır. Gelinen ve artan oranda zorluklarla karşılaşılan 
ülke “kötü“, geride bırakılan “anayurt“ ise “iyi“dir. Avrupa 
ülkelerindeki Türkiyeli politik göçmenler için bu hayalin 
büründüğü biçim, “Türkiye’de mücadele var, Avrupa ise 
çürütüyor“ şeklindedir. 1980 öncesinin hızlı solcularının 
Avrupa’da tanınamayacak kadar değişmeleri; sarhoşluk, 
umutsuzluk ve herşeye inançsızlık dışında özelliklerinin 
kalmaması; herşeyi eleştirmeleri ve reddetmeleri ama 
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herhangi bir düşünceyi de savunmamaları, giderek bı-
rakalım solculuğu insanlıktan da uzaklaşmaları, sürekli 
olarak “Avrupa’nın çürütücü özelliği“ ile açıklanmıştır.

Bu gerçektir; hayal olan, çürümeyi Avrupa’ya özgü 
sanmaktır.

Politik mülteci olmayan ama sol görüşlü bazı kişiler, 
haklarında açık takibat olmamasına karşın, ancak 141. 
ve 142. maddelerle “yurtdışında Türkiye aleyhine faali-
yet göstermek“le ilgili 140. madde yürürlükten kalktıktan 
sonra Türkiye’ye gittiler. Birçok yürüyüş ve toplantıya 
katılmışlar, belki de bu nedenle fişlenmişlerdi. Onun için 
özellikle 5 yıl ceza öngören 140. maddenin kalkmasını 
beklediler.

Bu insanlar döndüklerinde neredeyse şok geçiriyor-
lardı. Yıllarca kafalarında şekillenmiş Türkiye’den –daha 
doğrusu oradaki sol hareketten- oldukça farklı şeyler gör-
müşlerdi. Avrupa çürütüyordu, ama Türkiye de ondan 
hiç geri kalmıyordu. Bu çürüme Avrupa’da oldukça açıktı. 
Türkiye’de ise geçim derdi ve keskin sözcüklerin arkası-
na gizlenmişti. Yıllar sonra Türkiye’ye yaz tatilinde kısa 
süreliğine gidip dönen bir bölüm insan, yaşadıkları büyük 
hayal kırıklığının ardından herşeyi bıraktılar. Bırakma-
yanların ise aktivitelerinde ciddi bir düşme görüldü.

 Mültecilik her zaman bir trajediyi barındırır. Tür-
kiyeli politik göçmenler bir yandan yabanci bir ülkede 
oldukça tanıdık bir kitlenin içine geldiklerinden şanslıy-
dılar; diğer yandan ise, tarihteki büyük bir çöküşü ülke-
lerinden uzakta yaşadıkları için şanssız. Kişisel olarak ta-
nıdığım bazı insanların şansızlıkları daha da kötü oldu. 
Yıllarca Türkiye’deki yoldaşlarının isteklerini maddi ve 
manevi olarak yerine getirmeye çalıştılar. Gerçekte çalış-
kan insanlardı, ama o kadar yogundular ki, biraz bile dil 
öğrenemediler, yaşamlarını biraz olsun yoluna koyama-
dılar. 1990 sonrasında Türkiye’deki örgütlerinin sadece 
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ismen kaldığını, fiiliyatta yokolmanın eşiğine geldiğini 
öğrendiler, ardından neredeyse çöktüler. Yıllarca çevre-
lerindeki otoritelerini ülkedeki filanca örgütün temsilcisi 
olmaktan almışlar, yaşadıkları ülkeye yönelik hiçbir şeyle 
uğraşmamışlardı. Onları hayata bağlayan tek şey de orta-
dan kalkmıştı ve göçmenliğe 15-20 yıl geriden başlamak 
da oldukça zordu.

Türkiyeli politik göçmenlerin bir başka önemli şan-
sızlığı da, kendi içine kapalı, başka olguları anlamakla 
ciddi olarak sorunları olan sol bir hareketin insanları ol-
malarıdır. Türkiye’dekiler Avrupa’dakilerin hiçbir şeyi-
ni anlamadılar, anlamaya çalışmadılar. (Avrupa’dakiler 
Türkiye’de olsalardı, onlar da büyük oranda aynı şekilde 
davranırlardı.) Durum giderek bir sağırlar diyaloğuna dö-
nüştü ve öyle bir noktaya ulaşıldı ki, artık konuşmanın da 
anlamı kalmamıştı.

Sayıları çok olmamakla birlikte Avrupa’da halen sol 
teori ve pratikte kalabilen az sayıda insan, Türkiye’deki-
lerle ilişkilerinden ciddi dersler çıkardılar. Aynı şeyi ora-
dakilerin yaptığını söylemek oldukça zor görünüyor. Bazı 
tutumlar şiddetli tepkiyle karşılaştığından terkedildi; ger-
çekte ne olduğu anlaşılmadığı için uygun bir ortamda ye-
niden ortaya çıkacaklardır.

Türkiyeli politik mültecilerin son 20 yıllık tarihi, ka-
çınılmaz olarak bir hesaplaşmanın da tarihi olmak zorun-
dadır.

Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 92, 2000
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Bir Ölümün Ardından…

Annem Nezahat Erkiner (Çilak) 22 Şubat 2007’de 83 
yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süreden beri önemli 
rahatsızlıkları vardı. Uyurken öldü, güzel öldü.

Türkiye’de okuma yazma bilen kadının bile az bu-
lunduğu 1940’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi’ni bitirmiş-
ti. Tarih öğretmeniydi. Ailesiyle olan çelişkisi O’nu Milli 
Eğitim Bakanlığı’ndan İstanbul dışında bir kente tayini-
ni istemeye ve Adana’ya gitmeye itecekti. 1924 doğumlu 
olarak neredeyse Cumhuriyet ile yaşıttı. Ailesinin maddi 
durumu iyiydi ve Cumhuriyet’in ılk yıllarının atmosferi 
özellikle büyük kentlerdeki olanakları uygun olan ailele-
rin kızlarının okumalarını teşvik ediyordu. Hem annem 
hem de ondan küçük olan teyzem (1996’da hayata göz-
lerini yumacaktı) üniversite bitirdiler. İkisi de öğretmen 
oldu.

Annem cumhuriyet kadınının önemli özelliklerini 
taşır. Allah’a inanır ama dincilerden nefret eder, okumuş 
insanları sever ve doğrunun ne olduğunu sadece kendi-
sinin bildiğine inanan bir insan olarak oldukça otoriter 
yanlara da sahiptir.

Nezahat Erkiner Yazın’ın yıllardan beri sadık bir iz-
leyicisiydi. Derginin çıkması geciktiği zaman sorar, nere-
de basılıyor, kaça basılıyor, postada sorun oluyor mu gibi 
ayrıntılarla ilgilenirdi. 2000’li yıllarda Almanya’da ekono-
mik kriz koşullarında, “Bu dergi yaşamalı“ diyerek Yazın’a 
yıllarca maddi katkı yaparak düzenli çıkmasını sağladı. 

Hayatının sona ermesi de Yazın’ın 25. yılına rastladı.

Rahat uyusun…

Engin Erkiner



Yazından Seçmeler 2 - 241 


