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Emperyalist merkezlerden başlaya-
rak yayılan dünya ekonomik kriziyle 
Türk faşist rejiminin krizinin üst üste 
binmesi düzeni istikrarsızlaştırırken, 
emekçi, ezilen sınıfların mücadele ve 
direnişleri Batı’da bir halk ayaklanma-
sının olanaklarını ne ölçüde barındı-
rıyor? Bu yazıda bu sorunun yanıtını 
irdeleyeceğiz. 

Kitle eylemlerinde genel bir artışın 
yanı sıra, özellikle yasa dışı eylem bi-
çimlerinin öne çıkışı, bir halk ayak-
lanmasının olasılıklarına işaret eden 
temel bir veri olur. Yasa dışı olanın 
meşrulaşması, kitlelerin yasaları fiilen 
çiğneyen eylemlerinin belli bir yaygın-
lık ve süreklilik kazanması, kitlelerin 
düzen dışına doğru kayışının bir belir-
tisidir. Böylece, halk kitleleri yürürlük-
teki yasaları aşarlar, egemenleri kendi 
belirledikleri eylem hukukuna uymaya 
zorlarlar.

Son iki yılın sınıf mücadelesinin veri-
leri, bilimsel bir titizlikle ve soğukkan-

lılıkla incelendiğinde, kitle eylemlerin-
de yasa dışı yönün, fiilen yasaları aşan 
ve yasalara rağmen gerçekleşen yönün, 
sınırlı ve tereddütlü de olsa gelişmek-
te olduğu saptanabilir. 1 Mayıslarda 
Taksim, devletin açık yasağına rağ-
men geniş kitlelerce zorlandı, devletin 
Taksim yasağı politikası önemli ölçüde 
zayıflatıldı. Yasal telekom grevinin için-
de, sermayenin üretimi parçalayarak 
uyguladığı sınıf zoruna karşı işçilerin 
iletişim kablolarını kesme (sabotaj) ey-
lemleri gerçekleşti. Tuzla tersanelerin-
de yasalara rağmen, iki kez fiili grev 
gerçekleştirildi. Türk ekonomisinde 
kriz baş gösterdiğinden bu yana, irili 
ufaklı sayısız işletmede işçiler işyeri iş-
galleri gerçekleştirdi, özel mülkiyet hu-
kukunu kitle zoruyla çiğnedi. Tezcan 
Galvaniz fabrikasında işten atılan işçi-
ler, D-100 otoyolunu keserek Gebze’ye 
yürüdü, fabrikayı işgal etti. Fabrika iş-
galleri, Dostel Makine, Prysmian, Sin-
ter gibi ağır sanayi işletmelerinde de, 

Halk ayaklanmasının olasılıkları
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Key Tekstil, Selga Tekstil gibi hafif sa-
nayi işletmelerinde görülmeye, giderek 
yaygınlaşmaya başladı. Selga Tekstil 
işçileri, polis saldırısı karşısında işye-
rini boşaltmayıp barikatlarla direnerek 
nitelik bir sınırı aştılar. Brisa’da işten 
atmalar işgalle yanıtlandı. Ankara Üni-
versitesi yemekhanesinde öğrenci-işçi 
ortak eylemi olarak gelişen yemekhane 
işgali de bu eylem biçiminin başka bir 
örneğiydi. 

Ankara’da geçtiğimiz yaz, susuzluğa 
mahkum edilen yoksullar su tankerle-
rine el koydu. Mahallelerde halk sağ-
lığını tehdit eden baz istasyonlarının 
kaldırılması için yol kesme eylemleri, 
hatta bilfiil istasyonları tahrip etme 
gibi eylem biçimleri görüldü.

Bu yasa dışı eylem biçimleri, barış-
çıl/yasal biçimleri içeren daha geniş 
bir yelpazenin içinde yükselmekte ve 
keyfiliğin değil tümüyle katı bir zorun-
luluğun ürünü olarak ortaya çıkmak-
tadır. Barışçıl eylem biçimleriyle sınırlı 
kalmak, işçi sınıfına ve yoksullara hak 
kazandırmadığı gibi, anlamlı, güçlü bir 
mücadelenin örgütlenmesine dahi ola-
nak sağlamamaktadır. Bu eylem biçim-
leri, hayatın gerçekliği tarafından fiilen 
aşılmıştır. Gereksizleşmemiştir; ancak 
salt kendi başlarına yetersiz, hatta ba-
zen anlamsız kalmaktadırlar.

İşçi sınıfını kuşatan grev-örgütlen-
me-eylem yasaklarının katılığı, hareke-
te geçmek istediği her durumda sınıfı 
boğmakta, “kazanmanın yegane yolu” 
olarak fiili eylem tarzını zorunlu kıl-
maktadır. Bugün yasa dışı olanın yarın 
yasal olması, sınıf mücadelesinin kaza-
nım hattıdır ve yasalar sokakta yapılır.

İşçi sınıfı –sermayeye ücret köleliği 
zincirleriyle bağlı bu sınıf– krizle bir-
likte, kendi yaşam koşullarının alt üst 
olmasına yol açan bir işsizlik dalgasıy-
la yüz yüze kaldı. Ücretli köleler, ge-

çimlerinin temel kaynağı olan ücretten 
yoksun bırakılarak sokağa atıldı. Yüz 
binlerce işçi, çalışmaya ve eve ekmek 
götürmeye en çok ihtiyaç duydukları 
bir anda, kapı önüne kondu. Kriz önce-
si dönemdeki düşük ücretli, yoğun ve 
uzun saatler süren çalışma, yerini üc-
retten yoksunluğa bıraktı. Çoğu yerde 
çalışan işçilerin ücretleri aylarca öden-
memeye başladı. Sayısız işçi, ücret-
leri ve kıdem tazminatları dahi öden-
meksizin sokağa atıldı. Sermayenin bu 
çıplak sınıf zoruna karşı, işçiler kendi 
sınıf zorlarını henüz geri biçimlerde de 
olsa yer yer devreye soktular. Üretim 
alanlarını bazı yerlerde işgal ederek, 
kapitalistlerden hakları olanı istediler. 
Kimi yerde çalışma haklarını, kimi yer-
de tazminat veya ücretlerini… 

İşyeri işgallerinin, ekonomik müca-
delenin temel bir biçimi olmanın yanı 
sıra, fiili-yasadışı niteliği nedeniyle 
politikleşmeye de açık bir biçim olarak 
taşıdığı zengin olanaklar ortaya çıktı. 
Sınıf mücadelesinin grev biçiminden 
ziyade işyeri işgalleri biçimi, zorunlu 
olarak öne çıktı. Sadece çalışan işçile-
rin değil, işten atılanların da uygula-
yabileceği, sadece sendikalıların değil, 
tüm işçilerin katılabileceği bir eylem 
biçimi olması, işyeri işgallerinin öne 
çıkışının bir nedenidir. Diğer bir ne-
den ise, yasal grev hakkına getirilen 
sayısız kısıtlamadır. İşyeri işgallerinin 
yanı sıra fiili grev eylemi olarak iş bı-
rakmalar da yaygınlaşmaktadır. Kriz 
koşullarındaki ağırlaştırılmış işsizlik 
tehdidine rağmen, işçi sınıfı yığınları 
arasında sendikalaşma çabaları artı-
yor, yayılıyor. 

Özetle, emperyalist metropollerden 
başlayarak dünyaya yayılan ekonomik 
kriz, işçi sınıfının düzenle en geri uz-
laşma düzeyini dahi olanaksız kılarak 
bu sınıfı düzenin karşısına dikilme-
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ye zorluyor, sarsıyor ve harekete iti-
yor. Batı’da, derinlere doğru işlemeye 
devam eden sosyal uyanışın fiili öncü 
gücü olarak Türkiye proletaryası, ken-
disine dayatılan koşulları eylemiyle 
reddetmeye yöneliyor. Bu yönelimin 
içinde barındırdığı potansiyel enerjiyi 
fiili eylem gücüne dönüştürmek için 
öncü müdahalenin misliyle artırılması 
gerekiyor.

DİSK ve KESK’te yaşanan kısmi 
canlanma, bu dip akıntısının yüzeye 
vurmuş ifadesi oluyor. (Sendikaların 
bürokratlaşmış nitelikleri nedeniyle, 
kitlelerin eğilimlerini ancak minimum 
düzeyde emebildikleri gerçeği sak-
lı kalmak kaydıyla.) Ancak sendika 
konfederasyonlarının dahi 1 Mayıs’ta 
Taksim’e çıkma kararına imza atarak 
devletle açıktan karşı karşıya gelme-
ye cesaret etmesi ve kimi sendikaların 
yasa dışı/fiili eylem biçimlerine cevap 
vermeye başlaması, işçi hareketinin 
gelişmesinin yegane yolunun yasala-
rı aşmak olduğu gerçeğinin bir başka 
ifadesi oluyor. İşçi kitlelerinin halen 
kendi temsilcileri olarak gördükleri 
sendikaların bu tavrı, yasa dışı biçim-
lerin işçi kitleleri arasında yaygınlaş-
masını teşvik ediyor. 

Kent yoksullarının evlerinin başla-
rına yıkılmasına karşı zaman zaman 
şiddetlenen direnişlerini; tekellerin baz 
istasyonları gibi halk sağlığına açıkça 
zarar veren uygulamalarının her türlü 
kanunsuzluk yoluyla himaye görmesi 
karşısında, kent yoksullarının yer yer 
‘kendi yollarından’ bunları engellemek 
için yasaları aşan eylemler gerçekleş-
tirmesini de tabloya eklemek gerekiyor.

II
Yarı askeri faşist diktatörlüğün ye-

niden yapılandırılması ve egemen sınıf 
bölükleri arasında iktidar paylaşımı 
kavgası da ortaya saçılan belge, bilgi 

ve gerçeklerle ezilen halk kitlelerinin 
uyanmasına, bilinçlenmesine ve gözle-
rini açmalarına neden olmaktadır. 

Devletin ve ordunun gerçekleştirdiği 
gizli örgütlenme ve faaliyetlerin deşifre 
olması, halk yığınlarının bilincindeki 
devlet imgesini sarsmakta, antifaşist 
bilincin gelişimine alan açmaktadır. 

Bu toplumsal zeminle örtüşür biçim-
de, antifaşist kitle eylemi düzeyinde de 
bir gelişme yaşanmaktadır. 

Hrant Dink’in katliyle yüz binle-
rin sokağa dökülmesi, hem devletin 
kontrgerilla gerçeğini, hem de Ermeni 
katliamcılığını sorgulamaya yönelme-
si bunun en çarpıcı örneğidir. “Hepi-
miz Ermeni’yiz”le başlayan demokratik 
sorgulama, “Özür Diliyorum” kampan-
yasıyla devam etti. Türk halkının ileri 
kesimleri, resmi ideolojinin bir küfre 
dönüştürdüğü Ermeni kimliğine sahip 
çıktı, Ermeni halkına yönelik tarihteki 
katliamlarla yüzleşti.

Batı’da, Newrozlara Türk halk katılı-
mının artması, barış talepli 1 Haziran 
mitingi, sınır ötesi savaş tezkeresine 
karşı Ankara’da sendikaların düzen-
lediği miting (9 Kasım 2007), Kürt so-
rununda Türk işçi emekçi kitlelerinin 
ileri kesimlerinde yaşanan aydınlan-
mayı yansıtmaktadır. Süregiden sava-
şın arttırdığı can kayıpları, bir yandan 
büyük yığınlar arasında Türk şove-
nizmini örgütleyip güçlendirirken, di-
ğer yandan da, gerçeğin gelişen yönü 
olarak, alttan alta resmi çözümsüzlük 
siyasetinin sorgulanmasına, “evlatları-
mız neden ölüyor?” sorularının yüksel-
mesine yol açmaktadır. Bu sorgulama 
dinamiği, asker annelerinin “Vatan sa-
ğolsun demiyorum” haykırışlarına yan-
sımaktadır. Orduyu, gerilla bölgesinde 
askeri operasyonlarda paralı asker (uz-
man er-erbaş) kullanmaya; kirli savaş-
ta ölen askerlerin kardeş ve çocukları-
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nı askerden muaf tutmaya zorlayan da 
bu aynı dinamiktir.

Şemdinli’de ve sonrasında Ergene-
kon’da devletin kimi kirli savaş pratik-
lerinin ortaya serilmesi de Türk halkı-
nın savaşı sorgulamasına neden oldu. 
Kayıplar, köy yakmalar, ölüm çukurla-
rı, Danıştay vb. kontrgerilla eylemleri 
bu süreçte ortalığa döküldü. Adalet ta-
lebinin geniş yığınlara mal edilmesinin 
olanakları hiç olmadığı kadar büyüdü. 
Devrimci öncü güçlerin, kendi fiili ey-
lemleriyle, ezilenlerin adaletini somut-
layan bir pratik hat geliştirememeleri 
–nedenleri bir yana– bu sürecin önemli 
bir eksikliği oldu.

Alevi hareketi, ilk kez olarak, kendi 
taleplerini yükseltmek için büyük bir 
Ankara mitingi düzenledi. Alevilerin bu 
kitlesel buluşması, Alevi hareketinin 
taleplerini de devrimci bir tarzda for-
müle etti. DTP şahsında Kürt hareketi-
nin temsilcileri de mitinge çağrıldı. Di-
yanet’in dağıtılması talebinin kitlelerin 
elinde bayraklaşması, Ankara’daki reji-
mi sarstı, panikletti. Bu aynı zamanda, 
Alevi hareketi içindeki devletçi-yol düş-
künü kesimin de tecrit olması anlamı-
na geliyordu. Dün bayrak mitingleriyle 
milliyetçi-faşist kesimlere yedeklenen 
Alevi halk yığınları, bugün kendi ta-
leplerini yükselterek kendileri bir taraf 
haline geliyorlar. Resmi ideolojiyi zor-
luyor, çatlatıyorlar. 

Krizin ağırlaştırdığı yoksulluk ko-
şullarında ezilenlerin devlet zoruyla 
susturulması, bastırılması için polis 
zorbalığı tırmandırıldı. Kent merkez-
lerinde, emekçi semtlerde yoğunlaştı-
rılan kimlik kontrollerine, polis cina-
yetleri eşlik etti. Emekçilere yönelik 
bu terör, onlarca cana mal oldu. Yu-
nanistan’da bir halk ayaklanmasının 
fitilini ateşleyen polis zorbalığı, Türki-
ye’de sınırlı bir demokratik mücadele-

ye konu edilebildi. Polis cinayetlerinde 
katledilenlerin ailelerinin girişimleriyle 
kimi davalar açıldı, adalet arandı. Polis 
cinayetleri ve ailelerin adalet arayışı, 
geniş yığınların gündemine girdi. Polis 
cinayetleri, devletle siyasal bir sorun 
yaşamamış halk kesimlerini doğrudan 
devlet iktidarıyla karşı karşıya getiri-
yor, siyasallaştırıyor. 

Kimi üniversitelerde sivil faşist çete-
lerin saldırılarına karşı geliştirilen mili-
tanca direnişler, lise öğrencileri arasın-
da aynı yönde başlayan kıpırdanmalar, 
geçmişin devrimci önderlerine ve sos-
yalizme artan ilgi, gençliğin politik mü-
cadeleye kattığı enerjinin yükselmekte 
olduğunu gösterir.

Sonuç itibariyle; ekonomik kriz na-
sıl ki emekçi halk yığınlarının günlük 
yaşamlarını sarsıp dağıtarak onları 
uyandırıyor ve mücadeleye itiyorsa, 
rejim krizi de ürettiği sayısız politik 
krizle ezilen halk kitlelerinin politika-
nın gerçekleri hakkında bilgilenmesine 
yol açıyor. Bu sürecin arka planında, 
faşist rejimi sarsan Kürt ulusal sava-
şı ve Kürt halk kitle mücadelesi du-
ruyor. Devletin politik biçimi, emper-
yalist küreselleşme sürecinin burjuva 
ihtiyaçlarını yanıtlamadığı gibi, ezilen 
sınıf ve kesimlerin geliştirdiği politik 
bilinç ve mücadele sonucunda da sür-
dürülemez hale geliyor. Birinci eğilim, 
sermaye oligarşisinin liberal “değişim” 
programında ifadesini bulurken, ikin-
ci eğilim ezilenlerin devrimci demok-
ratik hareketinde ifadesini buluyor. 
Devletin/ordunun dokunulmazlığı, 
sorgulanamazlığı sarsılıyor. Halk yı-
ğınlarında gelişen demokratik bilinçle 
faşist rejim arasındaki çelişki genişli-
yor ve derinleşiyor.

III
Kürt ulusal hareketi, 1999’da Kürt 

devriminin yenilgisinin ardından so-
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kulduğu çürütme koridorundan, bur-
juva-emperyalist çözüm arayışlarının 
bitmek bilmez dehlizinden 2004 1 Ha-
ziran atılımıyla çıktı. Burjuva çözüm 
arayışlarına kapıyı açık tutmaya de-
vam etmekle birlikte, gerillanın etkin 
bir unsur olarak devreye sokulduğu 
yeni bir dönem başladı. Gerilla, Kürt 
halk kitlelerini etrafında birleştirdi, 
yeni bir ulusal kenetlenme yarattı. 
Kürt ulusal savaşı, önce öz savunmay-
la sınırlı tarzda, ardından saldırı un-
surunu da içeren bir tarzda ağır ağır 
tırmandı. Oremar, Bezele baskınları 
gibi askeri zaferler ve Şemdinli serhil-
danı, Amed serhildanı, 2008 Newroz’u, 
2008 Ekim’inde Erdoğan’ın Kürt ille-
rinde serhildanlarla karşılanması gibi 
kitle zaferleri hareketin ulaştığı yeni 
düzeyi ortaya koydu. Hareket, tüm 
mücadele biçimlerini birleştiren bir 
hatta ilerledi. Meclis’te parti grubu ku-
rulması, ulusal mücadelenin yeni bir 
kazanımı oldu. DTP burjuva politika 
arenası içinde, ezilenlere ait, kolayca 
tasfiye edilemeyecek bir alan açtı ve bu 
alanda tutundu. Kürdistan’da devletin 
otoritesi gerilerken, ulusal hareketin 
otoritesi güçlendi. Sömürgecilik eski-
si gibi yönetemez hale geldi. Devrimin 
yenilgisiyle bir süre geriletilen devrimci 
durum, Şemdinli olaylarının ardından 
Kürdistan’da yeniden tüm şiddetiyle 
sökün etti. Kürt halk kitlelerinin sö-
mürgeci-inkarcı düzeni eylemli reddi; 
Şemdinli’nin bir hafta boyunca halk 
otoritesi altına alınması, Amed’de geril-
la cenazelerinin on binlerin omuzların-
da taşınması ve kent merkezinin dört 
gün boyunca özgürleştirilmesi; Kasım 
2008’de sömürgeciliğin Başbakanı’nın 
Kürdistan seferinin hemen tüm kent-
lerde yaşamın durdurularak, barikat 
direnişleriyle karşılanması gibi örnek-
ler yaratarak ilerledi. 

PKK, 2004’ten itibaren adım adım 
geliştirdiği yeni çizgisini, 2007’de prog-
ramını ileri çekme hamlesiyle tamam-
ladı. “Demokratik Cumhuriyet”in ye-
rine, “demokratik özerk Kürdistan” 
talebini geçirdi. Kürdistan’ın dört par-
çasının birliğini yeniden programına 
aldı. İran sömürgeciliğine karşı savaşı-
mı yükseltti. Güney Kürdistan’da Med-
ya Savunma Alanları’ndaki otoritesini, 
bölgedeki köyleri de kapsayacak tarz-
da, bir direniş iktidarlaşması yönünde 
kurumsallaştırdı. 

Özellikle 22 Temmuz seçimlerinden 
sonra, AKP’ye karşı tavrını-tutumunu 
netleştirdi, AKP’nin TRT-Şeş gibi bur-
juva çözüm adımlarına da tavır aldı. 
Uzlaştırıcı çizgiyi halk kitlelerinden 
tecrit etmeye yöneldi. 2009 yerel se-
çimleri, sömürgeci düzen partisi AKP 
ile ulusal demokratik parti DTP arasın-
da bir referanduma dönüştü. Yerel se-
çimlerde Kürt halk yığınları düzen par-
tisi AKP’den yaygın ve derin bir kopuş 
süreci yaşadığını ortaya koydu. 

Bu gelişme zemini üzerinde, PKK, 
neoliberalizme karşı sınırlı düzeyde 
bir halkçı çizgi de geliştirmeye başla-
dı. DTP Meclis Grubu işçi mücadelele-
rinin yanında yer aldı, Meclis’te neoli-
beral yasalara karşı tavırlar geliştirdi. 
Öcalan “tekellere/finans kapitale karşı 
mücadele”den söz etmeye başladı.  

DTP, Batı’da ilk kez bir seçimde dü-
zen partileriyle ittifak arayışına girme-
di. Devrimci, sosyalist hareketlerle iliş-
kilerini güçlendirdi. 

Kürdistan’da devrimci durumun 
alevlenmesi ve Kürt ulusal öncüsü-
nün silahlı mücadeleyi tırmandırması, 
Batı’da da tüm politik güçler üzerinde 
belirleyici bir etki yarattı. Burjuva li-
beral değişim programının savunucu-
ları, Kürt sorununda burjuva çözüm 
arayışlarını yeniden gündeme aldılar. 
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AKP, generaller partisinin de onayıyla, 
TRT-Şeş gibi bir güdük adımı atmak 
durumunda kaldı. Güney Kürdistan 
bölgesel yönetimiyle PKK’nin tasfiyesi 
eksenli görüşmeler başlatıldı.

Aynı dönemde bir Türk-Kürt boğaz-
laşması yaratmak yolundaki kontrge-
rilla kışkırtmaları tırmandırıldı. Sokak-
larda azgın şoven gösteriler düzenlendi. 
Türkiye devrimci hareketi, PKK’yle me-
safeli ilişkisini sorgulamaya başladı. 
2008 Newroz’u, devrimci hareketlerin 
bugüne kadarki Newrozlar içinde göre-
ce en kitlesel ve geniş düzeyde katılım-
larına sahne oldu.

Kürdistan’da halk ayaklanmaları ve 
silahlı savaşım biçimlerinde yükselen 
mücadele, devletin inkar politikasına 
ağır darbeler indirmiştir. Sömürgeci 
düzen ve onun inkar-imha politikası 
çatırdamaktadır, eskisi gibi gitme ola-
nağı kalmamıştır. Kürt ulusal mücade-
lesi, genel olarak rejimi istikrarsızlaştı-
ran, rejimin kırılganlığını artıran, inkar 
çizgisindeki kırılmalarla yığınlardaki 
şoven bilincin de kırılmasının olanak-
larını yaratan bir rol oynamaktadır. 
Kürdistan merkezli gelişmekle birlikte, 
Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu Batı 
metropollerine de mücadele ateşini 
yaymaktadır. Dolayısıyla, sadece kendi 
içinde değil, Batı’daki bir halk ayaklan-
masının olanakları bakımından da çok 
anlamlı ve önemli bir gelişme düzeyi 
yaratmaktadır. Tarih, bir kez daha Ba-
tı’daki toplumsal mücadele dinamikle-
rini, Kürdistan’dan yükselen harekete 
yanıt verme çağrısıyla yüz yüze bırak-
maktadır.

IV
Kürdistan’daki geniş ve derin ulusal 

yangının Batı’ya da sirayet eden etkileri 
bir yandan, Batı’daki halk kitlelerinin 
gelişen demokratik bilinci ve antifa-
şist tepkileri diğer yandan, işçi sınıfı-

nın merkezinde durduğu yoksul, ezilen 
halk katmanlarının yaşam koşulları-
na yönelik eylemli itirazları beri yan-
dan (henüz zayıf da olsa) Türkiye’de/
Batı’da bir halk ayaklanmasına doğ-
ru gidişin işaretleri olarak görülebilir. 
Batı’da neoliberal programın, Kürdis-
tan’da ulusal inkarın eskisi gibi sürdü-
rülme imkanlarını oyarak ilerleyen bir 
toplumsal mücadeleler birikimi oluş-
maktadır. Batı’daki ayaklanmanın bir 
kerede olup bitecek bir tarzda yaşan-
mayabileceği, kısmi ve art arda gelişe-
cek ayaklanmalar biçimini alabileceği 
olasılığını da hesaba katmak gerekir. 

Hiçbir toplumsal olgu tek yanlı değil-
dir. Toplumsal ilişkilerin incelenmesin-
de çelişkileri şiddetlendiren faktörlerin 
yanı sıra, bunları görece yumuşatan, 
denge unsuru olan faktörler de söz ko-
nusudur. Konumuz özelinde, bir halk 
ayaklanmasına doğru ilerleme olasılık-
larını barındıran toplumsal faktörlerin 
yanı sıra, egemen sınıflarca örgütlenen 
ve bunları dengeleyen karşıt faktörler-
den söz etmemek, konuyu tek yanlı ele 
almak olur. 

Küçük kentlerden ve metropollerin 
kenar ilçelerinden başlayarak merkez-
lere doğru ilerleyen tarikatlaşma ağı, 
yoksullara bir nevi sosyal güvence sağ-
layarak onların öfkesini emmekte ve 
kaderciliği örgütlemektedir. AKP Hü-
kümeti eliyle yaygınca örgütlenen top-
lumsal gericilik, ilerici-devrimci maya-
lanmaları boğmanın bir yöntemi olarak 
etkince geliştirilmektedir. Sosyal devlet 
uygulamalarının kademeli olarak tasfi-
ye edilmesine koşut olarak, yoksulluğu 
en derin yaşayan kesimlerde devletin 
sadaka dağıtımı, biriken buharı dışarı-
ya salan subap rolünü oynamaktadır. 

Anti-faşist-demokratik bilincin ge-
lişimiyle ortaya çıkan yığınsal talepler 
ve beklentiler, liberal “değişim” progra-
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mıyla yaratılan sahte hayallerle uykuya 
yatırılmaya, Avrupa Birliği potasında 
biriktirilmeye çalışılıyor. Bazı demok-
ratik orta sınıf kesimleri, yaşadıkları 
toplumsal çözülmenin öfkesini “laik-İs-
lamcı” gerilimi çerçevesinde açığa vur-
maya yöneliyorlar, böylece egemenle-
rin bir kanadına yedekleniyorlar. Keza, 
ezilen Alevi halk yığınları “şeriat tehdi-
di” umacısıyla korkutularak devletin 
otoriter-milliyetçi laiklik anlayışına sı-
ğınmaya zorlanıyor. Bu, CHP etrafında 
kümelenme biçiminde kendisini göste-
riyor. Yoksul, ezilen yığınların emper-
yalist boyunduruğa öfkeleri, devletin 
özel örgütleme çabalarıyla Kürt hal-
kına ve ulusal harekete yönelik şoven 
bir histeriye dönüştürülmek isteniyor. 
PKK ve Kürt hareketi “dış güçlerin” bir 
uzantısı olarak sunularak, anti-emper-
yalist öfkeye yön şaşırtılıyor.  

Egemen sınıfların ekonomik ve re-
jim krizinin üst üste bindiği bu tarihsel 
anda, devrimci müdahalenin zayıflığı, 
bu türden denge politikalarının etkinlik 
alanını da artırıyor. Çözümü, devrimi 
koşullayan çelişkilerin zemininde orta-
ya çıkan bu iki krizi devrimci kriz yö-
nünde itecek bir iradi çaba olmaksızın 
da halkın öfke patlamaları söz konusu 
olabilir. 2001 krizinde esnafların Tan-
doğan’da polisle çatışması gibi olaylar 
yaşanabilir. Ancak devrimci öncü, ken-
diliğinden patlamaları bekleme değil, 
bu patlamaları iradi biçimde hazırla-
ma çizgisinde yürümelidir. Toplumsal 
çelişkilerin dışa vurduğu patlama di-
namiklerinin mi, denge faktörlerinin 
mi ağır basacağında, nihayetinde halk 
ayaklanması yönündeki bilinçli-iradi 
hazırlığın ve kitle girişkenliğinin örgüt-
lenmesinin de yadsınamaz bir rolü var-
dır, olacaktır.

Hiç kuşkusuz, yüzeydekinin deri-
nine inebilmek ve dip akıntılarını se-

zebilmek, devrimci önderliğin temel 
görevleri arasındadır. Genel bir kural 
olarak devrimler, isyanlar, halk pat-
lamaları “önceden bilinemez”, “tarihi 
saptanamaz.” Devrimci önderlik, dev-
rim kahinliği yaparak değil, toplum-
sal-politik gerçekliğin diyalektik anali-
ziyle yön belirler. Diyalektik, toplumsal 
çelişkilerin yol açacağı değişimleri ve 
hareketin yönünü öngörmeyi mümkün 
kılan devrimci bir silahtır. Diyalektik, 
devrimci öncünün elinde, bir toplum-
sal patlamanın yaklaştığını halk bari-
katlara inmeden önce görebilmek için 
vardır. Toplumsal olguları hareket ha-
linde/dinamik tarzda değil, “hep oldu-
ğu gibi” düşünmeye, algılamaya daya-
nan bir düşünce tarzı, diyalektik değil 
metafiziktir. Ne var ki emekçi solunun 
düşünce dünyasına hâkim olan da bu 
yaklaşımdır. 

Önümüzdeki dönemde, Batı’daki sı-
nıf mücadelesinin hali hazırda en zayıf 
noktasını oluşturan şiddet ögesinin gö-
reli ağırlığının artması, ezilenlerin şid-
detinin daha önce görülmedik kitlevi 
biçimlerinin görülmesi hiç de sürpriz 
olmayacaktır. Günlük yaşam düzenle-
rini sürdüremez hale gelen kitleler, ku-
rulu düzeni sorgulamaya ve eylemleriy-
le sarsmaya daha açık hale gelecektir. 

Bu koşullarda yaşanan Mart 2009 
yerel seçimleri, hem ezilenler hem de 
ezenler cephesi bakımından hayati 
öneme sahiptir. Bu seçimlerde devrim-
ci, ilerici, yurtsever ve sosyalist 24 ku-
rumun “düzen partileriyle ittifakı” kate-
gorik olarak reddeden bir deklarasyona 
imza atmış olması önemli bir gelişme-
dir. İlk kez bu denli geniş bir birliktelik 
halinde düzen partileriyle sınırlar net 
biçimde çizilmiş, ilkesel olarak bu ilan 
edilmiştir. Ezilenlerin birliğini önleyen 
en önemli politik neden, burjuva parti-
leriyle birliktir. Ezilenlerin politik cep-
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heleşmesi, burjuva düzen partileriyle 
birliğin ilkesel/kategorik reddi yolun-
dan geliştirilebilir. 

Bileşenlerinden kimilerinin (Halkev-
leri, TÖP, ÖDP vb.) belirli kentlerde 
CHP, DSP gibi düzen partileriyle ittifak 
pratiklerini sürdürüyor olması, ya da 
DTP’nin daha önceki seçimlerde aksi 
yöndeki pratikleri, bu deklarasyonun 
değerini ortadan kaldırmaz. TKP gibi 
sosyal şoven bir partinin bu ittifakta 
yer alması ise, birlik yönünde basınç 
yapan toplumsal dinamiklerin gücü-
nü ortaya koyar. Bu partinin ittifaktaki 
varlığı baştan itibaren pamuk ipliğine 
bağlı olmuş, DTP çatısından seçime 
giren adaylara oy istemek söz konu-
su olduğunda, bu partiyle birlikte yü-
rümenin sınırları da ortaya çıkmıştır. 
EMEP’in salt adaylar tartışması nede-
niyle son anda kendini ittifak dışına at-
ması, Büyükşehirlerde CHP karşısına 
aday çıkarma cesaretini gösterememe-
si, grupçu ve sallantılı bir tutum açığa 
çıkarmıştır.

Bu birliktelik salt bir seçim ittifakı 
da olsa düzen partileriyle, yani; ezen-
lerin siyasi güçleriyle ezilenler cephe-
sindeki siyasi güçlerin arasındaki me-
safenin açılmakta olduğunu gösterir. 
Bunda ekonomik kriz ve Kürt ulusal 
hareketinin sola kayışı etkili oluyor. 
Geçmiş seçimlerin deneyimlerinin (ör-
neğin 2004’te SHP’yle Güçbirliği!) oy-
nadığı olumsuz rol de bu değişimde 
belli bir rol oynuyor. Marksist Leninist 
öncünün geçmiş seçimlerde düzen par-
tileriyle ittifaka kategorik olarak karşı 
duran pratiği, bugün ona haklı bir say-
gınlık ve prestij sağlıyor. 

Diğer yandan ezenlerin politik güç-
leriyle, ezilenlerin politik güçleri ara-
sındaki mesafenin açılmasıyla; ezilen-
lerin farklı öncü bölükleri arasındaki 
yakınlaşma hareketi, birlikte gerçek-

leşiyor. Başka bir deyişle, ezilenlerin 
öncü bölüklerini birbirine doğru çeken 
toplumsal dinamiklerle, burjuva dü-
zen güçleriyle aralarındaki mesafenin 
açılmasına neden olan toplumsal dina-
mikler özdeştir. Aynı toplumsal-ulusal 
sarsıntı, ezenlerle ezilenler arasında 
politik fay hatları açarken, ezilenleri de 
aynı cephede birleştirmeye zorlamak-
tadır. Son dönem SSGSS yasasına kar-
şı oluşan “birlik” isteği, seçimlerde de 
kendi formunda bir yol almıştır.  

Yerellere doğru indikçe somutlaşan 
bu ittifak biçimleri, merkezi ittifaktan 
daha dar biçimler alsa da nihayetinde 
toplamda oldukça anlamlı bir ezilen-
ler birliği oluşturmaktadır. Seçimler 
vesilesiyle Kürdistan’da DTP adayları 
etrafında ulusal-demokratik birliğin, 
Batı’da ise –kimi tutarsız, ikircimli, bir 
yüzü düzen partilerine dönük, kariye-
rist ya da herhangi anlamlı politik bir 
faaliyeti olmayan unsurları barındırsa 
da– emekçi solunun parti ve örgütleri 
etrafında antifaşist, antineoliberal, de-
mokratik-halkçı birliklerin oluşması 
önemsenmelidir. Ne var ki bu bir se-
çim ittifakıdır ve ömrü de seçim sonu-
na kadardır. Bu tip bir ittifakın seçim-
den sonra sürdürülmesi ya da yeniden 
oluşturulması, belirlenmiş bir pratik 
yönelim ve bu yönde öncü iradelerin 
itilimiyle başarılabilir.

Şimdiden söylenebilecek olan; ezi-
lenlerin saflarında yer alan bu parti 
ve örgütlerin birleşik mücadelesinin 
gerçekleştiği oran ve düzey kadarıyla, 
derinde, toplumsal mücadele dina-
miklerini kışkırtan, birleştiren ve daha 
büyük mücadelelere sevk eden bir rol 
oynayacağıdır. Ezilenlerin anlamlı bir 
siyasal cepheleşmesi, ezilen sınıflar ve 
ezilen Kürt halkı arasında bu örgüt ve 
partilerin temsil ettiğinden daha geniş 
kesimleri birleştirip harekete geçire-
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cektir. Açıktır ki, bu tip bir birliktelik 
ancak devrimci öncülerin bağımsız ha-
reketiyle açacağı yoldan akacak yatak 
bulur ve ancak aktıkça yatağını geniş-
letir. O halde; komünist öncünün ba-

ğımsız devrimci girişkenliğiyle, çeşitli 
düzeyde örgütlenecek ezilenlerin cep-
hesel birliklerini oluşturmak, birbirini 
tamamlayan süreçler olarak ele alın-
malıdır.



TEORİDE doğrultu10



TEORİDE doğrultu 11



TEORİDE doğrultu12



TEORİDE doğrultu 13



TEORİDE doğrultu14

* H. Avni (Ulaş), Kürtlerin 1921 Koçgiri İsyanı sırasında çocuk, kadın, yaşlı 
demeden soykırıma uğramalarını meclis kürsüsünden protesto etmiş ve katli-
amcıların cezalandırılmasını istemiştir. 
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Baş lan gıç ta Av ru pa cı ay dın la rın 
oluş tur du ğu İt ti hat ve Te rak ki Ce mi-
ye ti (İTC) da ha son ra on la ra ka tı lan 
iler le me ci as ke ri ve si vil bü rok ra si nin 
ön der li ği al tın da di ğer mu ha lif ke sim-
le rin des te ği ni ar ka la ya rak bir bur-
ju va dev ri me (1908) ön der lik et miş ti. 
Kürt ile ri ge len le ri nin bir bö lü mü İTC 
için de yer alı yor du. Er me ni le rin bir 
bö lü mü de İTC’yle it ti fak ha lin dey di. 
Yak la şık 350 yıl dır ken di böl ge le rin de 
özerk dev let ler (san cak lar) ola rak ya şa-
ya ge len Kürt le rin bu sta tü sü Os man lı 
Dev le ti ta ra fın dan sı nır lan dı rıl mak ve 
gi de rek kal dı rıl mak is te ni yor du. Dev le-
tin bu yön de ki gi ri şim le ri ne ki mi Kürt 
dev let le ri is yan la kar şı lık ver miş, ne 
var ki is yan lar bas tı rıl mış, is yan cı la rın 
ile ri ge len le ri sür gün edil miş ti. Ciz re-
Bo tan’da pat lak ve ren ayak lan ma nın 
1847’de bas tı rıl ma sın dan son ra Mec-
lis-i Has’ın pa di şah Ab dül me cid’e sun-

du ğu; “As lın da fii len bir ta kım za lim ve 
ser keş le rin elin de olan Kür dis tan’ın ta-
ma mı nın fet he dil me si, ikin ci bir Va ka-i 
Hay ri ye’dir. Be dir han Bey’i ve ai le si ni 
ve yar dak çı la rı nı Kür dis tan’da bı rak-
mak doğ ru de ğil dir. Bun la rın hep si nin 
ora lar da ki kök le ri ni ka zı mak şart tır” 
gö rü şü ve pa di şa hın bu nu; “Bun la rın 
tü mü nün ora lar da ki kök le ri nin der hal 
ka zın ma sı ne re dey se farz dır” di ye rek 
per çin le me si Os man lı Dev le tin ce Özerk 
Kürt dev let le ri ne kar şı yü rür lü ğe ko-
nan po li ti ka yı özet le mek te dir.

1847’de ki Be dir han ayak lan ma sın-
dan son ra bu kez 1880’de fieyh Ubey-
dul lah hem Os man lı’ya hem de İran 
Ka çar dev le ti ne kar şı is yan baş lat tı. 
Ta lep le ri ara sın da Kür dis tan’ın ba ğım-
sız bir böl ge ola rak ta nın ma sı da var dı.

Os man lı’nın “kök ka zı ma” po li ti ka sı 
ne de niy le dir ki, pa di şa hın yet ki le ri nin 
kı sıt la na rak meş ru ti yet ilan edil me si ni 

 ‘Köklerinin kazınması 
farz’ olanlar

Kemalizm, Gayrimüslimler ve Kürtler
-Haluk Erdem-
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he defl e yen İTC’nin ku ru lu şu na Kürt ler 
de ka tıl mış tır. İTC’yi ku ran beş ki şi den 
iki si Kürt’tü.(1) Bir kı sım Kürt ay dın-
la rı ve her iki is ya nın li der le ri nin oğul-
la rı(2) da İTC’nin ile ri ge len le ri ara sın-
day dı.

Çar lık Rus ya’sı nın “Has ta Adam” 
Os man lı Dev le ti üze rin de ile ri de ki ola sı 
hak id di ala rı na da ya nak nok ta sı yap-
ma ya ça lış tı ğı, ken di le ri gi bi Or to doks 
olan Er me ni le rin ha mi li ği ne so yun ma-
sı, Os man lı Ha ne dan lı ğı nı, za na at çı lık 
ve ta rım la meş gul olan ve Ana do lu’nun 
bir çok böl ge sin de ve şeh rin de nü fus ça 
yo ğun Er me ni le re kar şı sal dır gan laş tır-
dı. 19. yy’ın so nu na ge lin di ğin de Ada-
na’da ol du ğu gi bi Er me ni le re yö ne lik 
kat li am lar ger çek leş ti ril me ye baş lan-
mış tı. Er me ni le rin önem li bö lü mü Kür-
dis tan böl ge sin de Kürt bey lik le ri nin 
he ge mon ya sı al tın da ya şı yor du. On-
la rın ken di yurt la rın da eşit ve ba ğım-
sız ya şa ma öz le mi ki mi Kürt bey le ri ni 
kor ku tu yor du. Bun dan do la yı dır ki, 
1891’de dev let yan lı sı Kürt aşi ret ler den 
ku ru lan Ha mi di ye Alay la rı(3) böl ge de ki 
Hı ris ti yan la rın kor ku lu rü ya sı ha li ne 
gel miş ti. Bu ne den le dir ki, Er me ni le-
rin bir bö lü mü de Meş ru ti yet ve dev let 
res to ras yo nu nun iler le me sağ la ya ca ğı 
umu duy la İTC’yle çe şit li dü zey ler de it-
ti fak lar ku ru yor du. 

1908 Dev ri mi ge rek Bal kan lar’da, 
ge rek se de Ege’de ve Ana do lu’nun di-
ğer yö re le rin de Türk ol ma yan halk-
lar nez din de de bü yük bir he ye can ve 
umut ya rat mış tı. “Os man lı lık” şem si-
ye si al tın da ol sa da meş ru ti ye tin ila nı 
ile bir lik te öz gür lük ve ada let ten ya na 
bi raz ol sun ne fes ala bi le cek le ri ni dü şü-
nü yor lar dı. 

Ge çi ci ra hat la ma da ha 
bü yük fe la ket le rin ha ber ci si mi?
Ne var ki, dev rim da ha baş tan için de 

ba rın dır dı ğı za yıfl ık lar dan do la yı iler-

le me ola nak la rın dan yok sun du ve bu 
ne den le de gü dük kal ma ya mah kûm-
du. Dev ri me ön der lik eden par ti esa sen 
es ki bü rok ra si için de ki et kin li ği ile pa-
di şa hı meş ru ti yet ilan et me ye mec bur 
kıl mış tı. Ti ca ret bur ju va zi si ve ye rel 
ege men ler (top rak sa hip le ri) ile pa di-
şah lı ğın is tib da dın dan acı çe ken fark lı 
din ve mez hep ler den halk lar ile yok sul 
ge niş halk yı ğın la rı dev ri min top lum sal 
da ya nak la rı nı oluş tu ru yor du. Bu na 
kar şın halk yı ğın la rı ör güt süz dü ve be-
lir til di ği gi bi fark lı ulu sal, din sel, mez-
hep sel ai di yet le re bö lün müş tü. Pa di-
şa hın yet ki le ri nin sı nır lan dı rıl ma sı ve 
yö ne tim de tem si li yet im ka nı bul mak, 
top rak sa hip le ri nin işi ne ge li yor du. 
Fa kat bun lar da, bir yan dan mer ke zi 
ida re de bur ju va res to ras yo nun dan ya-
nay ken, ye rel ida re de fer di ha ki mi yet-
le ri ni sür dür mek is ti yor lar dı. Bu ay nı 
za man da dev let yö ne ti min de ye ni leş me 
ama ik ti sa di te mel de es ki sö mü rü bi-
çim le ri ni sür dür me an la mı na ge li yor-
du. Top rak sa hip li ği nin ve ha ki mi ye tin 
bu feo dal ni te li ği, bur ju va ge liş me nin 
en gel le rin den bi riy di. Ke za em per ya-
liz min ya rı-sö mür ge si ha li ne gel miş ol-
ma sı da mül ki ye tin bu feo dal ni te li ğiy-
le bir le şin ce ka pi ta list ge liş me nin hı zı 
da ha da ya vaş lı yor du. Dev ri min te mel 
iti ci gü cü ol ma sı ge re ken bur ju va zi 
çok cı lız dı ve ol du ğu ka da rıy la ti ca ret-
le meş gul dü. Da ha da önem li si ti ca ret 
ne re dey se bü tü nüy le gay ri müs lim le-
rin elin dey di. Mülk sa hip li ği ulus la ra 
bö lün müş tü. İk ti da rı elin de tu tan lar 
bü rok ra si ye ve mül ki ye tin feo dal bi-
çim le ri ne da ya nı yor ve bu ik ti dar Türk-
Müs lü man ege men ler de yo ğun la şı yor; 
bu na kar şın ol du ğu ka da rıy la bur ju va 
mül ki yet gay ri müs lim le rin elin de bu lu-
nu yor du. Türk ti ca ret bur ju va zi si he-
nüz ik ti dar da ki bur ju va iler le me ci ler 
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için bir top lum sal da ya nak oluş tu ra-
cak güç ten yok sun du. 

Mer ke zi ve ye rel he ge mon ya yı elin de 
bu lun du ran ve bu he ge mon ya ya da ya-
na rak ge liş mek is te yen Türk-Müs lü-
man mülk sa hip le ri, ti ca ret ve za naa-
tı elin de bu lun dur duk la rı ka dar ge niş 
bir ta rım sal nü fu su oluş tu ran Rum 
ve Er me ni en ge li ne çar pı yor du. Bir çok 
Kürt aşi re ti de pa di şa ha bağ lı Ha mi-
di ye Alay la rı’nda bir le şe rek böl ge de ki 
Er me ni ler, Sür ya ni ler gi bi gay ri müs-
lim ler üze rin de tam ha ki mi yet kur mak 
pe şin dey di ler. Bu na kar şın Er me ni ler 
ara sın da uya nan bur ju va ulu sal bi linç 
on lar ara sın da ulu sal hak eşit li ği ve ba-
ğım sız lık eği lim le ri ni güç len di ri yor du. 
Arap top rak la rın da da ki mi ye rel feo-
dal ege men ler mer kez den ye ni ta viz ler 
ko par ma ve ba ğım sız laş ma ara yış la-
rı na gi ri yor lar dı. Bal kan lar’da ise tam 
bir kar ma şa ha kim di. Bal kan halk la rı 
bur ju va dev ri min baş lı ca des tek çi le rin-
den di ve dev rim bu böl ge de ki özerk lik 
ve ba ğım sız lık ta lep le ri nin güç len me-
si ne yol aç mış tı. Dev let es ki ve ik ti dar 
bi çi mi ye niy di. Oy sa bü tün so run o 
köh ne miş dev let ve o dev le tin üze rin de 
yük sel di ği top lum sal mad di ger çek ti. 
He nüz hiç bir kuv vet o top lum sal mad di 
te me li de ğiş ti re cek güç ve yö ne li me sa-
hip de ğil di. Ay nı za man da im pa ra tor-
luk üze rin de ha ki mi yet kav ga sı ve ren 
em per ya list güç ler, bü tün bu çe liş ki le-
re ken di leh le ri ne mü da ha le ede rek her 
bi ri ken din ce avan taj lı du ru ma gel mek 
is ti yor du. Em per ya list le rin bu yan da ki 
ça ba la rı çe liş ki le ri da ha da şid det len-
di ri yor du.
“Milliiktisat”ınkanlıvevahşi
temelive“İçdüşman”laştırma
Bal kan lar’da baş la yan sa vaş ta im-

pa ra tor lu ğun Av ru pa top rak la rı nın 
(Müs lü man Ar na vut luk da hil) ne re-
dey se bü tü nü nü kay be de cek du ru ma 

gel me si, fark lı din ler den ve ulus lar dan 
mü te şek kil bir “Os man lı lık”ın sür dü-
rü le me ye ce ği nin ye ni bir gös ter ge siy-
di. Feo dal bir top lum sal te mel üze rin de 
bir bur ju va ulus ya ra tı la maz dı. Bir bi-
rin den fark lı ulu sal ve din sel kö ken den 
ge len le ri, tek bir bur ju va ulu sal bü-
tün lük için de ya naş tır mak ya ege men 
ulu sun di ğer le ri ni ik ti sa di ve kül tü rel 
ola rak ken di ne ta bi kıl ma sı, asi mi-
le et me si ya da çok ulus lu bir bur ju-
va ulu sal dev let in şa sı na gi ri şil me si ile 
müm kün dü. Ki bu ikin ci si de an cak 
ge liş kin bir bur ju va top lum sal te me li 
ge rek ti ri yor du. Os man lı için bu iki du-
rum da da ha baş tan söz ko nu su edi le-
mez di. İk ti da ra Türk ler (Müs lü man lar) 
ve ol du ğu ka da rıy la bur ju va ik ti sa da 
gay ri müs lim ler ha kim di. Türk ege men-
ler, di ğer le ri ni ken di ne ta bi kı la cak ka-
dar bir bur ju va ik ti sa di te me le sa hip 
ol ma dık la rı gi bi kül tü rel ola rak da en 
ge ri top lu luk lar dan bi riy di. Bal kan lar 
‘el den git miş ti’ ve ge ri ye ka lan top rak-
lar da ege men lik da ha kes kin bir dev let 
zo ruy la sür dü rül mek is ten di. “Mil li ik-
ti sat” tam da bu ko şul lar da hız ka zan-
dı. 

“Mil li ik ti sat”ın baş lı ca he de fi ka pi-
ta list ge liş me nin önü nü dev let mü da-
ha le siy le aç mak de ğil, Rum, Er me ni, 
Sür ya ni gi bi Hı ris ti yan ulus la rın ve 
Ya hu di le rin ik ti sa di ha yat ta ki ege men-
lik le ri ne son ve re rek bun la rın elin de ki 
ser ma ye nin Türk mülk sa hi bi sı nıfl a ra 
akı şı nı sağ la mak tı. Türk bur ju va zi si-
nin bu nu ik ti sa di yol dan ger çek leş ti re-
cek gü cü ol ma dı ğı na gö re ge ri ye “bü-
rok ra tik zor”, bir baş ka de ğiş le “dev let 
zo ru” ka lı yor du. Ama bu ka çı nıl maz 
ola rak salt kan lı ve vah şi bir “ser ma-
ye dev ri” de ğil, Hı ris ti yan ve Müs lü man 
inan ca men sup ulus la rın bir ara da ya-
şa ma sı nın bü tü nüy le im kan sız laş tı-
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rıl ma sı, halk lar ara sı düş man laş tır ma 
an la mı na da ge li yor du. 

Yal nız ca bü yük mülk sa hi bi olan lar 
de ğil, kü çük bir tar la dan/dük kan dan 
baş ka bir şe yi ol ma yan lar da sal dı rı nın 
he de fin dey di. Os man lı lar ta ra fın dan 
sö mür ge ci he ge mon ya için Bal kan la ra 
yer leş ti ri len Türk ler, ora la rın Os man-
lı’dan kop ma sıy la ge ri ye göç et mek tey-
di. On la ra top rak la zım dı. Bü tün bun-
la rın bir ifa de si ola rak gay ri müs lim ler 
ko vul ma sı ge re ken bi rer “ya ban cı” ve 
“iç düş man” ola rak al gı lan ma ya ya da 
gös te ril me ye baş lan dı. 1914’te “Ta lat 
Bey ... ül ke yi iç düş man lar dan ... her 
tür lü mez he be bağ lı tüm Hı ris ti yan lar-
dan... ta ma men te miz le mek is te di ği ni 
an lat”ıyor du.(4) Yi ne, Ce lal Ba yar’a gö-
re sa vaş ön ce sin de sa de ce İz mir ve ci-
va rın da 130 bin do la yın da Rum Yu na-
nis tan’a gö çer til miş ti. Kuş çu ba şı Eş ref 
de, 1. Dün ya Sa va şı’nın ilk ay la rın da 
Ege mın tı ka sın da Rum ve Er me ni nü-
fus tan bir mil yon dan faz la ki şi nin sü-
rül dü ğü nü be lir ti yor du.(5) Ke za 1916 
ve 1917 yıl la rın da Sam sun, Gi re sun, 
Amas ya vb. Ka ra de niz yö re le rin de Rum 
köy le ri ya kı lı yor ve bu ra lar da ya şa yan-
lar sür gü ne zor la nı yor du. Gö çer ti len le-
rin mal la rı na el ko nu lu yor, bo şal tı lan 
köy le re Müs lü man mu ha cir ler yer leş ti-
ri li yor du.

Ba tı’da ki top rak la rın ar tan kay bı ve 
ar tık Ba tı’ya doğ ru ge niş le me nin im-
kan sız lı ğı, Arap la rın ba ğım sız laş ma ya 
dö nük ar tan gi ri şim le ri dev let bü rok-
ra si si nin yö ne tim çar kı nı de ne tim al tı-
na alan it ti hat çı la rı Do ğu’ya açıl ma ya 
yön len dir miş ti. Do ğu “Tu ran”dı. Bü tün 
Türk ler bir leş ti ri le cek ti.

1. Em per ya list Pay la şım Sa va şı, Os-
man lı dev le ti nin iç çe liş ki le ri ni da ha da 
kes kin leş tir miş ti. Os man lı dev le ti sı-
nır la rı için de yer alan, ken di le ri ni fark lı 
din sel-mez he sel ai di yet ler le ifa de eden 

fark lı ulus lar ve top lu luk lar için ne re-
dey se bir “be ka” anı ge lip çat mış tı.

Sa vaş la bir lik te Al man em per ya-
liz mi nin gü dü mü ne gi ren İt ti hat çı lar, 
“bir va tan için iki mil let faz la” di yor ve 
“ikin ci mil let” Er me ni le ri “bir bi çim de 
hal let me” yo lu na gi di yor du. İt ti hat çı-
lar va ta nı Er me ni ler den te miz le ye rek 
Türk le ri “tek mil let” ha li ne ge tir me ye 
ça lı şır ken, di ğer yan dan Rum la rı ya-
şa dık la rı yer ler den ay rıl ma ya mec bur 
bı ra ka cak sal dı rı la rı sık laş tı ra rak Türk 
mil le ti nin “be ka”sı için kan lı ve vah şi 
ser ma ye bi ri ki mi ve baş ka la rı nı va tan-
sız laş tı ra rak mil let leş me nin bir baş ka 
cep he si ni açı yor du.

İs tan bul ha riç, Ana do lu’nun dört bir 
ya nın da yüz bin ler ce Er me ni teh cir adı 
al tın da vah şi bir soy kı rı ma ta bi tu tu-
la rak yok edil di. Bu soy kı rı mın baş so-
rum lu la rın dan Ta lat Pa şa’nın tut tu ğu 
def ter ler de bi le teh ci re zor la nan Er me-
ni le rin sa yı sı yak la şık ola rak bir mil-
yon ola rak ve ril mek te dir. Er me ni le rin 
ço ğun luk ta ol du ğu ya da yo ğun ol du ğu 
şe hir ler de Er me ni nü fus ya sı fı ra dü-
şü rül müş ya da çok kü çük ra kam la ra 
in di ril miş ti.(6) Böy le ce “iki mil let”ten 
bi ri yok edil miş, va tan “tek mil let”e kal-
mış tı. Sür ya ni ler de Er me ni ler le bir lik-
te teh cir edi len ler ara sın day dı. Rum lar 
ise ay nı yıl lar da kat li am ve en vai çe şit 
bas kı ve zor ba lık la sür gü ne zor lan mak-
tay dı. Ay rı ca gay ri müs lim le rin ye tiş kin 
er kek nü fu su “zor”la as ke re alı nı yor du. 
Ama sa vaş tır mak için de ğil, en aşa ğı lık 
ko şul lar da en ağır iş ler de ça lış tır mak 
ve ay nı za man da kıt lık ve ba kım sız lık-
tan kı rıl ma la rı nı sağ la mak için “Ame le 
Ta bur la rı”nda ko num lan dı rı lı yor lar dı. 

Res mi ta rih çi le rin yap tı ğı gi bi bu 
vah şi soy kı rım, kat li am, sür gün ve 
her tür lü aşa ğı la ma yı “sa vaş sı ra sın-
da düş man la iş bir li ği ni en gel le me” ge-
rek çe siy le açık la mak en az soy kı rım, 
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kat li am ve sür gün ler ka dar al çak ça bir 
tu tum dur. Her şey den ön ce sür gün ve 
sal dı rı lar sa vaş tan ön ce de var dır. İkin-
ci si, Er me ni teh ci ri sa de ce sa vaş böl-
ge le ri ni de ğil, İs tan bul ha riç her ye ri 
kap sa mış tır. Ör ne ğin sa vaş cep he siy-
le uzak tan ya kın dan iliş ki siz İz mit’te 
ya şa yan 56 bin Er me ni’nin 53 bi ni, 
Kay se ri’de 47 bi nin 41 bi ni, Ada na’da 
51 bi nin 38 bi ni vb. teh ci re ta bi tu tul-
muş lar dır. Ön ce lik le be lir til me li dir ki, 
em per ya lizm le doğ ru dan iş bir li ği için-
de olan lar, or du nun ba şı na bir Al man 
ge ne ra li ni (Li man Von San ders) ge çi-
re cek ka dar Al man em per ya liz mi nin 
gü dü mü ne gi ren İt ti hat çı lar dır. Eğer 
“iş bir lik çi ler” ara na cak sa on lar her-
kes ten ön ce Türk ege men sı nıfl a rı dır. 
Di ğer yan dan İt ti hat çı lar 1908 Dev ri-
mi’nde it ti fak yap tık la rı Ana do lu’nun 
bu ka dim halk la rı nı, ik ti da ra ge lin ce 
ar ka dan han çer le di ler. On la rı bin ler ce 
yıl dır ya şa gel dik le ri va tan la rın dan sö-
küp at mak için hiç bir zor ba lık tan ka-
çın ma dı lar. Ki mi ni soy kı rım la yok et ti-
ler, ki mi ni sür gü ne zor la dı lar. Eğer bir 
iha net ara na cak sa bu her kes ten ön ce 
Türk ege men sı nıfl a rın dan gel mek te-
dir. Bu halk la rın bu al çak ça iha ne te 
kar şı dur ma sı, ken di ni, ai le si ni, ulu-
su nu, top rak la rı nı, va ta nı nı sa vun ma-
ya gi riş me sin den da ha hak lı ne ola-
bi lir ki? Ra kip em per ya list dev let le rin 
bu du ru mu fır sat bi lip çe liş ki le ri kul-
lan ma sı ya da bu halk la rın can hav-
liy le var lık la rı nı ko ru mak için sı ğı nak 
ve it ti fak ara yı şı na gir me le ri na sıl olur 
da iha net ola rak ni te le ne bi lir? Er me ni-
ler, Rum lar, Sür ya ni ler, bir baş ka de-
ğiş le gay ri müs lim ler, Os man lı bo yun-
du ru ğu al tın da ki ezi len ulus ve ulu sal 
top lu luk lar dı. Dev let Müs lü man-Türk 
un su run elin dey di. Na sıl olur da ezi-
len le rin, soy kı rım, kat li am ve sür gün-
le re kar şı di re ni şi “iha net”le suç la na bi-

lir? Va tan la rı, ulu sal var lık la rı en vah şi 
yön tem ler le gasp edi len ler gasp eden-
ler ta ra fın dan “va ta na iha net”le it ham 
ede bi lir ler mi? Da ha sı, pek çok ulu sun 
va tan la rı nı kap sa yan feo dal Os man lı 
İm pa ra tor lu ğu’na is yan, na sıl “va ta na 
iha net” ola rak gö rü le bi lir? Tıp kı Bul-
gar lar, Yu nan lı lar, Sırp lar vb. gi bi Er-
me ni ve Rum lar da feo dal otok ra si ye 
kar şı ulu sal ba ğım sız lık bay ra ğı nı aç-
mış lar dır.

El le tu tu lur ilk si ya si for mu nu İt ti hat 
ve Te rak ki’de bu lan Türk ulus laş ma sı, 
gay ri müs lim halk la rın bin ler ce yıl dır 
ya şa dık la rı top rak lar dan zor la sö kü lüp 
atı la rak va tan sız laş tı rıl ma sı ve böy le ce 
on la rın ka dim va tan la rı nı gasp et me, 
on la rın bin ler ce yıl lık ik ti sa di, kül tü rel 
bi ri kim le ri ni yağ ma la ma üze rin den ge-
liş me yo lu na gir miş tir. 
Osmanlışemsiyesialtında
“Özkardeş”lik
I. Em per ya list Pay la şım Sa va şı’ndan 

Os man lı’nın ye nil giy le çık ma sı ve Mon-
dros Mü ta re ke si’nden (30/10/1918) 
yak la şık ye di ay son ra (15/5/1919) 
Yu nan Kra li yet Or du su’nun ABD ve İn-
gi liz or du la rı nın aç tı ğı yol dan İz mir’e 
çık ma sı, im pa ra tor luk sı nır la rı için-
de ki güç le rin ye ni den mev zi len me si ne 
yol aça cak tı. Ha ne dan lık ga lip em per-
ya list le re tes lim ol muş, sa va şa ka tıl-
ma nın ve ye nil gi nin mi mar la rı olan İt-
ti hat ve Te rak ki yö ne ti ci le ri kaç mış tı. 
Bu na kar şın, bu par ti hem bü rok ra si 
için de, hem de Türk ye rel ege men le ri 
ara sın da en ör güt lü güç ol ma ya de vam 
edi yor du. İz mir’e Yu nan Or du su’nun 
çık ma sı, bu böl ge nin Yu na nis tan ta-
ra fın dan il ha kı ih ti ma li ni do ğur muş, 
ke za Do ğu’da bir Er me nis tan ku rul ma 
ola sı lı ğı Türk ege men sı nıfl a rı nı ye rel 
ege men lik le ri da hi ko ru ma so ru nuy la 
kar şı kar şı ya bı rak mış tı. Mülk sa hi-
bi Türk ler de var lık la rı nı ko ru ma te la şı 
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“Mil li mu ka ve met” olu şum la rı nın ana 
se be biy di. “Mil li mu ka ve met” pra tik-
te da ha zi ya de Yu nan iş ga li ne ve gay-
ri müs lim halk la rın dev let kur ma sı na 
kar şı bir di re niş an la mı na ge li yor du. 
Bu “mu ka ve met” Türk ve Kürt ulu sal 
it ti fa kı üze rin de yük se li yor du. Si vas 
Kon gre si’nde ABD man da cı lı ğı na M. 
Ke mal de kar şı çık ma mış, da ha sı kon-
gre ka ra rıy la ABD se na to su na man da 
ko nu sun da bir mek tup ya zıl mış tı.(7) 
Man da cı lı ğın da ha son ra sür dü rül me-
me si nin ne de ni, ABD’nin baş lan gıç ta 
bu yön de ki eği li min den vaz geç me siy di. 
“Mil li mu ka ve met” cep he den, öz nel bir 
an ti em per ya list ni te lik te ol ma ma sı na 
kar şın, em per ya liz me ba ğım lı lı ğa de ğil 
ama em per ya list iş ga le son ve ril me si 
yö nün de mü ca de le he de fi ne de niy le sı-
nır lı ve nes nel ola rak an ti-em per ya list 
bir içe rik ta şı yor du. Rum lar ve Er me-
ni ler de “Mil li mu ka ve met” ha lin dey-
di ler. Ama on lar için bu “mu ka ve met” 
ege men lik le ri ni de ğil, Türk ege men le-
re kar şı “var lık”la rı nı ko ru mak ve gü-
ven ce le me ye dö nük tü. İş gal ci ler on lar 
için bir da ya nak nok ta sı, bir “kur ta rı cı 
güç”tü. 

M. Ke mal li der li ğin de bir le şen İt ti-
hat çı lar dan ar ta ka lan lar ve iş gal kar-
şı sın da ha re ke te ge çen ler İt ti hat çı la-
ra gö re da ha ger çek çi bir yol iz le ye rek 
“va tan”ı kur ta ra bi le cek le ri ni dü şün dü-
ler. Ba tı’da “mil li mu ka ve met”e yö ne lik 
Türk mülk sa hi bi sı nıfl a rın ba zı ça ba-
la rı ol sa da bun lar hem çok çok cı lız dı, 
hem de Türk halk ta ba ka la rı bu sı nıf-
la rın ön der li ğin de ki bir di re niş is te ğin-
den uzak tı. Yıl lar dır sa vaş lar ve kıt lık 
için de bi tap dü şen halk için bu ye rel 
ege men le rin ve Os man lı su bay la rı nın 
pe şin den bir ma ce ra ya atıl mak dü şü-
nü le cek şey de ğil di. “Si ya si züm re le-
rin şim di ye ka dar men fa at le ri uğ run da 
hal kı oyun cak ka bul et miş ol ma la rı, 

aha li de her tür lü teş ki la ta kar şı bir 
tür çe kin gen lik do ğur muş tu.”(8) İş ga le 
ma ruz ka lan böl ge ler de Türk mülk sa-
hi bi sı nıfl ar mülk le ri ni ko ru ma te la şıy-
la gön de re Yu nan ve İn gi liz bay rak la rı 
çek mek le meş gul dü. İş ga le he nüz uğ-
ra ma mış ama iş ga le uğ ra ma teh li ke si 
olan ki mi yer ler de şu ra lar (kon sey ler) 
ku rul muş tu. Ne var ki, bun lar et kin 
bir di re niş sa va şı ör güt le me yö ne li mi ne 
sa hip de ğil di ler. Türk yok sul halk ta ba-
la rı nın bir bö lü mü ise Çer kes Et hem, 
De mir ci Meh met Efe gi bi li der ler et ra-
fın dan top laş mak ta, iş ga le kar şı dev-
rim ci ge ril la sa va şı na ka tıl mak ta ya da 
bu sa va şı des tek le mek tey di ler. De ne bi-
lir ki, Türk bur ju va zi si ve her tür den 
bü yük mülk sa hip le ri M. Ke mal’de ye ni 
si ya si tem sil ci le ri ni bu lur ken, yok sul 
köy lü ler Çer kes Et hem ya da Efe’ler den 
si ya si tem sil ci le ri ni ya rat mış lar dı. Ba tı 
Ana do lu’da Yu nan iş gal güç le ri nin iler-
le yi şi ne di re nen ve yer yer onu ge ri le-
ten vu ruş la rı na rağ men, ge ril la sa va şı 
iş ga li püs kür te cek güç ten uzak tı ve ge-
niş halk yı ğın la rı bur ju va zi nin, top rak 
sa hip le ri nin ve su bay la rın pe şin den 
git me ye hiç ni yet li de ğil di. 

Bu ko şul lar al tın da M. Ke mal ve çev-
re si için Kürt le re da yan ma dan, on la rı 
ka zan ma dan esas lı bir di re niş ör güt-
le me nin ola nak sız ol du ğu açık tır. Ne 
var ki, ön ce lik le İTC ile Kürt le rin bo-
zu lan iliş ki le ri ni dü zelt mek ge re ki yor-
du. İTC’nin “Türk çü lük”e dü men kır-
ma sı Kürt ler le iliş ki le re de yan sı mış tı. 
1914’te yü rür lü ğe ko nan is kan po li ti-
ka la rı uya rın ca 1916’da Kürt çe coğ ra fi 
ve yer le şim yer le ri nin isim le ri Türk çe’ye 
dö nüş tü rül me ye baş lan mış tı. De ği-
şik yer le re göç et miş Kürt nü fu su nun 
Türk nü fus için de yüz de beş ora nın da 
da ğı tı la rak asi mi le edil me si yo lu na gi-
dil mek tey di. Bu asi mi las yon ça ba la rı 
ne de niy le bir çok İTC üye si Kürt, Hür-
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ri yet ve İti laf Par ti si’ne ka tıl mış tı. Ke-
za yi ne bu dö nem Kürt ler ara sın da Os-
man lı dev le ti için de ka la rak özerk lik ve 
ba ğım sız Kür dis tan ol mak üze re te mel 
iki eği lim be lir gin leş miş ti. M. Ke mal, 
öze lik eği li mi ne yas la na rak ba ğım sız-
lık yan lı la rı nı İn gi liz le re hiz met le it ham 
ede rek ve hep si ni Er me nis tan’ın ku rul-
ma sı ha lin de var ol du ğu ka da rıy la ege-
men lik le ri ni yi ti re cek le ri yö nün de kor-
ku ta rak ka zan ma ya ça lı şı yor du.

“Do ğu vi la yet le ri hal kı nın, Er me-
ni çe te le rin acı ma sız lı ğı na ve ta ar ruz-
la rı na he def ol muş, en bü yük fe la ke ti 
gör müş bir un sur ol mak sı fa tıy la, bir-
lik ve fe da kar lık lü zu mu nu en ön ce 
tak dir et tik le ri if ti har la gö rül mek te dir. 
Fa kat Ana do lu’nun öte ki ta rafl a rı böy-
le de ğil dir.” M. Ke mal bu söz ler de de 
açık ca or ta ya ko nul du ğu gi bi Er me ni 
soy kı rı mı nın iş bir lik çi baş suç lu la rın-
dan Kürt ye rel ege men sı nıfl a rın ola sı 
bir Er me nis tan dev le ti ne da ir çe liş ki le-
ri ni kul la na rak ay nı yer de ki ifa de si ile 
“Kürt le ri bir öz kar deş ola rak” bağ rı na 
ba sa rak “tek mil mil le ti bir nok ta et ra-
fın dan bir leş tir me” yo lu na git miş tir. 
Kürt feo dal bey le ri nin bir bö lü mü de 
ken di ege men lik le ri al tın da ol ma sı ge-
rek ti ği ni dü şün dük le ri top rak la rın bir 
kıs mı nın Er me ni le re bı ra kıl ma sın dan 
duy duk la rı kor kuy la M. Ke mal’in “öz 
kar deş” çağ rı sı na uya rak onun et ra fın-
da bir leş miş, böy le ce iş gal ci le re kar şı 
Türk bur ju va zi si ve top rak sa hip le ri ile 
Kürt feo dal bey le ri nin it ti fa kı ger çek-
leş miş ti. Ba tı’da Yu nan iş ga li ve Do-
ğu’da ki mi şe hir le rin Er me ni le rin ege-
men li ği ne bı ra kıl ma sı ih ti ma li bu “öz 
kar deş”ler ara sın da ki “mil li bir lik”in 
te me li ni oluş tur mak tay dı. M. Ke mal, 
“Düş man la rı mı zın Türk ve Kür dün ezi-
ci ço ğun lu ğu na rağ men Do ğu vi la yet-
le ri mi zi Er me ni le re he di ye et tik le ri ve 
er geç İz mir gi bi ve bel ki de da ha ağır 

bir akı be te uğ ra ya ca ğı pek muh te mel-
dir”(9) söz le riy le du ru mu ifa de et miş ti. 

Er zu rum ve ar dın dan Si vas kon gre-
le ri, ku ru lan it ti fa kın iki ki lo met re ta-
şıy dı. Er zu rum Kon gre si’nde Kürt le rin 
kü çük bir bö lü mü nün tem sil edil di ği; 
Si vas Kon gre si’nde ne re dey se hiç Kürt 
tem sil ci nin ol ma dı ğı doğ ru dur. Fa kat 
bu du rum ger çe ği de ğiş tir mez, Kürt le-
rin ana bö lü ğü her iki kon gre de alı nan 
ka rar lar doğ rul tu sun da ha re ket et miş-
tir.

Türk bur ju va zi si ve top rak sa hip le ri 
Ba tı’da Türk yok sul köy lü ge ril la ha re-
ke ti ne ve Do ğu’da da Kürt ulu su na da-
ya na rak “Mil li mü ca de le”ye gi ri şi yor du. 
Az çok ko nu mu nu güç len di rir güç len-
dir mez, her iki ke si min po li tik tem sil ci-
le ri ne iha net han çe ri ni sap la ya rak, her 
iki ke si mi de vah şi ce eze rek, ha ki mi ye-
ti ni per çin le ye cek ti.

“Öz kar deş”li ğe iha net
M. Ke mal ve çev re si Kürt ler le sı kı bir 

it ti fak ya pıl ma dan her han gi bir ba şa-
rı nın el de edil me si nin ola nak sız lı ğı nın 
far kın day dı. Ama bu nu ger çek leş ti re-
bil me nin ilk ko şu lu nun Kürt le rin mil li 
hak la rı nın ko şul suz ka bu lü ve ku ru-
la cak ye ni dev let te Kürt le rin mil li hak-
la rı nın tam te mi nat alı na ca ğı na da ir 
gü ven ce ve ril me si ol du ğu nun bi lin cin-
dey di ler. O ne den le, “mil li mu ka ve met” 
ya da “mil li mü ca de le” de nir ken “mil-
let” Türk ler den (ki Laz ve Çer kez ler de 
ay rı ca ifa de edi li yor du) ve Kürt ler den 
olu şan “Os man lı mil le ti” ola rak an la-
şı lı yor du, ya ni “Os man lı Mil le ti” ya da 
“Tür ki ye” şem si ye si al tın da Türk le rin 
ve Kürt le rin mil li var lık la rı ta nı na rak 
öz kar deş li ği.

“Do ğu vi la yet le rin de yer leş miş bü-
tün un sur la rın mil li ve si ya si hu ku ku-
nun ge li şim ser bes ti si sağ la(na ca ğı)(10) 
... Türk ve Kür dün ta ri hi ve ır ki hu ku-
ku nun (Os man lı lık) mil li ye ti al tın da 
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top lan ma sı ve her iki ır kın men fa at le-
ri nin uz laş tı rıl ma sı nın... bi ri di ğe ri nin 
hak kı na te ca vüz et me me si nin ka bul 
ol du ğu(11) ... Do ğu vi la yet le rin de ki İs-
lam var lı ğı nın de va mı(nın), an cak Türk 
ve Kür dün it ti fa kı na bağ lı (ol du ğu), bu 
it ti fak(ın) her ne su ret te olur sa ol sun 
bo zul du ğu gün ... ke sin ölüm da ki ka-
la rı na gi ril miş (ola ca ğı)(12) ... Böl ge-
de ya şa yan bü tün İs la mi un sur lar(ın) 
yek di ğe ri ne kar şı lık lı say gı ve fe da kar-
lık duy gu suy la do lu ve ır ki ve top lum-
sal du rum ve çev re şart la rı na say gı lı öz 
kar deş (ol duk la rı)(13)...”

Be yan na me nin (Si vas Kon gre si) bi-
rin ci mad de sin de; “Os man lı Dev le ti’nin 
dü şü nü len ve ka bul edi len hu du du-
nun Türk ve Kürt le rin otur du ğu ara zi-
yi kap sa dı ğı ... bu nun la bir lik te Kürt-
le rin ge liş me ser bes ti si ni sağ la ya cak 
tarz ve su ret le ör fi ve top lum sal hu-
ku ka ka vuş ma la rı da hi ye rin de gö rü-
lüp, ya ban cı lar ta ra fın dan gö rü nüş te 
Kürt le rin ba ğım sız lı ğı mak sa dı al tın da 
ya pıl mak ta olan ya lan do la nın önü ne 
geç mek için de bu hu su sun şim di den 
Kürt ler ce bi lin me si hu su su(nun) uy-
gun gö rül dü(ğü) (14)... Di niy le, kül-
tü rüy le, is tek le riy le bir leş miş ve yek 
di ğe ri ne kar şı lık lı say gı ve fe da kar lık 
duy gu la rıy la do lu ır ki ve top lum sal 
hak la rıy la çev re şart la rı na ta ma men 
say gı lı (olu na ca ğı)...”(15) Bü tün te mel 
res mi bel ge ler de, he men ço ğun da da 
bi rin ci mad de de, hiç bir kuş ku ya yer 
bı rak ma ya cak tarz da Kürt le rin mil li 
hak la rı nın te mi nat al tın da ol du ğu be-
lir til miş tir.

Ay nı yön de te mi nat lar biz zat M. Ke-
mal ta ra fın dan da de fa lar ca ifa de edil-
miş tir.

“Kürt le rin dev let ten ay rı la rak İn gi-
liz le rin hi ma ye sin de ba ğım sız Kür dis-
tan kur ma la rı te ori si ni tas vip et mem. 
Çün kü bu teo ri, mu hak kak Er me nis-

tan le hi ne İn gi liz ler ta ra fın dan ter tip 
edil miş bir plan dır... Kürt ler le Türk ler 
bir bi rin den ko pa rıl ma yı ka bul et mez 
öz kar deş ler; bu gün için vic da ni bor-
cu muz, Kürt ler, Türk ler bü tün İs la mi 
un sur lar tek vü cut ve tek yü rek ola-
rak ba ğım sız lı ğı mı zı sa vun mak ve va-
ta nın par ça lan ma sı nı ön le mek tir. Kürt 
kar deş le ri mi zin hür ri ye ti ve re fa hın ve 
iler le me nin va sı ta la rı nı sağ la mak için 
sa hip ol ma la rı ge re ken her tür lü hu-
kuk ve im ti yaz la rın ve ril me si ne ta ma-
men ta raf ta rım(16)... Siz ler gi bi, din ve 
na mus sa hi bi bü yük ler ol duk ça, Türk 
ve Kür dün yek di ğe rin den ay rıl maz iki 
öz kar deş ola rak ya şa mak ta de vam ey-
le ye ce ği ve Ma kam-ı Hi la fet et ra fın da 
sar sıl maz bir vü cut ha lin de iç ve dış 
düş man la rı mı za kar şı de mir den bir 
ka le ha lin de ka la ca ğı şüp he siz dir(17)... 
Yü ce Mec li si mi zi teş kil eden ze vat yal-
nız Türk de ğil dir, yal nız Çer kes de ğil-
dir, yal nız Kürt de ğil dir, yal nız Laz de-
ğil dir, fa kat hep sin den mey da na ge len 
İs la mi un sur lar dır(18)... Ge nel ola rak 
pren sip şdur ki; Mil li hu dud lar ola rak 
çiz di ği miz dai re için de ya şa yan ve çe-
şit li İs la mi un sur lar bir bir le ri ne kar şı 
ır ki, çev re sel, ah la ki bü tün hu ku ku-
na say gı lı öz kar deş tir... Kürt, Türk, 
Laz, Çer kes ve sa ir bü tün İs la mi un-
sur la rın çı kar la rı or tak tır(19)... Mil li 
hu du du muz ne dir? El bet te Türk le rin 
ve el bet te ge le ce ği miz le or tak ça lış ma 
yap mış olan Kürt le rin otur du ğu yer-
ler(dir)(20)... Han gi ilin hal kı Kürt ise 
on lar ke^n di ka der le ri ni özerk ola rak 
ilan ede cek ler dir. Bun dan baş ka Tür-
ki ye hal kı söz ko nu su olur ken, on la rı 
da bir lik te ifa de et mek ge re kir... TBMM 
hem Kürt le rin, hem de Türk le rin yet ki-
li ve kil le rin den olu şur ve bu iki un sur 
bü tün men fa at le ri ni ve ka der le ri ni bir-
leş tir miş tir.”(21) 
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Ulus la ra ra sı gö rüş me ler de de sarf 
edi len söz ler fark sız dır.

“TBMM hü kü me ti Türk le rin ol du ğu 
ka dar Kürt le rin de hü kü me ti dir...(22) 
Türk ler ve Kürt ler... iki kar deş un sur-
dur... (ve) mü kem mel bir eşit lik te me-
lin de ya şa mak ta dır...(23) Türk le rin ve 
Kürt le rin ka der le ri ni bir leş ti rip mü-
kem mel bir eşit lik te me lin de ya şa dık-
la rı ve ay nı si ya si hak lar dan ya rar lan-
dık la rı Tür ki ye” (24) vb...

Bü tün bu res mi bel ge ler, ta ah hüt ler, 
en üst yö ne ti ci eli tin be yan la rı, Kürt 
ye rel ege men le rin ço ğu için inan dı rı-
cı ol muş ve ka der le ri ni Türk ege men 
sı nıfl a rın ye ni tem sil ci si ol ma ya aday 
olan lar la bir leş tir miş ler di. Bu nun na sıl 
bü yük bir al dan ma ol du ğu nu an la ma-
la rı için çok geç me si ge rek me ye cek ti.

As lın da Türk bur ju va ulu sal kur tu-
luş çu la rı nın, bu res mi ta ah hüt le ri art 
ar da sı ra la dık la rı dö nem de bi le iki yüz-
lü, sah te kâr ve iha net çi ka rak te ri açı ğa 
çık mış tı. fiu bat 1920’de tam da ta ah hüt 
edi len le rin pra ti ğe ge çi ril me si ama cı nı 
gü den Ale vi-Kürt aşi ret le rin (Koç gi ri)
(25) ta lep le ri red de dil miş ve üzer le ri-
ne as ker gön de ril miş tir. “Türk le rin ve 
Kürt le rin or tak mec li si” Kürt ayak lan-
ma sı nı bas tır mak için “Zo (Er me ni) di-
yen le ri te miz le dik, Lo (Kürt) di yen le rin 
kök le ri ni de ben te miz le ye ce ğim” di yen 
sa kal lı Nu ret tin Pa şa ko mu ta sın da ki 
bir li ği gö rev len dir miş ti. Bu ayak lan-
ma Kürt le rin bö lün müş lü ğü nü de net 
bi çim de açı ğa çı kar mış tı. Kürt le rin bir 
kıs mı ta ah hüt edi len ulu sal ta lep le rin 
kar şı lan ma sı için ayak la nır ken, di ğer-
le ri ulus la ra ra sı ku ru luş la ra An ka ra 
hü kü me ti ile be ra ber ol duk la rı nı ilan 
eden tel grafl ar çe ki yor, Mec li sin Kürt-
le rin de mec li si ol du ğu nu gös ter mek 
için ye rel giy si ler le mec li se ge li yor lar dı. 

Mec lis te ki Kürt ler ve ri len va at le re 
öy le ina nı yor lar dı ki, Koç gi ri gi bi ayak-

lan ma la rın sü re ci bal ta la ya ca ğı ve iş-
gal ci le re ya ra ya ca ğı nı dü şü nü yor lar dı. 
Bu ha ta la rı nın be de li ni ağır öde ye cek-
ler di. 

“Ar ka daş lar ben Kür düm, Kür doğ-
lu Kür düm. Fa kat Tür ki ye’nin yük sel-
me si ni, Tür ki ye’nin şe re fi ni, Tü ki ye’nin 
ge liş me si ni te min eden Kürt ler de-
nim...” di yen Bit lis Me bu su Mec lis’te 
şun la rı söy lü yor du: Kürt ler “Tür ki ye ile 
bir le şik bir ge le cek ta yin et miş tir. Tür-
ki ye top lu lu ğu esa sı nı ka bul et miş tir... 
Efen di ler Lo zan’da ki ba rış kon fe ran sı 
he ye ti yal nız Türk le ri tem sil et mi yor, 
Kürt le ri de tem sil edi yor... Bü tün ka-
na at le ri ni bir il ke de top la dı lar, o il ke 
Türk ler le ka der bir li ği yap mak tı... Lord 
Cur zon’a ba ğı rı yo rum ki: Biz ler Kür dis-
tan’ın ger çek ve kil le ri yiz. Sen den ve se-
nin si ya se tin den Mu sul’u is ti yo ruz. Ve 
ala ca ğız... (ak si tak tir de) pet rol ku yu la-
rın da ki İn gi liz si ya se ti nin ya nı ba şın da 
kan lı ku yu lar ha zır la ya cak olan lar yi ne 
o Kürt ler dir”(26) Bun la rı söy le yen Yu-
suf Zi ya Bey, çok de ğil, 1 yıl son ra Bey-
tüş şe bap ayak lan ma sıy la il gi si ol du ğu 
ge rek çe si ile tu tuk la na cak tır; son ra-
sın da ise fieyh Sa it İs ya nı nın baş la tı-
cı sı ve ör güt le yi ci si Aza di Ce mi ye ti’nin 
ku ru cu la rı ara sın da yer al dı ğı için 
1925’te üç ak ra ba sı ile bir lik te kur şu-
na di zi le cek ti. Türk ler le ka der bir li ği ne 
ca nı gö nül den inan mış Kürt ler na sıl ol-
muş tu da bir yıl için de bam baş ka bir 
tu tum al mış tı? De ği şen ney di? M. Ke-
mal ve ya kın çev re si ik ti da rı sağ la ma 
al dı ğın dan emin ol du ğun da yap tı ğı ilk 
iş, Kürt le re ver di ği bü tün söz le ri unut-
mak, res mi ta ah hüt le ri yok say mak, 
kı sa ca sı Kürt le re iha net et mek ol muş-
tu. M. Ke mal, “öz kar deş”li ği han çer le-
miş ti, hem de sır tın dan! 
İhanetekarşıisyan
“Kür dis tan” ta nı mı, Ka nu ni Sul-

tan Sü ley man’ın fer man la rın da (1525-
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1553) var dı ve Ka nun-i Os ma ni’de 
“Kür dis tan bey le ri ve ha kim le ri” özel 
ola rak ta rif edil miş ti(27) Pa di şah I. Ah-
met, 1604 ta rih li fer ma nın da ‘Umum 
Kür dis tan’ te ri mi ni kul lan mış tı. 17. 
yüz yıl ya za rı Ev li ya Çe le bi ün lü se ya-
hat na me sin de ay rın tı la rıy la ‘Kür dis tan’ 
böl ge si ni ve şe hir le ri ni an lat mış tı. Sad-
ra zam Mus ta fa Re şit za ma nın da (1847) 
yö ne tim bi ri mi ola rak “Kür dis tan eya le-
ti” ku rul muş tur. 13 Ara lık 1847 ta rih li 
Tak vim-i Ve ka yi’de ya yın la nan dü zen-
le me de ki eya le tin mer ke zi Ah lat’tı ve 
Di yar ba kır, Muş, Van, Hak ka ri, Ciz re, 
Bo tan ve Mar din’i kap sı yor du. Mer kez 
son ra sı ra sıy la Van’a, Muş’a ve Di yar-
ba kır’a ta şın dı. 1856’da bu eya le tin sı-
nır la rı ye ni den dü zen len di, 1864’te ise 
Di yar ba kır ve Van vi la yet le ri ne bö lü ne-
rek son bul du.(28)

M. Ke mal’in Kürt bey le ri ne ve Sov-
yet Dı şiş le ri Ba ka nı Çi çe rin’e yaz dı-
ğı mek tup lar da da “Kür dis tan”dan ve 
Kürt hak la rın dan söz et ti ği bi li ni yor. 
Bi rin ci Mec lis’in Do ğu’dan ge len üye-
le ri ne ‘Kür dis tan’ mil let ve ki li de ni yor-
du. Gel gör ki, 1923’ten son ra “Kür-
dis tan” te ri mi ye ri ni fiar ki Ana do lu 
vb. uy dur ma te rim le re bı ra kır. Yal nız 
bu de ğil el bet te... Kürt di li nin okul ve 
mah ke me ler de kul la nı mı kı sıt lan mış, 
Kür dis tan’da ki tüm hü kü met gö rev le-
ri ne Türk ler atan mış, 1923 se çim le ri-
ne TBMM mü da ha le et miş, köy le re yö-
ne lik or du bas kı sı had saf ha ya çık mış, 
or du da Kürt le re ikin ci sı nıf mu ame le si 
ya pıl mış, ye ral tı zen gin lik le ri nin iş len-
me sin de Kürt ler dev re dı şı bı ra kıl mış tı. 
fieyh Sa it ayak lan ma sı bu ge liş me le rin 
so nu cuy du. Bu ayak lan ma, ulu sal ni-
te lik tey di ve İs la mi vur gu bu ni te li ğin 
ya nın da önem siz di. M. Ke mal’in Kur-
tu luş Sa va şı’nın baş lan gı cın da bu nu 
“İs lam Ha li fe si ni kur tar mak için bir 
ha re ket” ola rak sun ma sı na sıl ki bu nu 

ulu sal bir ha re ket ol mak tan çı kar maz-
sa, fieyh Sa it’in Kürt ulu sal ta lep le ri-
ni di ni bir form da ifa de et me si de bu 
ayak lan ma nın ni te li ği ni de ğiş tir mez. 
Ayak lan ma nın İn gi liz le rin hi ma ye sin-
de ger çek leş ti ği id dia sı da res mi pa-
lav ra dır. İn gi liz le ri pet rol ku yu la rı na 
göm mek ten söz eden Yu suf Zi ya, ayak-
lan ma nın li der le rin den bi ri ola rak suç-
la nıp kur şu na di zil miş tir. 

fieyh Sa id İs ya nı da va sı nı gö ren fiark 
İs tik lal Mah ke me si rei si Maz har Mü fit 
Bey ise şöy le de miş ti: “Ki mi niz ha sis 
şah si men fa at le ri ni ze bir züm re yi âlet, 
ki mi niz ec ne bi kış kırt ma sı ve si ya-
sî hırs la rı nı reh ber ede rek, he pi niz bir 
nok ta ya, ya ni Müs ta kil Kür dis tan teş-
ki li ne doğ ru yü rü dü nüz.” (29)

Şeyh Sa it is ya nı (13 fiu bat 1925) 
baş la dık tan son ra ilan edi len Tah rir-i 
Su kun ya sa sıy la (4 Mart 1925) tüm 
Cum hu ri yet sı nır la rın da var ol du ğu 
ka da rıy la bü tün de mok ra tik hak ve öz-
gür lük ler ra fa kal dı rıl dı. Öy le ki, salt 
baş ba ka nın is te ği ve Cum hur baş ka-
nın ona yı ile her tür lü ör güt ve ya yın 
ya sak la na bi li yor ve bu ey lem le ri iş le-
yen ler İs tik lal Mah ke me si’ne çı ka rı la-
bi li yor lar dı. İs tik lal Mah ke me le ri nin de 
ka rar la rı ke sin di ve bu mah ke me üye-
le ri de hü kü met çe Mec lis için den se çi-
li yor du. Bu sı nır sız bir dik ta tör lük ve 
zor ba lık de mek ti. Kürt le rin, ko mü nist-
le rin, mü ca de le ci sen di ka cı la rın, her 
tür den ile ri ci olu şum ve fik rin, da ha sı 
M. Ke mal ve çev re si ne mu ha lif her ke sin 
ken di ni ifa de et me ola na ğı yok edil miş-
ti. Ni te kim ege men sı nıfl a rın di ğer par-
ti si Te rak ki per ver Cum hu ri yet Fır ka sı 
ka pa tıl mış ve ar dın dan İz mir sui kas tı 
ba ha ne siy le ik ti dar içi mu ha lifl e rin ço-
ğu idam edi le rek, Ke ma list dik ta tör lük 
tek par ti dik ta tör lü ğü ola rak per çin len-
miş ti. 
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Şeyh Sa it is ya nı ne de niy le is yan böl-
ge sin de ku ru lan İs tik lal Mah ke me le-
rin de 5110 ki şi yar gı lan mış, 410 ki şi 
idam la, 1911 ki şi ha pis le ce za lan dı rıl-
mış tır. İs ya nın ar dın dan fiark Is la hat 
Pla nı ilan edil di. Plan ge re ği, sür gün-
ler baş la tıl dı. 1927’de, ‘Ba zı şa hıs la rın 
fiark mın tı ka la rın dan Garp vi la yet le-
ri ne nak li ne da ir Ka nun’la sür gü nün 
ça pı ge niş le til di. Bu na kar şın idam lar 
ve sür gün ler, köy yak ma lar ve ha pis ler 
Kürt ulu sal uya nı şı nı ve is ya nı nı sön-
dür me ye yet me di. 1926-’30 ara sın da 
sü re gi den ayak lan ma sı ra sın da Ağ rı 
Cum hu ri ye ti ilan edil di. Ye zi di-Sun-
ni-Ale vi Kürt aşi ret le rin bir li ği ka dar 
Er me ni le rin bir bö lü mü nün de (Taş-
nak Par ti si) yer al dı ğı Xoy bun (Ba ğım-
sız lık) ör gü tü nün üye le rin ce baş la tı lan 
bir is yan dı bu. İs yan vah şi ce bas tı rıl dı. 
“Tür kün de mir kar tal la rı asi le rin he-
sa bı nı te miz le mek te dir ... köy ler ta ma-
men ya kıl mak ta dır. Zi lan De re si ağ zı na 
ka dar ce set dol muş tur” (Cum hu ri yet 
Ga ze te si)(30) İş te Türk ege men sı nıfl a-
rı nın ırk çı, kat li am cı yüz le ri nin baş ka 
sö ze ge rek bı rak tır ma ya cak ka dar açık 
ifa de le ri!

Ayak lan ma la rı bas tır mak Türk ege-
men sı nıfl a rı nın böl ge yi ta ma mıy la 
kon trol et tik le ri an la mı na gel mi yor-
du. Ha ki mi ye ti sağ la mak için Umu mi 
Mü fet tiş lik ler ku ru yor, bu mü fet tiş le re 
ola ğa nüs tü yet ki ler ve re rek, Kür dis-
tan’ın si ya si il ha kı nı bir an ön ce ger-
çek leş tir mek is ti yor lar dı.

Sö mür ge leş tir me adım la rı nın ifa de-
si olan umu mi mü fet tiş ler den bi ri nin 
Der sim Ra po ru, si ya si il ha kın han-
gi yön tem ler le ger çek leş ti ril me ye ça lı-
şıl dı ğı na ti pik bir ör nek tir: “Der sim’in 
ha riç le mü na se bet le ri ni ke se rek ... ti-
ca re ti ne ma ni ol mak, aç ka la cak hal kı 
za man la ken di li ğin den il ti ca ya zor la-
mak ... Her ta ra fı esas lı su ret le ka pat-

tık tan son ra ku şat ma çem be ri ni ted-
ri cen dar laş tır mak ve fe na lık lar dan 
do la yı ya ka la nan la rı der hal Der sim’den 
çı ka ra rak Gar ba at mak ve ser piş tir-
mek.”(31) Kür dis tan’ı sö mür ge leş tir-
mek için si ya si il ha kın ta mam lan ma sı 
şart tı. Bu ol ma dan ik ti sa di il hak za ten 
söz ko nu su ola maz dı. Dö ne min Er ka-
nı Har bi ye Rei si’ne su nu lan bir ra por-
da, sö mür ge (ko lo ni) ama cı açık ça ifa de 
edil miş tir: “Der sim ev ve la ko lo ni gi bi 
na za rı iti ba ra alın ma lı. Türk ca mia sı 
için de Kürt lük eri til me li, on dan son ra 
ve ted ri cen öz Türk hu ku ku na maz har 
kı lın ma lı dır.” Umu mi mü fet tiş lik ku ru-
mu nun sö mür ge va li li ği ne denk düş-
tü ğü, sa de ce bi zim ya kış tır dı ğı mız bir 
ni te le me de de ğil. Biz zat dö ne min İçiş-
le ri Ba ka nı Ce mil Uy bay dın’ın Mus ta fa 
Ke mal’in ta le biy le ha zır la dı ğı ra por da 
da bu ku rum böy le ni te len di ril mek te-
dir. Bu ra po run baş lı ğı şöy le dir: “Kür-
dis tan umu mi va li lik le ve müs tem le ke 
(sö mür ge, bn.) usu lüy le ida re edil me li-
dir.(32)

Gö rü le cek tir ki, Ke ma liz min Cum-
hu ri ye tin ku ru lu şun dan son ra Kürt le-
re iliş kin po li ti ka sı ırk çı ve asi mi las yon-
cu dur ve Kür dis tan’ı sö mür ge leş tir me 
ama cı na dö nük tür. Bu ama ca ulaş mak 
için iz le nen baş lı ca yol lar Kürt lü ğü yok 
say mak, sür gün ve Türk ler için de erit-
me ve yer yer soy kı rı ma va ran kat li-
am lar la diz çök me ye zor la mak tır. Ağ-
rı İs ya nı’nın ar dın dan ko nu şan İs met 
İnö nü’nün ba sı na yap tı ğı açık la ma 
şöy le dir: “Bu ül ke de sa de ce Türk ulu su 
et nik ve ırk sal hak lar ta lep et me hak kı-
na sa hip tir. Baş ka hiç kim se nin böy le 
bir hak kı yok tur.”(33) Dö ne min Ada-
let Ba ka nı Mah mut Esat Boz kurt ise 
şöy le söy ler: “Türk bu ül ke nin ye gâ ne 
efen di si, ye gâ ne sa hi bi dir. Saf Türk so-
yun dan ol ma yan la rın bu mem le ket te 
tek hak la rı var dır; hiz met çi ol ma hak-
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kı, kö le ol ma hak kı. Dost ve düş man, 
hat ta dağ lar bu ha ki ka ti böy le bil sin-
ler!”(34) 

Der sim’e dö nük po li ti ka lar asi mi las-
yo nun en ti pik ör ne ği dir. 1935’de Der-
sim’in adı “Tunç Eli” ola rak de ğiş ti ril di. 
Yi ne ay nı ka nu na da ya nı la rak Ela zığ, 
Tun ce li, Er zu rum, Bin göl’ü içe ren sö-
mür ge va li li ği (Dör dün cü ge nel mü fet-
tiş lik) oluş tu rul du. Der sim is ya nı sı-
ra sın da soy kı rı ma gi ri şil di ği ise İh san 
Sab ri Çağ la yan gil’le ya pı lan bir rö por-
taj da şöy le di le ge ti ri lir: “Or du ze hir li 
gaz kul lan dı... Bun la rı fa re gi bi ze hir le-
di. Ye di den yet mi şe o Der sim Kürt le ri ni 
kes ti ler. Kan lı bir ha re kat ol du. Der sim 
da va sı da bit ti. Hü kü met oto ri te si de 
kö ye ve Der sim’e gir di.”(35)

1934’te çı ka rı lan İs kan Ka nu nu, 
Kürt le re, Türk çe ko nu şup Türk gi bi 
ya şa ma yı da ya tı yor; “Türk kül tü rü-
ne tem si li is te ni len nü fus” iba re siy le 
Kürt le rin Türk le re tem si li (ben ze til-
me si) ale nen ka nun hük mü ne bağ la-
nı yor du. M. Ke mal, “Va tan daş Türk çe 
Ko nuş” kam pan ya sı baş la tı yor, Kürt çe 
bir kaç ke li me ko nuş tu di ye Kürt köy-
lü le ri ağır pa ra ce za la rı na çarp tı rı lı yor-
du. Ba tı’da, bü yük şe hir ler de ise ay nı 
kam pan ya, so kak lar da gay ri müs lim-
ler üze rin de bir te rö re dö nüş tü rü lü yor, 
top lu ta şı ma araç la rın da ana dil le ri ni 
ko nu şan Er me ni ler, Rum lar vb. “Va-
tan daş Türk çe ko nuş!” ni da la rıy la kar-
şı la şı yor du. So ya dı ka nu nu da “Türk-
leş tir me” po li ti ka sı nın un sur la rın dan 
bir baş ka sıy dı. Yal nız ca coğ ra fik yer 
isim le ri de ğil, ki şi le rin “soy”isim le ri de 
“öz Türk çe”leş ti ri le rek, Kürt kim li ği her 
dü zey de yok edil mek is te ni yor du.(36)
Irkçıhezeyan,
kanlıbirikim
Ke ma list ler Kürt le ri “Türk leş tir-

me”ye ça lı şı yor du. Ama ay nı za man da 
Türk le rin Türk leş ti ril me si so ru nu var-

dı. Zi ra Ana do lu Türk le ri yıl la rın ağır 
bas kı ve sö mü rü ko şul la rı al tın da ik-
ti sa di ve kül tü rel ola rak Türk ege men 
sı nıfl a rı ta ra fın dan en çok is tis mar 
edil miş ve en ge ri bı rak tı rıl mış top lu-
luk tur. İk ti sa di ve kül tü rel ola rak da ha 
ile ri olan Bal kan lar’dan ge len mu ha-
cir ler ara sın da ya da ken di ni Türk lük 
için de sa yan Kaf kas kö ken li ler de Türk 
ulu sal bi lin ci nis pe ten be lir gin ken, 
Ana do lu Türk le rin de bu bi linç en alt 
dü zey dey di. Bun lar ken di le ri ni da ha 
zi ya de “Müs lü man” ola rak ifa de et me-
ye eği lim liy di. M. Ke mal’in kı lık kı ya-
fet ka nu nu na, so ya dı ka nu na bu den li 
önem ver me si şap ka tak ma ya nın kel-
le si ni gö tür me si, ay nı za man da Tür kü 
Türk leş tir me po li ti ka sı nın ifa de siy di. 
Tek ke le rin ka pa tıl ma sı da, Müs lü man-
lı ğın dev let kon tro lün de Sun ni-Ha ne fi 
mez he bin de tek leş ti ril me si de yi ne ay-
nı ama ca dö nük tü. İs te ni yor du ki, bir 
Türk ken di si ni yal nız ca Türk kim li ği ile 
ifa de et sin. O ne den le “la ik lik” bir ne vi 
ye ni “din” ve M. Ke mal bu “di nin” pey-
gam be ri gi bi su nu lu yor du. Da ha son-
ra Anıt ka bir de bu di nin su na ğı ha li ne 
ge ti ri le cek ti. Böy le ce “Türk” her han gi 
bir Müs lü man dan ay rı ken di ne has bir 
kim lik ka za na cak tı. 

Kı zıl baş olan Ana do lu Türk le ri ise 
is yan lar la ezi le ezi le Sün ni li ğe (önem li 
bö lü mü) asi mi le edil miş, ama ay nı za-
man da se fa let ve ce ha let için de bı rak tı-
rıl mış tır. Ke ma list ler, 1925 ta rih li Tek-
ke ve Za vi ye ler Ka nu nu’yla, de de li ği, 
se yit li ği, çe le bi li ği ya sak la ya rak, Ale-
vi le ri inanç la rı nı öz gür ce ya şa mak tan 
men et ti. Kur tu luş Sa va şı sı ra sın da M. 
Ke mal’in des tek is te di ği ve bu des te ği 
al dı ğı Ha cı Bek taş Der ga hı da ya sak la-
na rak ka pa tıl dı.

Irk çı lık öy le bir bo yu ta va ra cak tı ki, 
M. Ke mal 26 Ey lül 1932’de Di yar ba-
kır’da, “Türk eli bü yük tür ve yal nız o 
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bü yük tür. Her ye ri dol du ran Türk’tür 
ve her ya nı ay dın la tan Türk’ün yü zü-
dür”(37) di ye cek ka dar ken din den geç-
miş tir. Yi ne ay nı dö nem ler de bü tün 
dil le rin Türk çe’den ve bü tün ulus la-
rın (Af ri ka lı lar, Çin ge ne ler vb. ha riç, 
on lar aşa ğı ırk tan sa yı lı yor du) Türk-
ler den mey da na gel di ği ile ri sü rü le cek 
ka dar akıl sağ lı ğın dan yok sun gö rüş-
ler or ta ya atı lı yor du. Ve bun lar biz zat 
M. Ke mal’in ön der li ğin den res mi tez ler 
ha li ne ge ti ri li yor du. Ana do lu’da ya şa-
mış bü tün es ki me de ni yet le rin de Türk 
ol du ğu nu ile ri sür dü ler. O dö nem tam 
bir ka fa ta sı ırk çı lı ğı rüz ga rı esi yor du. 
Öy le ki, in san lar el le rin de me zu ra ka-
fa la rı nı öl çü yor, öl çü ye uy ma yan lar 
bu na lı ma gi ri yor du. İş, me zar la rı aç-
ma ya ka dar var mış tı. Ör ne ğin, 1935’te 
Mi mar Si nan’ın me za rı açıl mış, ka fa-
ta sı nın Bra ki se fal (Yas sı-Yu var lak) ol-
du ğu (ka fa ta sı nın eni nin bo yu na olan 
ora nı 0.80-0.90 öl çü le rin de) açık lan-
mış, “Bü tün Türk ler bra ki se fal ol duk-
la rın dan bü yük mi ma rın yal nız kül tür 
iti ba rı ile de ğil, ırk iti ba ri ile de Türk 
ol du ğu bir kez da ha mey da na çık mış” 
sa yı lı yor du.(38)

Bu ka fa ta sı ırk çı lı ğı doğ ru dan M. 
Ke mal’den kay nak la nı yor du.(39) Onun 
is te ği ve onun kon tro lün de Afet İnan, 
1931’de “Türk hal kı nın ve Türk Ta ri hi-
nin An tro po lo jik Ka rak te ri üze ri ne” ad-
lı dok to ra ça lış ma sın da 64 bin de nek 
üze ri ne ka fa ta sı öl çüm le ri yap mış, M. 
Ke mal bu ça lış ma yı re dak te et miş ve 
onay la mış tır. Ka fa tas çı lı ğın bir kaç yıl 
son ra sö nüm len me si nin ye ga ne ne de-
ni; Tür ki ye’de ya şa yan lar ara sın da bu 
ka fa ta sı öl çü le ri ne sa hip ye te rin ce in-
san ol ma dı ğı nın an la şıl ma sıy dı. Türk 
Ta rih Ku ru mu, Türk Dil ku ru mu, Hal-
kev le ri(40) ay nı dö nem de ki ırk çı-fa şist 
yö ne li min ifa de le ri ola rak or ta ya çık-
mış lar dı. 

So nuç ta, “Türk ol mak için ön ce ka-
nı Türk ol mak la zım dır, on dan son ra 
di li Türk ol mak la zım dır, on dan son ra 
di le ği Türk ol mak la zım dır” di yen ırk-
çı-fa şist Ni hal At sız’la “Va zi fe miz Türk 
va ta nı için de bu lu nan la rı be he ma hal 
Türk yap mak tır. Türk le re ve Türk çü lü-
ğe mu ha le fet ede cek ana sı rı ke sip ata-
ca ğız.”(41) di yen İnö nü ara sın da her-
han gi bir fark kal maz.

Bu ırk çı he ze ya nın Kürt ler ka dar 
gay ri müs lim le re de yö nel me si ka çı nıl-
maz dı. El bet te bu yö ne lim ye ni de ğil-
di. İz mir ele ge çi ril dik ten son ra gay ri-
müs lim le rin otur du ğu böl ge de bü yük 
bir yan gın çı kar tıl mış, on bin ler ce gay-
ri müs lim hun har ca kat le dil miş ve sür-
gü ne zor lan mış tı. 

Türk kur tu luş sa va şın dan son ra da 
yüz bin ler ce Rum, nü fus mü ba de le si-
ne ta bi tu tu la rak gö çer til miş ti. Bun-
la rın 300 bi ni Ba tı Ana do lu’dan dı ve 
bun lar dan ge ri ye ka lan ara zi, eki le bi-
lir top ra ğın yüz de 15’iy di.(42) Bun la ra 
Do ğu Ka ra de niz ve Or ta Ana do lu’dan 
gö çer ti len Rum la rı ve da ha ön ce soy kı-
rı ma uğ ra tı lan Er me ni le ri ve yi ne kat-
li am la ra ma ruz bı ra kı la rak gö çer ti len 
Sür ya ni le ri ek le di ği miz de Türk ege men 
sı nıfl a ra doğ ru ser ma ye dev ri nin kan lı 
ve vah şi yü zü ne bir kez da ha ta nık lık 
ede riz. (İş çi le rin en ba sit hak lar dan da-
hi yok sun ola rak kö le lik ko şul la rın da 
ça lış tı rıl ma sı nı söz ko nu su et mi yo ruz 
bi le.)

Bu kan lı ve vah şi bi ri kim 1930’lar da 
ye ni den iv me ka zan dı. 1934’te Ça nak-
ka le ve Trak ya böl ge sin de yer le şik Ya-
hu di ler, CHF Trak ya teş ki la tı nın ör güt-
le di ği olay lar so nu cu mal ve mülk le ri ni 
ge ri de bı ra ka rak can hav liy le baş ka şe-
hir le re ve ül ke le re kaç mış tı.

1942’de çı ka rı lan Var lık Ver gi si’ne 
ta bi tu tu lan mü kel lefl e rin yüz de 87’si 
gay ri müs lim di. Er me ni tüc car lar ka-
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pi tal güç le ri nin %232’si, Mu se vi ler 
%179’u, Rum lar %156’sı ora nın da 
ver gi len di ri lir ken, Türk ler de sa de ce 
%4.94, ya ni yüz de beş bi le ol ma yan 
bir ver gi ye ta bi tu tul muş tu. Ver gi le ri ni 
öde ye me yen ler –ki bir çok gay ri müs lim 
için bu ola nak sız dı, ke si len ver gi bü tün 
var lık la rı nı aşı yor du– mülk le ri ni ha raç 
me zat sa tı şa çı ka rı yor, mal var lık la rı 
yağ ma la nı yor du ve bu da yet me ye rek 
top la ma kamp la rı na gön de ri li yor lar dı. 
Türk bur ju va laş ma sı böy le ger çek le şi-
yor du. 1941’de Ame le Ta bur la rı bir kez 
da ha ku rul muş tu. 25 ile 45 yaş ara-
sın da ki gay ri müs lim er kek le re en re zil 
ko şul lar da as ker lik yap tı rı lı yor, bun lar 
tü nel ve yol in şa at la rın da kö le ola rak 
ça lış tı rı lı yor lar dı. 

Gay rı müs lim azın lık la rın bu kan lı 
tas fi ye si, bu top rak lar da o ta ri he ka dar 
bi rik miş bur ju va kül tü rün de tas fi ye si 
an la mı na ge li yor du. Da ha sı, Er me ni le-
rin, Rum la rın yı ğın sal ola rak kat le dil-
me le ri ve sü rül me le ri, pek çok va sıfl ı 
iş çi nin, za na at us ta sı nın, bi linç li, sos-
ya list iş çi nin kay bı nı ge tir di ği için, iş-
çi sı nı fı mü ca de le si nin de da ha baş tan 
ya ra lan ma sı na yol aç mış tı. Os man-
lı dö ne min de sen di ka la rı, ilk sos ya list 
ga ze te le ri, der nek le ri ku ran lar ara sın-
da pek çok Er me ni ve ya Rum iş çi var dı. 
Gay ri müs lim halk la ra yö ne lik bu kan lı 
tas fi ye, Türk bur ju va cum hu ri ye ti nin 
da ha baş tan ya pı sal ola rak an ti de mok-
ra tik bi çim le ni şi nin te mel le rin den bi ri-
si ni oluş tur du. 

Kür dis tan’ın sö mür ge ci bo yun du-
ruk al tı na alın ma sı, gay ri müs lim le rin 
va tan sız laş tı rı la rak mal var lık la rı nın 
gasp edil me si, mülk süz Türk le rin -iş çi 
ve yok sul köy lü le rin– emek le ri nin yağ-
ma lan ma sı na da ya lı Türk bur ju va zi si-
nin kan lı ve vah şi ser ma ye bi ri ki mi nin 

ide olo jik-po li tik ifa de si olan Türk ırk çı-
lı ğı, İt ti hat Te rak ki’de kök len se de, en 
uç nok ta sı na M. Ke mal’le ulaş mış tır. 
M. Ke mal’den son ra da bu ırk çı fa şist 
po li ti ka çe şit li dü zey ler de sür dü rül-
müş tür. 6-7 Ey lül 1955 kat lia mı, gay-
ri müs lim le re dö nük gö zü dön müş sal-
dır gan lık ör nek le rin den sa de ce bi ri dir. 
Er me ni ler den son ra Rum lar da böy le 
“hal edil di ği” için bu ırk çı-fa şist po li ti-
ka 50’ler den son ra da ha zi ya de Kürt ler 
üze rin de şe kil len miş tir. 27 Ma yıs çı la rın 
Kürt ra po ru bu yön de ti pik tir: “Böl ge-
nin, ken di le ri ni Kürt sa nan lar le hin de-
ki nü fus ya pı sı nı Türk le hi ne çe vir mek 
için sür gün, ma hal li rad yo lar da Türk çe 
güf te ler le ma hal li ha va la rın ça lın ma-
sı, ken di le ri ni Kürt sa nan la ra ırk ba-
kı mın dan Türk si ya si dü ze ni nin ken di 
men fa at le ri ba kı mın dan en el ve riş li, 
emin ve im kan sağ la dı ğı nın an la tıl ma-
sı, ken di le ri ni Kürt sa nan la rın men şe-
ile ri nin Türk ol du ğu nun is pa tı ola rak 
ya yın lan ma sı” is ten miş tir. 12 Ey lül’ün 
“kart-kurt” pa lav ra la rı da bi li ni yor. 

2008’de Mil li Sa vun ma Ba ka nı Vec di 
Gö nül’ün Brük sel’de sarf et ti ği söz ler 
bu ra ya ka dar an lat tık la rı mı za vu ru luş 
res mi onay lı bir mü hür dür.

“İz mir Ti ca ret Oda sı’nda bir dö nem 
gö rev al mış tım. Bu oda nın ku ru cu la rı 
ara sın da bir tek müs lü man yok tu ve 
ta ma men le van ten ler den(43) mü te şek-
kil di. Cum hu ri ye tin ku ru luş ön ce si de 
An ka ra’da Er me ni le re, Rum la ra, Mu se-
vi le re ve Müs lü man la ra ait dört ma hal-
le bu lu nur du. Ege’de, ve rim li top rak lar 
azın lık la rın elin dey di. Ulus oluş tur ma 
sü re cin de en önem li adım mü ba de le ol-
muş tur. Dü şü nün Ege’de Rum lar ve ya 
Tür ki ye’nin pek çok ye rin de Er me ni ler 
de vam et sey di, bu gün aca ba böy le bir 
mil li dev let ola bi lir miy dik?” 
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1. Türkiye’de özgün bir komünist 
hareketin gelişimi bakımından temel 
ideolojik veçhelerden birisini, Kema-
lizmle hesaplaşma ve ondan kopuşma 
oluşturmuştur. 2. İlerici, devrimci, sos-
yalist akımların, özel olarak da komü-
nist, Marksist iddialı akımların doğuş 
aşamalarından başlayarak, mutlaka 
Kemalizmle bir imtihandan geçtikle-
ri rahatlıkla saptanabilir.3. Türkiye’de 
Kemalizm ve komünizm arasındaki 
ilişki, devamsal değil kopuşsaldır. 

4. Kemalist Türk burjuvazisini ile-
riciliğin tarihsel taşıyıcısı sayan, onun 
göğsüne işçi sınıfı ve köylülüğü rahat-
ça sömürmesine yardım edecek ilerici-
lik madalyasını asan oportünist solun 
“ilericilik” kavramı ve ayracı, ilericili-
ğin sınıfsal taşıyıcısının hangi tarih-
sel aşamada, hangi sınıflar olabileceği 
konusunda yanılgılıdır. Kemalist bur-
juvazi, Kurtuluş Savaşı’nın ilk evrele-

rindeki anti-emperyalist rolünü, sava-
şı emperyalistlerle geniş bir uzlaşma 
temelinde bitirerek sonlandırmıştır. 
Kemalist cumhuriyet, dönemin ulusla-
rarası dengelerinden güç alarak siyasi 
bağımsızlığı bir süreliğine sürdürse de 
anti-emperyalist değildir, pro-emper-
yalisttir, yani emperyalizm yandaşıdır 
(bunu Lozan’da tasdiklemiştir). Ulus-
lararası alanda emperyalizmin safında 
olmaktan başka, emperyalist sermaye-
ye de kapıları ‘cömertçe’ açmıştır, Os-
manlı’nın emperyalist mali sermayeye 
borçlarını üstlenerek emekçi halkın 
cebinden ödemiştir. Burjuva modern-
leşmeciliği bakımdan ilerici rolünü ise 
feodal Osmanlı devletinin ve Hilafetin 
tasfiyesi ve yerine burjuva cumhuri-
yetinin kurulmasını (1920-’23 döne-
mi TBMM idaresine göre, ilan edilen 
cumhuriyetin yapısı daha geri, burjuva 
demokrasisinden açık burjuva dikta-

Kemalizm ve komünizm 

Haydar Özkan
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törlüğüne geçiş için bir köprü olsa da) 
gerçekleştirerek ortaya koymuş, bu-
nun ötesinde toprak ağalarıyla ittifakı 
sıkılaştırarak gerici burjuva diktatör-
lüğünü kurumsallaştırmış, halk düş-
manlığı yolunda giderek daha büyük 
adımlar atmıştır. Cumhuriyet’in kuru-
luşu tarihsel anı’ndan itibaren Kema-
lizm, bir Türk burjuva devlet ideolojisi, 
Türk burjuvazisinin ve toprak ağaları-
nın büyük bölümünün ideolojisi ve sı-
nıf zorunun cisimleştiği ideolojik form 
olarak teşekkül etmiştir. Burjuvazi ve 
toprak ağalarının bir bölüğü, cumhu-
riyetin kuruluşunun hemen ertesine 
kadar M. Kemal’in önderlik ettiği cep-
heyle farklılaşsa da nihayet M. Kemal 
cephesi tarafından politik olarak tas-
fiye edilmiştir. Devlet; yasama-yü-
rütme-yargı, M. Kemal ve sonrasında 
İnönü şefliğinde burjuvazi ve toprak 
ağalarının elinde ‘bir’leşmiş; 1946’dan 
itibaren ise, burjuvazi ve toprak ağaları 
arasında farklı politik arayışlar sonucu 
Kemalizm egemen sınıfların bir devlet 
ideolojisi olarak kalsa da, politikada 
burjuva ve toprak ağaları için “teklik” 
hükmünü yitirmiştir.

5. Kemalist ve sosyal-Kemalist ta-
rihçilerin ilericilik-gericilik kavgası ola-
rak okudukları tarihsel olaylar, birçok 
durumda dinci gericilikle Kemalist ge-
ricilik arasındaki, arka planında Türk 
egemen sınıf fraksiyonlarının durduğu 
dalaşlardır. Kurtuluş Savaşı boyunca 
olduğu gibi, cumhuriyetin kuruluşu ve 
sonrasında da Türk milli ticaret burju-
vazisi toprak ağalarıyla kol koladır. Bu 
iki sınıf, koyu halk düşmanı bir rejim 
kurmuştur. Türk milli ticaret burju-
vazisi, Kurtuluş Savaşı boyunca sınır-
lı da olsa anti-emperyalist olmaktan, 
Kürt ulusunun varlığını tanımaktan ve 
Meclis hakimiyeti yoluyla görece burju-
va demokrasisini uygulamaktan gelen 

tüm ilerici barutunu cumhuriyetin ku-
ruluşuyla tüketmiştir. Bu tarihsel eşik-
ten itibaren, ilericiliğin taşıyıcısı ancak 
ve yalnızca işçi sınıfı, ezilen köylülük ve 
ezilen halklar-milliyetler olmuştur. Ko-
münistlerin ödevi iki gericilik arasında 
seçim yapmak değil, her türlü gericiliğe 
karşı işçi sınıfı ve ezilenlerin ilerici-dev-
rimci iradesini açığa çıkartmaktır.

6. Kemalizm, bu topraklardaki ile-
riciliğin sembolü olmak bir yana, her 
türlü ilerici demokratik değerin köklü 
düşmanıdır. 

7. Kemalist burjuvazinin kurdu-
ğu Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk 
burjuvazisinin politik aracı, aygıtıdır. 
Kuruluşundan itibaren devlet yönetme 
ayrıcalığı kadar devlet olanaklarından 
doğrudan faydalanma bakımından da 
devlet bürokrasisinin üst katmanla-
rı, burjuva egemen sınıf katmanların-
dan birisidir. Politik sınıf olarak Türk 
burjuvazisinin uzvu olagelmiştir. Ke-
malizme bulaşık sol, Şefik Hüsnü’den 
günümüzdeki uzantılarına kadar, Türk 
burjuvazisini salt bir sosyal sınıfa in-
dirgemiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti-
ne ise ‘kendinde’ bir varlık atfetmiştir. 
Cumhuriyet ve orduyu tarihsel moder-
nleştirici ve ilerici güçler saymış, on-
lara emperyalizmin değil Sovyetlerin, 
burjuvazinin değil emekçilerin tarafın-
da yer alma çağrısı yapmıştır. Burjuva-
ziye karşı mücadeleyi de büyük ölçüde 
ekonomik alanla sınırlamış, politik sı-
nıf olarak burjuvazinin devletini devir-
meye yönelmemişlerdir bile. Bu akım, 
programatik görüşleri ne olursa olsun, 
kendi tarihi boyunca hep devleti ilerici 
yöne sevk etmekle uğraşmış, 27 Mayıs’ı 
da bu yönde tarihsel bir hamle olarak 
sahiplenmiştir. 

8. Komünist hareketin Kemaliz-
min mirasını devralacağı ve o temelde 
sosyalizme ilerleyeceği fikri, yaklaşımı 
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anti-marksisttir. Her şeyden önce, Ke-
malist hareketle komünist hareketin 
yan yana bulunduğu ve Anadolu’da-
ki ulusal mücadeleye dair hegemonya 
savaşımı verdiği bir dönem olmuştur 
ve Kemalist burjuvazinin komünist 
önderleri katliyle noktalanmıştır. Bu 
yaklaşım, tam da bu kırımın ardından 
yaşanan çizgi kırılması koşullarında, 
Şefik Hüsnü TKP’sinin savrulduğu yeni 
çizgiden köklenir. 1960’ların bütün 
reformist, revizyonist akımlarının da 
amentüsü olmuştur. ‘70’lerde bu fikir, 
Yalçın Küçük’te teorik ifadesini bul-
muştur. Bugün, bu çizgi SİP-TKP’de en 
net savunusunu bulmaktadır. Sosya-
lizmi Kemalizme yamama eğilimlerinin 
nihayetinde, proletaryanın sınıf bağım-
sızlığının terk edilmesi ve devlet kapi-
talizmine razı gelme anlamına geldiği 
tarihsel bakımdan açığa çıkmış, billur-
laşmıştır. Komünizm, burjuva devletin 
yıkılmasını hedefler. Kemalizme bula-
şık sol, burjuva devletin korunmasını 
ve ilerletilmesini, sola doğru iteklenme-
sini esas almıştır. 

9. Mustafa Suphi ve arkadaşlarının 
katledilmesiyle komünist hareketin ya-
şadığı çizgi kırılmasının ardından, ko-
münist hareketin yeniden kendi ayak-
ları üzerinde durması, kendi göbeğini 
kesmesi, Kemalizmle hesaplaşma ve 
kopuşla birlikte olabilirdi, öyle de ol-
muştur. Bu başlangıcın tarihsel önde-
ri, ‘71 devrimci önderleri ve onlar ara-
sında en ileri düzeyi oluşturan İbrahim 
Kaypakkaya’dır. 

10. 1971 devrimciliği, halen belli 
oranda Kemalizmin etkisinde kalan bir 
devrimciliktir. Ama, ‘71’in orijinalitesi 
bu değildir. ‘71, tersine Kemalizmden 
kopuşun başladığı tarihtir. ‘71, Kema-
lizmle ağır derecede bulaşık bir solcu-
luğu miras olarak devralır, omuzların-
daki bu ağır geleneğe rağmen, adeta el 

yordamıyla ilerleyerek kopuşmaya yö-
nelir. Bu kopuşmanın düzeyleri fark-
lı derecelerdedir. Ancak, fiili varlığıyla 
‘71 devrimciliği Kemalizmden kopuşma 
halindedir. Kaypakkaya’nın farkı, bu 
kopuşmayı en bilinçli yaşaması ve teori 
katına yükseltmesidir. 

11. “Kemalizm bizi ileri götürmez. 
Biz Kemalizmden geri gidemeyiz” (Y. 
Küçük) çizgisindeki akımlar, Kemaliz-
min halkçı olmayan, tepeden burjuva 
modernleşmesini sahiplendikleri gibi, 
cumhuriyet burjuvazisinin kurumla-
rını da ‘Marksizm adına’ sahiplenmek 
garabetine düşmüştür. Bu çizginin bu-
gün geldiği yer, cumhuriyet mitingleri-
nin övücülüğüdür, ya da TKP örneğin-
de olduğu gibi “çözülen cumhuriyete” 
sahip çıkma çizgisidir. 

12. Komünistler, bir ulusun tarihin-
de halka ait, ilerici, mücadeleci ne varsa 
sahiplenirler. Ama onlar, burjuvazinin 
ilericiliğinin sınırlarını da, burjuvazinin 
tarihiyle aralarındaki sınırları da ka-
lınca çizerler. Kurtuluş Savaşı’na bak-
tıklarında da öncelikle emekçi, çalışan 
halkın muazzam fedakarlığını, Ege ve 
Kürdistan köylülüğünün, kent yoksul-
larının devrimci direngenliğini vb. gö-
rürler. Mustafa Kemal’in önderliğinin, 
aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’ndaki 
bütün halkçı, ilerici, hatta burjuva de-
mokrat eğilimlerin tasfiyesi anlamına 
geldiğini asla unutmazlar. Sadece Türk 
ulusal kurtuluş savaşı değil, ama bu 
savaş esnasında milli burjuvazinin ge-
rici egemenliğine isyan olarak gerçek-
leşen Koçgiri Ayaklanması da örneğin, 
ilerici tarihimizin bir parçasıdır.

13. Kemalizm, Hıristiyan azınlık 
milliyetlerin katledilmesi, sürülmesi, 
azınlık burjuvazinin mülklerine el ko-
narak yeni yetme Türk burjuvazisinin 
sermaye birikimine eklenmesi demek-
tir. Kemalizm; Kürdistan’ın süngü yo-
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luyla yeniden fethi, Osmanlı’daki Kürt 
sancakları düzeninin dağıtılması, Kür-
distan’ın siyasi ilhakı demektir. Buna 
giderek ekonomik ilhak da eklenmiş ve 
Kürdistan Türk burjuvazisinin sömür-
gesi haline getirilmiştir. Kemalizmin 
köklerinde derin bir tekçi milliyetçilik, 
Türk şovenizmi yatar.  

14. Kemalizm, Türk ulusal rengini 
taşıyan bir sermaye birikiminin yok-
luğu koşullarında ortaya çıkmış bir 
burjuva hareketidir. Cılız Türk burju-
vazisi, SSCB’ye güvenemeyeceği gibi, 
sermaye birikimini elinde bulunduran 
gayrimüslim burjuvaziye de güvene-
mezdi. Onun için en güvenilir müttefik, 
bu yüzden, toprak ağaları sınıfı olmuş-
tur. Gayrimüslim burjuvazi ve kimi asi 
Kürt feodalleri mülksüzleştirilmiş, bu 
da sola ilerici bir önlem gibi sunulmuş-
tur. 

15. Türkiye’de, burjuva milliyetçi/
Kemalist akımlarla komünist ve dev-
rimci akımlar arasında en temel ayrım 
noktasının, halklar/milliyetler soru-
nunda ortaya çıkması rastlantı değil-
dir. Bugün, Kemalizmle komünizm 
arasında soyut ve genel bir “anti-em-
peryalizm” başlığındaki ortaklığı değil, 
Kürt sorununda, ezilen milliyetler so-
runlarındaki ayrımı, aykırılığı vurgula-
mak gereklidir. 

16. Kemalist ideoloji, ‘30’lu, ‘40’lı yıl-
lar boyunca Mussolini ve Hitler’in et-
kisinde nasyonal faşist bir yönde sav-
rulmuş, 1945’ten sonra emperyalizmin 
yeni sömürgeciliğine göre yeniden di-
zayn edilmiş; 1971-’80 askeri darbeleri 
ile devletin açık faşist ideolojisi olarak 
biçimlendirilmiştir. Emperyalist küre-
selleşmeyle birlikte, devletin yeniden 
yapılandırılması sürecinde, egemen sı-
nıfların devleti yöneten ve merkezinde 
ordunun üst kademelerinin durduğu 
kesimleri tarafından ayrıcalıklarını ko-

rumanın aracı olarak 1930’ların nas-
yonal faşist ideolojisi olarak yeniden 
bayraklaştırılmıştır. İşbirlikçi burjuva-
zi nezdinde artık eski önemini yitirmesi 
de Kemalizme herhangi bir ilerici vasıf 
yüklemez. 

17. Kemalizm, “sınıfsız, imtiyaz-
sız kaynaşmış bir zümreyiz” ideoloji-
si demektir. İşçi ve yoksul köylü düş-
manıdır. Devletten bağımsız her türlü 
emekçi sınıfsal örgütlenmenin reddi, 
ezilmesi, bastırılması demektir. Kema-
lizm, komünist hareketin de vahşice 
ezilmesidir ve süreç içinde sola sadece 
devlet bünyesinde, köksüz ve çorak bir 
varoluş hakkı tanımıştır. Sınıf müca-
delesi öğretisine sıkıca bağlı komünist 
hareket, ancak Kemalizme cepheden 
tavır alarak, onun tekçi sınıf egemenli-
ği dayatmasını fiilen yararak ilerleyebi-
lirdi, öyle de olmuştur.

18. Kemalizm, dinin devlet egemen-
liğine alınması, devletçileştirilmesi ve 
devlet egemenliğini güçlendirme ara-
cına dönüştürülmesi demektir. Kema-
lizm, bir yandan üretim ilişkilerinde 
feodalizme dokunmazken, siyasi-kül-
türel üst yapıda feodalizme özgü un-
surların tasfiyesi girişimidir. Kema-
listlerin, toprak ağalarına işlemeyen 
‘büyük devrimcilik’ (!) kılıcı, fes giyen 
halkın boynuna inmiştir. Bu nedenle 
ezilen köylülüğün ekonomik-sınıfsal 
temelli, yer yer isyana varan muhale-
feti, 1950’lere kadar dinsel forma bü-
rünmüş, yöneten-yönetilen çelişkisi 
bu biçim içerisinde de patlak vermiş-
tir. 1960’lardan 1990’lı yılların başı-
na kadar, yalnızca Kemalizme mesa-
feli olanlar tarafından değil, kendisini 
Kemalist ideolojinin en sadık izleyicisi 
sayan burjuva politikacılar tarafından 
da Sünni İslam, emperyalizmin çıkar-
larına uygun olarak komünizme karşı 
toplumsal barikat olduğu kadar, bir 
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siyasal silah olarak da desteklenmiş, 
geliştirilmiş ve kontrollü olarak politik-
leştirilmiştir. Kontrol dışındaki politik 
İslamın 1990’larda sosyalizmin dünya 
çapındaki gerilemesine bağlı olarak ve 
hızlı bir yıkıma uğrayarak şehirlere do-
luşan halk yığınlarıyla buluşarak dev-
let yönetiminde pay isteyecek kadar 
güçlenmesinin yarattığı çelişki; devlet 
yönetimindeki ayrıcalıklarından uzak-
laştırılmak istenen merkezinde askeri 
elitin durduğu kesimin toplumsal da-
yanak arayışı bu kesimler nezdinde 
1930’lar laikliğini yeniden gündem-
leştirmiştir. “Laiklik”, bu kesimin ay-
rıcalıklarının korunmasının, “anti-A-
merikacılık”la birlikte ikinci bayrağı 
olmuştur. Laiklik üzerine bütün nutuk-
larına karşın bu en “saf” Kemalistler, 
ne Diyanet’in kapatılmasını istemişler-
dir ne de zorunlu din derslerini. Bunun 
ötesinde, aynı kesimler Kürdistan’daki 
Kürt ulusal hareketine karşı ideolojik 
olarak dini geliştirme yönünde yoğun 
çaba harcamaktan, Hizbullah gibi en 
kanlı ve vahşi örgütleri kurmaktan da 
geri durmamışlardır.

19. Mustafa Kemal, burjuva dev-
rimler çağının kapandığı bir dönemin, 
burjuvazinin dünya çapında gericileş-
tiği emperyalizm çağının bir figürüdür. 
Onun, ne Fransız jakobenleriyle ne de 
Latin Amerika bağımsızlık kahraman-
larıyla (Jose Marti, Bolivar vb.) bir tu-
tulması hatta kıyaslanması dahi kabul 
edilemez. Kemal, proleter devrimleri 
çağında, SSCB’nin yanı başındaki bir 
ülkede, cılız bir burjuva sınıfının tem-
silcisi olarak, işçi-köylü korkusunu 
hücrelerine kadar yaşamış, militan 
bir anti-komünisttir. Aşağıdan gelecek 
halk eyleminin kontrolden çıkabileceği 
korkusuyla, cumhuriyetin kuruluşunu 
bir halk devrimi biçimine dönüştür-
memek için savaş biter bitmez kitleleri 

politikadan uzaklaştırmıştır. Köylüle-
ri özgürleştirecek bir toprak devrimini 
yapmadığı gibi, köylülüğün geleneksel 
feodal ilişkilerce hapsedilmesi duru-
munu sürdürmüş, toprak ağalarıyla 
sıkı bir ittifak yapmıştır. Her türlü halk 
örgütlenmesini dağıtmış, her şeyi dev-
lete ve dolayısıyla Kemalist burjuvaziye 
bağımlı kılmıştır. Simon Bolivar, Vene-
zuela’da başlattığı kurtuluş savaşını 
emperyalizme karşı kıtasal bir devrime 
dönüştürmeye yönelecek denli enter-
nasyonalist; kurtuluş savaşını toprak 
sahipleri oligarşisine karşı sürdürme-
ye girişecek denli de (ütopik sosyalizm 
çerçevesinde) sosyalizan bir figürdür. 
Bolivar, tüm Amerikan milletlerini kap-
sayan bir halklar federasyonu için kur-
tuluş savaşını Venezuela’dan başlatıp 
Kolombiya, Peru ve Bolivya’yı kapsaya-
cak şekilde sürdürmüştür. Bu ülkele-
ri tek bir federasyonda birleştirmiştir. 
Venezuela’da da toprak ağalarına kar-
şı mücadeleyi sürdürmüştür. Burju-
va demokratik bir düzen kurmuştur. 
Nihayetinde toprak sahipleri oligar-
şisi tarafından yenilgiye uğratılmış ve 
sürgünde ölmüştür. Fransız Jakoben-
ler, toprak ağalarının ancien regime’ini 
yıkmakla kalmamış, onların başlarını 
da giyotinle vurmuş, köylülüğü toprak 
devrimiyle özgürleştirmiş, burjuva dev-
rimini bir halk devrimi formunda ger-
çekleştirmişlerdir. Kemal, ne bir jako-
bendir (düpedüz jirondendir, jakobeni 
jakoben yapan giyotin değil, o giyotinin 
aristokrasinin boynuna inmesidir!) ne 
de bir Bolivar’dır. O, İbrahim Kaypak-
kaya’nın yerinde benzetmesiyle, Türki-
ye’nin Çan Kay-Şek’idir.

20. Kemalizm, burjuva devletin yeni-
den yapılandırılması, egemen sınıfların 
kendi aralarında ve egemen sınıflarla 
emperyalizm arasında değişen ilişkile-
re bağlı olarak farklı burjuva çevrelerin 
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farklılaşmış çıkarlarına denk gelecek 
biçimde yeniden tanımlanmaktadır. 
Bu çerçevede emperyalizmle daha sıkı 
bir entegrasyona girmek isteyen işbir-
likçi tekelci burjuvazi, mevcut Kemaliz-
mi yük olarak görmekte ve onu enteg-
rasyonun önünde bir engel olmaktan 
çıkarmakta, ordu da ayrıcalıklarını 
korumak için Kemalizmi bir savunma 
aracı olarak kullanmaktadır. Nihaye-
tinde her birinin “kendi” Mustafa Ke-
mal’i vardır. Kemalizmin liberal eleşti-
risi de sonuçta işbirlikçi burjuvazinin 
yönelimini yansıtır. Keza, toplumsal 
çelişkilerin (laik-İslamcı, Türk-Kürt, 
Türk-azınlık din ve uluslar vb.) kes-
kinleşmesi, halklarımızın, başta Kürt 
ulusal mücadelesi gelmek üzere de-
mokratik mücadelelerinin ve devlet 
kontrolü dışı politik İslamın yükselişi 
ile Kemalist ideolojik-politik hücre du-
varlarını parçalaması da anti Kemalist 
yeni liberal arayışları körüklemiştir. 
Buna karşın liberalizmin ana bölüğü, 
esasen Kemalizmin farklı bir versiyo-
nunu inşa etmeye yönelir, nihayetin-
de “Ama hangi Atatürk?” sorusuna 
ulaşır. Nasyonalistler, Kemal’de azılı 
Türk şovenizminin dayanağını bulur-
ken; liberaller onun Türk kapitalizmi-
nin kurucusu ve proemperyalist/Batıcı 

kişiliğinde kendi dayanaklarını bulur-
lar. Nasyonalistler ‘Sarı Zeybek’le co-
şarken, liberaller ‘Mustafa’yla popüler 
bir Kemalizm ararlar. Tümü için Bur-
juva Kemal, bir baba, kurtarıcı, halk 
düşmanı var oluşlarının temelini atan, 
sömürü ve soygun düzenlerinin kuru-
cusudur. Kemalizm, tüm varyantları ve 
formlarıyla, toplam olarak, Türk burju-
va ideolojisinin potasıydı. Resmi ideo-
lojinin yaşadığı kriz, içinde bulunduğu 
potayı eritmiş, Kemalizm kaçınılmaz 
olarak eski katı biçimini kaybetmeye, 
adeta bir oyun hamuruna dönüşmeye; 
bu hamurdan elinde kalanı kendine 
göre şekillendirmeye çalışan burjuva 
fraksiyonların elinde nereye uzatırsan 
oraya çekilebilecek şekilsiz bir yığına 
dönüşmektedir. 

21) Tek ırk, tek dil, tek mezhebe da-
yalı ve “sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış 
kitle” martavalı üzerinden yükseltilen 
Türk burjuva devletinin inşasının ve 
bugüne kadar sürdürülmesinin ide-
olojisi olan Kemalizm, artık yarattığı 
devlet gibi sürdürülemez oluşunun bu-
nalımını yaşamaktadır. Hangi biçimde 
olursa olsun onun yeniden inşası ça-
bası gericidir. Onun gecikmiş ölümünü 
devrimci yönde hızlandırmak görevi, 
komünistlerin omuzlarındadır.
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“Birkaç yıldır her iki milletin de em-
peryalist devletlerin elinden çekmediği 
kalmamıştır; bizi başarıya götürecek 
olan işte budur.” Lenin“Sovyet Hükü-
meti’nin, Türkiye’ye Mustafa Kemal’e 
yardımcı olduğunu biliyorsunuz. Biz, 
başında Mustafa Kemal’in bulunduğu 
bir hareketin komünist hareketi olma-
dığını bir dakika bile unutmuyoruz. 
Ankara’daki halk hükümetinin ilk top-
lantısında tutulmuş zabıtların sureti 
gözümün önündedir. Mustafa Kemal’in 
başında bulunduğu hareket Halife’nin 
şahsını düşmandan kurtarmak isti-
yor… Bu düşünüş bu fikir komünist 
ilkelerine uyar mı? Hayır…” Zinovyev 

Bütün diğer sosyal bilim disiplinleri 
gibi, Tarih bilimi de Fransız devrimin-
den sonra toplum mühendisliğinin bir 
parçası olarak geliştirildi… Tarihsel 
olan güncel olarak üretildi ve güncel 

olana tarihten izdüşümler bulundu. 
Dolayısıyla şimdinin gerçeğine, yani za-
man algısına, tarih aracılığıyla yapılan 
müdahalelerle, güncellik yerini tarihe 
bıraktı ve şimdiki zamanda genişleyen 
geçmiş, hayatın her alanını istila etti. 
Marks’ın 18 Bruimere’de “Büyük top-
lumsal alt üst oluş dönemlerinde yeni 
kuşakların üzerine çöken, eski kuşak-
ların ağırlığı” derken kast ettiği tam da 
buydu. 

Irak’a müdahale günlerinden sonra 
egemenler arasındaki savaş, egemen 
paradigmayı da çatlattı. Bugünlerde 
Silivri’de Ergenekon olmaktan yargı-
lanan mağluplar; laiklik hassasiye-
tinden elitizm, Kürt düşmanlığından 
şovenizm ve yabancı düşmanlığından 
anti-emperyalizm (burada kast edilen 
ABD düşmanlığıdır aslında ve köksüz, 
her an satılmaya müsait bir anti-em-

Dostluk mu düşmanlık mı? 
Milli Mücadele döneminde 

Türk-Sovyet ilişkileri
Osman Eroğlu
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peryalizmdir bu) üretip, Kemalizmin 
yeni bir sürümünü icat ederek, o gün-
lerde sürmekte olan savaşta orta-sınıf 
beyaz Türkleri örgütlemeyi denediler 
ve bu tasarıda da belli oranda başarılı 
oldular. Bu yeniden üretim sürecinde, 
Kemalizm bütün yönleriyle yeniden ele 
alındı, zımparalandı, cilalandı. Özel-
likle Kemalizmin anti-emperyalizmi ve 
halkçılığı tartışılırken; milli mücadele-
de Kemalizm ve Sovyet ilişkilerinin dos-
taneliği bu tartışmaların zemini oldu.

Lenin ve Mustafa Kemal mektup-
laşmaları, General Frunze’nin Türkiye 
ziyareti, Aralov’un olumlu izlenimleri, 
Sovyetlerin Türkiye’ye mali ve askeri 
yardımı ve Lenin’in Mustafa Kemal’e 
‘yoldaş’ demişliği yeniden hatırlandı ve 
tüm bunlar, başından itibaren Türki-
ye’nin mücadelesinin (Lenin’in bile ce-
vaz verdiği) anti-emperyalist, sosyal ve 
olumlu anlamda korperatist bir devlet 
olmasının delaleti olarak görüldü.

Marks ve Engels, Alman İdeolojisi’n-
deki görünen ile gerçek aynı olsa bili-
me gerek kalmazdı tespiti, bilhassa ta-
rih ile ilişkilenirken oldukça önemlidir, 
zira, tarihe mal olmuş her an geçmişin 
şimdi de yeniden genişlemesi olarak ta-
rihsel ve güncel bir üretimdir bir yanıy-
la ve bu yüzden tarihsel süreçler gün-
cel olarak ele alınıp değerlendirilirken, 
en fazla dikkat edilmesi gereken nokta 
tarihsel bağlamın ve tarihsel an’a ege-
men olan hakim sosyo-ekonomik-kül-
türel yapının unutulmamasıdır. 

Dolayısıyla, sol-Kemalizm ya da Er-
genekon çevresinin ısıttığı Türk-Sovyet 
ilişkileri tarihinin de tarihsel bir bağla-
mı ve sosyo-ekonomik-askeri bir arka 
planı ve (yazılmamış olsa da) asgari bir 
programı vardır. 

Öncelikle belirtilmesi gereken şu-
dur ki; Sovyetler ile Türkiye ilişkileri 
her zaman problemlidir ve asr-ı saadet 

üretmeye yetecek bir sıcaklık ve yakın-
laşma hiçbir zaman olmadığı gibi; bu 
ilişki sık sık krizlerle gölgelenmiştir. 
Bunun en önemli sebebi, bu ilişkinin 
iki farklı dünyanın gönülsüz ilişkilenişi 
olmasıdır. 

Türkiye’de durum “Atatürk’ün genç-
liğe hitabesi”ndeki gibidir: Ülkenin sı-
nırları bile belirsizdir ve boydan boya 
işgal edilmiş, silahsızlandırılmış, ordu-
ları terhis edilmiş tersanelerine ve fab-
rikalarına el konulmuştur. Eski müt-
tefik Almanya, mağluptur ve Türkiye, 
İngiltere’nin öncülüğündeki muzaffer-
lerin insafına terk edilmiştir. Tek umut, 
Osmanlı ordusunun karşısında bir tek 
zafer bile kazanamadığı eski Rus çarlı-
ğını yıkıp, yerine Sovyetleri kuran Bol-
şeviklerde gibidir.

Bu bağlamda, Türkiye en azından 
askeri-iktisadi anlamda yardım almak 
üzere Sovyetlerle ilişkiye geçer. Tüm 
sıkıntılı pozisyonlarına rağmen Kema-
listler, Sovyetlerle ilişkilenirken kur-
dukları dil, dostane olmak bir yana 
tam da İttihat Terakki’den miras düzen 
kurucu bir diskurun ağzıyla konuş-
maktadır. 

Bu konudaki ilk örnek Fuat Sabit 
Bey’in, Çiçerin’e sunmuş olduğu belge-
dir, belge gayet uzun fakat biz önemli 
gördüğümüz kesimini kısaltarak alıyo-
ruz: 

“Bugüne kadar yükümlü olduğumuz 
kapitülasyonlar nedeniyle ülkede bü-
yük endüstri kurulmamıştır, olanlarsa 
yabancıların elindedir, … Büyük top-
rak sahibi beyler güçlü değildir…Hü-
kümet siyasetinin etmenleri memurlar, 
ordu ve ulemadır. Memurlar doğuşla-
rından belli bir sınıfa bağlı değildirler. 
Yani, yalnız zenginlerin ya da toprak 
sahibi beylerin çocukları değildir. Her 
sınıf halktan toplanmış ve de çoğun-
lukla Rumeli ya da diğer alınmış yerle-
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rin Türk olmayan halkından meydana 
gelmiş ve Anadolu halkına karşı birleş-
miş ve çok defa saldırgan bir durumda 
olmaları bu özelliklerini oluşturur di-
yebilirim: Türk ya da varlıklı memurlar 
hükümet koltuğuna oturduktan sonra 
özel bir zihniyet ‘memur zihniyeti’ ka-
zanır ki, kendini halktan yüksek görür 
ve halka baskı için kendinde bir hak 
bulur. Subaylar ise yine her sınıf halk-
tan alınır, hükümet mekanizmasının 
en temiz ve aydın unsuru olup…”(1)

Şeklinde devam eden belge ile Kema-
listler,  Türkiye’de sınıflar da sınıf mü-
cadelesi de yok, yalnızca gavurun-gay-
rimüslimin- zulmü var makamından 
konuşarak daha başından korperatist 
tezlerini ortaya koymuşlar ve Sovyet-
lerle ilişkilerin gayet pragmatik bir si-
yasetin mecrasında akacağının sinyal-
lerini vermişlerdir. 

Öte yandan, Türk-Sovyet ilişkile-
rinin, Türkiye açısından asıl temelini 
oluşturan askeri ve mali yardım mese-
lesi de Türk yetkililer tarafından o yıl-
larda sık sık istismar edilen bir mesele 
olmuştur. Öncelikle meclisin önemli bir 
kesimi açısından Sovyet yardımı, Azer-
baycan ve Evliye-i Selase Vilayetleri 
denilen Batum gibi Gürcü kentlerinin 
Sovyetler tarafından “ucuza kapatıl-
mış” olmasının tazminatı olarak görü-
lüyor, bu durum açıkça dile getiriliyor 
ve eğer meclisin talepleri gerçekleştiril-
mezse Sovyetlerle ilişkilerin kesileceği 
tehdidi savruluyordu:

“İşte bu programı izleyen Bolşevik-
ler, bugüne kadar karşılığında hiçbir 
fedakarlık olmayarak Türkiye’nin ken-
di ellerinde olduğu propagandasını 
yapmışlar ve bu propagandayı İngiliz-
lerle pazarlıkta bir değişim malı ola-
rak kullanmışlardır. Türkiye’ye bir ku-
ruş vermeyerek onu avutabilmişlerdir; 
Azerbaycan’ı kolayca işgal edip sömür-

müşler, Türkiye’nin Müslümanlarla 
bağlantısını fiilen engellemekle birlikte 
Ermeni isteklerini Ermenilere uygun 
bir biçimde çözebilecek bir durumda 
olduklarını gerek Ermenilere ve gerek 
batı dünyasına göstermişler ve kanıtla-
mışlardır.”(2)

Gene aynı dönemde, Türk-Sovyet 
ilişkilerinin en muhabbetli göründüğü 
günlerde, 16 Mart 1921’de imzalanan 
Türk-Sovyet dostluk anlaşmasından 
yalnızca 17 gün önce TKP önderleri 
Trabzon’da Kemalistlerin bir tertibiyle 
öldürülür. Üstelik, Mustafa Suphiler, 
Sovyet diplomat heyetiyle Türkiye’ye 
giriş yapmışlardır ve bir takım hile sil-
silesi ile Suphiler heyetten ayırtılmış ve 
katledilmiştir. 

Bu yıllarda, Türk-Sovyet ilişkileri-
ne ilişkin Türkiye açısından bir başka 
önemli görünüm de, Sovyet dostlu-
ğunun değerinin, gerçek anlamda bir 
‘dostluktan’ ziyade, Türkiye emperya-
listler ile masaya oturduğu zaman elini 
güçlendirebildiği oranda değerlenmesi-
dir. Ki Meclis’in o yıllarda emperyalist-
ler ile pazarlık yapabilmek için Sovyet 
dostluğundan başka elinde neredeyse 
hiçbir koz yoktur. 

Lozan görüşmeleri de bu minvalde 
gerçekleşir; Türkiye görüşmelerin ba-
şından itibaren Sovyetlerin görüşme-
lerden uzaklaştırılmasına memur edilir 
ve bunu gerçekleştirebileceği oranda 
emperyalistlere karşı sadakatini ispat 
etmiş olacağı ima edilir. İsmet İnönü 
ve Rıza Nur başkanlığındaki Türk he-
yeti bu görevi başarıyla yerine getirirler 
ve Sovyet heyeti, Lozan görüşmelerini 
Sovyetlerin yardımıyla hak edebilmiş 
Ankara Meclisinin eliyle masadan ko-
vulur. Bu konuda, delegasyonun baş-
kan yardımcısı Rıza Nur’un hatıratın-
da, Lozan görüşmelerinin sonuçlanma 
arefesine ilişkin İngiliz heyeti başkanı 
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Lord Curzon ile yapılmış ilginç bir soh-
bet var:

“Curzon, ama siz Ruslarla berabersi-
niz nasıl olur? dedi. Dedim ki, ‘biz dai-
ma İngilizler ile dost olmak fikrindeyiz. 
Türk milleti sizi sever. Rus’u sevmez. 
Rus, Türk’ün tabii düşmanıdır. Bu va-
ziyet eskidir ve bugün de değişmemiş-
tir. Harbi umumi bunu bozamamıştır. 
Ruslar ile şimdi pek dostuz; fakat bu 
sizin kabahatinizdir. Bize bir tekme 
vurdunuz, Rus’un kucağına attınız 
şimdi dostluk kucağını açınız, size ko-
şarız.”(3)

Türkiye Meclisinin o yıllarda Sov-
yetler ile ilişkilenmesi bu meyandadır. 
Bu ilişkilenmenin iç politikaya elbette 
bir yansıması da vardır. Ve bu yansı-
ma, gelişmekte olan Türk Sovyet iliş-
kilerinden bağımsız olarak zaten Ekim 
Devriminin heyecanının Anadolu’yu 
çepeçevre sarması olarak gerçekleş-
miştir. Bu anlamda Mustafa Kemal 
hem bu heyecanın (Eskişehir, İstan-
bul, İzmir başta olmak üzere pek çok 
bölgede Komünist örgütler kurulmuş, 
Sütçü İmam gibi halk kahramanlarının 
Bolşevik olduğu söylentisi ortalığa ya-
yılmış ve Çerkez Ethem gibi güçlü bir 
komutan, soldan konuşur olmuş, Ka-
zım Karabekir, askerlerine rütbe sök-
türmüş ve kalpaklarına kırmızı nişan 
koydurmuştur…)(4) bertaraf edilmesi 
ve Sovyet-Türk dostluğunun limitleri-
nin çizilmesi için iki şey yapar. 

İlki Müdafa-i Hukuk ve Yenigün gibi 
gazetelerin çıkarılması ve komünizm 
üzerine yazılar yazılıp, komünizmin 
Kemalistler için ne ifade ettiği uzun 
uzadıya anlatılmasıdır:

“Halihazırda komünist fikirlerin teş-
kil ettiği program, memleketimiz için 
sadece zararlı değil, aynı zamanda hat-
ta tahripkardır. Bir asker bir vatanı ol-
ması gerekmediğini idrak ederse, onu 

savunmak için ortaya çıkmaz, millet-
lerden nefret edilmeyeceğini düşünüp, 
gidip Yunanlılarla dövüşmez.”(5)

Görüleceği üzere, daha o günlerden 
anti-komünizm, ezen ulus milliyetçi-
liğinin inşası bağlamında, TC için dü-
zen-kurucu bir rol oynamıştır. 

İkinci olarak da, M. Kemal günümüz 
ölçüleri içinde bile rahatlıkla faşist ola-
rak tanımlanabilecek bir kadroya res-
mi bir komünist parti kurdurur ve böy-
lelikle komünizmin örgütlenme alanını 
ipotek altına almaya çalışır. 

Sovyetler ise bir yandan Kızılor-
du’nun, Varşova önlerinde durdurul-
muş olması ve Alman-Macar devrim-
lerinin yenilgiye uğramasıyla dünya 
devrimi öngörüsünde değişikliğe gitmiş 
ve Tek Ülke’de sosyalizm stratejisine 
geçmiş olmanın sancıları ve tartışma-
larıyla boğuşmakta; öte yandan da em-
peryalizm destekli Beyaz Orduya kar-
şı bir iç savaş sürdürmektedir. İngiliz 
emperyalizmi, İtilaf devletleri ve onla-
rın işbirlikçisi İstanbul hükümeti ara-
cılığıyla Anadolu üzerinden Sovyetlerin 
güneybatısına sokulmaya çalışmakta-
dır. Dolayısıyla Ankara hükümeti ile 
kurulacak ilişki, politik-ideolojik görev-
ler bir yana öncelikle askeri bağlamda 
gayet kritik ve önemlidir…

Öte yandan, Sovyetler için mesele 
yalnızca politik değil aynı zamanda bir 
o kadar da ideolojiktir. Zira, ikinci en-
ternasyonalle yaşanan büyük kopuş-
manın ardından ve Sovyetler ile büyük 
oranda ikinci enternasyonal örgütlülü-
ğü altında bulunan Avrupa işçi sınıfı 
fiili olarak müttefik olamamış-oldurul-
mamıştır. Dolayısıyla, Sovyetlerin öte-
den beri değer verdiği ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkı ve Doğunun 
makus talihli halklarına yardım etme 
görevi artık yaşamsal bir zorunluluk 
halini almıştır. Çünkü Sovyetler, Batı 
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Avrupa emperyalistlerinin sömürge ül-
kelerindeki nefes borularını kesebildiği 
oranda hem kendisi hem de sömürge 
halklar nefeslenebilecektir.  

Dolayısıyla, Sovyetlerin Türkiye ile 
geliştirdiği ilişkinin ve tersine olarak 
Türkiye’nin Sovyetler ve sosyalistler 
ile geliştirdiği ilişkinin sınırları bellidir. 
Sovyetler, daha önce denenmemiş bir 
ittifak olarak Türkiye, İran, Çin’e karşı 
gayet ihtiyatlıdır: “Üçüncüsü, Çin, İran, 
Türkiye ve diğer sömürgeler. Bunların 
toplam nüfusu bir milyardır. Bu ülke-
lerde burjuva demokratik hareketler ya 
daha henüz başlamamıştır ya da önle-
rinde daha çok uzun bir yol vardır” der, 
Lenin ve Türkiye ile Sovyetlerin ittifakı-
nın niteliğini şöyle özetler:

“İstese de istemese de nesnel olarak 
anti-emperyalist bir savaş veren Ana-
dolu için, bu savaşı yadırgamayan, 
olsa olsa bunu yeterince kesin ve açık 
bulmayan, dolayısıyla nesnel bağlaşığı 
olabilecek tek bir güç vardır. Bu bağ-
laşık olma durumu ise maddi ve dip-
lomatik bir destek içerir ve bu destek, 
mücadeleyi kazanmak, hayatta kala-
bilmek için vazgeçilmezdir.” (6)

Öte yandan, bu ülkeler ve bu ülke-
lerle geliştirilecek olan ittifaklar Sovyet 
devletinin yumuşak karnıdır ve bu du-
rum öngörülemez bir şey de değildir. 
“Mesela Efgan’daki milli hareketi takvi-
ye ediyoruz. Amanullah Han’a yardım 
ediyoruz. Fakat emin değiliz ki, yarın 
bu silahlar bizim aleyhimize kullanıl-
mayacaklar…” (Çiçerin) Buna rağmen, 
tarihsel anın kaçınılmazlıkları Türkiye 
ile ittifakı kaçınılmaz kılmış ve Sovyet-
lerin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen, 
milli mücadelenin önderliği ısrarla İn-
giliz emperyalizmi ile uzlaşma yoluna 

gitmiş ve Lozan görüşmelerinden itiba-
ren Türkiye hükümeti pazarlıklarının 
önemli bir bölümünü Sovyetleri tasfiye 
etmek üzerine oturtmuştur. 

Sonuç olarak, Sovyetler ile Türkiye 
arasındaki ilişkinin Sovyetler açısın-
dan ideolojik (2. Enternasyonal’den 
Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hak-
kı temelinde kopuşmanın bir parçası 
olarak doğunun sömürgelerine sahip 
çıkma) ve daha çok da politik (emper-
yalizmle savaş ve tek ülkede devrimin 
inşası) bir yönü vardır fakat; milli mü-
cadelenin önderliği Sovyetler ile asla 
dostane ilişki geliştirmeye çalışmamış, 
milli mücadele sürerken silah ve para 
kaynağı; Lozan görüşmelerin başladı-
ğında da pazarlık gücünü arttıracak ve 
gerektiğinde harcanacak bir koz olarak 
görmüş ve İngiliz Emperyalizmi, Lozan 
görüşmelerinde Sovyetlerin masadan 
kovulması görevini, o masada oturma 
şansını Sovyetlerin sayesinde yaka-
layan Türkiye delegasyonuna hava-
le etmiş ve İsmet Paşa ile Rıza Nur’un 
başkanlığındaki delegasyon bu görevi 
büyük bir memnuniyetle yerine getir-
mişlerdir. 

Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz-
de, en geniş hatları bu şekilde tespit 
edilebilecek olan Türk-Sovyet ilişkile-
ri gayet geniş ve çetrefilli bir konudur;  
pek çok alanda ideoloji, politika ve gü-
nübirlik kaygılar iç içe girmiş gibidir; 
fakat tüm bu karmaşaya rağmen bü-
yük bir gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz 
ki; Milli Mücadelenin önderleri Sovyet-
lere karşı hiçbir zaman dostane duygu-
lar beslememiş ve bu durum Lenin’in 
önderliğindeki Sovyetler tarafından ön-
görülmüş, en yakın ilişkiler bile büyük 
bir ideolojik ihtiyatla tahkim edilmiştir. 
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Kı sa bir sü re ön ce, coğ raf ya mız da 
ger çek leş miş önem li bir ola yın yıl dö nü-
mü nü ya şa dık. Ta rih ki tap la rın da “2. 
Meş ru ti yet’in ila nı” di ye anı lan 23 Tem-
muz 1908 Ana ya sa Dev ri mi’nin yü zün-
cü yıl dö nü müy dü bu. Bek le nil di ği üze-
re bu olay aka de mik çev re ler dı şın da 
pek kim se le rin gün de mi ne gir me di.

Gü nü müz Tür ki ye si’nin po li tik sis-
te mi nin ve ku rum la rı nın şe kil len me-
ye baş la dı ğı ta rih nok ta sı olan ve en 
ge nel an la mıy la “ya rım kal mış bur ju-
va de mok ra tik dev rim ler” ka te go ri si ne 
so ka bi le ce ği miz 1908 Dev ri mi, ya zı nın 
iler le yen kı sım la rın da bah se de ce ği miz 
üze re, Ke ma list ler ve li be ral ler ta ra fın-
dan si ya si kay gı lar dan ötü rü fark lı şe-
kil ler de yo rum lan mak la bir lik te bu iki 
ke si min, bu ko nu da or tak laş tı ğı nok-
ta lar da var dır. Tem muz Dev ri mi dev-
rimci so lun gün de mi ne ise ye te rin ce 
gir me miş tir. 

Biz bu ya zı da 1908’i bi lim sel sos-
ya liz min pers pek ti fiy le ele al ma ya ça-

lı şa cak, bu doğ rul tu da ön ce dev ri min 
ge li şim sü re ci ni, ar ka sın dan dev rim te-
pe nok ta sı na ulaş tık tan son ra ye ni re-
ji min ile ri ci lik ba ru tu nu na sıl da hız la 
tü ket ti ği ni an la ta ca ğız. Ya zı nın so nun-
da ise 1908’e yö ne lik fark lı yak la şım la-
rın bu gün ne an la ma gel di ği ni ir de le-
me ye ça lı şa ca ğız.
İttihatveTerakki
üze ri ne bir kaç söz
1908 Dev ri mi’nden bah se der ken ön-

ce lik le bu dev ri min po li tik öz ne si ko-
nu mun da olan İt ti hat ve Te rak ki Ce-
mi ye ti’nden (İTC) söz et mek ge re kir. 
Ha fı za la rı mız da ik ti dar day ken ger çek-
leş tir di ği, baş ta Er me ni Soy kı rı mı ol-
mak üze re bir di zi kat li am ve kont rge-
ril la ey le miy le ka lan bu par ti, bu gün 
ye te rin ce iyi bi lin mi yor ol mak la bir-
lik te 1800’le rin son ve 1900’le rin ilk 
yıl la rın da, Os man lı coğ raf ya sı nın en 
bü yük dev rim ci ör gü tüy dü ve bün ye-
sin de fark lı ulus lar dan ile ri ci ay dın la-
rı ve yok sul halk sı nıfl a rı nın üye le ri ni 

100. Yıldönümünde 
1908 Devrimi

-Erdem Halitoğlu-
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ba rın dı rı yor du. 1889 yı lın da Ah met 
Cev det ön cü lü ğün de Tıb bi ye-i As ke ri-
ye Mek te bi öğ ren ci le ri ara sın da ku ru-
lan ce mi ye tin dört ku ru cu su dört fark-
lı ulus tan dı. Ni te kim ör gü tün ilk is mi 
olan “İt ti ha dı Os ma ni ye” de Os man lı 
(te ba ası nın) bir li ği an la mı na ge li yor du 
ve Türk, Kürt, Er me ni, Rum, Ya hu di, 
Ar na vut tüm ulus la rın eşit hak la ra sa-
hip ola ca ğı bir si ya sal dü ze nin öz le mi ni 
ifa de edi yor du.

İTC, 1860’lar dan iti ba ren var lık gös-
te ren ve Av ru pa’da eği tim gör müş olan 
ma ter ya list ay dın lar ta ra fın dan şe kil-
len di ri len “Jön Türk” ha re ke ti nin son 
ve en bü yük hal ka sıy dı. Bu çiz gi, fel se fi 
ve po li tik an lam da, Au gus te Com te ve 
Emi le Durk he im gi bi Fran sız sos yo log-
lar ta ra fın dan ge liş ti ri len po zi ti viz min 
be lir le ni mi al tın day dı. Bi li me ve iler-
le me ye aşı rı de re ce de önem ve ren po-
zi ti vist le rin en bü yük zaa fı, top lu mun 
kur tu lu şu nu bi lim sel ge liş me ye bağ-
la ma la rı ve sos yal mü ca de le le ri önem-
se me me le riy di. Ni te kim po zi ti viz min 
te mel slo ga nı olan “dü zen ve iler le me/
dü zen için de iler le me” ön ce lik le sı nıf 
mü ca de le si ni red de di yor du ve or ga nik 
bir bü tün ol du ğu var sa yı lan top lu mun 
bir bü tün ola rak iler le ye ce ği ni öne sü-
rü yor du. Tür ki ye’ye İt ti hat çı la rın baş 
ide olo gu Zi ya Gö kalp ta ra fın dan so ku-
lan bu dü şün ce, Ke ma list Cum hu ri yet 
dö ne min de, “halk çı lık” adı nı ala cak ve 
“sı nıf sız, im ti yaz sız, kay naş mış bir kit-
le yiz” söy le mi özel lik le 1930’lu yıl lar da 
sı nıf mü ca de le si ne set çek me nin adı 
ola cak tı.

Öte yan dan İt ti hat çı lar, kla sik an-
lam da sı nıf mü ca de le si ne sı cak bak-
ma mak la bir lik te “dü zen” kav ra mı nı da 
ye te rin ce iç le ri ne sin di re me miş ler di. 
Bu yüz den ör güt le ri ne “dü zen ve iler le-
me” ye ri ne “bir lik ve iler le me” an la mı na 
ge len İt ti hat ve Te rak ki adı nı ver di ler.

Ce mi ye tin ku ru lu şuy la bir lik te Ab-
dül ha mit’in des po tik re ji mi ne (1876-
1909) kar şı ba rış çıl ve si lah lı çe şit li 
bi çim ler de mü ca de le yü rü ten İt ti hat-
çı lar, kı sa sü re de re ji min he de fi ha li ne 
gel di ve ör gü tün yö ne ti ci kad ro la rı nın 
bü yük bö lü mü, söz ye rin dey se dö ne-
min si ya si mül te ci le ri nin top lan ma ye ri 
olan Pa ris’e kaç tı. İTC’nin mer kez ya yın 
or ga nı Meş ve ret der gi si (“meş ve ret” ke-
li me si “kar şı lık lı fi kir da nış ma” an la mı-
na ge lir) bu ra dan çı ka rıl dı ve Os man lı 
top rak la rı na giz li ce so kul du. 1908 dev-
ri mi ne ka dar ör güt ön ce Ah med Rı za, 
da ha son ra la rı Dok tor Ba ha ed din şa kir 
ta ra fın dan Pa ris’te ki mer kez den yö ne-
til di.

Bu ra da İt ti hat ve Te rak ki’nin sı nıf-
sal ya pı sın dan da kı sa ca söz et me miz 
ge re ki yor. Ab dül ha mit re ji mi nin son 
yıl la rın da as ker ve si vil me mur sı nı fı 
ken di için de iki ta ba ka ya bö lün müş tü. 
Bun lar dan bir kıs mı re ji min ken di le ri-
ne sun du ğu ay rı ca lık lar dan ya rar la na-
rak burju va laş ma eği li mi ne gir miş ken, 
özel lik le Bal kan böl ge le rin de ki çok sa-
yı da me mur git gi de da ha dü şük ma-
aş lar la ça lış tı rı lı yor, hat ta ki mi za man 
ma aş la rı nı ala mı yor ve çe şit li bi çim ler-
de re ji me tep ki gös te ri yor du. İş te İt ti-
hat çı la rın için de ör güt len di ği ilk ke sim 
da ha zi ya de bu ikin ci grup tu. Yi ne Ru-
me li’de, ulu sal ve ulus la ra ra sı ti ca re-
ti te ke li al tın da bu lun du ran İs tan bul-
lu Rum ve Er me ni bü yük tüc car la rın 
bo yun du ru ğun dan kur tul mak is te yen 
kü çük tüc car lar da bu ör gü te ka tıl dı. 
Bu nun la bir lik te ör güt bi le şen le ri nin 
sı nıf sal ai di yet le ri nin ağır lık lı ola rak 
top lu mun alt ke sim le riy le ka rak te ri ze 
ol ma sı, İt ti hat ve Te rak ki’nin prog ram 
ve te mel yö ne lim ler iti ba riy le bur ju va 
bir ka rak ter ta şı dı ğı ger çe ği ni de ğiş tir-
mez. Za ten Dev rim son ra sın da bu ay-
rım da or ta dan kal ka cak, özel lik le de 
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ik ti da rı nı kon so li de et ti ği 1912-13 yıl-
la rın dan iti ba ren İTC ke li me nin her iki 
an la mın da da Türk bur ju va zi si nin par-
ti si ha li ne ge le cek ti.(1)

Dev rim’in esin kay nak la rı
İt ti hat ve Te rak ki’nin baş ta Fran sa 

ol mak üze re Av ru pa ül ke le rin de eği-
tim gör müş ay dın lar ta ra fın dan bi çim-
len di ril di ği, da ha son ra ise uzun yıl lar 
Pa ris’ten yö ne til di ği dü şü nül dü ğün-
de ko lay lık la tah min edi le bi le ce ği gi bi, 
1908 dev rim ci le ri nin do lay sız esin kay-
na ğı 1789 Bü yük Fran sız Dev ri mi idi. 
İt ti hat çı lar 1789’a hem bi çim sel ola rak 
hay ran lık du yu yor hem de bu dev ri min 
içe ri ği ni ken di le ri ne mo del alı yor lar dı. 
Bu na gö re hal kın fark lı ta ba ka la rı Ab-
dül ha mit mo nar şi si ne kar şı bir le şe cek, 
bir si ya sal dev rim le “ulu sal ege men lik” 
ku ru la cak tı. Ay rı ca di nin top lum sal 
alan üze rin de ki ta hak kü mü ne ve ule-
ma sı nı fı nın ay rı ca lık la rı na da son ve-
ri le cek ve la ik bir yö ne ti me ge çi le cek ti.

Öte yan dan bu ulu sal ege men li ğin 
si ya si kar şı lı ğı Fran sa’da ki gi bi cum-
hu ri yet de ğil, pa di şah ve Mec lis’in bir 
ara da bu lu na ca ğı meş ru ti yet re ji mi 
ola rak ön gö rü lü yor du. An cak 1876-
1878 yıl la rı ara sın da uy gu la nan “1. 
Meş ru ti yet”ten fark lı ola rak Mec lis bu 
kez Pa di şah’a de ğil ulu sa kar şı so rum-
lu ola cak tı. Ay rı ca Pa di şah’ın Mec lis’i 
fes het me ve Ana ya sa’yı ra fa kal dır ma 
yet ki si bu kez ol ma ya cak tı. Bu ise Sul-
tan’ın bir ba kı ma fii len saf dı şı ol ma sı 
an la mı na ge lir. Za ten, ge çer ken ha tır-
la mak ge re kirse, bu gün İn gil te re’den 
İs veç’e, Bel çi ka’dan İs pan ya’ya pek çok 
bur ju va dev le ti nin re ji mi “cum hu ri yet” 
de ğil dir ve bu ül ke ler kâ ğıt üs tün de (ve 
Tür ki ye’de 1908-1923 yıl la rı ara sın da 
hü küm sür müş re jim den önem li öl çü-
de fark lı bi çim de) de ol sa meş ru ti yet 
re ji miy le yö ne til mek te dir. An cak Türk 
bur ju va zi si nin ge li şim dü ze yi ol duk ça 

cı lız ol du ğu için ör ne ğin İn gil te re’de ol-
du ğu gi bi si ya sal sis tem üze rin de tam 
ha ki mi yet kur ma gü cün den yok sun du. 
Do la yı sıy la Os man lı yı kı la na ka dar pa-
di şa hın dev let üze rin de ki ağır lı ğı bel li 
öl çü ler de de vam et ti.

1908’in ya kın esin kay nak la rı ise 
1905’te Rus ya’da ve 1906’da İran’da 
ger çek le şen ana ya sa dev rim le riy di. 
Bi lin di ği gi bi Ekim Dev ri mi’ne gi den 
sü re cin ilk hal ka sı olan 1905 Dev ri-
mi Rus ya’da çar lık re ji mi ne vu ru lan 
ilk bü yük dar be ol muş tu. Kan lı Pa zar 
ola yın dan son ra ha re ke te ge çen kit le-
le rin ger çek leş tir di ği dev ri min ye nil gi-
si nin so nu cun da Çar II. Ni ko la ya yın-
la dı ğı fer man la Du ma Mec li si’ni aç mış, 
da ha ile ri de kar şı-dev rim sa fı na ge çe-
cek olan Ka det Par ti si (“Ana ya sa cı De-
mok rat Par ti”) ik ti da ra dâ hil ol muş tu. 
İran’da ise 1906 Tem muz’un da kit le ler 
“şah ve di len ci nin hu kuk önün de eşit 
ola ca ğı bir mil let mec li si” ta le biy le ha-
re ke te geç miş ve şah’ı Bel çi ka Ana ya-
sa sı te me lin de bir ana ya sa yı yü rür lü ğe 
sok ma ya zor la mış lar dı. Müs lü man bir 
ül ke olan İran’da ya şa nan bu dev rim, 
1908 dev rim ci le ri nin top lum sal meş-
ru lu ğu açı sın dan özel lik le önem liy di.
(2) He men aşa ğı da gö re ce ği miz 1906-
1907 ver gi ayak lan ma la rı es na sın da da 
bu iki dev ri me sık ça gön der me ler ya pı-
la cak tı.
Ülkeyibaştanbaşasarsan
bir ayak lan ma
Ta rih te ki hiç bir olay gi bi 1908 Dev-

ri mi de boş luk ta doğ ma dı; bu dev rim-
le Ab dül ha mit re ji mi nin son yıl la rın da 
bir bi ri nin pe şi sı ra ge len ayak lan ma lar 
ve bu ayak lan ma lar la açı ğa çı kan top-
lum sal hu zur suz luk ara sın da do lay sız 
bir iliş ki bu lu nu yor du. İlk ayak lan ma-
la rı ör güt le yen gay ri müs lim “te ba a” ol-
du: Re jim ön ce 1896 yı lın da Er me ni ler 
ta ra fın dan do ğu dan, da ha son ra 1903 
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yı lın da Ru me li’de ya şa yan ço ğun lu ğu 
Or to doks te ba a ta ra fın dan ba tı dan sar-
sıl dı. Her iki ayak lan ma nın da ol duk ça 
kan lı bi çim de bas tı rıl ma sı (bun lar dan 
bi rin ci si so nu cun da yüz bin Er me ni 
kat le dil miş ti(3)) gay ri müs lim ler le Ab-
dül ha mit re ji mi ara sı na as la ka pan ma-
ya cak bir hu su met yer leş tir miş ti. Bu 
hu su me tin bir uzan tı sı ola rak 21 Tem-
muz 1905 ta ri hin de Yıl dız Sa ra yı’nda 
Sul tan’a kar şı ba şa rı sız bir sui kast gi-
ri şi mi ger çek leş ti ril di. Sa ray kon vo yu-
nun ge çi şi sı ra sın da pat la tı lan bom ba 
on lar ca ki şi nin ölü mü ne, çok sa yı da 
atın ve ara ba nın pa ram par ça ol ma sı na 
ne den olur ken, Ab dül ha mit’in ha yat ta 
kal ma sı nı sağ la yan şey plan lan ma mış 
bir gö rüş me ne de niy le bom ba nın pat-
la dı ğı ye re he nüz bir kaç da ki ka me sa-
fe de ol ma sıy dı.

Re jim kar şı tı ha re ke tin ge niş bir top-
lum sal ta ba na ya yıl dı ğı ve bir ba kı ma 
Dev rim’in ayak ses le ri nin du yul du ğu 
sü reç ise 1906 ve 1907 yıl la rın da ger-
çek le şen, he men he men bü tün Ana-
do lu’ya ya yıl dık tan son ra Ru me li’ye 
de sıç ra yan ver gi ayak lan ma la rı sü re-
ci ol du.(4) Bu ayak lan ma la rın fi ti li ni, 
hal kın za ten aç lık tan kı rıl dı ğı 1906 yı-
lı nın ilk ay la rın da re ji min “şah si Ver-
gi” ve “Hay va nat-ı Eh li ye Rü sû mu” adı 
ve ri len iki ye ni ver gi yi da yat ma sı ateş-
le miş ti. Özel lik le şah si Ver gi yok sul sı-
nıfl ar aley hi ne son de re ce ada let siz bir 
içe ri ğe sa hip ti ve tep ki ler esas ola rak 
bu nok ta da yo ğun la şı yor du.

Kı vıl cı mın çak tı ğı şe hir Kas ta mo-
nu ol du. şeh rin es naf ve za na at kâr la-
rı, Kas ta mo nu’nun “şah si Ver gi”si nin 
tü mü nün bu şeh rin en var lık lı ki şi si 
olan Enis Pa şa ta ra fın dan öden me si-
ni is ti yor du. Bu doğ rul tu da İs tan bul’a 
gön de ri len tel grafl a rın hiç bi ri si ne ya nıt 
gel me di. Bu nun üze ri ne 21 Ocak 1906 
gü nü ka la ba lık bir kit le ha re ke te geç ti; 

ön ce Va li lik önün de ey lem ya pan halk, 
da ha son ra Tel graf ha ne’yi iş gal et ti. 10 
gün sü ren ve bü yük des tek gö ren iş gal 
ey le mi, re ji min tem sil ci si ola rak gö rü-
len Va li’nin gö rev den alın ma sı ta le bin-
de so mut la şı yor du –bu ta lep 1 şu bat 
gü nü ka bul edil di. Kı sa sü re son ra Si-
nop’ta da ben zer ey lem ler ya pıl dı.

Ta kip eden ay lar da Er zu rum’da ya-
şa nan lar ise çok da ha şid det li ol du. 
On bin ler ce Er zu rum lu gön der dik le ri 
“ar zu hal”ler le şe hir le ri nin ye ni iki ver-
gi den mu af tu tul ma sı nı ta lep edi yor du. 
Ay rı ca top la nan di ğer ver gi le rin de ke-
sin lik le İs tan bul’a gön de ril me me si is te-
ni yor du, zi ra des pot yö ne ti miy le bi li nen 
Va li Nâ zım Pa şa şe hir için kul lan ma sı 
ge re ken ver gi le rin bir bö lü mü nü Sa-
ray’a gön de re rek ki şi sel nü fuz ve im ti-
yaz sağ lı yor du. Nâ zım Pa şa’nın gö rev-
den alın ma sı nı is te yen halk 13 Mart’ta 
Tel graf ha ne’yi iş gal et ti, es nafl ar da 
gün ler ce ke penk ka pat tı. Bu kez doğ-
ru dan İt ti hat çı lar ta ra fın dan ör güt le-
nen bu ey lem le re din adam la rı da des-
tek ve rir ken, ayak lan ma yı bas tır ma sı 
is te nen er ler üst le ri ne kar şı ge li yor du. 
Mart ayı son la rın da me mur lar iş le ri ne, 
öğ ren ci ler okul la ra git me me ye baş la-
dı ve bu gü nün te rim le riy le “ge nel grev 
ge nel di re niş” ola rak ad lan dı rı la bi le cek 
bu sü reç te dev let oto ri te si fii len dev re 
dı şı kal dı. Ayak lan ma zor yo luy la bas-
tı rı la ma yın ca İs tan bul, Nâ zım Pa şa’yı 
gö rev den alıp Di yar ba kır’a ata mak zo-
run da kal dı.

Bu nun la bir lik te ci var il ler de ben-
zer ey lem ler gö rül dü. Bu ey lem ler sı ra-
sın da Sam sun’da hal kın üze ri ne ateş 
açı lır ken Bit lis’te hal kın aç tı ğı ateş le 
bir po lis ko mi se ri öl dü, Va li ya ra lan-
dı. Er zu rum’da da 1906 so nu na doğ ru 
ye ni den baş la yan ey lem ler de ar tık dev-
rim ci ler ve kol luk kuv vet le ri ara sın da 
şid det li ça tış ma lar ya şa nı yor, ara la rın-
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da Vi la yet Jan dar ma Ku man da nı’nın 
da ol du ğu pek çok ki şi ha ya tı nı kay be-
di yor du.

1906-1907 Ver gi Ayak lan ma la rı, kı-
sa za man da po li tik bir ren ge bü rün-
müş tü. Ayak lan ma ya des tek ve ren 
hal kın ta ma mı de ğil se de bir bö lü mü, 
bu ey lem le ri mut la kı yet çi re ji me dö nük 
tep ki gös ter me nin bir ara cı ola rak gö-
rü yor du. Tam da bu ne den le ey lem ler 
sı ra sın da da ğı tı lan yüz bin ler ce bil di ri-
de halk, şu ve ya bu va li ye kar şı de ğil, 
Ab dül ha mit des po tiz mi ne kar şı ayak-
lan ma ya çağ rıl mak tay dı.

Yu ka rı lar da söy le di ği miz gi bi bu tür 
ey lem ler bir sü re son ra bü tün ül ke ye 
ya yıl dı. Ayak lan ma nın İt ti hat ve Te rak-
ki Ce mi ye ti ta ra fın dan yö ne til di ği nin 
bi lin cin de olan Ab dül ha mit re ji mi, çe-
şit li il ler de yüz ler ce İt ti hat çı yı tu tuk-
lar ken, on la ra des tek ve ren çok sa yı da 
as ker de ter his ve ya sür gün edil di. Bu-
nun la bir lik te bu sü reç Ce mi yet’e top-
lum nez din de bü yük pres tij sağ la mış tı 
ve İt ti hat çı lar Müs lü man ve Gay ri müs-
lim halk ara sın da hız la ör güt len di. 
1907 yı lın da ise kı sa adı Taş nak süt yun 
olan Er me ni Dev rim ci Fe de ras yo nu ile 
İt ti hat ve Te rak ki ör gü tü Ab dül ha mit’e 
kar şı bir lik te mü ca de le et me ka ra rı al-
dı. Bu, dev rim ci ha re ket için bü yük bir 
iv me len me de mek ti. 1908 yı lı baş la rın-
da ar tık, re ji min bas kı sı nın had saf-
ha da ol du ğu baş kent İs tan bul’da bi le 
ör güt len me ve pro pa gan da ça lış ma sı 
yü rü tü lü yor, za bit le rin tür lü ça ba la rı-
na rağ men dev rim ci afiş ler şeh rin du-
var la rı nı süs lü yor du.
Devrim
Tem muz Dev ri mi’yle so nuç la na cak 

olan ni hai ayak lan ma nın ka ta li zö rü, 
Bü yük Dev let ler’in Os man lı’nın Bal kan 
top rak la rı üze rin de ye ni bir pla na gi riş-
me si ol du. 10 Tem muz 1908 ta ri hin de 
Rus Ça rı ve İn gi liz Kra lı, Rus ya’nın ba-

tı sın da ki Re val (bu gün kü Es ton ya’nın 
baş ken ti Ta linn) ken tin de bir ara ya ge-
le rek Bal kan lar üze rin de de ne tim le ri ni 
art tı ra cak bir an laş ma ya var dı lar. Bu-
na gö re Vi lâ yat-ı Se lâ se adı ve ri len Ko-
so va, Ma nas tır ve Se la nik vi la yet le ri tek 
bir va li ta ra fın dan yö ne ti le cek, bu va li 
ise Av ru pa dev let le ri ta ra fın dan ata-
na cak tı. İs tan bul’un da bu an laş ma-
ya sı cak bak ma sı üze ri ne ayak lan ma 
baş la dı. İt ti hat çı lar, Bal kan dağ la rın da 
ko nuş lan mış olan ve ko mi ta cı lık ko nu-
sun da ken di le ri ne ör nek al dık la rı gay-
ri müs lim si lah lı grup la rı da ken di le riy le 
bir lik te ha re ket et me ko nu sun da ik na 
et ti ler. Bal kan lar da ki ola ğa nüs tü ha-
re ket li lik ne de niy le (ki bir kaç gün ön ce 
tef tiş için gön de ri len ve ol duk ça yük-
sek rüt be li bir as ker olan şem si Pa şa 
da İTC ta ra fın dan öl dü rül müş tü) İs tan-
bul, ver gi ayak lan ma la rın da ki ne ben-
zer bir ma nev ray la, bu kez Sad ra zam’ı 
gö rev den al dı ve bu gö re ve da ha ılım lı 
bir ki şi olan Sa it Pa şa’yı ata dı. An cak 
bu se fer böy le bir dü zen le me kit le le ri 
tat min et me ye yet me ye cek ti: 23 Tem-
muz 1908 gü nü si lah lı halk Ma nas tır 
ve Se la nik’te ki hü kü met ko nak la rı nı 
ele ge çir di. İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye-
ti, Meş ru ti yet’i ilan et ti ği ni du yur du. 
Ya pa cak bir şe yi kal ma yan Sa ray ay nı 
gün, Mec lis-i Me bu san’ın ye ni den açı-
la ca ğı nı ve Teş ki lat-ı Esa si ye’nin (Ana-
ya sa’nın) ye ni den yü rür lü ğe gi re ce ği ni 
açık la dı. Dev rim ger çek leş miş ti.

Bu nok ta da bir ara de ğer len dir me 
yap mak ge re kir se, 23 Tem muz sü re ci-
nin bir po li tik dev rim ol du ğu ger çe ği ni 
tes lim et me miz ge re kir. Zi ra bu dev rim 
30 yıl sü ren des po tik bir re ji me bü-
yük bir dar be vu ra rak Mec lis’in ye ni-
den açıl ma sı nı ve Ana ya sa’nın ye ni den 
yü rür lü ğe gir me si ni sağ la mış tır. Gö re-
ce ser best ola rak ya pı la cak se çim ler-
le halk, bur ju va de mok ra tik an lam da 
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yö ne ti me ka tı la bil miş tir. Bi raz aşa ğı da 
gö re ce ği miz gi bi sta tik de ğil di na mik 
bir sü reç olan, fa kat ken di için de sı kış-
ma lar ve ge ri düş me ler le iler le yen 1908 
dev ri mi, er te si yıl Ab dül ha mit’in taht-
tan in di ril me siy le ta mam lan mış tır.

Baş ta ba sın-ya yın ala nın da gö rü len 
ve ken di dö ne mi için ola ğa nüs tü de ne-
bi le cek çe şit li lik ol mak üze re pek çok 
ye ni lik Tür ki ye halk la rı na –bir neb ze ve 
bir kaç yıl lı ğı na da ol sa– öz gür lü ğü tat-
tır mış tır. An cak bun dan da ha önem-
li si, yi ne yal nız ca bir kaç yıl sü re cek 
ol sa da halk lar ara sı ku cak laş ma ve 
kar deş leş me ye de ta nık olun muş tur. 
Ağır lık lı ola rak Bal kan lar da, ama bu-
nun ya nı sı ra Ana do lu’da gün ler sü ren 
coş ku lu Meş ru ti yet kut la ma la rın da 
fark lı ulus lar dan Os man lı hal kı, Fran-
sız Dev ri mi’nin “öz gür lük, eşit lik, kar-
deş lik!” slo ga nı na bir dör dün cü öğe yi 
ek le ye rek “hür ri yet, mü sa vat, uhuv vet, 
ada let!” slo gan la rı nı hay kır mış tır.

Di ğer yan dan 23 Tem muz’un “top-
lum sal dev rim” aya ğı nın ek sik ve gü-
dük kal dı ğı nı da söy le mek ge re kir. 
Ger çi 1908’le bir lik te o ta ri he ka dar ik-
ti da rı te ke lin de tu tan top rak ağa la rı ve 
on lar la kay naş mış sa ray bü rok ra si si, 
ik ti da rı ya vaş ya vaş Türk bur ju va zi siy-
le pay laş mak zo run da kal mış tır, an cak 
bur ju va dev rim le ri nin as li un sur la rın-
dan ol ma sı ge re ken fe oda li te nin tas-
fi ye si ve top rak re for mu ger çek leş me-
miş tir. Böy le ce top lum sal ge ri ci li ğin 
sı nıf sal da ya nak la rı ba ki kal mış tır.

Bu alt bö lü mü bi ti rir ken 1908’in ge-
tir di ği gö re ce li öz gür lük or ta mın da iş çi 
ha re ke ti ve sos ya list ha re ke tin de, ol-
duk ça ya vaş bi çim de de ol sa fi liz len-
di ği ni be lir te lim. Ör ne ğin 1910 yı lı nın 
şu bat ayın da çık ma ya baş la yan İş ti rak 
der gi si ve bu der gi yi çı ka ran çev re le rin 
ay nı yı lın Ey lül ayın da kur du ğu Os-
man lı Sos ya list Fır ka sı bu ge çi ci ne fes 

al ma or ta mı nın ürü nüy dü. Yi ne Dev-
rim son ra sın da he nüz po li tik bir içe ri ğe 
sa hip ol ma sa da üc ret le rin art tı rıl ma sı 
ve ça lış ma ko şul la rı nın iyi leş ti ril me si 
ta lep le riy le çe şit li iş çi grev le ri de gö rül-
dü. An cak kı sa sü re son ra çı ka rı la cak 
olan Ta til-i Eş gal Ka nu nu ile bu grev le-
rin çer çe ve si sı nır lan dı rı la cak tı.(5)
Kliklersavaşıbaşlıyor
Kıs men ken di le ri nin ör güt le di ği, kıs-

men se ken di le rin den ba ğım sız ola rak 
ge li şen bir kit le ha re ke ti ne da ya na rak 
dev ri mi ger çek leş ti ren İt ti hat çı la rın, 
Dev rim’den sonra da yo la bu kit le le re 
da ya na rak de vam et me ye pek ni yet le-
ri ol ma dı ğı gi bi, Meş ru ti yet’i ilan et tik-
ten son ra ne ya pa cak la rı na da ir pek 
bir fi kir le ri de yok tu. Bir sü re, ik ti da ra 
doğ ru dan dâ hil ol mak ye ri ne İs tan bul 
üze rin de bas kı kur ma yı ter cih et ti ler. 
İç le rin den bir bö lü mü ise ör gü tün ar-
tık iş le vi ni ta mam la dı ğı nı ile ri sü re rek 
İTC’den ay rıl dı ve Prens Sa ba hat tin 
ön cü lü ğün de Ah rar Fır ka sı’nı kur du. 
(“Ah rar”, “hür” ke li me si nin ço ğu lu dur 
ve bu ra da “li be ral” an la mın da dır). Kı-
sa bir sü re ik ti da ra Sa ray, İTC ve Ah-
rar ara sın da ki bir den ge hâ kim ol duy-
sa da, ay nı sü reç te İt ti hat ve Te rak ki, 
ken di için de fark lı çiz gi ler de hi zip le re 
bö lün müş va zi yet tey di ve güç ten düş-
me ye baş la mış tı.(6)

Ce mi yet’in to par lan dı ğı sü reç, 1908 
Son ba ha rın da ya pı lan Mec lis se çim le ri 
ol du. Bi lin di ği gi bi Tür ki ye’de çok par-
ti li sis te me ge çiş ta ri hi 1946 yı lı ola rak 
ka bul edi lir ve bu ge çiş de DP’nin ku-
rul ma sı nı teş vik eden İs met İnö nü’nün 
söz de de mok rat lı ğı na bağ la nır. Oy sa 
1946’da çok par ti li sis te me ge çil me miş, 
dö nül müş tür. Zi ra –her ne ka dar res-
mi ta rih bu nu ne re dey se giz li yor ol sa 
da– Tür ki ye coğ raf ya sın da 1908, 1912, 
1913 yıl la rın da da çok par ti li Mec lis se-
çim le ri ya pıl mış tı. Bun lar dan il ki olan 
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1908 se çi mi ne ise İt ti hat ve Te rak ki ile 
Ah rar Fır ka sı’ndan Er me ni par ti le ri ne 
ka dar çok sa yı da par ti ka tıl dı. Oy ver-
me hak kı nın yal nız ca “dev le te az çok 
ver gi ve ren ler”e, ya kın za man da ifl as 
et miş ol ma yan ve ya ban cı hiz me tin de 
ça lış ma yan la ra (ve el bet te mün ha sı ran 
er kek le re!) ait ol du ğu, gay rı müs lim le-
rin Türk-Müs lü man la ra gö re da ha dü-
şük oran da tem sil edil di ği bu se çim de, 
Dev rim’in pres ti ji ni elin de bu lun du ran 
İTC baş ta İs tan bul ol mak üze re ül ke-
nin pek çok nok ta sın da mut lak bir ga li-
bi yet el de et ti. Biz zat hü kü met kur mak 
ye ri ne Mec lis ve hü kü met üze rin de 
ağır lık ku ran Ce mi yet (1909 şu ba tın-
da gü ven siz lik oyuy la hü kü me ti dü şü-
re bil miş ler di) bun dan son ra 1876’dan 
kal ma Ana ya sa’da önem li de ği şik lik ler 
yap ma ya ve bur ju va de mok ra tik ba zı 
ya sal re form lar yap ma ya gi riş ti.

Bu hız lı dö nü şüm or ta mın da İt ti-
hat çı la rın baş lı ca üç mu ha li fi var dı. 
Bun lar dan bi rin ci si, yu ka rı lar da bah-
set ti ği miz ve ken di ni “li be ral” ola rak 
ta nım la yan Ah rar Fır ka sıy dı. İkin ci si, 
ye ni re ji min (tüm inanç la ra eşit me sa-
fe de dur ma an la mın da) la ik yö ne lim le-
ri ni şid det le eleş ti ren ve bir İs lam bir-
li ği ni sa vu nan İt ti had-ı Mu ham me di 
ör gü tü ve bu ör gü tün çı kar dı ğı Vol kan 
ga ze te siy di. Üçün cü sü ise Ab dül ha-
mit dö ne min de sür gün edi len ve Dev-
rim’den son ra ül ke ye dö ne rek çe şit li 
ay rı ca lık lar ta lep eden, an cak ya pı lan 
tah ki kat lar so nu cun da ço ğun lu ğu nun 
adi suç lar dan sür gün edil di ği an la şı-
lan, is te dik le ri ay rı ca lık la rı ala ma yın ca 
da mu ha le fet safl a rı na ge çen ki şi le rin 
kur du ğu ve meş ru lu ğu nu ken di si ne 
ver di ği isim de ara yan Fe da ka rân-ı Mil-
let Ce mi ye tiy di.(7)

Bu üç ke si min şid det li mu ha le fe ti 
ne de niy le 1909 yı lı ba şın da si ya si at-
mos fer ger gin di. Bu ger gin lik or ta mın-

da 6 Ni san 1909 ta ri hin de, Ah rar çiz gi-
sin de ki Ser bes ti ga ze te si nin baş ya za rı 
Ha san Feh mi Bey Ga la ta köp rü sü üze-
rin de gü pe gün düz vu rul du. İTC, bu ci-
na yet le her han gi bir iliş ki si ol ma dı ğı nı 
bir kaç kez açık la sa da mu ha le fet bu 
açık la ma la rı pek dik ka te al ma dı ve bir-
kaç gün için de ayak lan ma ya va ra cak 
gös te ri ler dü zen len di.

Üze rin den yüz yıl geç me si ne rağ-
men Ha san Feh mi sui kas tı nın ar ka 
pla nı hiç bir za man açı ğa çı ka rı la ma-
mış tır. Bu me se le ye da ir iki yo rum var-
dır. Bun lar dan bi rin ci si ne gö re, her 
ne ka dar “üst len me miş” ol sa lar da bu 
sui kas tı İt ti hat çı lar dü zen le miş tir ve 
amaç mu ha lif ba sı na göz da ğı ver mek-
tir. Ni te kim er te si yıl bir di ğer mu ha lif 
ga ze te ci olan Ah met Sa mim Bey’in de 
ben ze ri şe kil de öl dü rül me si, ay rı ca her 
iki sui kas tın da te tik çi si ol du ğu söy le-
nen Ab dül ka dir’in 1926’da ki İz mir Sui-
kas tı da va sın da(8) tu tuk la na rak ida ma 
mah kûm edil me si bu ola sı lı ğın güç lü 
ol du ğu na işa ret eder.

İkin ci yo ru ma gö re ise bu sui kast, 
hız lı Ana ya sa de ği şik lik le rin den ra hat-
sız olan ge le nek sel çev re ler ve on lar la 
bir lik te ha re ket eden, yu ka rı da sı ra la-
dı ğı mız mu ha le fet grup la rı nın in ce bir 
ter ti bi dir. Bu ra da ki amaç, ci na yet le 
iliş ki len di ri le cek İTC ik ti da rı nı gay ri-
meş ru ko nu ma dü şü re rek de vir mek tir. 
Bu gün Da nış tay sui kas tı, Cum hu ri yet 
ga ze te si ne atı lan bom ba lar ve ni ce ben-
zer le rin den ta nı dık ge len bu se nar yo-
nun da ger çek ol ma ih ti ma li yad sı na-
maz. An cak ar ka pla nı ne olur sa ol sun 
bir ger çek çıp lak ola rak kar şı mız da 
dur mak ta dır: Ha san Feh mi’nin öl dü-
rül me si bu coğ raf ya da ki ilk kont rge ril-
la ey le mi dir ve bu gün le re ka dar uza nan 
kir li ve kan lı bir ge le ne ği baş lat mış tır.

Ha san Feh mi Bey’in ce na ze sin de 
baş la yan şid det li mu ha le fet ha re ke ti 
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bir kaç gün için de si lah lı ayak lan ma-
ya dö nüş tü. 13 Ni san 1909 ta ri hin de, 
ağır lık lı ola rak di ni mo tifl er ta şı yan ka-
la ba lık bir kit le ve on la ra des tek ve ren 
ba zı as ker ler Aya sof ya Mey da nı’nı zap-
tet ti. 13 Ni san ta ri hi, Ru mî tak vim de 
31 Mart’a denk düş tü ğü için “31 Mart 
Va ka sı” di ye anı lan bu olay so nu cun da 
İTC’nin fii li ik ti da rı düş tü.

Öte yan dan bu du rum sa de ce bir kaç 
gün sür dü. İt ti hat çı En ver Pa şa’nın ör-
güt le di ği si lah lı gö nül lü ler den olu şan 
“Ha re ket Or du su” du ru ma el koy mak 
için Ni san son la rı na doğ ru Se la nik’ten 
İs tan bul’a doğ ru yü rü yü şe geç ti ve 25 
Ni san ta ri hin de ayak lan ma yı bas tı ra-
rak Ab dül ha mit’i taht tan in dir di. Böy-
le ce İt ti hat çı lar ol duk ça kı sa bir sü re 
için de ik ti da rı ge ri al mış ol du lar. Ül-
ke nin en önem li as ke ri güç le rin den 
olan Ha re ket Or du su ken di si ni Meş-
ru ti yet’in bek çi si ilan et ti; Tür ki ye’de 
or du nun si ya sal ala na mü da ha le si ve 
“as ke ri ve sa yet” ola rak ad lan dı rı lan ge-
le nek de bu şe kil de baş la mış ol du.(9)
İçindençıkılamazçelişkiler
İçindençıkılamazçelişkiler
vekaçınılmazgericileşme
Ra gıp Za ra ko lu, 23 Tem muz’un 100. 

yıl dö nü mün den bir gün ön ce ya yın-
la dı ğı bir ya zı sın da bu dev ri min ana 
ba şa rı sız lık ne de ni nin Türk ol ma yan 
halk lar la or tak pro je üret mek ten ka çı-
nıl ma sı ol du ğu nu söy lü yor du.(10) Bu 
tes pit ge nel an lam da doğ ru ol mak la 
bir lik te bi raz da ha açım lan ma lı ve baş-
ka ne den ler le kar şı lık lı et ki le şi mi için-
de dü şü nül me li dir.

Ya zı nın ilk bö lüm le rin de an lat ma ya 
ça lış tı ğı mız gi bi 1908 Dev ri mi’ne kit-
le ka tı lı mı kü çüm se ne me ye cek bo yut-
lar da dır ve bu ne den le 1908, “te pe den 
dev rim” ta nım la ma sı nı pek hak et me-
mek te dir. Di ğer yan dan dev rim den 
son ra du ru mun önem li öl çü de de ğiş ti-

ği ni söy le mek ge re kir. Bü tün bur ju va 
dev rim ci le ri gi bi İt ti hat çı lar da bir aşa-
ma dan son ra, kit le le rin dev ri mi sü rük-
le ye bi le ce ği nok ta dan ür ke rek on lar la 
ara sı na me sa fe koy ma ya baş la dı lar.
(11) Dev rim’e ka tı lan halk bu ne den le 
son ra ki sü re ce dâ hil edil me di; 23 Tem-
muz’un üze rin den da ha 1 yıl geç me den 
ül ke, ar ka sın da or du nun iki kli ği nin 
des te ği olan iki ke si min ik ti dar sa va şı 
ver di ği, “fai li meç hul” si ya si ci na yet le-
rin iş len di ği bir ül ke ha li ne gel di. İTC 
iler le yen yıl lar da “Da yak lı-So pa lı Se-
çim”den 1913 hü kü met dar be si ne ka-
dar bir di zi ic ra atıy la halk la olan ba-
ğı nı ke sin ola rak ko par dı. “İt ti hat ve 
Te rak ki mi ra sı nı red det ti ği ni” söy le yen 
Ke ma list le rin de ay nı çiz gi yi de vam et-
tir di ği ni söy le me ye bi le ge rek yok tur.

An cak asıl çe liş ki, İt ti hat çı la rın kur-
gu la dık la rı top lum sal mo del le il gi liy di. 
Te mel kay gı la rın dan bi ri “dev le ti kur-
tar mak” olan İt ti hat çı la rın bu pers-
pek tifl e ha re ket eder ken dev rim ci bir 
si ya sal-top lum sal mo del kur ma la rı 
im kan sız dı. Feo dal top rak ağa la rı nın 
tas fi ye si, top rak re for mu gi bi bir pers-
pek ti fi yok tu İTC’nin. Ter si ne, ik ti da ra 
ge lir gel mez bu sı nıfl a sı kı bağ lar kur-
du. “Dev le ti kur tar mak”, cı lız ve kor kak 
Türk-Müs lü man bur ju va zi yi Sa ray’a ve 
top rak ağa lı ğı na bağ la yan bir köp rü ye 
dö nüş tü.

Üs te lik dev le tin kim ler le bir lik te 
“kur ta rı la ca ğı” da te mel bir so ruy du. 
Ana ya sa ve Mec lis Türk ol ma yan halk-
lar la bir lik te el de edil miş ti; 1 yıl son ra 
“İs lam cı” Ab dül ha mit’in dev ril me si de 
gay ri müs lim ler ta ra fın dan des tek len-
miş ti. An cak Trab lus garp ve Bal kan 
Sa vaş la rın da art ar da ge len ye nil gi ler 
son ra sın da İTC Müs lü man Türk te-
ba a dı şın da ka lan la ra gü ven me ye cek-
ti. Böy le ce, 20 kü sur yıl ön ce halk lar 
ara sı eşit lik ve kar deş lik slo ga nıy la yo-
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la çı kan İt ti hat ve Te rak ki, adım adım 
Türk çü-Tu ran cı bir çiz gi ye yö nel di.

İt ti hat çı lar, bir yan dan ül ke nin kur-
tu lu şu için bir “mil li ik ti sat” po li ti ka sı 
iz le mek is ti yor, di ğer yan dan mo dern-
leş me se rü ve nin bu aşa ma sın da bir 
bur ju va ege men li ği kur ma ya ge rek si-
nim du yu yor lar dı. An cak bur ju va zi nin 
ezi ci ço ğun lu ğu nun ya ban cı ül ke ler-
le de ol duk ça iyi iliş ki le ri olan gay ri-
müs lim ler den oluş tu ğu bir or tam da bu 
iki he de fi ay nı an da ger çek leş tir mek 
müm kün de ğil di. Ken di le ri açı sın dan 
ya pı la bi le cek tek şey ser ma ye yi Türk-
leş tir mek ti. İş te 24 Ni san 1915’te Er-
me ni par ti le ri nin ön de ge len le ri nin tu-
tuk lan ma sıy la baş la yıp son ra ki bir yıl 
bo yun ca iz le nen zor la göç (teh cir) po li-
ti ka sı ve göç yol la rın da ger çek leş ti ri len 
sis te ma tik sal dı rı lar la 1 mil yon dan faz-
la Er me ni’nin kat le dil me si so nu cu soy-
kı rım bo yu tu na ula şan bü yük kat lia-
mın ön de ge len ne den le rin den bi ri si bu 
yö ne lim di. An cak bu ra da du ra rak al tı-
nı çi ze lim: 1915 teh ci ri yal nız ca eko no-
mik kay gı lar dan kay nak lan mı yor du ve 
Er me ni le rin hem nü fus için de sa yı ca 
bü yük bir yer tu tu yor ol ma sı, hem de 
ulu sal bi lin ce sa hip Er me ni par ti ve ör-
güt le ri nin si ya sal alan da cid di bir ağır-
lı ğı nın ol ma sı, sa vaş yıl la rı nın Türk çü 
İTC’si ni soy kı rı ma iten, en az eko no-
mik ne den ler ka dar önem li di ğer te mel 
fak tör ler di. Ay rı ca, ya zı nın ilk bö lüm-
le rin de bah set ti ği miz gi bi, baş ta 1896 
kat lia mı ol mak üze re pek çok ola yın 
gös ter di ği üze re Er me ni öl dür mek Os-
man lı’da ne re dey se bir dev let po li ti ka-
sı ha li ne gel miş ti. İt ti hat ve Te rak ki de, 
ki mi za man söy len di ği nin ak si ne bu 
kat li am cı po li ti ka la rı baş la tan ke sim 
ol ma sa da, bu çiz gi yi sis te ma tik leş ti re-
rek sür dür dü.

Di ğer yan dan, “ser ma ye nin Türk leş-
ti ril me si” ola rak ad lan dır dı ğı mız po li ti-

ka 1923 son ra sın da da çe şit li yön tem-
ler le de vam et ti ri le rek, sü rek li lik arz 
eden bir dev let po li ti ka sı ha li ne ge ti ril-
di. Ni te kim Tür ki ye coğ raf ya sı bu po li-
ti ka doğ rul tu sun da 1924 Nü fus Mü ba-
de le si gi bi “kan sız” uy gu la ma la rın ya nı 
sı ra 1942 Var lık Ver gi si gi bi dü pe düz 
fa şist uy gu la ma la ra ve 6-7 Ey lül 1955 
olay la rı gi bi kont rge ril la pro vo kas yon-
la rı na da ta nık ola cak tı.

şu hal de 1908 Dev ri mi’nin –ve onun 
ide al le ri nin– ol duk ça er ken ke sin ti ye 
uğ ra dı ğı nı söy le ye bi li riz. An cak bu ke-
sin ti ye ve özel lik le de yu ka rı da bah set-
ti ği miz sa vaş yıl la rın da ar tan ge ri ci li ğe 
rağ men Tem muz Dev ri mi’nin ta rih sel 
an lam da ile ri ye doğ ru atıl mış bir adım 
ol du ğu nu ve çok sa yı da ge ri un su run 
ya nı sı ra için de sa hip le ni le bi le cek un-
sur lar da ba rın dır dı ğı nı ka bul et mek 
zo run da yız.

Bu gün 1908 hak kın da yo rum lar
Ön ce si, anı ve son ra sıy la bir lik te bü-

tün lü ğü için de ele al ma ya ça lış tı ğı mız 
1908 Dev ri mi, bu gün fark lı çev re ler ce 
fark lı bi çim ler de de ğer len di ri lir ve en 
baş ta söy le di ği miz gi bi bu yo rum fark-
la rı ta ma men si ya si kay gı lar dan kay-
nak lı dır.

Ya zı da bir kaç kez res mi ta ri hin 
1908’i gör mez den gel me ye ça lış tı ğı nı 
söy le miş tik. As lın da bu tu tum, dev let 
ide olo ji si olan Ke ma lizm’in bi linç li bir 
ter ci hi nin ürü nü dür. Zi ra Ana ya sa’nın, 
Mec lis’in, se çim le rin, hat ta la ik li ğin bir 
bi çim de Meş ru ti yet’ten be ri var ol du-
ğu nun kit le le rin bi lin cin de yer et me si 
Ke ma list le rin işi ne gel mez. On lar, il-
ko kul eği ti min den baş la ya rak kit le le re 
1923’ün ne ka dar bü yük bir “dev rim” 
ol du ğu nu, M. Ke mal’in üs tün de ha sıy-
la na sıl da sı fır dan ye ni bir ül ke in şa 
et ti ği ni an la tır du rur lar.

Ke ma list Cum hu ri yet 1908’de bu ül-
ke de önem li bir dev rim ya şan mış ol du-
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ğu nu top lum sal ha fı za dan sil mek için 
çe şit li ham le ler yap mış ve ama cı na da 
önem li öl çü de ulaş mış tır. Ör ne ğin 23 
Tem muz ta ri hi 1935 yı lı na ka dar “Hür-
ri yet Bay ra mı” ola rak kut la nır ken bu 
ta rih te ulu sal bay ram ol mak tan çı-
ka rıl mış, ay nı yıl “Dum lu pı nar Mey-
dan Mu ha re be si” ola rak ad lan dı rı lan 
1922’de ki tek gün lük ça tış ma nın yıl 
dö nü mü olan 30 Ağus tos “Za fer Bay-
ra mı” ilan edil miş tir. Bu ger çek bu gün 
pek bi lin mez. Ke za şiş li’de çü rü me ye 
terk edil miş Abi de-i Hür ri yet’in as lın da 
bir anıt me zar ol du ğu ve al tın da 1908 
Dev ri mi sü re cin de ha yat la rı nı kay bet-
miş dev rim ci le rin ke mik le ri nin bu lun-
du ğu da pek bi lin mez.

1908’e li be ral le rin yak la şı mı ise epey 
il ginç tir. Li be ral ler (ve “sol” li be ral ler) 
bir yan dan Ke ma list le rin yap tı ğı nın tam 
ter si ni ya pa rak Kur tu luş Sa va şı’nın ve 
son ra sın da ki si ya si sü re cin ta rih sel 
de ğe ri ni sı fır ka bul eder ve 1908’i “ko-
puş”, son ra sı nı ise “sü rek li lik” ola rak 
ta nım lar lar. Ay rı ca, san ki ken di için-
de ho mo jen lik ta şı yor muş ça sı na “2. 
Meş ru ti yet” dö ne mi nin Ke ma list Cum-
hu ri yet dö ne min den da ha öz gür lük çü 
ol du ğu nu da id di a eder ler. Di ğer yan-
dan sa bü tün kö tü lük le rin ana sı ola rak 
“İt ti hat çı ge le nek”i gös te rir ler. Üs te-
lik on la rın so ru nu sa de ce yu ka rı lar da 
bah set ti ği miz kat li am lar, kont rge ril-

la ey lem le ri vb. ile sı nır lı de ğil dir: giz-
li ör güt len me ve si lah lı mü ca de le yi de 
“İt ti hat çı ge le nek”in bir par ça sı ola rak 
gö rür ve gay ri meş ru ilan eder ler. Do la-
yı sıy la li be ral ler ve Ke ma list ler, 1908’i 
ha zır la yan dev rim ci mi ra sı red det me 
ko nu sun da or tak la şır lar.

Sos ya list ler ise coğ raf ya mı zın ta-
nık lık et ti ği bu önem li olay hak kın da 
çok söz söy le me mek te dir. Ge nel ola-
rak Tem muz Dev ri mi’nin bir bur ju va 
de mok ra tik dev rim ol du ğu ka bul edil-
mek le ye ti ni lir. Bu du ru mun ne de ni, 
İt ti hat çı la rın ik ti dar day ken ger çek leş-
tir di ği ic ra at la rın ya rat tı ğı do ğal ra hat-
sız lık ol sa ge rek tir. An cak Mark sist ler 
her te kil ola yı ken di ta rih sel öz gün lü-
ğü için de de ğer len di rir ler. İTC ik ti da rı 
al tın da ya şa nan lar, Dev rim’in meş ru-
lu ğu na ve ile ri ci li ği ne göl ge dü şür mez. 
Bu bağ lam da ör ne ğin 1915’i nef ret le 
anı yor ol mak, 1908’den öv güy le bah-
set me nin önün de en gel de ğil dir.

Son ola rak, her ne ka dar amaç la-
nan dan uzak bir so nu ca var mış ol sa 
da, 1908, “bu halk tan bir şey ol maz”, 
“bu halk dev le ti ba ba ola rak gö rür” vb. 
tü rün den de ma go ji le re ve ri le bi le cek iyi 
bir ya nıt tır. Bu top rak lar, halk ayak-
lan ma sı na da ya lı bir si lah lı dev rim ya-
şa mış tır ve ye ni le ri ni de ya şa ya bi lir –
ya şa ya cak tır da.
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Dipnotlar:

(1)İTC ile ilgili en iyi sınıfsal analizlerden birini ilginç bir şekilde, “Türkçü” sıfatıyla tanıdığımız, 
ancak Rusya’da geçirdiği yıllarda Marksizm’den de esinlenmiş olan Yusuf Akçura yapmıştır. Bkz: 
François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Ek 17: “‹ttihad ve Terakki’nin Toplumsal Tabanı”, s. 175-176. 
(2) Ayşe Hür, “’1908 Devrimi’nin ilham kaynakları”, Taraf, 20 Temmuz 2008. Bu makalenin 
yazarının, referans gösterilen makaledeki bazı görüşlere şerh koyduğu belirtilmelidir.  
(3) Bu büyük kitle kıyımını gerçekleştiren ve adını Sultan Abdülhamit’ten alan “Hamidiye Alay-
ları” 1915’teki katliamın da vurucu gücü olacaktı. Bu bilgi notu gözden kaçırılmamalıdır. 
(4) Aykut Kansu’nun bir kitabı, akademik bir çalışma olmakla birlikte bu ayaklanmaları ayrıntılı 
bir şekilde ve çok canlı bir dille resmeder. Bkz: Aykut Kansu, 1908 Devrimi,İletişim Yayınları,İs-
tanbul 2006, s. 35-95. 
(5) Mete Tunçay, “Cumhuriyet Öncesinde Sosyalist Düşünce”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 
Cilt:1,İletişim Yayınları,İstanbul 2006, s.298-299. 
  (6) Feroz Ahmad,İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları,İstanbul 1999, s.11. Hindistan-
lı Marksist bir Türkiye tarihçisi olan Ahmad’ın kitabının Kaynak Yayınlarından çıkmış olması 
okuyucunun kafasını karıştırmamalıdır. 
  (7) Süleyman Kâniİrtem, 31 Mart İsyanı ve Hareket Ordusu, Temel Yayınları,İstanbul 2003, s. 
40-47. Dili oldukça ağır olan bu kitap 1946 yılında kaleme alınmıştır ve yazarı anlatılan tarih 
diliminin doğrudan tanığıdır. 
  (8) “‹zmir Suikastı”, Kemalist Cumhuriyet’in tasfiye ettiği eskiİttihatçıların M.Kemal’e yönelttiği 
başarısız bir suikast girişiminin adıdır. 
 (9) Feroz Ahmad, s. 25. 
  (10) Ragıp Zarakolu, “Anayasal devrim ve Kürt sorununun adil ve demokratik çözümü”, Alterna-
tif, 22 Temmuz 2008. 
  (11)İttihatçıların “halktan korkması” ile ilgili olarak bkz: Hikmet Kıvılcımlı, YOL, Cilt:1, Bib-
liotek Yayınları,İstanbul 1992, s. 106-108.
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‘68 baş kaldırısının 40. yıl dönümü, 
Türkiye ve Kürdistan’da da çok sayıda 
etkinliğe, eyleme konu oldu. 40. yıl do-
layısıyla bir kez daha ‘68’le, ama özel-
likle ‘71 devrimci kopuşunu gerçek-
leştiren devrimci önderlerle tarihsel ve 
siyasal bağlarımızı tazeledik. Anılarını 
saygıyla anıyoruz. 

THKO, ‘71 devrimci kopuşunun, ka-
muoyuna eylemleriyle adını duyuran 
ilk örgütüdür. Onun, sınıf düşmanla-
rının hışmını üzerine çeken en önemli 
eylemleri, ABD’nin Türkiye’deki varlığı 
olan asker ve üslerine karşı olmuştur. 
THKO, bildirileriyle adını kamuoyuna 
deklare etmiştir. Görüşlerinin bütünü 
ise Türkiye Devriminin Yolu broşürün-
de toplanmıştır. THKO 1. ve 2. dava 
savunmaları da örgütün görüş ve ey-
lemlerinin sunumudur. Bu ön bilgiden 
sonra konumuza geçelim.

THKO 1. Davası duruşmalarında, 
Kemalizm hakkındaki fikirleri Türki-
ye’de 50 yıldır sol adına savunulanlar 
gibidir. Örneğin, Deniz duruşmalarda 

“Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çı-
kanlar varsa onlar da bizleriz” demiştir. 
Toplu savunmada bu duruş şöyle ifa-
delendirilmiştir: “Biz Atatürk’ten Mus-
tafa Kemal diye bahsediyorsak, onu 
kendimize yakın hissettiğimizden ve 
onun gibi büyük bir bağımsızlık savaş-
çısını kendimize silah arkadaşı kabul 
ettiğimizdendir.” Keza duruşmalarda, 
“ilga etmekle” suçlandıkları 61 Anaya-
sasının asıl savunucuları olduklarını 
söylemiş, yürüttükleri mücadeleyi 2. 
Kurtuluş Savaşı olarak tanımlamışlar-
dır. 

Mahkemelerde söylenenler bunlardır 
evet, ama THKO’nun teorik görüşlerini 
aynı süreçte Mamak Askeri Cezaevin-
de inşa eden Hüseyin İnan, idam edi-
lişlerinden sadece iki ay önce kaleme 
aldığı Türkiye Devriminin Yolu broşü-
ründe, THKO’nun Kemalizmle ideolojik 
kopuşunu da başlatmıştır. O ise, Milli 
Kurtuluş Savaşı’na önderlik eden kad-
royu şöyle tanımlayarak başlıyor: “Par-
çalanmış Osmanlı ordusunun ilerici ve 

1971 Devrimci Kopuşunda Kemalizm 
ve Ulusal Sorun
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reformist kanadı ile şehir küçük bur-
juvazisi.” İnan’a göre; “Ulusal Kurtuluş 
Savaşından sonra Türkiye’nin tekrar 
emperyalizmin kontrolüne girmesinin 
nedeni” de bu önderlik yapısıdır. 

Hüseyin İnan, Milli Demokratik Dev-
rim tezini inşa ederken, “Devrimde işçi 
sınıfının öncülüğünün gerçekleşme-
mesi halinde, pratikte öncülüğü ele 
geçirebilecek sınıf küçük burjuvazidir” 
demektedir. Kemalist kadronun kü-
çük burjuvazinin temsilcisi olduğunu 
vurgularken sonucu baştan açıklıyor: 
“Küçük burjuva önderlik altında, top-
lum, ya kapitalizme kayacaktır ya da 
geçici bir bocalama döneminden sonra 
ülke tekrar emperyalizmin kontrolüne 
girecektir.”(1)

Hüseyin İnan’ın, kurtuluş savaşına 
katılan diğer ulusların varlığı bağla-
mında yaptığı tartışma da sol içindeki 
Türk milliyetçisi mirastan bir kopuşun 
başlangıcıdır. O şöyle yazıyor: “Kur-
tuluş Savaşına, Türkiye’nin sınırları 
içinde yaşayan bütün ulusların ilerici 
ve anti-emperyalist sınıf ve tabakaları 
aktif olarak katıldılar. Bağımsızlık sa-
vaşının sonunda kurulan hükümette 
Türk milliyetçiliği hakim durumda idi. 
Bu nedenle, Türkiye’nin sınırları içinde 
yaşayan hiç bir ulusa demokratik hak 
ve özgürlükleri tanınmadı; tam tersine, 
bütün uluslar asimile edilmeye başla-
narak Türk ulusu imtiyazlı bir duruma 
getirilmeye çalışıldı.”(2)

“Türk burjuvazisi kadar Kürt ya da 
Arap burjuvazisinin de işbirlikçi iliş-
kiler içine girerek gayrı-millî duruma 
düşmüş olduğu, emekçi ve ilerici sınıf-
lara karşı ittifak içinde olduğu”nu vur-
guladıktan sonra, Kürt sorunu başta 
gelmek üzere ulusal sorunda şu çözü-
mü önermektedir:  

“THKO, bütün ulusların eşitliğine 
ve her ulusun kendi kaderini tayin 

etme hakkına titizlikle saygı gösterip 
her türlü imtiyaza karşı çıkmaktadır.” 
Türkiye’nin toprak bütünlüğü içinde-
ki iktisadî hayatın bütünleştirilmesi-
nin emekçi sınıfların yararına olacağı 
düşünülmekte ve “Kürt emekçilerinin 
sınıfsal çıkarları da ancak Türkiye hal-
kının ortak mücadelesi ile sağlanabilir” 
sonucuna ulaşılmaktadır. THKO’nun 
ulusal soruna önerdiği programatik çö-
züm ise şöyledir:

“Türkiye’deki tüm emekçilerin çıkar-
larına en uygun çözüm yolu da bölgesel 
özerklik olacaktır. Bölgesel özerkliğin 
sınırlarını ve kapsamını da ancak aynı 
sosyal ve iktisadî yaşantıya sahip olan 
halkların kendileri tayin eder. Biz, bu 
özerklikte titizlikle Türkiye’de uluslara-
rası (sosyalist) kültürün ve iktisadî ya-
pının korunmasına çalışmalıyız. Çalış-
malıyız çünkü; sosyalist, uluslararası 
kültür ve iktisadî ilişkiler, bütün çalı-
şan sınıf ve tabakaların çıkarınadır.”(3)

Keza, THKO’nun Kuruluş Bildirisi’n-
de de Kürt köylülüğüne yönelik jandar-
ma baskısının enerjik biçimde lanet-
lendiğini ve “intikamının alınacağının” 
vurgulandığı anımsanmalıdır. Burada 
“Doğu’daki komando zulmü”, Batı’daki 
işçi-emekçilere yönelik zulümle birlikte 
ele alınmıştır, ortak bir direniş çağrısı 
yapılmıştır: “Hainler sürüsünün jan-
darması ve polisi her gün yeni katliam-
lar hazırlamaya devam ediyor. Doğu’da 
komando saldırılarında, 16 Haziran’da, 
Bossa’da ve daha birçok yerlerde, kur-
şunlanan ve işkence edilen kardeşle-
rimizin intikamını henüz alamadık. 
Alınterimize el koyan hainler sürüsüne 
karşı isyan bayrağını hep birlikte aça-
lım.” “Sol Kemalist” Doğan Avcıoğlu ve 
Devrim dergisinin, söz konusu koman-
do operasyonlarını aklayan, savunan 
çizgide yayın yaptığı da anımsanmalı-
dır. 
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Bu kısa alıntılar, zaten enine boyuna 
ele alınmamış olan Kemalizm ve ulusal 
sorunlarda THKO’nun, 50 yıllık sos-
yalizm ile Kemalizmi buluşturma, Ke-
malizm hayranlığı, Türk milliyetçiliği 
kuyrukçuluğu görüş ve pratiklerinden 
bir kopuş başlangıcıdır. Deniz Gezmiş 
idam sehpasında; “Yaşasın Türk ve 
Kürt halklarının bağımsızlık mücade-
lesi” sloganını atarak, bu kopuşu pra-
tiğin ateşinde sınanmaya sunmuştur. 
Adı yasaklı Kürt halkı, Deniz’in veda 
haykırışıyla devrimci hareketin bilin-
cine silinmezcesine kazınmıştır. Kopuş 
başlamıştır, ilerleyen yıllarda ardılları 
kopuşu daha ileri noktalara taşıyacak-
tır.

***
1971 yılı 17 Mayıs’ında İsrail’in İs-

tanbul Başkonsolosunu kaçırıp 20 
Mayıs’ta cezalandıran THKP-C, bu ey-
lemiyle kendini kamuoyuna deklare 
etmiştir. THKP-C’nin görüşlerinin top-
lamı, Mahir Çayan’ın iki ayrı dönemde 
yazdığı, Kesintisiz Devrim 1-2-3’te top-
lanmıştır. Ayrıca, mahkeme sorgu ve 
savunmaları da bir bakıma THKP-C’nin 
görüşlerinin ve mücadelesinin açıkla-
malarıdır.

Mahir Çayan, Kemalizm konusunda 
THKO’nun “küçük burjuva önderlik” 
tezinden, “küçük burjuva radikaliz-
mi” diyerek bir ölçüde ayrışmaktadır. 
O şöyle diyor: “Kemalizm, emperyaliz-
min işgali altındaki bir ülkenin devrim-
ci-milliyetçilerinin bir milli kurtuluş 
bayrağıdır. Kemalizmin özü, emper-
yalizme karşı tavır alıştır. Kemaliz-
mi bir burjuva ideolojisi veya bütün 
küçük-burjuvazinin veya asker-sivil 
bütün aydın zümrenin ideolojisi say-
mak kesin olarak yanlıştır. Kemalizm, 
küçük-burjuvazinin en sol, en radi-
kal kesiminin milliyetçilik tabanında 
anti-emperyalist bir tavır alışıdır. Bu 

yüzden, Kemalizm soldur; milli kurtu-
luşçuluktur. Kemalizm, devrimci-milli-
yetçilerin, emperyalizme karşı aldıkları 
radikal politik tutumdur. Ülkede, ken-
di solunda, emperyalizme karşı hiçbir 
devrimci, ulusal-radikal sınıf hareketi 
olmadığı, dünyada, bugünkü gibi mil-
li kurtuluş savaşlarının destekçisi bir 
dünya sosyalist blokunun olmadığı bir 
evrede, emperyalizme karşı, dünyada 
ilk muzaffer olmuş bir halk savaşını ve-
ren radikal-milliyetçiler, bu bakımdan, 
ülkemizin -kökeni Osmanlı alt bürokra-
sisinin ilericiliğine dayanan- bir orjina-
litesidir. Kemalistler için, ülkemizdeki 
asker-sivil aydın zümrenin jakoben-
leri diyebiliriz.”(4) Kurtuluş Savaşı sı-
rasında Kemalistlerin “solunda hiçbir 
devrimci, ulusal-radikal sınıf hareketi” 
olmadığı tespitinin doğru olmadığı bu-
gün artık açıklıkla biliniyor. M. Kemal 
ve arkadaşlarının Türk ulusal kurtuluş 
hareketi üzerindeki egemenliği, tam da 
böylesi ulusal-radikal akımları; THİF’i, 
Yeşil Ordu’yu, köylü çetelerini, Musta-
fa Suphi-Ethem Nejat önderliğini vb. 
tasfiye ederek gerçekleşmiştir.

Devamında da şöyle demektedir: 
“Kemalizm, ülkemizde asker sivil aydın 
zümrenin geleceğini yansıtan, anti-em-
peryalist ve antifeodal bir tavır alıştır. 
Bu yüzden, Kemalizmin sağı solu ol-
maz. Kemalizm soldur, Milli Kurtuluş-
çuluktur, emperyalizme karşı bu züm-
renin isyan bayrağıdır.”(5) 

Bu bağlamda, o mahkeme savunma-
sında da Kemalizmi ve Atatürkçülüğü, 
an’daki burjuva siyasetin temsilcilerin-
den ayrı tuttuğunu açıklamış oluyor: 
“Milli Kurtuluşçu bir tutum yansıtma-
sı açısından bizler sapına kadar Ata-
türkçüyüz. Onun Milli Kurtuluşçuluk 
bayrağını, hayatımız da dahil, her şe-
yimizi ortaya koyarak biz dalgalandırı-
yoruz.”(6) 
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Yine de mahkemede yaptığı bu sa-
vunma onun Kemalizm hakkındaki dü-
şüncelerini bütünüyle yansıtmaktan 
uzaktır. O, mahkeme savunmasında 
“sapına kadar Atatürkçüyüz” derken, 
diğer yandan, Kemalizm ile sosyalizm 
arasında aşılmaz duvarlar olmadığını 
söyleyen M. Belli’yi ve partisini M. Ke-
mal’in komutanlığında Milli Kurtuluş 
Cephesi olarak niteleyen Doğu Perin-
çek’i eleştirerek şunları da söylemek-
tedir: “Bizim partimiz, ne milli cephe 
partisidir ne de bizim partimizin ko-
mutanlığı küçük burjuva radikallerine 
aittir. Biz, sosyalistlerin partisi, Mark-
sist bir partiyiz ve partimizin de eylem 
kılavuzu Kemalizm değil, bilimsel sos-
yalizmdir.”(7)

Kemalizmin sınıfsal ve tarihsel teme-
lini doğru değerlendiremeyen Çayan, 
yukarıdaki pasajın (Kesintisiz’deki) de-
vamından anlaşılacağı gibi bu tartış-
mayı, işçi sınıfı önderliğinde bir demok-
ratik devrimin stratejik müttefiklerinin 
kimler olacağı tartışması bağlamında 
yapmaktadır. Çayan’ın şu sözleri bunu 
kanıtlamaktadır: “Bu sorunun bu şe-
kilde tespit edilmesi, ‘72’nin Türki-
ye’sinde gerilla savaşını sürdüren par-
timizin (içinde bulunduğumuz devrimci 
öncü savaşı aşamasında) ittifaklar po-
litikası açısından son derece önemlidir. 
Küçük-burjuva aydın çevrelerde asgari 
müşterek içinde olacağımız kimlerdir? 
Bu sorunun cevabı, Kemalizmin doğru 
tanımlanmasında yatmaktadır. Ayrı-
ca bu tanımlama kitle çizgisinin tes-
piti açısından da önemlidir. Şöyle ki; 
Kemalizmi bir ideoloji, asker-sivil ay-
dın zümrenin bir ideolojisi olarak ele 
alırsak, takip edilecek kitle çizgisi ayrı 
olur; Kemalizmi asker-sivil aydın züm-
renin sol kanadının, emperyalizme kar-
şı, milliyetçilik tabanında takındıkları, 
milli kurtuluşçu politik tutum olarak 

ele alırsak ayrı olur.”(8) Evet, sorun, o 
tarihsel kesitte devrimin dostları, düş-
manları kimlerdi; Çayan’ın tartışma-
sının arka planı burasıdır. O, burjuva 
sosyalizminden kopmaya çalışmakta-
dır. Nitekim en yakın durduğu MDD’ci 
Mihri Belli ile yine Kıvılcımlı ve Doğan 
Avcıoğlu’yla yol ayrımı esasen burada 
gerçekleşmiştir. Gerek Belli ve gerekse 
diğerleri, “sivil asker zümre” dedikleri 
ve kendilerine Kemalist diyen burjuva 
güçlerle ittifak kurmak yandaşıdırlar. 
Çayan ise, Kemalizmi bu burjuva ke-
simlere yakıştırmamakta, olsa olsa bu 
kesimlerin en radikal kesimlerinin tu-
tumu olacağını ifade etmektedir. Yani, 
o tarihsel kesitte Kemalistler diye or-
talarda boy gösterenlere, siz Kemalist 
olamazsınız demekte, o nedenle de on-
ları antiemperyalist demokratik devri-
min müttefik güçlerinin uzağında tut-
maktadır. 

Hüseyin İnan’ın Kemalizm sınıfla-
masının arka planında da gerçekte bu 
vardır. Ancak o, daha çok cezaevinde 
çalışmanın sonucu ve doğal olarak, 
teorik düzlemde kalmıştır. Keza, biraz 
sonra ele alacağımız Kaypakkaya’nın 
Kemalizmi sınıflama çabasının arka-
sında da aynı itki durmaktadır.

Mahir Çayan’ın çok kısa ele almış ol-
duğu Kürt ulusal sorunundaki çözüm 
önerisi de şöyledir: 

“Bilindiği gibi, devrimci proletarya, 
milli meseleyi ulusların kendi kaderle-
rini tayin hakkının ışığı altında ele alır. 
Biz, ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkı ışığı altında diyoruz ki; ‘Her şart 
altında her zaman meseleyi Misak-ı 
Milli sınırları içinde ele almak gerekir 
veya Kürt emekçi halkının çıkarlarıyla 
bağdaşan tek çözüm yolu ayrılma hak-
kının kullanılmasıdır,’ diyen görüşler 
yanlıştır. Bu görüşlerin sahipleri, her 
iki tarafın burjuva veya küçük burjuva 
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milliyetçi unsurlarıdır. Oysa devrimci 
proletarya meseleyi diyalektik bir tarz-
da ele alır. Yani; ulusların kendi kade-
rini tayin etme hakkının öngörüldüğü, 
ayrılma, özerklik, federasyon vb. çö-
züm yollarının hangi şartlar altında ve 
ne zaman geçerli olabileceğini açıkça 
ortaya koyar.”(9)

Mahir, Kürt sorununun “Misak-i 
Milli” sınırları içinde çözümünü tartış-
maya açıyor. M.Belli gibilerin bu yön-
deki darlıklarına karşı çıkıyor, Misak-i 
Milliyi aşan bir düşünsel açılım getiri-
yor. Çayan, o günlerin en yoğun tartış-
ma konularından birine, ayrılma hak-
kının nasıl kullanılabileceğine pratiğin 
sorunu, günü gelince yanıt verilecek 
bir sorun olarak bakıyor. Bu yaklaşım, 
o günün koşullarında da bugün de si-
yasal bir sorunda önemli bir esnekliği 
yansıtıyor. Kuşkusuz sorun henüz ayrı 
devlet kurma hakkının koşulsuz ka-
bulü çerçevesinde konulmamaktadır. 
Ama zaten Mahir’in konuya sınırlı de-
ğinmesinin nedeni muhtemelen mesele 
üzerinde yapılan tartışmaların halen 
sürüyor olmasıdır. 

Kemalizm ve Kürt ulusal sorunu baş-
ta gelmek üzere, ezilen uluslar sorun-
larında Deniz, Hüseyin ve Mahir’deki 
kopuş başlangıcı, İbrahim Kaypakkaya 
ile köklü bir kopuşa evrilerek ileri bir 
sırçama hali almıştır. 12 Mart’ın dü-
şünsel ve eylemsel ortamında ileri sıç-
ramayı, köklü kopuşu sağlayan İbra-
him Kaypakkaya olmuştur. O nedenle 
onun bu iki konuda görüş ve eylemini 
daha genişçe ele alacağız.

Kaypakkaya’da Kemalizm sorunu
Biraz ön bilgi vermekte yarar var. 

1972 yılı Nisan’ında kurulan TKP/
ML-TİKKO’nun önderi Kaypakkaya, 
ideolojik siyasi çizgisini ve örgütünü, 
bugün Ergenekon’un şeflerinden biri 
olarak yargılanan Doğu Perinçek’in li-

deri olduğu ve kendisinin de içinde 
yer aldığı Proleter Devrimci Aydınlık ve 
daha sonra da TİİKP ile yürüttüğü po-
lemikler içinde kurmuştur. Kemalizm 
ve milli meselenin merkeze oturduğu 
polemiklerde, TİİKP program taslağını 
kalbura çevirdiği çalışması özel bir öne-
me sahiptir. Program taslağı eleştirisi, 
devrim ve sosyalizmin bütün meselele-
rini kapsadığı gibi, dünyanın o günkü 
koşulları ve Türkiye üzerine farklı fikir-
lerle ideolojik mücadeleyi içermektedir. 
O, Marksizm Leninizm’in genel bir pro-
pagandasını yapan TİİKP’in yüzüne, 
sözünü ettiği genel ilkeleri bozduğunu, 
uzak olduğunu vururken, Türkiye ger-
çeğine işçi sınıfı, emekçi köylülük, Kürt 
ulusunun, ama özellikle Kürt yoksul-
larının penceresinden bakmaktadır. 
Onun kendi çağdaşlarından tarihsel 
ileriliğinin mihenk taşını oluşturan 
da Kemalizm ve Kürt ulusu ve ulusal 
sorun karşısındaki duruşu oluştur-
maktadır. Bunların elbet, onun devlet, 
ordu, parlamento, ittifaklar konuların-
da TKP’den başlayarak ama özellikle 
dönemin ve içinden çıktığı örgütün po-
litik aktörleriyle yürüttüğü polemikler 
içindeki teorik ve politik çözümleme 
dolayımları da vardır. Elbette Kaypak-
kaya bu görüşlere birden ulaşmamıştır. 
O da, tıpkı Deniz, Hüseyin ve Mahirler 
gibi, başlangıçta hem Kemalizm hem 
ulusal sorun konusunda sol içindeki 
egemen düşüncelerin etkisinde kalmış-
tı. Ama nasıl Deniz, Hüseyin ve Mahir 
yüzünü devrime daha net çevirdikçe 
mevcut olandan kopuşmuşsa, İbrahim 
de aynı yoldan ilerleyerek daha ileri bir 
kopuş gerçekleştirmiştir. 

Kaypakkaya, eleştirilerini Şafak re-
vizyonistlerinin şu iddialarını ele ala-
rak kurmaktadır: “Kurtuluş savaşımız, 
‘proleter devrimleri ve milli kurtuluş 
savaşları çağının ilk kurtuluş müca-
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delesidir. … Kurtuluş savaşımız, As-
ya’nın bütün ezilen halklarına cesaret 
ve umut vermiştir. … İktidarı ele ge-
çiren yeni Türk burjuvazisi, büyümek 
ve zenginleşmek için devlet eliyle milli 
burjuvazi yaratmaya girişti. … Kema-
list iktidar, siyasi bakımdan bağımsız 
bir milli burjuva diktatörlüğüdür. M. 
Kemal’in emperyalist işbirlikçisi oldu-
ğunu iddia edenler, burjuva idealistler-
dir. … M. Kemal halkımızın ilerici mi-
rasının bir parçasıdır. … Lenin, Stalin, 
Mao Zedung’un M. Kemal tahlilleri bize 
ışık tutsun.”(10)

Tezleri öne süren Şafak revizyonist-
leri, 12 Mart ortamında sözde silahlı 
mücadeleyi hazırlamaya girişmiş, Pe-
rinçek, Söke dağlarına çıkmıştır ama 
bir yandan da elini Kemalist aydınla-
ra, Kemalist ordu güçlerine uzatmak-
tadır. Bütün bu görüşleri, öteden beri 
TKP’nin takipçiliği olarak görüp de-
ğerlendiren Kaypakkaya, Kemalizmin 
milli burjuva ideolojisi olarak sunulup 
kuyrukçuluk yapılmasına, tıpkı TKP 
gibi demokratik devrimin bu güçlerden 
beklenmesine tepki içinde Kemalizm 
üzerine incelemelerini yapar. Bunla-
ra bakarak Kaypakkaya’nın Kemalizm 
hakkındaki fikirleri için ilk söylenecek 
söz; onun Kemalizmi sınıflama çabası-
nın arkasında da Çayan ve İnan’daki 
aynı itkiyle yola çıktığı, devrimci hare-
ketin ideolojik ve siyasi bağımsızlığı ile 
müttefik devrimci güçlerin doğru belir-
lenmesi çabası içinde olduğudur. O da 
bu itkiyle yola çıkmış, çubuğun ucunu 
öncekilerin tersine bir doğrultuda bük-
müş, “komprador burjuvazi ve toprak 
ağaları”na uzatmıştır. Bu sonuca, ha-
yatın ihtiyacını karşılamak ihtiyacıyla 
biraz da Stalin ve Şnurof’un tahlillerini 
zorlayarak varır. Kemalist ideolojinin 
devrimci çizgiyi iğdiş ettiğini doğru ola-
rak saptar. Kemalist ideolojiyi ve Kema-

list diktatörlük dönemini, işçi sınıfı ve 
emekçiler, Kürt ulusu ve diğer azınlık 
topluluklar karşısındaki karşı devrimci 
niteliği ve faşizan uygulamalarıyla ger-
çekçi bir değerlendirmeye tabi tutar. 
Bu bağlamda Kemalizm ideolojisine, 
diktatörlüğüne ve ona hayranlara karşı 
derin bir sınıf kini duyduğunu her satı-
rına ve her tezine sinmiş, bir başka ifa-
deyle içselleştirmiş olduğunu görürüz. 
Onun oldukça ayrı bir yerde durduğu-
nu anlarız. Nitekim, Kaypakkaya o gün 
Kemalizm için söylediklerine herkesin 
hışımla karşı çıkacağını vurgularken 
bunun nedenlerini şöyle açıklıyor: 

“Şafak revizyonistleri kendi boş ha-
yallerini gerçeklerin yerine koymaya 
çalışıyorlar; ülkemizde bir yığın reviz-
yonist ve oportünist klik, bilhassa Ke-
malizm konusunda aynı şeyi yapıyor. 
Özellikle Kemalizm konusunda orta 
burjuvazinin gerçeklere aykırı idealist 
yargıları öylesine beyinlere yerleşmiş, 
kafalara öylesine tekel kurmuş ki, Ke-
malizmin komünistçe değerlendirilme-
si adeta imkânsız hale gelmiştir. Şimdi 
iyi biliyoruz ki, bizim Kemalizm konu-
sundaki yargılarımız, Çetin Altan, D. 
Avcıoğlu, İlhan Selçuk’tan tutun da 
TİP, M. Belli, H. Kıvılcımlı, TKP, TH-
KP-THKC, THKO ve Şafak revizyonist-
lerine kadar bütün burjuva ve küçük 
burjuva örgüt ve akımlarını öfkeyle 
ayağa fırlatacaktır. Ama öfkeyle ayağa 
fırlamaktansa, Türkiye tarihine daha 
ciddi olarak göz atmaları, onu doğru 
olarak kavramaya çalışmaları gerek-
mez mi? Türkiye gerçekleri bize şunu 
gösteriyor:

Kemalizm demek, fanatik bir an-
ti-komünizm demektir. Kemalistler, M. 
Suphi ve 14 yoldaşını kahpece ve hun-
harca boğazlamışlardır. TKP’yi, M. Sup-
hi yoldaşın ölümünden sonra bu isme 
layık bir parti olmadığı halde, amansız 
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bir şekilde ve her fırsatta ezmiş, bugün 
Amerikancı faşist sıkıyönetim mahke-
melerinin yaptığını, Kemalist iktidar 
defalarca yapmıştır. Sovyetler Birliği’ne 
menfaat sağlamayı hesapladığı müd-
detçe dalkavukluk etmiş, diğer zaman-
larda sinsi ve azgın bir düşmanlık bes-
lemiştir. 

Kemalizm demek; işçi ve köylü yı-
ğınlarının, şehir küçük burjuvazisinin 
ve küçük memurların sınıf mücadele-
sinin kanla ve zorbalıkla bastırılması 
demektir. Kemalizm; işçiler için süngü 
ve ateş, cop ve dipçik, mahkeme ve zin-
dan, grev ve sendika yasağı demektir; 
köylüler için ağa zulmü, jandarma da-
yağı, yine mahkeme ve zindan ve yine 
her türlü örgütlenme yasağı demektir. 

Kemalizm demek, her türlü ilerici ve 
demokratik düşüncenin zincire vurul-
ması demektir. Kemalizmi övmeyen her 
türlü yayın faaliyeti yasaktır. İleride, 
Kemalist iktidar aleyhine herhangi bir 
yazının çıkabileceği ihtimali dahi, ya-
yın organlarının kapatılması için yeter-
li sebeptir. Sonu gelmez ‘örfi idareler’ 
memleketi kasıp kavurmaktadır ve her 
‘örfi idare’ yıllarca sürmektedir; Meclis, 
CHP’nin tepesindeki bir avuç yönetici-
nin ve onun değişmez başkanı M. Ke-
mal’in elinde oyuncaktır; Anayasa da 
ve bütün yasalar da öyledir, ülkeyi ger-
çekte ordu yönetmektedir. 

Kemalizm demek; her alanda Türk 
şovenizminin kışkırtılması, azınlık mil-
liyetlere amansız bir milli baskının uy-
gulanması, zorla Türkleştirme ve kitle 
katliamı demektir.

Kemalist Türkiye, yarı sömürge Tür-
kiye’dir. Kemalist iktidar, İngiliz-Fran-
sız emperyalizmine ve daha sonra da 
Alman emperyalizmine uşaklık eden 
bir iktidar demektir.”(11)

Tabii, bunca karşı iddiadan sonra 
bütün muhataplara, Lenin ve SB’nin 

Kemalist Türkiye’yi niye desteklediğini 
açıklaması da gerekir: “Şimdi Kema-
lizm dalkavukluğu yapan revizyonist-
ler bize hışımla soracaklardır: Peki öy-
leyse, Kemalistleri SSCB ve Lenin niye 
destekledi! Bunun cevabı gayet basittir: 
SSCB ve Stalin, Japonya’ya karşı Guo-
mintang’ı niçin desteklediyse, bunu da 
onun için destekledi.”(12) 

Kaypakkaya, Kemalizmi sosyalizme 
ya da tersten, sosyalizmi Kemalizme 
aşılama eğilimlerine ve M. Kemal’i ileri-
ci tarihten saymalara dair polemikte de 
sürdürür: “M. Kemal, halkımızın ilerici 
tarihinin bir parçasıdır, diyorlar. Hal-
kımızın tarihi zaten tümden ilericidir. 
Bütün dünya halklarının tarihi ilerici-
dir. Ama M. Kemal, halkımızın tarihi-
nin bir parçası değil, komprador büyük 
burjuvazinin ve toprak ağalarının ve 
onlarla birleşen orta burjuvazinin sağ 
kanadının, yani, gerici sınıfların tari-
hinin bir parçasıdır. Mesela, bir Fatih 
Sultan Mehmet ne kadar halkımızın 
tarihinin bir parçasıysa (!) M. Kemal de 
o ölçüde halkımızın tarihinin bir par-
çasıdır.”(13) Burada, Kaypakkaya’nın 
ideolojik-politik pozisyonu takdire şa-
yandır, Kemalizmin sınıf aidiyetini yan-
lış belirlemesi, bu doğru pozisyonun 
yanında tali önemdedir. 

Kaypakkaya, M. Kemal’in, Çin ulusal 
devriminin (1911) önderi Sun Yat Sen 
ile eşitlenmesine de karşı çıkışı da tam 
aynı nedenledir ve bir tarihsel gerçeği 
gördüğünü gösterir: “M. Kemal, Sun 
Yat-Sen’e değil, Çan Kay-Şek’e benzer; 
hatta Türkiye’nin Çan Kay-Şek’idir. 
Sun Yat-Sen, ülkesinde komünistler-
le ittifaktan yanadır; birçok komünist, 
bu arada Mao Zedung yoldaş, Sun Yat-
Sen’in partisinin merkez komitesinde-
dir. Sun Yat-Sen Sovyetler Birliği ile 
samimi ve yakın bir dostluk kurmuş-
tur. Sun Yat-Sen, işçi köylü yığınları-
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nın hayat seviyelerinin yükseltilmesin-
den ve onlara burjuva demokrasisinin 
verebileceği azami hak ve özgürlükle-
rin verilmesinden yanadır; hayatta ol-
duğu sürece de, bunun için mücadele 
etmiştir. Sun Yat-Sen, toprak ağaları-
nın amansız düşmanıdır; onlara karşı 
köylü kitlelerinin menfaatinden yana-
dır. Sun Yat-Sen, toprak ağalarının de-
ğil, köylü kitlelerinin sözcüsüdür.”(14) 
Arkasından, bu yargısını güçlendirmek 
için Kaypakkaya, Lenin’in Sun Yat-Sen 
değerlendirmesini alıntılar. Demek ki, 
işçiler, kent ve köy emekçileri, aydın-
lar ve ilerici hareketler karşısında Ke-
malist rejimin ne yaptığına bakmak 
gerekir. Tarihe buradan yaklaşmak, 
sınıfsal bir seçimdir, Kaypakkaya’nın 
yaptığı da budur. 

Kaypakkaya, Kemalizmden baş-
ka Türkiye tarihinin belli başlı önemli 
olaylarını değerlendirmelerde tarihin 
çarpıtılarak sınıf uzlaşmacı teorilere te-
mel yapılmasına karşı da durmuştur. 
Bunlardan en önemlisi, 1960 askeri 
darbesi ve ‘61 Anayasasıdır. Günümüz-
de darbeler üzerine yapılan tartışma 
konularından biri olması ve dahası ‘61 
Anayasası ve ona yol açan ‘60 darbe-
sini ilerici gören kesimlerin yaygınlığı-
nı dikkate aldığımızda bu değerlendir-
melerin önemini daha iyi anlayabiliriz. 
Kaypakkaya’nın konu hakkındaki gö-
rüşlerinin hakkını vermek gerekiyor. 

Kaypakkaya, 1960 darbesini orta 
burjuvazinin hareketi olarak değer-
lendiren Şafak revizyonistlerine kar-
şı şunları vurgular: “Darbeye önderlik 
eden, darbeden sonra iktidarı eline ge-
çiren İnönücü CHP kliğinin temsil ettiği 
komprador büyük burjuvazi ve toprak 
ağalarıdır. Orta burjuvazi ve gençlik, 
darbenin gerçekleşmesinde önemli bir 
rol oynamışlardır ama, önder olarak 
değil, CHP kliğinin arkasına takılarak. 

Eğer Şafak revizyonistleri, İnönücü 
CHP kliğini orta burjuvazisinin temsil-
cisi olarak görüyorlarsa, bir kere daha 
yanılıyorlar.”(15)

Kürtler bir ulus ve 
KKTH koşulsuz bir haktır
İbrahim Kaypakkaya, “Türkiye’de 

Milli Mesele” başlıklı çalışmasında, 
Şafak dergisinin tezlerini sıraladıktan 
sonra eleştirisine şöyle giriyor: “Şafak 
revizyonizmine göre milli baskı, Kürt 
halkına uygulanmaktadır. Türkiye’de 
milli baskı, hakim Türk milletinin ha-
kim sınıflarının, sadece Kürt halkına 
değil, bütün Kürt milletine, sadece Kürt 
milletine de değil, bütün azınlık uyruk 
milliyetlere uyguladığı baskıdır.”(16)

Eleştiride, bu başlangıç birkaç ba-
kımdan önemli. Öncelikle o tarihe ka-
dar ifade edildiği şekliyle halk sayılan 
Kürtlerin, bir ulus olduğunu bilince 
çıkarmıştır. Ulus tanımını Stalin’den 
aktararak; “Dil, toprak, iktisadi yaşan-
tı birliğinin ve ortak kültür biçiminde 
beliren ruhi şekillenme birliğinin hü-
küm sürdüğü, tarihi olarak meydana 
gelmiş istikrarlı bir topluluk”(17) oldu-
ğunu açıklığa kavuşturur. Kürt ulusu-
nun ulusal haklarının teslim edilmesi 
gerektiğinin bilince çıkarılmasının önü 
açılmış demektir. Kaypakkaya, eleştiri-
sinin devamında bu gerçekliği açarak 
asıl politik sonuca işaret eder; Kürt 
ulusunun ayrılıp devletini kurma hak-
kı dahil, kendi kaderini tayin hakkının 
tanınması gerekir. Şafakçıların, halk 
diyerek ve halkın kaderini tayin hak-
kından söz ederek geçiştirmeye çalış-
masının nedeni tam da budur. Şafakçı-
lar, bir ulusun, dolayısıyla ulusal hak 
eşitliğinin tanınma zorunluluğundan 
kaçmaktadır. Ayrıca; “Kürtlerin millet 
oluşturmadığını ileri süren tez besbel-
li ki baştan sona saçmadır, gerçekle-
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re aykırıdır ve pratikte de zararlıdır. 
Zararlıdır; çünkü böyle bir tez, ancak 
ezen, sömüren ve hakim milletin ha-
kim sınıflarının işine yarar. Onlar böy-
lece ezilen, bağımlı ve uyruk milletlere 
uyguladıkları milli baskıyı ve zulmü, 
kendi lehlerine olan bütün imtiyazları 
ve eşitsizliği haklı çıkaracak bir gerekçe 
bulmuş olurlar. Böylece proletaryanın, 
milletlerin eşitliği uğruna, milli baskı-
ların, imtiyazların vs. kalkması uğruna 
yürütmesi gereken mücadele suya düş-
müş olur. Milletlerin kendi kaderlerini 
tayin hakkı suya düşmüş olur. Hakim 
milletin uyruk milletler üzerindeki her 
türlü zulmü ve zorbalığı meşrulaşmış 
olur.”(18) 

Egemen ulus karşısında Kürt ulu-
sunun tam hak eşitliğini savunmak, 
bırakalım Marksist olmayı, tutarlı de-
mokratlığın ölçütü, Türk milliyetçiliği 
ve Türk sömürgeciliğinin peşine takılıp 
takılmamanın mihenk taşıdır. Özel ola-
rak o tarihsel kesitte “Türk milliyetçili-
ği, Kemalizm hayranlığı ve ordu-darbe 
şakşakçılığı” hastalıklarıyla muzdarip 
tarihi gelenekten köklü kopuşun mi-
henk taşıdır. Kaypakkaya’nın yaptığı 
budur ve onda özsel olan, ileri olan, 
öncü olmasını sağlayan bir duruştur 
bu. 

Milli baskıdan nasibini alanın yal-
nızca Kürt emekçileri olmadığını bilin-
ce çıkarmak, bütün bir Kürt ulusunun 
bunun muhatabı olduğunu söyleyebil-
mek, milli baskının sınıfsal baskı ya da 
sömürüyle karıştırılıp, geçiştirilmesi 
eğilimlerine de cepheden tavır almayı 
getirmiştir. Kaypakkaya’nın Kürt ulu-
su gerçeği karşısında ulaştığı kavrayış, 
egemen Türk milliyetçiliği çizgisinin 
tam cepheden reddi demekti. Ulusal 
baskı ile sınıfsal baskı arasındaki farka 
işaret ederken bile bunun bilince çıka-
rılmasına çalışır. Türk egemen sınıfla-

rının milli baskı politikasının kuyruk-
çusu durumundaki bütün eğilimlerle 
hesaplaşma olanağı veren bu duruş, 
Kaypakkaya’nın diğer azınlıklar soru-
nunu görmesini de sağlar. Kürtlerden 
başka, başta Ermeniler olmak üzere 
Osmanlı’dan başlayarak ulusal zulme 
uğrayan, soykırıma uğratılan, sürülen, 
ulusal hakları zorla elinden alınan ulu-
sal toplulukları sayar. Demek ki, ulu-
sal sorunda egemen burjuvazinin ide-
olojik hegemonyasını iyice sallamıştır 
Kaypakkaya.

Milli baskının amacının ne olduğu 
üzerine yaptığı bir hesaplaşma, Kay-
pakkaya’nın ulusal sorun ama özel-
likle Kürt ulusal sorununda revizyo-
nist ve egemen ulus milliyetçiliğinin 
kuyruğundaki eğilimleri açığa çıkarıcı 
olmuştur. “Amerikancı iktidarlar, ağır 
zulüm ve işkencelere Kürt halkını yıl-
dırmak için girmişlerdir” diyen Şafak 
revizyonistlerini eleştirirken şunları 
söyler: “Elbette Amerikancı iktidarların 
bir amacı da Kürt halkını yıldırmaktır. 
Hatta onların, Türk halkı ve genel ola-
rak Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Arap, 
Laz vb,  bütün Türkiye halkı üzerinde-
ki baskılarının amacı da halkı yıldır-
maktır. Ama milli baskının amacı bu 
mudur? Öyle olsaydı Kürt burjuvazisi-
ne ve küçük toprak ağalarına yapılan 
baskı nasıl izah edilebilirdi? Kürtçeyi 
yasaklamanın ne anlamı kalırdı? Eğer 
öyle olsaydı, Amerikancı iktidarların 
Türk halkına uyguladığı baskıyla, Kürt 
halkına uyguladığı baskı arasında ne 
fark kalırdı? Bu amaç, en genel ifade-
siyle ülkenin pazarlarının maddi zen-
ginliklerinin rakipsiz hâkimi olmaktır. 
Yeni imtiyazlar edinmek, eski imtiyaz-
ları en son sınırına kadar genişletmek 
ve kullanmaktır. Bunun için hakim 
ulusun burjuvaları ve toprak ağaları, 
ülkenin siyasi sınırlarını muhafaza et-
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mek yolunda, ayrı milliyetlerin yaşadı-
ğı bölgelerin ülkeden kopmasını her ne 
surette olursa olsun engellemek yolun-
da büyük çaba gösterirler. Ticaretin en 
geniş ölçüde gelişebilmesi için gerekli 
şartlardan biri dil birliğidir. Bu amaç-
la, hakim ulusun burjuvaları ve toprak 
ağaları kendi dillerinin bütün ülkeler-
de konuşulmasını ister ve hatta bunu 
zorla kabul ettirmeye çalışırlar. ‘Milli 
birlik’, ‘devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğü’, ‘toprak bütünlüğü’ 
şiarları, burjuvazinin ve toprak ağala-
rının bencil çıkarlarının, ‘Pazar’a kayıt-
sız şartsız hakim olma arzularının ifa-
desidir.”(19) 

Buradan bakarak Kaypakkaya, Kürt 
burjuvalarının hareketinin demokratik 
muhtevasının gizlendiğine dikkat çe-
ker. Onun işaret ettiği bu gerçeği, biz 
1990’ların ilk yarısında kimi Kürt bur-
juvalarının ulusal isyanı desteklemeleri 
ve sömürgeciliğin onların hayatına bu 
yüzden kastetmesini görerek yaşadık.

Kaypakkaya, Şafak revizyonizminin, 
“milli baskının asıl sahibinin emper-
yalizm” olduğundan dem vurup Türk 
egemen sınıflarını gözden kaçırmaya 
çalıştıklarını açığa çıkarır. Emperyaliz-
min güttüğü ırkçılık politikası ile Türk 
egemen sınıflarının güttüğü ırkçılık 
politikasını bilinçlice ayrıştırır: “Tür-
kiye’de ırkçılık politikası, yerli hakim 
sınıfların politikasıdır. Burjuvazinin 
siyasi bakımdan en geri kesimlerinin 
ve feodalizmin politikasıdır. Emperya-
lizm, menfaatlerine elverdiği yerde, bu 
sınıfların ırkçılık politikasını kışkırtır 
ve destekler, elvermediği yerde bu po-
litikanın karşısına çıkar.”(20)

Bu ayrıştırma çok güncel bir duru-
ma işaret ediyor. Bugünkü “Türk ulu-
salcısı” olarak kendisini niteleyenlerin 
gerçekte ise ırkçı-faşizmin, şovenizmin 
“ulusalcı” tezahürü olanların anti-A-

merikancı görünüp Kürt ulusal müca-
delesine karşı saldırganlaşmalarının o 
günkü temellerini açığa çıkardığı için 
önemlidir. Pratikte gördüğümüz gibi,  
Ergenekoncuların darbe girişimleri ve 
Cumhuriyet mitinglerinin asıl hedefle-
rinden biri Kürt özgürlük mücadelesi-
nin varlığıdır. Onların bu eylemlerinde, 
emekçileri Türk şovenizmiyle zehirle-
yerek bunu başarmaya çalıştıklarını 
tespit edebiliriz. Kızıl Elma Koalisyo-
nu’nun ideolojik önderlerinden Perin-
çek, dün Kaypakkaya’nın işaret ettiği 
gibi ‘ırkçılığın asıl sorumlusu emperya-
lizmdir’ diyerek, Türk burjuvazisini giz-
lemişti. Bugün Türk milliyetçilerinin/
ırkçılarının, Kürt sorununda demok-
ratik adil bir çözüm talebini dayatmış 
olan Kürt özgürlük mücadelesini em-
peryalizmin yedeğinde göstermeye ça-
lışmaları aynı nedenledir. Irkçılığın asıl 
sorumlusu emperyalizm ilan edilince 
içerideki düşman gözden gizlenir ve 
hatta kardeş haline gelebilir. Bugünkü 
kesitte içerideki şovenlerin durduğu 
yer tam burasıdır. İşçi ve emekçilerin 
her ileri atılımında kışkırtma kokusu 
alanlar da böyledir.

Kürt sorunu turnusol kağıdı
Kaypakkaya, dönemin bütün ide-

olojik siyasi önderleriyle, örgütleriyle 
de Kürt sorunu karşısındaki tutumla-
rı üzerinde bir hesaplaşmaya ve onları 
ulusal sorundaki Türk milliyetçilikle-
rini teşhire girişmiştir. İşte bunlardan 
bazıları: “Doğan Avcıoğlu feodal sopa-
yı sımsıkı kavramış, azgın ve fanatik 
Türk şovenistlerinin dahi savunmaya 
cesaret edemeyeceği komando zulüm-
lerini, ‘Bir Komando Subayı Anlatıyor’ 
(Devrim Gazetesi) başlıklı iğrenç tefri-
kasıyla müdafaaya kalkıştı” diyor ve 
savunmayı aktarıyor: 

“Kadınları askerler aramaktadır. Ka-
dınların aranmasında dedektör kulla-
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nılmaktadır. Ağaların dışında köylüle-
rin herkesin gözü önünde dövüldükleri 
doğru değildir. Soyundurma ve toplu 
olarak halkı yerlerde süründürme id-
diaları asılsızdır. Ancak bazı yerlerde 
silahlar ve kanun kaçakları teslim edil-
meyince şüpheli kişilerin, etkili bir yol 
olan karısının ve kendilerinin soyun-
durulup teşhir edileceği tehdidiyle kor-
kutulduğu doğrudur.”(21)

Kaypakkaya, Mihri Belli’den şu alın-
tıyı yapıyor: “Tarihi köklere dayanan 
Türklerle Kürtlerin arasındaki kardeş-
liğin, Türkiye’de ulusal birliğin, Tür-
kiye’nin toprak bütünlüğünün hangi 
biçimde olursa olsun baltalanması, 
hem Türklerin, hem Kürtlerin gerçek 
çıkarlarına aykırı sonuçlara varır ve 
dünyanın bu bölgesinde emperyaliz-
min durumunu güçlendirir.” Sonra so-
ruyor: “Bu, hakim millet şovenizminin 
ta kendisi değil midir? Sözde milliyetle-
rin eşitliğinden yana görünüp gerçekte 
devlet kurma imtiyazını sadece Türk-
lere tanıyarak, Kürtlerin devlet kurma 
hakkını ‘ulusal birlik’, ‘toprak bütün-
lüğü’ gibi demagojik burjuva sloganları 
ile ortadan kaldırmak, Türk burjuvazi-
sinin imtiyazlarının savunuculuğunu 
yapmak değil midir?”(22) Gerçekten de 
öyle değil mi? 

M. Belli’nin bugünkü Kürt özgürlük 
mücadelesini destekleyen bir aydın tu-
tumu takınarak geçmişteki görüşünü 
tekzip etmiş olduğunu burada belirte-
lim. Ama bugün hala, örneğin TKP gibi, 
benzer yöndeki görüşleri savunan sos-
yal şoven yaklaşımlar mevcuttur.

Kaypakkaya yazının devamında, 
Kürt ulusunun devlet kurma hakkını 
savunma görevini açık seçik ortaya ko-
yuyor: “Biz komünistler, hiçbir imtiyazı 
savunmadığımız gibi bu imtiyazı da sa-
vunmayız. Kürt milletinin devlet kurma 
hakkını olanca gücümüzle savunuruz 

ve savunuyoruz. Biz; bu hakka sonuna 
kadar saygılıyız, biz; Türklerin Kürtler 
üzerinde (ve başka milletler üzerinde-
ki) imtiyazlı durumlarını destekleme-
yiz, biz; kitlelere bu hakkı tereddütsüz 
tanımayı öğretiriz, devlet kurma hak-
kının herhangi bir ulusun tekelinde 
imtiyaz olmasını reddetmeyi öğretiriz.”  
Ve Lenin’den aktarmasını yapar: “Eğer 
ulusların ayrılma hakkı sloganını ile-
ri sürmez ve onu savunmazsak, o za-
man ezen ulusun sadece burjuvaları-
nın değil, ama feodal derebeylerinin ve 
despotizminin de oyununa gelmiş olu-
ruz.”(23)

Bu kadar açık; Kaypakkaya, bugün, 
ulusal devrimin ortaya çıkardığı yalın 
gerçekler karşısında bile “ama ayrılık 
da yanlış” demeyi sürdüren, ayrılma 
hakkını binbir şarta bağlayarak im-
kânsız hale getirmekle uğraşan aydın-
ları 38 yıl önce teşhir tahtasına şöyle 
çivilemişti: “Türkiye’de milli baskının 
şampiyonları ve onların suç ortakla-
rı.”(24)

Kürt ulusal sorununu tarih içinde 
de inceleyen Kaypakkaya, Lozan Ba-
rışı’nın Kürdistan’ın bölünmesini sağ-
layarak, kendi kaderini tayin hakkını 
gasp ettiğini vurgulamaktadır: “Lozan 
Anlaşması, Kürtleri çeşitli devletler 
arasında parçaladı. Emperyalistler ve 
yeni Türk hükümeti, Kürt milletinin 
kendi kaderini tayin hakkını çiğneye-
rek, Kürt milletinin kendi eğilimini ve 
isteğini hiçe sayarak sınırları pazarlık-
la tespit ettiler.”(25) 

Kaypakkaya burada, Stalin’in ifade-
sine atıfta bulunarak bu tarihi haksızlı-
ğın giderilmesinin komünist parti prog-
ramına konmasına karşı çıkar. Hatta 
bu noktada biraz daha ileri gider, şöyle 
der: “Türkiye’deki komünist hareket, 
ancak Türkiye sınırları içindeki milli 
meseleyi en iyi, en doğru çözüme bağ-
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lamakla yükümlüdür. Irak ve İran’da-
ki komünist partileri de milli meseleyi 
kendi ülkeleri açısından en doğru çö-
züme kavuştururlarsa söz konusu ta-
rihi haksızlığın hiçbir değeri ve önemi 
kalmayacaktır.”(26)

Kaypakkaya’nın bu yaklaşımını, tıp-
kı İrlanda ve İngiliz işçi sınıfı arasında-
ki ilişkide olduğu gibi önce hayat boşa 
çıkardı. Türkiye’de komünist partisi 
(Irak’ta ve Iran’da da) Kürt ulusal soru-
nunu doğru bir çözüme kavuşturama-
dan Kürt ulusu yeniden ayaklandı, ba-
ğımsızlık dahil, bütün ulusal taleplerini 
öne sürdü. (Bugün bağımsızlık talebini 
geri çekmiş olsa da kavga sürüyor, na-
sıl karara bağlanacağı da henüz belli 
değil.) İkinci olarak, komünist hareket 
zaman içinde bu bakış açısını aşarak, 
Kürt sorununda bölgesel demokratik ve 
sosyalist federasyon formülüne ulaştır-
mıştır. Keza, Kürdistan’ın dört parça-
sının birleşme hakkı da komünistlerin 
programında savunulmaktadır.

Devam edelim. Türk Cumhuriyeti-
nin Kürt ulusuna karşı başından iti-
baren uygulaya geldiği inkar ve imha 
siyasetini, buna karşı gelişen ulusal is-
yanları ele alan Kaypakkaya, söz konu-
su isyanları değil de Kemalist iktidarı 
destekleyen TKP’yi eleştirir: “TKP yan-
lış bir politika izlediği için, Türk hakim 
sınıflarının milli baskı politikasını ka-
yıtsız şartsız destekledi. Kürt köylüle-
rinin milli baskılara duyduğu kuvvetli 
ve haklı tepkiyi proletarya önderliğinde 
birleştirmek yerine, Türk burjuva ve 
toprak ağalarının peşine takıldı, böyle-
ce iki milliyetten emekçi halkın birliği-
ne büyük zarar verdi. Kürt emekçileri 
arasında Türk işçi ve köylülerine karşı 
güvensizlik tohumları saçtı.”(27)

Kürt isyanlarını bastırmayı “ilerici-
lik, feodalizmin tasfiyesi olarak alkışla-
yanlar iflah olmaz hakim ulus milliyet-

çileridir” diyen Kaypakkaya, Şeyh Sait 
ayaklanmasının arkasında İngiliz par-
mağı arayanlara verdiği cevapta, böy-
le bile olsa, komünistlerin görevlerini 
şöyle sıralıyor: “Birinci olarak, Türk 
hakim sınıflarının Kürt milli hareketini 
zorla bastırma ve ezme politikasına ke-
sinlikle karşı çıkmak, buna karşı aktif 
bir şekilde mücadele etmek, Kürt mil-
letinin kendi kaderini kendisinin tayin 
etmesini istemek, yani, ayrı devlet ku-
rup kurmamaya bizzat Kürt milletinin 
karar vermesini istemek. Bu pratikte, 
dışarıdan müdahale edilmeksizin, Kürt 
bölgesinde genel oylama yapılması, 
ayrılma veya ayrılmama kararının bu 
yolla veya buna benzer bir yolla bizzat 
Kürtler tarafından verilmesi anlamına 
gelir. Kürt hareketini bastırmak için 
yollanan bütün askeri birliklerin geri 
çekilmesi, her türlü müdahalenin ke-
sinlikle önlenmesi, Kürt milletinin ken-
di geleceği hakkında kesin karar ver-
mesi, komünist hareket birinci olarak 
bunun için mücadele eder. 

İkincisi; İngiliz emperyalizminin mü-
dahale politikasını, her milletten emek-
çilere verdiği zararları kitlelere teşhir 
eder” diyor.(28)

Doğan Avcıoğlu’nun emperyalizm id-
diasına sarılmasını da ibret verici bir 
durum olarak teşhis ediyor: “Bir mil-
letin kendi kaderini tayin hakkı, em-
peryalizme alet oldukları ya da olabi-
lecekleri iddiasıyla kısıtlanamaz ya da 
ortadan kaldırılamaz; böyle bir iddiayla 
bir milletin ‘ezilmesi ve gadre uğraması’ 
savunulamaz.”(29) 

Kaypakkaya, “Proletaryanın milli 
meseledeki temel şiarı, her şart altında 
aynıdır” diyerek, bu pasajın altına Le-
nin’in şu sözlerini ekler: “Bir millet ya 
da dil için imtiyaza hayır! Bir milli azın-
lığın en ufak ölçüde dahi olsa ezilmesi-
ne ya da gadre uğramasına hayır!”(30)
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Kürt ulusal hareketinin demokratik 
muhtevası, bunu komünistlerin kayıt-
sız şartsız destekleme görevleri, hare-
ketin burjuva önderliğinin “olumlu ve 
olumsuz eylemleri”ne karşı farklı tu-
tumlar geliştirilmesi gerektiği üzerine 
Lenin’e dayanarak yazdıkları da, Kay-
pakkaya’nın soruna yaklaşımındaki 
derinliği yansıtmaktadır. 

Kaypakkaya, ayrılma ve ayrılma iste-
ği karşısında komünistlerin tutumlarını 
iki boyutlu olarak ele alıyor. Önce kendi 
kaderini tayin hakkının sağa sola çekil-
mesine, esnetilip yumuşatılmasına kar-
şı çıkıyor. Ulusların kendi kaderlerini 
tayin hakkı, doğru olarak, ayrılma hak-
kıdır; ezilen ya da sömürge ulusun ayrı-
lıp ayrı devletini kurma hakkıdır. Ulusu 
halka çevirip kendi kaderini tayin hak-
kının iğdiş edilmesine karşı durduğunu 
daha önce belirtmiştik. Şimdi de kendi 
kaderini tayin etmekten, birlikten yana 
davranmak gibi sonuçlar çıkarılmasına, 
ya da bunun bir ulusa dayatılmasına 
şiddetle karşı çıkmaktadır:

“Üçüncüsü, Kürt ulusunun ayrılma-
sını ‘bir bütün olarak sosyal gelişmenin 
ve sosyalizm için proletaryanın sınıf 
mücadelesinin menfaatleri açısından 
yargılar’- bu pasaj yazının içinde Le-
nin’den alıntıdır- bizzat ayrılmayı des-
tekleme veya desteklememe yolunda 
karara varırdı. Eğer ayrılmamayı pro-
letaryanın sınıf menfaatlerine uygun 
buluyorsa, Kürt işçi ve köylüleri ara-
sında bunun propagandasını yapardı; 
özellikle Kürt komünistleri kendi halkı 
arasında birleşmenin propagandasını 
yapardı, ayrılma yönünde karar verir-
se, Türk komünistleri buna razı olur, 
ayrılma isteğinin karşısına zor çıkar-
ma eğilimleriyle kesin olarak mücadele 
ederdi.”(31)

Gelecekteki bir olasılık olarak ayrıl-
ma halini tartışan Kaypakkaya, Kürdis-

tan’da mücadelenin daha hızlı gelişme 
olasılığına da işaret ederek ve o taktirde, 
sınıf bilinçli proletarya ayrılıktan yana 
davranır, diyor: “Eğer komünist parti-
si, Kürt ulusunun ayrılmasının prole-
taryanın menfaatleri açısından faydalı 
olacağına karar verirse, mesela ayrılma 
halinde Kürt bölgesinde devrim imkanı 
artacaksa, o taktirde komünist hareket 
bizzat ayrılmayı savunurdu; hem Türk 
işçi ve emekçileri arasında, hem Kürt 
işçi ve emekçileri arasında ayrılmanın 
propagandasını yapardı. Her iki hal-
de de, Türk işçi ve emekçileriyle Kürt 
halkı arasında sıcak ve samimi bağlar 
doğardı. Kürt halkı, Türk halkına ve 
komünistlere büyük bir güven ve dost-
luk duygusu beslerdi. Halkların birliği 
pekişir, devrimin başarısı kolaylaşır-
dı.”(32) derken ne kadar da doğru bir 
noktadan geçtiğimiz 15-20 yılın güncel 
tartışmasına ışık tutuyor. Devrimci de-
mokrasinin değişik bileşenlerinin Kürt 
ulusal devrimini anlamadan, görmeden 
ya da kabullenemeden geçirdiği zama-
nı düşününce insan şaşıp kalıyor. Üs-
telik bunların içinde, Kaypakkaya’nın 
“sadık izleyicileri”nin olması daha da 
düşündürücü. 

Bu ideolojik ve politik saflaşmada 
arada duranların, Şefik Hüsnü’den 
beri TKP’nin Kemalizm kuyrukçulu-
ğunun vardığı noktada da ondan çok 
farklı değil. Türk şovenizminin Batı’da 
linç siyasetini pratikleştirmesi karşı-
sında elleri böğründe ve seyirdeler. Ta-
rih içinde yerleri Kürt halkının kıyımı 
suçlarının örtbas edicileri, kafa sallayı-
cıları olarak kesinleşmiştir.  

Ulusal sorunu bütün boyutlarıy-
la inceleme ve sunmaya girişen Kay-
pakkaya’nın ele alış ve irdelemelerin-
de her şey elbet doğru değil. Mesela, 
Stalin’in serbest rekabetçi dönem için 
öne sürdüğü “ulusal sorunun özünde 
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pazar sorunu olduğu” tezini, emperya-
lizm döneminde, yani ulusal sorunun 
sömürgeler genel sorunu olduğu dö-
nemde de geçerli sayması gibi, yaptığı 
çözümlemenin ve sorunları ele alışının 
işaret ettiğinin aksine, Kürdistan’ı Tür-
kiye’nin sömürgesi olarak görmemesi 
gibi önemli yanlışları da vardır. Ayrı-
ca onun, Kemalizmin sınıf bileşimini 
komprador burjuvazi olarak tespit et-
mesi, bu noktada teoriyi ve gerçeği zor-
lamasının bir ibaresidir ve önemli bir 
yanlışıdır. Türk komprador burjuvazi-
si, İstanbul hükümetinden yana tavır 
almıştır. Kurtuluş Savaşı’na katılan 
ve M. Kemal’i önder olarak ortaya çı-
karan Türk milli ticaret burjuvazisiydi. 
Keza İbrahim, yeni kurulan cumhuri-
yetin elde ettiği siyasal bağımsızlığı da 
yok sayma eğilimindedir. Türk burjuva 
devletinin, emperyalizmle işbirliği iliş-
kilerinin gelişimini bir süreç olarak ele 
almaz, baştan itibaren yarı sömürge 
sayar.

Ancak tüm bu yanlış ve eksiklerinden 
daha önemli olarak, onda özsel olan, Ke-
malizmi güçlü biçimde mahkum etmesi 
ve ondan kopuşması, ezilen Kürt ulu-
su gerçeğini görmesi, ulusal haklarının 
meşruiyeti ve bunun komünistlerce hiç-
bir koşula bağlanmaksızın savunulma-
sı gerektiğini ortaya koyabilmesi, buna 
sadık bir pratik çizgi izlemesi, her türlü 
oportünist duruşla da hesaplaşması-
dır. Kaypakkaya’nın, sorunu tartışırken 

ezen ulus ile ezilen ulusun görevlerini, 
Lenin’in izinden giderek ayrıştırdığını 
da bu tabloya eklemeliyiz. Sonraki sü-
reçte, hatta son ulusal ayaklanmada 
ardılları tarafından hiç hatırlanmayıp 
gündeme getirilmeyen iki önemli tu-
tum daha var Kaypakkaya’da. Biri, ezen 
ulus komünistinin görevleri, ezilen ulus 
komünistinin görevlerinin farkına dair 
fikirleridir. Lenin’in bu noktadaki gö-
rüşlerini kendi coğrafyasında, Kürt so-
rununa uyarlayan Kaypakkaya, o gün 
olmasa bile günümüze büyük bir ışık 
tutmuştur. İkinci konu da; komünistle-
rin ezilen ulus burjuvazisinin olumlu-o-
lumsuz eylemi karşısındaki tavır far-
kına dikkat çekmesidir. Birinci tutum 
günümüzde ulus sorununda sosyal şo-
ven yaklaşımları suçüstü yakalamanın 
halen geçerli birer anahtarıdır. İkincisi, 
komünistlere ezilen ulus burjuvazisinin 
kendi sınıf çıkarlarını güvencelemesine 
karşı ideolojik mücadele görevine işaret 
etmekte ki, bu da öneminden bir şey yi-
tirmiş değil.

Kaypakkaya, bugünden baktığımız-
da çok erken bir dönemde Kemalizmin 
sosyalizmin bağımsızca gelişmesinin 
önünü kesen en önemli ideolojik akım 
ve Kemalistlerin müttefiklerinin de en 
tehlikeli politik akım olduğunu gör-
müş, bu topraklarda komünist bir ha-
reketin öncelikle Kemalizmden kesin 
ve köklü bir kopuş yaşaması için güçlü 
bir mücadele vermiştir.
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‘Ame ri can idol’ pops tar ya rış ma sı nın 
dün ya sal for ma tın da kur gu la nıp yü rü-
tü len ve dün ya yı da sa rıp sar ma la yan 
ABD baş kan lık se çi mi De mok rat la rın 
baş kan ada yı Oba ma’nın za fe riy le so-
nuç lan dı. Şen lik li, renk li, eğ len ce li ve 
ta dı na do yum ol maz ‘kü re sel si ya sal 
şov’ bit ti ğin de, ABD dün ya ya ve Ame-
ri ka’ya ye ni bir bur ju va si ya set yıl dı-
zı ar ma ğan edi yor du: Ba rack Hus se in 
Oba ma!

Bu ‘ta ri hi bir olay’ ve müt hiş bir si-
ya sal şov du. Ame ri ka ‘si yah gü zel dir’ 
di yor du ve dün ya çıl gın ca al kış lı yor du. 
Si yah gü zel dir, slo ga nı ‘60’lı yıl lar da si-
yah la rın ve ile ri ci le rin ırk ay rım cı lı ğı na 
kar şı yü rüt tü ğü mü ca de le nin pa ro la-
sıy dı. Ve ABD, ilk kez, bir Af ro-Ame ri-
ka lı me le zi, bir ka ra ten li yi ABD Baş ka-
nı se çi yor du. Bu dün ya sal olay ve şo va 
şu ra sın dan bu ra sın dan da hil olan lar, 
star fa vo ri si ya rış ma yı ka zan mış ta-
raf tar kit le si nin za fer coş ku su, gö nül 
fe rah lı ğı ve ay nı za man da ‘iyi olur in-

şal lah’ te kin siz mem nu ni yet le riy le tat-
min ol du. Kö şe si ne çe ki lip “Umu dun 
Cü re ti” gi bi al be ni li isim le ki tap yaz mış 
adam dan, ‘kö tü za man lar’a inat umut 
bek le me  ye ko yul du. Kö tü adam Bush 
git ti, iyi adam Oba ma gel di! ABD ege-
men le ri nin dün ya sal olay ha li ne ge tir-
dik le ri se çim şo vu, Ame ri ka ve dün ya-
ya tam da bu duy gu ve dü şün ce yi ‘kö tü 
za man lar’ın eh ven-i şer iyim ser li ği ni 
pa zar la dı. ABD, kü re sel si ya sal şo vuy-
la, bir umut ve bek len ti sa tı yor ve kar-
şı lı ğın da ise si yah bir baş kan yıl dı zı nı 
kit le le re ar ma ğan edi yor du. ‹yi sa tış! 
De ni ze dü şe nin yı la na sa rıl ma sı mi sa li, 
dün ya ABD’nin Oba ma se çe ne ği ne bir 
iyim ser lik ve umut bek len ti siy le sa rı lı-
yor du. Bu bir ABD pa zar la ma tek ni ği-
dir ve ken di ni içe ri de ve dı şa rı da kit le-
le re bu den li iyi pa zar la yan bir baş ka 
em per ya list ül ke ör ne ği da ha yok tur. 

Şüp he siz, ABD baş kan lık se çim-
le ri nin ulus la ra ra sı po li tik olay ha li-
ne gel me si/ge ti ril me si ABD’nin dün ya 

Şen ola dünya! Mutlu ol Amerika!

44. “İmparator” 
Barack Hüseyin Obama
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ka pi ta liz min de tut tu ğu li der lik ko nu-
mu nun da bir ürü nü dür. ABD dün ya 
ka pi ta liz mi nin ser dü me ni ve ne o-li be-
ral em per ya list kü re sel leş me pa ra dig-
ma sı nın lo ko mo ti fi dir. Em per ya list re-
ka bet, ça tış ma ve pay la şım la rın baş rol 
oyun cu su dur. Sa vaş ta ve ba rış ta en 
çok söz sa hi bi olan em per ya list dev let-
tir. ABD se çim le ri, ABD’nin dün ya da ki 
em per ya list ko nu mu ve pra ti ği ne de-
niy le, her za man dün ya nın ge ri ka la nı 
için de po li tik önem ta şı mak ta dır. ABD 
iş bir lik çi si re jim ler için ise te mel bir 
po li tik pa ra met re dir. Dün ya nın de ği şik 
dev let le ri nin ye ni ABD baş kan lı ğı na 
gö re po zis yon al ma ve po li ti ka be lir le-
me, du rum la rı nı re vi ze et me ara yış la-
rı ve yö ne lim le ri bu ol gu nun do lay sız 
ta nıt lan ma sı dır. Ulus lar ara sı ser ma-
ye nin du ru mu da ha ke za öy le dir. ABD 
li der dir ve li de rin du ru mu her za man 
çok önem li dir. 

Öte yan dan ABD baş kan lık se çim le-
ri nin ulu sal ve dün ya sal pa ra met re le ri 
ABD’nin iki prog ra mın da ifa de si ni bu-
lur. Her em per ya list he ge mon dev let gi-
bi iki prog ra mı var ABD’nin. Bun lar dan 
bi ri iç/ulu sal ve di ğe ri em per yal/dış 
prog ram dır. Bu prog ram lar, ABD’nin 
em per ya list ege men lik sis te min de ki 
ko nu mu ne de niy le bir bi ri ne sım sı kı 
bağ lı dır ve iç içe geç miş tir. ABD’de ‘iç 
po li ti ka’ ay nı za man da ‘dış po li ti ka’dır. 
ABD’nin iç po li ti ka sı ‘dün ya nın iç po li-
ti ka sı’ ha li ne gel mek te dir. Bu ne den le 
ABD baş kan lık se çim le ri tüm dün ya yı 
ır ga lı yor ve bu ko nu mu sür dü ğü müd-
det çe ır ga la ma ya de vam ede cek tir.

ABDneyi,kimi,nasılseçiyor?
Ame ri ka lı lar 44. baş ka nı nı seç ti. 

Ame ri ka lı lar ne yi, ki mi, na sıl se çi yor? 
ABD se çim le ri ni doğ ru kav ra mak için 
ABD si ya sal sis te mi ni ta rih sel ar ka 
pla nıy la ha tır la mak ve kav ra mak ge re-

ki yor. Zi ra Ame ri ka de mok ra si si dün-
ya da ki di ğer bur ju va de mok ra si le ri ne 
ben ze me mek te dir. Li be ral ka pi ta lizm 
te mel le ri üze ri ne şe kil len miş ay rı ve öz-
gün bir mo de li tem sil eder.

Ame ri kan si ya sal sis te mi ne vi şah-
sı na mün ha sır dır. Ame ri kan Kon gre si; 
Tem sil ci ler Mec li si ve Se na to ola rak iki 
ka nat tan olu şur. Ame ri kan Kon gre si-
nin alt ka na dı olan Tem sil ci ler Mec li-
si’ne, eya let le rin nü fus la rı ora nın da 
mil let ve ki li, üst ka na dı Se na to’ya ise 
eya let le rin eşit li sa yı da tem sil ci/se na-
tör gön der me si ka bul edi lir. Ame ri kan 
se çim sis te mi Tem sil ci ler Mec li si için 
“de mog ra fik se çim” se na to için “coğ ra-
fik se çim” il ke le ri üze ri ne ku ru lur.                                                                 

ABD Baş ka nı, yü rüt me nin ba şı dır. 
Elin de ola ğa nüs tü ka rar lar al ma yet-
ki le ri ni top la mış tır. ‹m pa ra tor ka dar 
kud ret li bir yü rüt me baş ka nı dır. ABD 
baş ka nı şu yet ki le ri elin de bu lun du-
rur: Kon gre nin çı kar dı ğı ya sa la rı ve-
to et mek, kon gre ye bir kon gre üye si 
(par ti sin den bir üye) va sı ta sıy la ya sa 
öner mek, yü rüt me or gan la rı na ata ma-
lar yap mak, fe de ral yar gıç la rı ata mak, 
dip lo mat la rı ata mak, baş ka ül ke ler-
le an laş ma lar im za la mak. Bun la ra ek 
ola rak or du ve do nan ma nın baş ko mu-
ta nı dır. Af yet ki si ne sa hip tir. Tüm bu 
güç lü yet ki ler le do na tıl mış bir baş kan, 
yü rüt me ye, ya sa ma ya, yar gı ya mü da-
hil ola bil mek te dir.

ABD ana ya sal si ya sal sis te min de 
ik ti dar pay la şı mı di ğer de yiş le güç-
ler ay rı lı ğı; Baş kan lık, Kon gre ve Yü ce 
Mah ke me’de ci sim le şir. Kon gre, güç-
ler ay rı lı ğı/ik ti dar pay la şı mı ku rum-
laş ma sın da Baş kan’ın yet ki le ri ni den-
ge le me ve fren le me yet ki si ne sa hip tir. 
Kon gre’nin yet ki le ri şöy le sı ra la na bi-
lir: Baş ka nın ata ma la rı nı red det mek, 
baş ka nın gö rev den az le dil me si sü re-
ci ni baş lat mak, baş ka nın ve to et ti ği 
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ya sa la rı ye ni den çı kar mak, im za la dı ğı 
ulus la ra ra sı an laş ma la rı ip tal et mek. 
Ame ri kan Kon gre si’nin iki ka na dı eşit 
güç ler le do na tıl mış tır. Ya sa ma gö rev le-
ri nin bir kıs mı se na to ya, bir kıs mı ise 
Tem sil ci ler Mec li si’ne ve ril miş tir. 

Kon gre fe de ral ya sa la rı ya par, ulu-
sal gü ven lik le il gi li dü zen le me le ri ya-
par, dış borç la rı dü zen ler, pa ra bas ma 
ve sa vaş ka rar la rı ilan eder; ulus lar 
ara sı an laş ma la rı im za lar. Pos ta hiz-
me ti sun ma ve alt dü zey de fe de ral 
mah ke me ler kur ma gi bi yet ki le ri de 
bu lun mak ta dır. Kon gre’nin yar gı üze-
rin de ki yet ki le riy se; Fe de ral Mah ke me 
yar gıç la rı nı gö rev den al ma sü re ci ni 
baş lat ma, Baş kan ta ra fın dan ata nan 
fe de ral yar gıç la rı onay la ma ve Yü ce 
Mah ke me’de gö rev ya pa cak yar gıç la-
rın sa yı sı nı be lir le me de so mut laş mak-
ta dır.

Baş kan, Kon gre ve Yü ce Mah ke-
me ara sın da da ğı tı lan ik ti dar, bir bi ri ni 
den ge le me ve fren le me ye da ya lı ge çiş-
li yet ki pay la şı mın da Baş kan lı ğın ik ti-
dar yet ki le ri gü cü ve ko nu mu en ön de 
gel mek te dir. Yü rüt me en güç lü ik ti dar 
ku ru mu dur. 

Ame ri kan si ya sal sis te min de Yü-
ce Mah ke me’nin tüm ka rar la rı ül ke de 
bağ la yı cı dır. Fe de ral Mah ke me ler da hil 
tüm mah ke me le rin, yü rüt me nin, eya-
let mah ke me le ri nin üze rin de yer alan, 
en yük sek yar gı or ga nı dır. Ya sa ma ve 
yü rüt me nin ka rar la rı nı, alt mah ke me-
le rin ka rar la rı nı ip tal et me, ana ya sa ya 
uy gun luk ve de net le me çer çe ve sin de 
bu ka rar la rı dur dur ma yet ki le ri ne sa-
hip tir. ABD’nin si ya sal sis te min ku-
ru lu şun dan bu gü ne ge li nen sü reç te 
çe şit li ih ti laf ve ih ti yaç lar ne de niy le 
ana ya sal re viz yon lar ya pıl mış tır. Bu 
re viz yon lar da Yü ce Mah ke me’nin ko-
nu mu da ha ge liş ti ril miş ve sis tem de ki 
ye ri et kin leş ti ril miş tir. 

ABD si ya sal sis te min de par ti ler 
veseçimsistemi
Bur ju va si ya sal par ti ler, Ame ri kan 

si ya sal sis te min de ku ru lu dü ze ni meş-
ru laş tır mak ta ve esa sen baş ka nın se-
çil me sü re ci ni et ki le me de si ya sal bir 
rol oy na mak ta dır. Li be ral ka pi ta lizm 
ve bur ju va de mok ra si yi sa vu nan iki 
dü zen par ti si ege men sı nıfl a rın çı kar la-
rı nı mer ke ze al mak ta ve re ali ze et mek-
te dir. Ame ri kan si ya sal sis te min de ‘iki 
par ti li sis tem’ otur muş tur. Di ğer par-
ti le rin sis tem de ki ye ri ve rol le ri çok az 
ve sı nır lı dır. ‹ki te kel ci par ti dı şın da ka-
lan ve or ta hal li sos yal sı nıfl a ra hi tap 
eden kü çük par ti le rin sos yal, si ya sal, 
kül tü rel hak la rın mü ca de le si, alın ma sı 
ve ge niş le til me sin de önem li rol le ri ol-
mak ta dır. Ör ne ğin emek çi sı nı fı nın ka-
za nım la rın da sos ya list, ko mü nist, dev-
rim ci ile ri ci par ti ler, ırk ay rım cı lı ğı na 
kar şı si yah ‘Ka ra Pan ter ler’ par ti si nin 
rol le ri vur gu lan ma lı dır. Ame ri kan ta ri-
hi bo yun ca ku rul muş kü çük par ti le rin 
sa yı sı 900 ci va rın da dır. Ko mü nist, sos-
ya list, dev rim ci, si yah, ye şil vb. par ti ler 
bun la rın için de en kay da de ğer olan-
la rı dır ve si ya sal-sos yal ha ya ta et ki le ri 
var dır.

ABD’de dü zen par ti le ri nin te mel iş-
le vi ve ama cı baş kan lık se çim le ri sü re-
ci ne ka tıl mak ve et ki le mek tir. Par ti ler 
se çi me bir yıl ve ya da ha faz la sü re ka la 
baş kan aday aday la rı nı be lir le me sü re-
ci ni baş la tır. Bu sü reç te baş kan aday 
ada yı ola cak ki şi ler, se çim kam pan ya-
sı yü rüt mek için ken di le ri ni fi nan sal, 
pa ra sal ola rak des tek le ye cek ki şi ve 
ku rum la ra gi der ve ken di le ri ni ta nı tır-
lar. Kuş ku suz ön ce ken di par ti le rin den 
des tek al ma la rı ge re kir. Bu ne den le 
men su bu ol duk la rı par ti de eya let ba-
zın da ön se çi me ka tı lır lar. Ön se çim-
ler iki bi çim de ya pı lır. “Açık ön se çim” 
eya let ba zın da ve tüm hal kın ka tı lı mı-
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na açık ger çek le şir. ‹kin ci si “ka pa lı ön 
se çim” yön te mi dir. Ka pa lı ön se çim sa-
de ce par ti ye ka yıt lı üye ler le ya pı lır. Ön 
se çim ler de be lir le nen aday aday la rı 
par ti le rin ulu sal ku rul tay la rın da ya rı-
şa ka tı lır lar. Ku rul tay bir baş kan ada-
yı ve baş kan yar dım cı sı se çer, be lir ler. 
Ulu sal ku rul ta ya her eya let nü fu su na 
oran lı be lir li sa yı da de le ge gön de rir. 
Baş kan ada yı ve yar dım cı sı nı se çen 
ulu sal ku rul tay ay nı za man da Se çim 
Ku ru lu/Kon se yi üye le ri ni de se çer. 
Baş kan se çe cek de le ge le rin ya ni ikin ci 
seç men le rin se çi mi dir bu.

Her se çim yı lın da Ka sım ayı nın ilk 
pa zar te si gü nü ka yıt lı seç men ler tüm 
eya let ler de san dık ba şı na gi der, ken-
di par ti si nin ha zır la dı ğı Se çim Kon se yi 
üye le ri lis te si için oy kul la nır.

Se çim Kon se yi top lam 538 ‘ikin ci 
seç men’den olu şur. Bun lar dan 435’i 
eya let ler den ‘de mog ra fik’ tem sil esa sı-
na gö re se çil miş 100 se na tör le bir lik te 
se çim kon se yi 535 ki şi lik ikin ci seç men 
sa yı sı na ula şır. 23. Ana ya sa de ği şik li-
ğiy le Was hing ton D.C’ye üç üye hak kı 
ta nın dı ğı için Se çim Kon se yi’nin top-
lam sa yı sı 538’e ulaş mak ta dır. Baş ka-
nı bu 538 ki şi lik ikin ci seç men ku ru lu 
se çer. Baş kan se çil mek için se çim kon-
se yin den en az 270 oy al mak şart tır.

Öte yan dan Tem sil ci ler Mec li si se-
çim le ri 2 yıl da bir ye ni le nir. Se na to’nun 
ise her 2 (iki) yıl da üç te bi ri ve 6 yıl da 
ta ma mı ye ni le nir.

ABD se çim sis te min de tem sil ada-
le ti yok tur. Ör ne ğin Tem sil ci ler Mec li-
si’ne sa de ce bir tem sil ci gön de re bi len 
en kü çük 7 eya let baş ka nı se çe cek se-
çim kon se yi’ne 3 de le ge gön der mek te-
dir. Bi ri mil let ve ki li di ğer iki si se na tör 
olan bu ikin ci seç men ler le tem sil gü-
cü art mak ta dır. Öte yan dan bir eya let-
te oy la rın ço ğu nu alan par ti tüm ikin ci 
seç men le ri ka zan mak ta dır. Di ğer par-

ti le rin güç le ri ora nın da tem sil edil me-
si si ya sal ya şa ma kon gre de ka tıl ma sı 
oto ma tik man ön len mek te dir. Böy le ce 
Ame ri kan Kon gre si iki bü yük par ti dı-
şın da ki tüm par ti le ri mec lis ka pı sı nın 
dı şın da tut mak ta dır. Kü çük par ti le rin 
Ame ri kan Kon gre si ne sa de ce se na tör 
aday la rıy la gir me yo lu ve im ka nı açık-
tır. Fa kat bu da ne re dey se im kan sız dır.

ABD’nin ev le re şen lik se çim sis te mi-
nin son se çim ler de ki tab lo su Ame ri kan 
de mok ra si si nin ne me nem bir de mok-
ra si ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek-
te dir. ABD’de seç men ya şı na gel miş 
nü fus 220 mil yon ci va rın da dır. 2008 
baş kan lık se çi min de seç men sa yı sı 213 
mil yon ola rak kay de dil miş tir. Se çim le-
re kay dı nı yap tı ran seç men sa yı sı ise 
180 mil yon dur. 2008 baş kan lık se çi mi 
‹kin ci Dün ya Sa va şı’ndan son ra ya pı-
lan ka tı lım ora nı en yük sek baş kan-
lık se çi mi ol muş tur. Se çim le re ka tı lım 
ora nı 180 mil yon ka yıt lı seç me ne gö re 
%66’tır. Ka yıt lı seç men ler den yak la şık 
45 mil yo nu se çim le re ka tıl ma mış tır. 
ABDseçimlerininvesiyasetinin
altınanahtarı:Para
ABD se çim sis te mi ser ma ye nin si-

ya sal ege men li ği nin açık ve doğ ru dan 
be lir le di ği bir sis tem dir. ABD se çim le-
rin de ‘pa ra yı ve ren dü dü ğü çal’mak-
ta dır. Si ya set ve ik ti dar dü pe düz sa tın 
alın mak ta dır. Si ya set te de ka pi ta list 
pa za rın man tı ğı ve ku ral la rı iş le mek-
te dir. Si ya se te pa ra üze rin den ya rı şa 
gi riş mek, en faz la pa ra yı top la mak ve 
pa ray la se çim, si ya sal ma kam, ik ti dar 
ka zan mak ta ma men Ame ri ka’ya öz gü 
bir bi çim dir. Di ğer bur ju va de mok ra-
si le rin de de pa ra nın gü cü ko nu şu yor. 
Fa kat hiç bi ri ABD mo de li ka dar açık 
de ğil dir.

ABD’de va li lik, mil let ve ki li, se na tör 
vs. tüm se çim ler de aday lar ön ce pa-
ra (kay nak) top la mak için ya rı şır lar. 
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Baş ka bir de yiş le pa ra sı olan lar ya rı-
şa ka tı la bi lir ler. Aday lar ne ka dar pa-
ra top la ya bi lir se o den li ba şa rı lı se-
çim kam pan ya sı yü rü te bi lir ve si ya sal 
amaç la rı nı yak laş mış olur lar. Pa ra nın 
gü cü nü el de et mek Ame ri kan hür te-
şeb büs çü lü ğü nü ve pra tik çi li ği ni ka-
nıt la mak, ABD se çim le ri nin amen tü sü 
ve bir ne vi sı na vı ol mak ta dır. Pa ra se-
çim le rin ve si ya se tin al tın anah ta rı ro-
lü nü oy na mak ta dır. Bu al tın anah ta rı 
ele ge çi ren si ya sal ik ti dar ma kam la rı-
nın ka pı la rı nı aç mak ta dır. 

ABD si ya sal sis te mi ve se çim mo de li 
da ha ba şın dan iti ba ren zen gin ler sı nı fı-
na, ser ma ye nin ve li be ral ka pi ta liz min 
ege men li ği ne gö re te sis edil miş tir. Ku-
ru lu şu nun ilk dö nem le rin de se çim ler 
tü müy le zen gin ler, ege men sı nıf elit le-
ri ara sın da bir ik ti dar ya rı şı ve si ya sal 
ik ti dar oyu nu ko nu su ol muş tur. ABD 
ku ru cu muk te dir le ri pa ra, güç ve mev-
kiy le si ya sal ik ti da rı çok ko lay ca sa tın 
al mış lar dır. Bu oyun da pa ra sı, gü cü ve 
mev ki i ol ma ya nın iz le yi ci lik dı şın da bir 
ye ri ol ma mış tır.

ABD se çim fi nans man sis te mi aday-
la rın ken di le ri ni des tek le ye cek ke sim-
ler den al dık la rı pa ra üze ri ne ku rul muş-
tur. Bu sis tem 220 yıl lık se çim ta ri hi ne 
sa hip ABD’de bel li bir ev rim ge çir miş 
ol sa da öz de ve te mel de ay nı kal mış tır. 
‹lk dö nem ler de ser ma ye sı nı fı nın, zen-
gin le rin ken di seç kin le ri ni se çim ya rı-
şı na sok ma, bu nun için pa ra ya tır ma 
se çim fi nans ma nı nın ba şat tar zı dır. 
Ame ri kan iç sa va şı na de ğin par ti ler 
sis te mi ye te rin ce ge li şip ku rum sal laş-
ma dı ğı için se çim kam pan ya la rı esa sen 
zen gin sı nıfl ar dan seç kin baş kan aday-
la rı nın ve zen gin le ri nin pa ra ya tır ma-
sıy la yü rü tül müş tür. ‹ç sa vaş son ra sı 
ta rih te ulu sal/fe de ral çap ta bur ju va 
bü yük kit le par ti le ri nin ku rum sal laş-
ma sıy la se çim fi nans ma nı ko nu su da 

ge niş sos yal sı nıf ta ba nı na ve ge nel nü-
fu sa doğ ru ya yıl mış tır. Ser ma ye nin, 
şir ket le rin se çim le ri fi nan se et me le ri-
nin ya nı sı ra par ti ler hi tap et tik le ri kit-
le ler den ba ğış top la ma yı bir fon ku ru-
mu ha li ne ge tir me yi ba şar mış tır. 

Böy le ce Ame ri kan se çim fi nans man 
sis te mi, hem ser ma ye sı nı fı nın pa ra 
ya tır ma sıy la hem de sı ra dan yurt taş-
lar dan pa ra ba ğış la rı nın top la nıp ser-
ma ye nin si ya sal ege men li ği için kul la-
nıl ma sıy la ka rak te ri ze ol mak ta dır.

‹ç sa vaş tan son ra kö le li ğin kal dı rıl-
ma sı, bi rin ci dal ga sos yal, si ya sal, kül-
tü rel hak la rın ge niş le me si, si yah la ra 
(1870) ve ka dın la ra (1945) oy hak kı nın 
ve ril me si, 1955-70 ara sı ikin ci dal ga 
si ya sal, sos yal, kül tü rel hak lar da iler-
le me; ya sal ırk ay rım cı lı ğı nın son bul-
ma sı vb. vs. Ame ri kan se çim sis te min-
de ya pı lan cü zi ki mi de ği şik lik ler ise, 
se çim le rin pa ray la sa tın alın ma sı ve si-
ya sal ku rum la rın ‘seç kin le re açık, hal-
ka ka pa lı tu tul ma sı’ ger çe ği ni de ğiş tir-
me miş tir.

Fe de ral Se çim Kam pan ya sı Ya sa sı 
(FE CA) se çim fi nans ma nı nı üç fon üze-
ri ne ku rum sal laş tır mış tır. Şir ket le rin 
do lay lı ba ğış la rı, ki şi le rin ba ğış la rı ve 
bel li şart la rı ye ri ne ge ti ren (bel li mik-
tar da ba ğış top la ya bi len) aday la rın ka-
mu fi nans ma nın dan ya rar lan ma sı ola-
rak be lir len miş tir. Ba ğış te mel li se çim 
fi nans man sis te min de, ba ğış lar “de ğer-
li pa ra” ve “de ğer siz pa ra” ola rak iki ad 
ve fon al tın da top lan mak ta dır. ‘De ğer-
li pa ra’ ola rak iş lev gö ren fon ki şi le rin 
doğ ru dan ba ğış la rın dan oluş mak ta dır. 
Ki şi le rin ba ğış mik ta rı 4000 do lar la sı-
nır lan mış tır. De ğer siz pa ra ge niş yel-
pa ze li bir ba ğış fo nu dur. Ku rum lar, si-
ya sal ku lüp ler ve et kin lik ler va sı ta sıy la 
top la nan ba ğış lar de ğer siz pa ra fo nu nu 
tem sil et mek te dir. Şir ket ler de de ğer siz 
pa ra fo nu üze rin den se çim fi nans ma-
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nı na ka tıl mak ta dır. Ba ğış top la ma nın 
en et ki li bi çim le rin den bi ri se çim ler dö-
ne min de çe şit li ad ve ko nu lar et ra fın da 
ku ru lan si ya sal et kin lik ku lüp le ri dir. 
PAC’la rın (Si ya sal et kin lik ku lüp le ri) 
pa ra ba ğış la rı önem li bir fon oluş tur-
mak ta dır.

2008 baş kan lık se çim le ri nin fi nans-
ma nı tab lo su ABD’de ‘pa ra yı ve re nin 
dü dü ğü çal dı ğı’ ger çe ği ni bir kez da ha 
ka nıt la mış tır. 

“Oba ma se çim kam pan ya sın da 650 
mil yon do lar har ca ma yap tı. Oba ma 
kam pı nın in ter net üze rin den çok ba şa-
rı lı bir ba ğış kam pan ya sı ger çek leş tir-
di ği sü rek li vur gu lan dı. An cak ya kın-
dan ba kın ca iki ol gu dik kat çe ki yor.

Bi rin ci si, bü yük şir ket le rin kam pan-
ya ya yap tık la rı ma li kat kı lar, bi rey le-
rin ba ğı şı nı çok aşı yor. ‹kin ci si, pa ra sı 
ön ce den öde ne rek sa tın alı nan kre di 
kart la rıy la ya pı lan (kay na ğı be lir siz) 
ba ğış lar tar tış ma ya ra ta cak bo yut la ra 
ula şı yor.

Fi nan ci al Re wi ew’un tem muz ayın da 
ak tar dı ğı na gö re ilk kez bu se çim ler de 
Wall Stre et ban ker le ri Hed ge fon la rın 
mü dür le ri, Cum hu ri yet çi ler den da ha 
çok De mok rat la ra ba ğış ya pı yor lar mış. 
Hed ge fon mü dür le ri nin Oba ma kam-
pan ya sı na yap tık la rı ba ğış, da ha o ta-
rih te 822.375 do la ra ulaş mış. Ağus tos 
sa yı sın da bu ko nu ya ‘sa tı lık aday lar’ 
baş lı ğıy la de ği nen Rol ling Sto ne der-
gi si, Oba ma kam pan ya sı na Gold man 
Sachs’ın 627.000, J.P Mor gan Cha se’in 
398.021, Leh man Brot hers’ın 353.922, 
Mor gan Stan ley’in 291.388 do lar ba ğış 
yap tı ğı nı bil di ri yor du. Hed ge fon la rı-
nın Oba ma’ya yap tık la rı top lam ba ğış, 
McCa in kam pan ya sı na yap tık la rın dan 
500.000 do lar da ha faz lay mış. Rol ling 
Sto ne yo ru mun da ‘Oba ma sü rek li ‘Ye ni 
Was hing ton’ di yor. Ama bu se çim le rin 
ger çek mi ra sı si ya si sis te mi mi zin hiç 

de ğiş me yen oli gar şik do ğa sı nı, bir kez 
da ha ser gi le mek gi bi bir tra je di ola bi lir’ 
söz le riy le bi ti ri yor du.”(Er gin Yıl dı zoğ lu, 
“Oba ma ni a ne yin semp to mu”, Cum hu-
ri yet Ga ze te si)

ABD yö ne ti min de pa ra nın ro lü el bet-
te sa de ce se çim sü reç le riy le il gi li de ğil-
dir. Dün ya da en bü yük ilk 100 te ke-
lin yak la şık yüz de 60’ı ABD sa hip li dir. 
ABD’nin her iki par ti si bu sü per dev-
le tin çı kar la rı na gö re safl a şır. Ör ne ğin, 
Clin ton’un fi nans ve ban ka cı lık te kel-
le riy le; Bush-Che ney çe te si nin ener ji 
te kel le riy le bağ la rı sır de ğil dir. Kal dı ki 
bir çok hü kü met yet ki li si için bu bağ-
lar or ga nik tir. Bu şir ket le rin üst dü zey 
yö ne ti ci le ri dev le tin en ki lit gö rev le ri ne 
atan mak ta dır. ABD Baş ka nı’nın hü kü-
met gö rev li le ri ni tek ba şı na ata ma yet-
ki si ne sa hip ol ma sı onu kon trol eden 
te kel ci grup lar için dev le ti doğ ru dan 
kon trol et mek için bu lun maz bir fır sat 
ya rat mak ta dır. Bir çok ya sa şir ket yö-
ne ti ci le ri, ya ni mo da de yi miy le CE O’lar 
ta ra fın dan ta sar lan mak ta dır.
AmerikaSesleniyor:
HeyAdamım!Obama!
YadaObamaKiminadamı
‘Ka ra oğ lan Oba ma’  Ame ri kan hal-

kın dan 66 mil yon seç me nin oyu nu ala-
rak 44. ABD baş ka nı se çil di. ABD ta-
ri hin de ilk kez bir ka ra ten li baş kan 
ol du. Ka ba ve gö rü nen ger çek; Ame-
ri kan hal kı nın si yah bir baş kan seç ti-
ği bi çi min de dir. Gö rü nen ger çe ğe salt 
so nuç üze rin den ba kıp yo rum la yan lar, 
“ABD’de si yah dev rim”, “ABD hal kı ter-
ci hi ni baş ka bir Ame ri ka için kul lan-
dı” gi bi yan lış ve abar tı lı tes pit ler ya-
pı yor du. “ABD’de si yah dev rim”, “öte ki 
Ame ri ka ka zan dı” ana liz ve su num la rı 
ger çek lik ten uzak ve yü zey sel tes pit le-
ri dir. Bu yo rum, ana liz ve su num la rın 
ABD’nin dün ya da ya rat mak is te ği ide o-
po li tik me sa ja ve imaj dü zelt me fa ali ye-



TEORİDE doğrultu 73

ti ne hiz met et mek ten öte bir an lam ve 
iş le vi bu lun mu yor.

ABD’de ‘Ka ra oğ lan Oba ma’nın baş-
kan se çil me siy le “si yah dev rim”, “Öte-
ki Ame ri ka’nın ka zan”ma sı vs. ol ma dı. 
Olan şey bel li ve or ta da dır. ABD ilk kez 
ka ra ten li bir bur ju va baş kan seç miş-
tir. Kuş ku suz Oba ma’nın baş kan se çil-
me si de ri si nin ren gi bağ la mı üze rin den 
ele alın dı ğın da önem li dir. ‹de o-po li tik 
sim ge sel de ğer ve iş le vi bu lun mak ta-
dır. Bu si yah, bur ju va da hi ol sa. ABD 
Baş ka nı se çil me si en baş ta Ame ri-
ka’da ki si yah hal kı et ki le miş ve se vin-
dir miş tir. Geç mi şi kap ka ra Ame ri kan 
ta ri hin de, si yah la rın ırk ay rım cı lı ğın-
dan, kö le lik ten, linç ten, sö mü rül mek-
ten, aşa ğı la nıp dış lan mak tan vs. çek-
tik le ri ina nıl maz ve kat la nıl maz “acı lar 
ta ri hi” ha tır lan dı ğın da, si yah hal kın 
“mut lu luk göz yaş la rı”nda sim ge le nen 
mem nu ni ye ti an lam lı ve an la şı lır dır. 
He le sos yal pra tik te ay rım cı lı ğın var lı-
ğı nı ha la sür dür dü ğü, si yah la rın ikin ci 
sı nıf yurt taş ko nu mu nun ve al gı sı nın 
de vam et ti ği ko şul lar da ABD’de si yah 
ten li bi ri nin baş kan se çil me si nin po li-
tik-sim ge sel de ğe ri nin ya nı sı ra, pra tik 
ha yat ta da bir de ğer ve iş le vi ola ca ğı 
ön gö rül me li dir. Özet le si ya sal kon jonk-
tü re “cuk otu ran”  baş kan lık se çi mi nin 
en baş ta ABD için ide olo jik sim ge sel 
de ğer ve em per yal imaj ba kı mın dan 
kul la nış lı lık iş le vi ve de ğe ri yük sek tir. 
Ame ri ka’nın ulu sal kim li ği nin ken di ni 
tah kim et me si ne de hiz met ede ce ği ke-
sin dir. 

Eğer ABD’de bir “si yah dev rim”den 
söz edi le cek se bu Oba ma’nın baş kan 
se çil me si de ğil, si yah hal kın ve ile ri ci-
dev rim ci mu ha le fe tin 1960’lı yıl lar da ki 
top lum sal-si ya sal mü ca de le si ve ka za-
nım la rı için söy le ne bi lir. 1960’lı yıl la rın 
or ta la rın da do ru ğu na ula şan, ABD’yi 
top lum sal ba kım dan sar san, dö nüş tü-

ren; si ya sal ba kım dan çö züp ye ni den 
ya pı lan dı ran; ırk ay rım cı lı ğı na son ve-
ren, ana ya sa yı renk kö rü ha li ne ge ti-
ren, eşit yurt taş lık hak la rı nı ka za nan 
mü ca de le ye bel ki “dev rim” de ni le bi lir. 
Bu bü yük top lum sal re form ve de ği şim 
mü ca de le si nin si yah ön der le ri ABD ta-
ra fın dan im ha ve bas kı yo luy la bi rer 
bi rer tas fi ye edil di. Ra hip Mar tin Lut-
her King, Mal colm X, Ka ra Pan ter ler 
Par ti si, Af ro-Ame ri ka Ba ğım sız Par ti si 
vb. ki şi ve si ya sal ha re ket le rin mü ca-
de le ve ön der li ğiy le ka za nı lan hak lar-
dan 40-50 yıl son ra, hiç bir top lum sal 
iler le me an la mı ta şı ma yan, bir ola ğan 
se çi min ‘si yah dev rim’ ola rak an lam-
lan dı rıl ma ya ça lı şıl ma sı abes le iş ti gal-
dir. ABD’nin ide o-po li tik ih ti yaç la rı na 
uy gun bir söy lem den baş ka bir şey de-
ğil dir.

Öte yan dan ABD yö ne ti mi nin en üst 
yö ne tim ka de me le ri ne gel miş baş ka 
ka ra ten li ama be yaz ki şi lik li bur ju va 
yö ne ti ci ler de göz den ka çı rıl ma ma lı dır. 
Ba ba Bush dö ne min de ve Kör fez Sa va şı 
sı ra sın da ABD Ge nel kur may Baş ka nı 
Co lin Po well’dır. Oğul Bush dö ne mi nin 
ilk Dı şiş le ri Ba ka nı dır ay nı za man da. 
Co lin Po well’ın is ti fa sın dan son ra ye ri-
ne ge len Con de lee za  Ri ce da dün ya-
nın ta nı dı ğı bir bur ju va si yah yö ne ti-
ci dir. ABD si ya sal sis te mi bur ju va zi nin 
si yah la rıy la hal kın si yah la rı nı çok net 
ve et kin bi çim de ayır mak ta dır. Ame ri-
kan si ya sal ta ri hi bo yun ca Tem sil ci ler 
Mec li si’ne 118 si yah mil let ve ki li se çi le-
bil miş tir. Se na to’ya se çi len si yah sa yı-
sı ise sa de ce 5’tir. ABD si ya sal sis te mi 
bur ju va ve seç kin ol ma yan si yah la ra 
ka pa lı dır. Af ro-Ame ri ka lı si yah la rın ilk 
baş kan aday lı ğı gi ri şi mi 1960’da ol-
du. Ba ğım sız Af ro-Ame ri kan Par ti’den 
Clen non Was hing ton King Jr. baş kan-
lık ya rı şı na ka tıl dı; bu ya rış ta 7. ol du. 
1964’te Sos ya list ‹ş çi Par ti si’nden yi ne 
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bir si yah Clif ton De Ber ni e baş kan ada-
yı ol du. 70 mil yon luk seç men den sa de-
ce 32 bin oy ala bil di. 1968’de New York 
eya le tin de Shir ley Chris holm ad lı si yah 
ka dın si ya set çi ilk kez kon gre ye se çil di. 
Chirs holm De mok rat Par ti’den ön se-
çi me ka tı lan ilk si ya set çi ol du. Se çim-
de 152 de le ge nin oyu nu al dı. %5 gi bi 
bir des te ğe ulaş tı. 1984’te Ra hip Jes se 
Jack son De mok rat Par ti ön se çim le ri ne 
ka tıl dı. % 21 oy alan Jack son, ulu sal 
ku rul tay de le ge le ri nin an cak % 8’inin 
oyu nu ala bil di. Jes se Jack son’un ba-
şa ra ma dı ğı nı Ba rack Oba ma ba şar dı.

Oba ma’nın baş kan se çil me si ni kav-
ra mak için ön ce Oba ma’nın öy kü sü ne 
ve öz gün lü ğü ne bak mak ge re kir. Oba-
ma kim dir? Ger çek bir si yah halk kah-
ra ma nı mı? Si yah hal kın tem sil ci si mi? 
Han gi sı nı fı, ki mi, ne yi tem sil edi yor?

Ame ri kan seç me ni Oba ma’yı san dık-
ta seç me den ön ce, Ame ri kan bur ju va-
zi si onu seç miş tir. O se çil miş bir adam-
dır. Bur ju va sis te min sı nıf sal-si ya sal 
kal bu run dan elen miş ve kal bu rüs tü 
kal mış bir fi gür dür. Oba ma, Ame ri kan 
bur ju va zi si nin hal ka sun du ğu bir si ya-
si li der ve ki şi lik tir. Ve halk ken di si ne 
su nu lan bu ‘se çil miş adam’a onay ver-
miş, se çil mi şi seç miş tir. Oba ma hal kın 
kar şı sı na hal kın tem sil ci si ola rak de ğil, 
bur ju va zi nin bir tem sil ci si ola rak çık-
mış tır.

Oba ma, ABD seç kin ler oli gar şi si-
nin safl a rı na ka tıl ma yı ba şar mış ka ra 
ten li bir si ya set çi dir. O en iyi Ame ri-
ka okul la rın da eği tim gör müş, ke li me-
nin ger çek an la mıy la ‘Ame ri kan rü ya-
sı’nı ger çek leş tir miş bi ri dir. ABD’nin 
en pres tij li üni ver si te le rin den bi rin de 
aka de mis yen lik kol tu ğu el de et miş, iyi 
bir hu kuk şir ke tin de iş sa hi bi ol muş 
ve ar dın dan si ya sal mev ki-ka ri yer için 
yo la ko yul muş tur. Se na tör lük he de fi-
ne ulaş mış tır. Oba ma bur ju va si ya set 

sı nı fı safl a rı na da hil olur ken rüş tü nü 
faz la sıy la is pat la mış ve “yırt mış” bi ri-
dir.

Öte yan dan, hem sı nıf sal hem de 
kül tü rel-kim lik sel ola rak sis te me emil-
miş ve dö nüş tü rül müş bir dev şir me-
dir. Ger çek an lam da bir si yah de ğil dir. 
Bir me lez dir. Si ya sal an lam da me lez lik 
Ame ri kan kim li ği nin si ya sal ka rak te-
rin de po zi tif bir öge ola rak ka bul edi lir. 
Me lez leş me, dil, din, ırk vb. kim lik le rin 
bü yük Ame ri kan li be ral de ğer le ri, si-
ya sal kim li ği ve ege men-ku ru cu WASP 
(Be yaz-Ame ri ka lı-Ang lo sak son-Pro tes-
tan) ide olo ji siy le ek lem len me si ni ifa de 
eder. ABD si ya sal sis te mi ve ku ru cu 
ide olo ji si me lez leş tir me yi he defl er. ABD 
ku ru cu ide olo ji si ne ek lem le nen, Hun-
ting ton’un de yi şiy le “er gi me po ta sı”nda 
eri yen her kim lik ve ki şi lik, or ta ya çı-
kan me lez lik mak bul dür. ABD muk-
te dir le ri ve seç kin le ri, bu tip me lez li ği 
ca nı gö nül den is ter. Zi ra bu bir çe şit 
asi mi las yon dur ve po li tik ulus ya rat ma 
pro je si nin he de fi dir. Me lez lik kim lik le-
rin aşıl ma sı nı ve Ame ri kan po li tik ulus 
kim li ği ne (WASP de ğer le riy le sen tez le-
ne rek) ek lem len me yi vur gu lar. Oba ma 
tam da bu nu ba şar mış tır. 

‘Umu dun Cü re ti’ ad lı ki ta bın da 
Oba ma, Ame ri kan sis te mi nin ada mı 
ol ma yı ve Ame ri kan kim li ği ni iç sel leş-
tir me yi çar pı cı bir bi çim de ifa de et mek-
te dir. “Irk la rın kay naş ma sı nok ta sı, 
Ha wai i’de si yah bir ada mın ve be yaz 
bir ka dı nın oğ lu ola rak doğ muş, ya-
rı En do nez ya lı bir kız kar de şi, Çin li bir 
üvey kar de şi ve ye ğe ni olan, Mar ga-
ret Thatc her’a da (Ame ri ka lı stand-up 
ko med ye ni) Ber ni e Mac’e de ben ze yen 
ak ra ba la ra sa hip olan, ai le si nin No el 
bu luş ma la rı, gö rü nüm iti ba rı ile BM 
Ge nel Ku ru lu top lan tı la rı nı an dı ran bi-
ri ola rak, ai di ye ti mi ırk te me lin de sı nır-
la mak ya da ken di mi ait ol du ğum sı-
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nıfl a an lam lan dır mak gi bi bir se çe ne ğe 
hiç sa hip ol ma dım.”

Oba ma ne Mar tin Lut her King, ne 
Mal com X, ne Jes se Jack son ve ne de 
Kun ta-Kin te’nin to ru nu ger çek si yah 
bir adam dır. O hep si ne kar şı baş ka bir 
şey dir: Me lez dir. Ve me lez ola rak as lın-
da hep si nin üs tün de ve hep si ni tem sil 
et me çağ rı şım la rı nı ya yan bir kim lik tir. 
Bur ju va Ame ri kan kim li ği dir bu. Oba-
ma’da sim ge le nen me lez lik fi gü rü tüm 
kim lik le rin ke siş me si nin ve kay naş ma-
sı nı tem sil et mek te dir. Ame ri ka ve dün-
ya yı ke sen bir kim lik tir. Müs lü man lar 
onun Müs lü man ba ba sıy la, Hü se yin is-
miy le bir ir ti bat ve ya kın laş ma ku ra bi-
lir. Af ro-Ame ri ka lı lar (si yah lar) ana va-
tan la rı ve ırk la rı üze rin den bir ai di yet 
bu la bi lir. Be yaz ve Hris ti yan lar an ne-
si ve Oba ma’nın Hris ti yan olu şu üze-
rin den kim lik ve ai di yet ba ğı ku ra bi lir. 
Ame ri ka’nın ve dün ya nın ge ri ka lan 
kim lik le ri de onun “nötr-me lez kim li-
ği” üze rin den em pa ti ve sem pa ti iliş ki-
si ku ra bi lir. Do la yı sıy la bu post mo dern 
ve koz mo po lit kim li ğin ABD’nin ‘kü re-
sel ka muo yu dip lo ma si si’ si ya se ti ba kı-
mın dan çok kul la nış lı ola ca ğı ke sin dir. 
Ame ri ka’ya ve dün ya ya mev cut si ya sal 
kon jonk tü re mü kem mel uyan ve hi tap 
eden bir si ya set çi ka rak te ri/por tre si 
seç ti ği vur gu lan ma lı dır. Ve bu nun bir 
te sa düf ol ma dı ğı nın al tı çi zil me li dir.

Ame ri kan te kel le ri nin
çıkarıkadar‘değişim’
Oba ma, se çim le ri ‘de ği şim’ slo ga nı-

nı kul la na rak ve de ği şim va at ede rek 
ka zan dı. De ği şim slo ga nı ay nı za man-
da se çim le ri ana liz et me nin ve kav ra-
ma nın anah tar kav ra mı dır. De ği şim 
der ken bu ra da iki de ği şim fa yı nın ve 
tab lo su nun ke siş me sin den söz et mek 
ge re kir. Bi rin ci si, ABD ege men sı nıfl a-
rı nın içe ri de ih ti yaç duy du ğu de ği şim-
dir. Ve ikin ci si Ame ri kan hal kı nın de ği-

şim is te ği dir. Ege men sı nıfl ar la emek çi 
sı nıfl a rı or tak bir slo gan da bu luş tu ran 
ise, hiç kuş ku suz Ame ri kan sis te mi-
nin kri zi ve bu nun kö tü so nuç la rı, ağır 
fa tu ra la rı dır. Ta rih te de hep böy le ol-
muş tur. Kriz, çö küş ve tı kan ma la rın 
ol du ğu ko şul lar da de ği şim slo gan la rı 
ve çağ rı la rı arş-ı ala’ya yük se lir. De ği-
şim kö tü du ru mun, kri zin aşıl ma sı nın 
adı ve ça re si ola rak çağ rı lır. 

Oba ma ABD’nin kri zi ne, dün ya ka-
pi ta liz mi nin bu na lı mı na, çö ken, ge ri-
le yen, kö tü le yen ko şul la ra kar şı Ame-
ri ka’nın bir ce vap ara yı şı nı tem sil 
et mek te dir. Oba ma ABD’nin hem içe ri-
de ve hem de dı şa rı da (em per yal) duy-
du ğu de ği şim ih ti ya cı nın bir ürü nü dür. 

ABD, adım adım yak la şan dün ya 
ka pi ta liz mi nin bü yük bu na lı mı nı ön-
le mek ve çöz mek için em per ya list iş-
gal sa vaş la rı da hil her po li ti ka ya baş-
vur du. Em per ya list kü re sel leş me nin 
önü nü aç mak, dün ya ka pi ta liz mi nin 
ge nel bu na lı mı nı ön le mek için ül ke le-
ri iş gal et ti. Sa vaş eko no mi si ni vs. her 
şe yi dev re ye sok tu. Yık tı ama ken di si 
de “yı kıl dı”, ge ri le di. Kriz den ka ça ma dı, 
kur tu la ma dı. Ne em per ya list bü yü me 
ve dün ya im pa ra tor lu ğu prog ra mın da 
bir ba şa rı sağ la ya bil di ne Ame ri ka’nın 
ko nu mu nun ge ri le me si ni ve eko no mik 
kri ze yu var lan ma sı nı ön le ye bil di. 2008 
baş kan lık se çim le ri ne ge lin di ğin de 
ABD em per yal po li ti ka da bir ba şa rı sız-
lık, tı kan ma ve iler le ye me me ve ulu sal 
prog ram da eko no mik kriz ve ge ri le mey-
le baş ba şay dı.

Oğul Bush or ta lı ğı (ve Or ta do ğu’yu) 
kı rıp da ğıt tı. ‹çe ri de ve dı şa rı da de-
yim ye rin dey se ‘en kaz lar yı ğı nı’ ya rat-
tı. 2008 baş kan lık se çi mi aday la rı bu 
mev cut en kaz ve ge ri le me tab lo su nu 
to par la ma, Ame ri ka’yı dü ze çı kar ma 
ve yo lun da yü rüt me id dia sı üze rin de 
ya rış tı. De ği şim slo ga nı ABD’nin iç/
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ulu sal ve dış/em per yal prog ram la rın-
da du ru mu de ğiş tir me yi, iyi leş tir me-
yi, ta mir et me yi içe ri yor du. Oba ma’nın 
de ği şim prog ra mı nın iki ana baş lı ğı 
bu lu nu yor du. Dün ya da ABD’nin he ge-
mo nik ima jı nı dü zelt mek, em per yal po-
li ti ka nın de vam lı lı ğı nı sağ la mak; Ame-
ri ka’da ise eko no mik kri ze ça re bul mak, 
ABD’yi dü ze çı kar mak. ABD baş kan lık 
se çim le ri bu iki ana baş lık üze rin den 
şe kil len di ler. Dış po li ti ka-gü ven lik ve 
eko no mik kriz Ame ri ka lı seç men le-
rin gün dem le ri ni be lir le di. Oba ma bu 
iki ko nu da mev cut yö ne ti min (Bush 
hü kü me ti) po li ti ka la rın dan fark lı bir 
prog ra ma tik si ya set iz le ye ce ği ni ilan 
et ti. Dış po li ti ka da imaj dü zelt me/ta-
mir et me ve di ya log esas lı “çok yön lü 
dış po li ti ka” iz le ye ce ği ni va at et ti. Sim-
ge sel de ğe ri yük sek Gu an ta na mo’nın 
ka pa tı la ca ğı nı ilan et ti. ‹ran’la di ya log-
dan söz et ti vb.

Fa kat asıl de ği şim vur gu su nu Ame-
ri ka’nın içi ne, eko no mik kriz ko nu su na 
yap tı. ABD’de mort ga ge kri ziy le baş la-
yan fi nan sal kriz le de vam eden sü reç-
te, Ame ri kan or ta sı nıfl a rı nın be li kı rıl-
dı, sı nıf sal mev zi le ri çök tü, ka za nım la rı 
git ti. Emek çi sı nıfl a rın du ru mu da ha da 
kö tü leş ti. Yok sul lar en kö tü ve in san lık 
dı şı ya şam ko şul la rı na da ha faz la gö-
mül dü. Bu ‘Ame ri kan Rü ya sı’nın çö kü-
şüy dü. Özel lik le or ta sı nıfl a rın li be ral 
kon for mist ve ra hat ko şul lar için de ya-
şa yıp tat lı Ame ri kan rü ya sı nın key fi ni 
çı kar dı ğı sis tem sa pır sa pır dö kül dü. 
Mort ga ge kri zi or ta sı nıfl a rın renk li rü-
ya la rı nı süs le yen baş lı ca gü zel lik ler den 
bi ri ola rak yer tu tan “Ame ri kan evi”nin 
elin den git me si ne ne den ol du. Gü zel 
bir rü ya dan kö tü bir ka bu sa uya nan 
Ame ri kan hal kı nın ye ni den ‘Ame ri kan 
rü ya sı’ ta lep et me si, kö tü du ru mun 
de ği şi mi ni is te me si ka dar do ğal bir şey 
ola maz dı. Cen giz Can dar’ın de yi şiy le 

Ame ri ka lı la rın ‘rü ya dan ke sil me me si’ 
ge re ki yor du. ‹ş te Oba ma’nın de ği şim 
slo ga nı tam da bu Ame ri kan rü ya sı nı 
ye ni den can lı kıl mak, Ame ri ka lı la rın 
rü ya dan ke sil me me si ni ve en önem li si 
baş ka bir dün ya dü şü ne mey let me me-
si ni, va az edi yor du. 

El bet te Ame ri ka lı la rın Ame ri kan rü-
ya sı na ta lim et me si ni sağ la mak ve de-
ği şi mi inan dı rı cı kıl mak için ‘ağ za bir 
par mak bal’ çal mak ge re ki yor du. Eği-
tim, sağ lık, ver gi ve as ga ri üc ret ko nu-
la rın da iyi leş ti ri ci va at ler de bu lu nan 
Oba ma, Den ver’da ki De mok rat Par ti 
Se çim Ku rul ta yı’nda ki ko nuş ma sın da 
bu nu na sıl ya pa ca ğı na da işa ret edi-
yor du: “Dev let el bet te ki bü tün so run-
la rı mı za çö züm bu la maz, an cak bi zim 
gü cü mü zün yet me di ği şey le ri yap ma sı 
ge re kir. Bi zi za rar gör mek ten ko ru ma-
lı, her ço cu ğa düz gün bir eği tim sağ-
la ma lı; iç ti ği miz su yun te miz ol ma sı nı 
ve oyun cak la rı mı zın gü ven li ol ma sı nı 
gö zet me li; ye ni okul lar ve ye ni yol lar 
için, bi lim ve tek no lo ji için ya tı rım yap-
ma lı dır.” Dev le tin sos yal yü küm lü lük-
le ri ne vur gu ya pan Oba ma, bu ne den le 
ra ki bi McCa in ta ra fın dan sos ya list lik le 
it ham edil di. Te kel le rin pa ra sıy la se çi-
len Oba ma te kel le rin kri zi ni çöz me de 
yi ne dev le ti dev re ye sok ma yı ön gö rü-
yor du. Hem te kel le rin kri zi ni çöz mek, 
hem de eko no mik kri zin asıl yü kü nü 
çe ken Ame ri kan hal kı nın des te ği ni ka-
zan mak için dev le tin dü zen le yi ci ro lü-
nü vur gu lu yor du. Ame ri kan hal kı nın 
des te ği ni ar ka la mak ba kı mın dan ba zı 
sı nır lı dev let çi-halk çı po li ti ka la rın sö-
zü nü ve ri yor du. As ga ri üc re tin yük-
sel til me si, iş çi le rin sen di ka lar da ra-
hat ör güt len me si, eği tim ola nak la rın 
ge niş le til me si, sağ lı ğın iyi leş ti ril me si 
vb. va at ler ve plan lar Ame ri ka hal kı-
nın Oba ma’ya des te ği ni sağ la dı. Ay nı 
bi çim de da ha ba şın dan Irak sa va şı na 
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kar şı çık mış ol ma sı, Ame ri kan bir lik-
le ri nin Irak’tan çe kil me si için as ke ri 
ve dip lo ma tik plan sun ma sı, ‘bir çı kış 
yo lu gös ter me si’, se çi mi ka zan ma sı nın 
di ğer pa ra met re si ol du.

Oba ma’yla Ame ri kan hal kı nın so la 
kay dı ğı ana liz le ri de bu bağ lam da ele 
alın ma lı dır. De mok rat Par ti için de ‘en 
sol’da du ran baş kan ada yı ol ma sı ve 
se çi mi ka zan ma sı önem li bir gös ter-
ge dir. Oba ma kri zin ağır so nuç la rı nı 
ya şa yan Ame ri kan hal kı nın hoş nut-
suz lu ğu nu ve bek len ti si ni si ya sal ran-
ta tah vil et me yi ba şar dı. Du ru mu dü-
zelt me, iyi leş tir me, Ame ri kan rü ya sı nı 
can lı tut ma mer kez li po li ti ka, ‘de ği şim 
sol cu lu ğu na’ ya ra dı. Ame ri ka’nın Oba-
ma’yla so la ka yı şı, dü zen sol cu lu ğu 
ka rak te rin de ve ge le nek sel De mok rat 
Par ti sol cu lu ğu nun uf kuy la sı nır lı dır. 
Bu an lam da ger çek bir so la ka yış tan 
söz edi le mez. An cak kriz, hoş nut suz-
luk, ezi len sı nıf ve kat man lar da alt tan 
al ta kay na ma sür mek te dir. Kriz ve yı-
kım ko şul la rın da baş ka ve ger çek sol 
se çe nek le re doğ ru ka yı şın ola ca ğı açık-
tır ve ön gö rül me li dir.

Oba ma, ABD em per ya liz mi nin baş-
ka nı ve dün ya ka pi ta liz mi nin ada mı-
dır. ABD’nin ve dün ya ka pi ta liz mi nin 
iç içe ge çen ve gi de rek bü yü yen kri zi 
ko şul la rın da, sı nı fı nın ada mı ola rak 
ulus la ra ra sı ser ma ye nin po li ti ka la rı nı 
uy gu la ya cak tır. Oba ma’ya baş ka ke ra-
met ler ve iyi lik ler at fet mek bü yük ya nıl-
gı ve yan lış ola cak tır. Oba ma, dün ya yı 
kur ta ra cak adam de ğil dir. Ola ğa nüs-
tü güç le ri ve mu ci ze le ri yok tur. Onun 
kuv ve ti, ke ra me ti, ABD em per ya liz mi-
nin kud re ti ve prog ra mıy la mah dut tur. 
44. baş kan Oba ma da oluş tu ra ca ğı 
prog ram/dok trin ve ekip le di ğer ABD 
baş kan la rı nın yap tı ğı gi bi ABD em per-
ya liz mi ni yö ne te cek tir. ABD ta ri hin de 
De mok rat baş kan la rın ge le nek sel çiz-

gi sin den yü rü ye cek tir. Em per ya list po-
li ti ka da dip lo ma si ve sa va şı, sert ve yu-
mu şak gü cü bir lik te kul la na cak tır.  

Oba ma’nın “uz laş ma”, “çok ta rafl ı 
dış po li ti ka” söy lem le ri nin ge ri pla nın-
da, 21. yüz yı lın bü yük em per ya list re-
ka be ti nin iki ta ra fı nın ABD ve Rus ya 
ola ca ğı nın çö züm len me si dur mak ta dır. 
Oba ma, ABD Dış Po li ti ka sı nın Rus-
ya’yla em per ya list re ka be te gö re ko-
num lan dı rıl ma sı, ay nı an la ma gel mek 
üze re Av ru pa lı ‘müt te fik ler le” iliş ki le rin 
dü zel til me si, ça tış ma nın ye ri ne iş bir li-
ği nin öne çı ka rıl ma sı de mek tir. 

Oba ma’nın G-20 Zir ve sin de gö rül dü-
ğü üze re, dün ya eko no mik kri zi ne bir 
çö zü mü, ça re si, re çe te si yok tur. ABD 
eko no mi si ağır ya ra lı dır ve ABD’nin 
dün ya eko no mi si nin kriz den çı kı şı nı 
ör güt le ye cek gü cü yok tur. Oba ma bu 
ko şul lar da di ğer em per ya list ül ke ler le 
or tak bir ira de ge liş tir me ça ba sı nı gös-
ter mek te dir. 

Oba ma kaç ke re “ba rış” der se de sin, 
“ba rış çı” de ğil dir. Em per ya list sa vaş 
si ya se ti ni ye ni den di zayn et mek te dir. 
Oba ma, se çil di ği ama gö re ve baş la ma-
dı ğı dö nem de ya şa nan Gaz ze kat li amın-
da ‹s ra il Si yo niz mi ni sus kun lu ğuy la 
ce sa ret len dir miş tir. Se çim kam pan ya-
sı dö ne min de ver di ği “Ku düs’ün ‹s ra-
il’in ebe di ve bö lün mez baş ken ti ola rak 
kal ma sı için ça lı şa ca ğı” sö zü ha la ha-
tır lar da dır. Oba ma’nın em riy le Pa kis-
tan’ın bom ba lan ma sı ve 14 si vi lin kat-
le dil me si onun ilk ic ra at la rın dan dır. 
Oba ma, Irak’tan as ker le ri nin bir kıs-
mı nı çek me yi, ama bir kıs mı nı da ka lı-
cı laş tır ma yı ön gö ren bir pla nı “Irak’tan 
çe ki liş pla nı” ola rak açık la mış tır. Ay nı 
Oba ma, Af ga nis tan’da ki NA TO iş ga li ni 
de rin leş tir me yi ve iş gal ci as ker sa yı sı-
nı ar tır ma yı he defl e mek te dir. Bu kap-
sam da as ker is te ne cek ül ke ler den bi ri-
si de Tür ki ye’dir.
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“Pa si fist” (!) Oba ma, 2. Dün ya Sa va-
şı’ndan bu ya na en bü yük “Sa vun ma” 
büt çe si ni Mec lis’e sun muş tur. Oba ma, 
533.7 mil yar do lar lık ana büt çe ve Irak 
ve Af ga nis tan’da ki as ke ri ope ras yon lar 
ve le va zım des te ği için 130 mil yar do-
lar lık ila ve tah si sat la top lam 663.7 mil-
yar do lar lık sa vun ma büt çe si ta sa rı sı-
nı onay için Kon gre’ye gön der di. Ya ni 
Pen ta gon büt çe si ba kı mın dan Oba ma, 
Bush’u geç miş tir. Oba ma’nın is te di ği 
Pen ta gon büt çe si, Tür ki ye’nin mil li ha-
sı la sın dan da ha bü yük tür. 

Ame ri kan mi li ta riz mi nin Oba ma’yla 
ini şe ge çe ce ği ni sa nan la ra her hal de 
bu en açık ya nı tı oluş tu rur. Ame ri kan 
em per ya liz mi, Oba ma’yla ye ni yüz yı lın 
em per ya list re ka be ti ne gö re ko num-
lan mak ta, mi li ta rist ha zır lı ğı kap sam lı 
bi çim de yü rüt mek te dir, yü rü te cek tir. 
Oba ma’nın “di ya log”cu si ya set tar zı, 
bu re ka bet te Ame ri kan em per ya liz mi-
nin it ti fak la rı nı güç len dir me, yıp ra nan 
iliş ki le ri ni onar ma ara yı şı dır. 
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İsrail kurulduğu günden bu yana 
kadim Filistin halkının çektiği acılar 
hiç değişmedi. Emperyalistlerin ve iş-
birlikçilerinin takındığı ikiyüzlü tutum 
da öyle. İsrail, dünyanın gözleri önünde 
insanlığı kurşuna dizerken, ABD hep 
İsrail’i destekledi, Avrupa Birliği kof 
ateşkes çağrıları yaptı, işbirlikçiler ise 
yaygara kopardı, ama kalıcı ya da ge-
çici hiçbir yaptırım uygulanmadı. Tam 
bir insansızlık hali... Ağır çekim soy-
kırıma sadece dünya işçi sınıfı ve ezi-
lenleri ses çıkarttı. İnsanlık onurunun 
ayaklar altına alınmasına izin vermedi.

(Yazının devamı için Teoride Doğrul-
tu’nun 35. sayısına bakınız)

Büyük Felaket 61. yılında sürüyor
Gazze katliamı da bu tabloyu değiş-

tirmedi. İsrail, Nakba’nın (Büyük Fela-
ket) 60. yılını, Filistin’i kana boğarak 
tamamladı. İsrail savaş uçakları, yılın 
son günlerinden başlayarak, Gazze 

Açık Hava Hapishanesi’ne gökten ölüm 
‘döktü.’ Yasaklı beyaz fosfor bombası, 
dumanlarla kaplı Gazze göğü üzerinde 
bir salkım gibi açılıp düştüğü okul ve 
hastanelerde cehennem ateşleri tutuş-
turdu, binlerce Filistinliyi diri diri yak-
tı. Katliam, yeni yılda kara saldırısıy-
la sürdü. Siyonist saldırganlık, Büyük 
Felaket’in 61. yılında, Gazze’de yeni bir 
Sabra ve Şatilla katliamına imza attı.

Hanuka (Işıklar) Bayramı’nın son 
gününde başlatılan ve bayramdan 
esinlenerek ‘Dökme Kurşun’ ırkçılık 
kılıfı giydirilen katliam, 22 gün sürdü. 
Emperyalistler ve siyonistler, direni-
şi kıramayınca,  katlettikleri çocukla-
rın cesetlerine basa basa bir kez daha 
sahneye çıktı, insanlık enkazın üstü-
ne ‘barış’ masası kurdu. Zira İsrail, 18 
Ocak’ta tek taraflı ateşkes ilan ettiğin-
de, ardında bin 400 ölü, 5 bin 300’den 
fazla yaralı bırakmıştı. Ölenlerin 450’ye 

Nakba’dan Gazze’ye 
Umuda ‘’Kurşun’ işlemez
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yakını çocuk ve kadındı. Bombardı-
manlarda 5 bin ev yerle bir edilmiş, 20 
bin ev maddi hasar görmüştü. 400 bin 
kişi susuz, kentin üçte ikisi elektriksiz-
di. Gazze, tam bir hayalet kenti andırı-
yordu. İsrail tanklarının çekildiği böl-
gelerde, enkaz altından hala cesetler 
çıkarılıyordu.

60. yılı, Gazze katliamı ile tamam-
lanan Büyük Felaket, şimdi Gazze’de 
ateşkes adıyla sürdürülüyor. Gazze 
şimdi aç, susuz. Gazze şimdi evsiz, 
barksız... Ama umutlar dimdik ayak-
ta! Çünkü siyonist İsrail devleti, Gazze 
direnişine ve dünya halklarının vicda-
nın ayaklanmasına çarptı; tek taraflı 
ateşkes ilan etmek, işgale son vermek 
zorunda kaldı. Gazze, taş oldu, Gazze, 
ev yapımı roketler oldu, kanaya kanaya 
siyonist işgale ve vahşete direndi. Dire-
niş, dünya çapında bir dayanışma ha-
reketi tetikledi. ‘Şer ekseni’nin iradesi 
kırılmak bir yana, daha güçlendi. Gaz-
ze işgali ve katliamı, Irak işgali ve katli-
amı gibi ‘şer ekseni’ni dünyasallaştırdı.

Bir ‘kurşun’la birkaç 
kuş vurma hevesi
Siyonistlerin katliam için bahanesi 

hazırdı: “Dökme Kurşun Operasyonu, 
İsrail’in varlığını tehdit eden roket sal-
dırılarını durdurmaya yönelik bir sa-
vunma hareketi.” Amaç; “Silah girişi-
nin sağlandığı Mısır bağlantılı tünelleri 
ortadan kaldırmak.” 

Oysa, ateşkesin bozulduğu 2004 yı-
lında Gazze’den siyonist yerleşim böl-
gelerine topu topu 281 roket atılmıştı. 
2005 yılında bu sayı 179’a düşmüş, 
ateşkesin son bulduğu Eylül 2005’ten 
Ocak 2006’ya kadar ise İsrail’e sadece 
40 roket isabet etmişti.[1] 2008 başın-
da da, Hamas ve İsrail arasında Mı-
sır’ın da yardımıyla yeni bir ‘ateşkes’ 
sağlanmış, füzeler büyük ölçüde sus-

muş, ama İsrail’in Gazze’ye uyguladığı 
abluka yine son bulmamış, İsrail sık 
sık Gazze’ye girmeyi sürdürmüştü.

Komik görünüyor değil mi? Büyük 
çoğunluğu ev yapımı, yani, düşük 
menzili ve tesir gücü düşük yüzlerce 
roketle sınırlı direniş, ABD emperya-
lizminin bölge jandarması nükleer güç 
İsrail’in varlığını tehdit ediyor! Roketle-
re döneceğiz, ama önce saldırının gay-
ri resmi nedenlerine de bakılım: İlki, 
2006 Lübnan Savaşı’nda Hizbullah’a 
yenilen İsrail ordusunun prestijini 
onarmak. İkincisi, İsrail Şubat seçim-
leri. Yine, onu izleyecek Filistin seçim-
leri. Yani; bir taşla birkaç kuş vurmak. 
Kendi iktidarlarını sağlamlaştırırken, 
Gazze Şeridi’nde direnişi zayıflatmak 
ve direnişin en büyük politik temsilcisi 
Hamas’ı hükümetten düşürmek. Dola-
yısıyla, işbirlikçi Filistin burjuvazisinin 
has temsilcisi Mahmut Abbas’a görev 
süresi biterken bir can simidi atmak. 

Peki zamanlama? Nakba’nın 60. yı-
lının son günleri, suç dosyası zaten 
kabarık George W. Bush’a yeni bir suç 
eklemek ve Barack Obama’ya, emper-
yalizmin imaj tazeleme operasyonuna 
uygun bir ortam hazırlamak için biçil-
miş bir kaftan. Nasıl olsa 30 Ocak’ta 
yeni başkan görevi devralacak. Zaman-
lama aynı zamanda, 60 yıllık ağır çekim 
soykırım ve soysürümün sürekliliğini 
ifade eden bir ideolojik saldırı aracı. 

İsrail gibi tepeden tırnağa militarist 
bir devlette kahramanlık edebiyatı her 
daim oy yapar. Hatta, pekala şöyle bir 
denklem kurulabilir: Her bir ölü Filis-
tinli bin oy eder! Zaten, İsrail Savun-
ma Bakanı Ehud Barak’ın kişisel planı 
buydu. Ama, Ehud Barak 2000’de (2. 
intifada) yanılmıştı, 2008’de de yanıldı. 
Tıpkı, İsrail’in daha önce 2006’da Lüb-
nan Savaşı’nda yenilmesi gibi. Görüle-
ceği üzere, İsrail, durumu hala idrak 
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etmiş değil. Siyonizm, hala yeni 6 Gün 
Savaşları’nın hayalini kuruyor. 

Ehud Barak, Eylül 2000’de İsrail 
Başbakanı olarak katıldığı Camp David 
görüşmelerinden istediği sonucu ala-
mayınca, üstüne bir de sandıktan ka-
sap Ariel Sharon çıkınca, El Aksa Cami 
provokasyonunun devamında yeni 
canlanmaya başlayan İkinci İntifada’yı 
Apache helikopterleri ile bastıracağı-
nı düşünmüştü. Görüşmelerde Filis-
tin Lideri Yaser Arafat’ı ödün vermeye 
zorlayabileceğine ve böylece önündeki 
seçimden zaferle çıkabileceğine inan-
mıştı. Evdeki hesap çarşıya uymamış, 
tersi olmuştu, intifadanın gücü artmış-
tı. Ehud Barak ve İşçi Partisi, İsrail si-
yasetinde kaybolup gitmişti. 

Şimdi, şubat seçimleri de bu duru-
mu değiştiremedi. Ehud Barak, Gaz-
ze’de ‘kurşun dökse’ de, partisi, İsrail 
siyasetinde dördüncülüğe kadar gerile-
di.

Umutsuzluk Dökme Operasyonu
İsrail’in seçim hesapları yaptığına 

şüphe yok. Kadima’nın çiçeği burnun-
daki MOSSAD ajanı lideri Tzipi Liv-
ni’nin en önemli seçim vaadi ve yatırı-
mı idi Gazze Katliamı. İşçi Partisi Lideri 
Ehud Barak için de öyle. İsrail’in, or-
dusunun prestijini düzeltmek hevesin-
de olduğu da aşikardı. Gazze’den gelen 
roket saldırılarının seçime giden bir İs-
rail hükümeti için iç baskı yarattığı da 
sır değildi. Ancak, Gazze’de olup biten-
leri sadece bunlarla açıklamak bir ya-
nılgı olacaktır. Zira, İsrailli siyasetçiler 
ve generaller aylardır, belki de yıllardır 
bu saldırıya hazırlanıyordu.

Kurşun Dökme katliamı, anlık bir 
operasyon kararı değildi. Operasyon, 
başlangıç zamanı da dahil olmak üzere 
her şey, tüm boyutlarıyla planlanmıştı. 
Hedef, 2. İntifada’nın yeşerttiği savaş 
azmi ve özgürlük umuduydu. Temel 

amaç, direnişi, sadece fiziksel olarak 
değil manevi olarak da, sadece örgüt-
sel olarak değil ideolojik olarak da ez-
mek, teslim almaktı. Roketler bu yüz-
den önemliydi. Çünkü semboldüler. 
Yeni koşullar altında süren Filistin di-
renişinin, yani İkinci İntifada’nın feda 
eylemcileriyle birlikte sembolleriydiler. 
Hatırlanacaktır, Birinci İntifada’nın 
sembolü taş ve taş generallerdi. Filis-
tinli çocuklar hala elde taş savaşıyor, 
ama intifadaya rengini veren şey artık 
onlardan ziyade silahlı militanlar ve ev 
yapımı roketleri.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi söz-
cüsünün, ateşkesten bir gün önce 
Ma’an Haber Ajansı’na verdiği röpor-
tajda ifade ettiği gibi: 

“Füzeler, işgalciye karşı direnişimi-
zin hem pratik hem de sembolik bir 
göstergesi. Füzeler aynı zamanda, iş-
galcinin işgalci olduğu gerçeğini bir kez 
daha hatırlatıyor ve hangi katliamları 
düzenlerlerse düzenlesin, ne çeşit ab-
lukalar ve kuşatmalar dayatırlarsa da-
yatsınlar direnişe devam edeceğimizin, 
temel haklarımızı geri almak konusun-
da ısrarlı olacağımızın ve bizi yok etme-
lerine izin vermeyeceğimizin göstergesi. 
İşgalciye bir tek roket bile fırlatabili-
yorsak, bu; halkımızın, direnişimizin 
ve mücadelemizin yaşadığı anlamına 
gelir. Onlar bu nedenle füzeleri hedef 
alıyorlar. Füzeler işgalciyi güvensizliğe 
sürüklüyor, çünkü her bir roket bizim 
işgali, saldırıları ve halkımıza yönelik 
devam etmekte olan katliamları fiziksel 
ve sembolik olarak reddedişimizi tem-
sil ediyor. Her bir füze, haklarımızın 
tasfiye edilmesine ve reddedilmesine 
dayanan sözde ‘çözüm’ önerilerine izin 
vermeyeceğimizi bir kez daha gösteri-
yor.”[2]

İsrail, varlığı ile roketler arasında ide-
olojik bir ilişki kurup, ABD’nin 11 Ey-
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lül hezimetinden düğmeye bastığı ‘Şok 
ve Dehşet Operasyonları’nın izinden 
yürüdü. Siyonist devlet, aynen efendi-
si gibi direnişin yaydığı umutsuzluğa 
‘şok’ tedavisi ile aşmaya, yenilmezlik 
mitinde oluşan çatlakları ‘dehşet’le sı-
vamaya çalıştı. Sivil ölümler, bu şov ve 
dehşet operasyonun özel hedefleri idi. 
Okul ve hastanelerin vurulması, iddia-
larının aksine kaza değil tercihti. Amaç, 
‘kurşun’ değil ‘korku’ dökmekti. Fosfor 
bombası ile direniş umudu ve özgürlük 
hayalini yakıp kül etmekti. Köleleştir-
mekti. Yani, umutsuzluk içinde debe-
lenen korku imparatorluğuna Filistin-
lilerin mezar taşlarından yeni duvarlar 
örmekti. 

Saldırının bir diğer amacı, 60 yıllık 
ağır çekim soykırımının her anında ol-
duğu gibi Filistinlileri mültecileştirmek-
ti. Katliam, bu yüzden aynı zamanda 
bir soysürüm operasyonuydu. Hedef, 
1.5 milyon Gazzeliyi kaçırtmak, dün-
yanın dört bir yanına dağılmış 5 mil-
yonluk dev Filistinli mülteci ordusuna 
yenilerini katmaktı. Ya da bunun bir 
biçimi olarak, Gazzelileri Mısır manda-
sına razı etmekti. Sivil katliamın üçün-
cü nedeni ise, direnişi tecrit etmek, 
direnişçilerle halkı karşı karşıya getir-
mekti. Yani, direnişi içten fethetmekti. 
Bu, içten fetih operasyonunun ilk per-
desi, darbe girişimi ve El Fetih-Hamas 
çatışmasıydı. 

Gazze, Filistin’in kalbi ve vicdanı
Kurşun Dökme Operasyonu’nun 

odağında Hamas’ın ve Gazze’nin bu-
lunması doğaldı...

Çünkü Gazze, sadece Gazze değildi. 
Hala da öyle değil. Gazze, Filistin dire-
nişinin ve ulusal kurtuluş hareketinin 
kalbi ve vicdanı. Tıpkı, Varşova Get-
tosu Ayaklanması patlak verdiğinde, 
Avrupa’da anti-faşist mücadelenin bir 
süre kalbi ve vicdanı olması gibi. Na-

ziler, 19 Nisan 1943’te Varşova Get-
tosu’nda Yahudilere büyük bir saldırı 
düzenlemiş, ama komünistlerin önder-
liğinde hiç beklemedikleri bir direnişle 
karşılaşmışlardı. Direniş, Nazilerle bir-
likte işbirlikçi Yahudilere de yönelmiş, 
direnişçiler kanları ve ellerindeki çok 
sınırlı sayıdaki silahla bir kahramanlık 
destanı yazmışlardı. Varşova direnişi, 
Filistinlilere hep esin kaynağı olmuş-
tu. FKÖ, en parlak döneminde, Yahudi 
kahramanları selamlamış, Varşova’da-
ki anıtlara çiçek bırakmıştı. 

Kurşun Dökme Operasyonu’nun 
odağında, Hamas’ın ve Gazze’nin bu-
lunması doğaldı...

Çünkü Hamas, sadece Hamas de-
ğildir. Hamas, Filistin direnişinin kal-
binin attığı Gazze’nin en büyük siyasi 
otoritesi. Filistin direnişinin en güçlü 
siyasi ve askeri kuvveti olduğu kadar, 
İkinci İntifada’nın da lideri. Dolayısıy-
la, Nakba’nın 60. yılında Filistin dire-
nişini yenilgiye uğratmanın yolu, İkinci 
İntifada’nın direniş ruhunu yenilgiye 
uğratmaktı. İkinci İntifada’nın direniş 
ruhunu yenilgiye uğratmanın yolu ise, 
Gazze’yi yenilgiye uğratmaktı. Gazze’yi 
yenilgiye uğratmanın yolu ise, Hamas’ı 
yenilgiye uğratmak.... Tıpkı, Birinci 
İntifada’nın lideri FKÖ’nün (El Fetih, 
FHKC, FDKC) -FHKC ve FDKC anlaş-
mayı imzalamayı reddetse de- Oslo’da 
yenilmesi ile intifadanın sona ermesi 
gibi.  

Siyonist saldırganlığın hedefinde, 
2000’den sonra zaten hep İkinci İnti-
fada’nın yeşerttiği özgürlük umudu 
ve savaşma azmi vardı. Çünkü İkinci 
İntifada, tam kazandığını düşündüğü 
anda İsrail’i ‘şok’ ve ‘dehşet’e sürükle-
mişti. İntifada, Oslo Barış Anlaşması ve 
iktidarsız iktidar organı Filistin Özerk 
Yönetimi’nin sonunun ilanıydı. Bu kez 
İsrail umutsuzluğa kapılmıştı. Tanka 
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karşı taşın savaşında Filistin halkının 
bir kez daha cüreti kuşanmıştı. Öyle 
bir cüret ki bu, rüzgar eken fırtına biç-
me başlamıştı. Taşa roketler ve feda ey-
lemleri eşlik ediyordu. İsrail, artık sık 
sık kendi evinde vuruluyordu. Filistin 
halkı, barışçıl çözüm beklentilerinin 
tükendiği noktada, genç yaşlı, kadın 
erkek, 7’den 70’e savaş yorgunluğunu 
bir kenara atıp El Aksa’dan başlayarak 
Ortadoğu’da yeni isyan ateşleri yak-
mıştı. Ortadoğu’dan bir kez daha özel-
likle de tarihin sonunun ilan edildiği 
bir anda yeniden Kızılderili dumanları 
yükselmişti. 

2006 seçimleri, sokağın sandığa 
yansıması oldu sadece. İkinci İntifa-
da’nın önderi Hamas, Filistin Kurtu-
luş Örgütü’nün çürüyen, yozlaşan 
en büyük siyasi gücü El Fetih’e ağır 
bir siyasi yenilgi yaşattı. Oysa, se-
çimlerden Hamas’ın galip çıkmaması 
için her türlü kirli oyun oynanmıştı. 
Emperyalistler ve siyonistler, El-Fe-
tih’in ve Mahmut Abbas’ın zaferi için 
ellerinden geleni yapmışlardı. ABD, 
Hamas’ın seçimleri kazanması duru-
munda ülkeyi yönetmesine izin veril-
meyeceği açık tehdidini savurmuştu. 
Yeni bir cadı avı başlatılmıştı. El-Fe-
tih’in seçim kampanyası için emper-
yalist fonların ağzı sonuna kadar açıl-
mıştı. Dahası, 2005 yazında yapılması 
planlanan seçimler, işbirlikçi Filistin 
Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Ab-
bas’a, Gazze’de belli bir üstünlük sağ-
laması için zaman tanınması amacıyla 
Ocak 2006’ya ertelenmişti. Mısır istih-
baratı, işbirlikçi ve teslimiyetçi Filis-
tin burjuvazisinin rüşvet ve yolsuzluk 
sabıkalı temsilcilerini kollamayı amaç 
edinen ertelemeyi şöyle itiraf ediyor-
du: “Kamuoyu o vakit Hamas’a karşı 
yönetimi destekleyecek.”

Batı Şeria’da darbeyle, Gazze’de 
işgalle

Ancak siyonistlerin ve işbirlikçileri-
nin hevesleri bir kez daha kursakla-
rında kaldı. Mazlum Filistin halkı, bu 
uluslararası tertibe ve kirli oyunlara 
rağmen direnişe ve değişime oy verdi. 
Bu yüzden kolektif bir cezalandırma-
ya tabi tutuldu. Önce ambargo uygu-
lamaya sokuldu. Özellikle Gazze, açık 
hava hapishanesine dönüştürüldü. 
Gazzeliler açlık, susuzluk, elektriksiz-
likle terbiye edilmek istendi. Ambargo-
ya suikastlar eşlik etti. Sonra, Anna-
polis Zirvesi tertiplendi. Annapolis’i iç 
çatışma ve darbe tezgahı izledi. Gazze 
saldırısı ve işgali, işte bu teslim alma 
harekatının en son halkası idi. Hedef 
çok netti, Hamas’ı ehlileştirmek, Oslo 
teslimiyet çizgisine getirmek ya da hü-
kümetten uzaklaştırmak. Filistin’de 
hüküm süren ikili iktidara son vererek, 
Batı Şeria’da darbeyle uygulamaya so-
kulan planı, Gazze’de işgal ve katliam-
la hayata geçirmek. İsrail’in, ABD’nin, 
AB’nin Hamas’a karşı kini, Hamas’ın 
dini kimliğinden kaynaklı değil, El Fe-
tih kukla hükümetinden farklı olarak 
teslimiyeti reddetmesi, Oslo Anlaşma-
larının kapitülasyonlarını kabul etme-
mesi, Gazze’nin bir direniş ocağı olma-
sının önüne geçmemesiydi. 

Siyonist emperyalist plan hazırdı:
“2006’dan bu yana, Ramallah’taki 

işbirlikçi Filistin Yönetimi kadar Arap 
rejimleri ve neoliberal Arap entelektü-
elleri de, onları Hamas ve Hizbullah’tan 
yalnız ve yalnız İsrail’in kurtarabilece-
ğini anlamış bulunuyorlar. Hamas ve 
Hizbullah’ın her ikisi de, bölgede İran’a 
ve tüm ilerici güçlere karşı oluşturula-
cak ABD ve İsrail ittifaklarının en bü-
yük tehdidi konumunda bulunmakta-
dır. Bunlar gizli ümitler de değil üstelik, 



TEORİDE doğrultu84

tartışmaları kamuoyuna da yansıtılan 
özel toplantılarda tartışılan stratejiler. 
Gazze’de bir buçuk milyon Filistinlinin 
soykırıma uğratılması üzerine Arap 
medyasında yürütülen tartışmalar ve 
İsrailli yetkililerin deklarasyonları çok 
az etki bırakmışa benziyor. İşbirlik-
çi Filistin Yönetimi, Arap rejimleri ve 
İsrail arasında neoliberal Arap ente-
lektüellerinin de desteği ile gerçek bir 
açık ittifak kurulmuş durumda ve bu 
ittifak, İsrail’in tüm Arap dünyasında 
demokratik olarak seçilmiş tek hükü-
met olan Hamas’ın yok edilmesinde 
taşeron olarak kullanılmasını öngörü-
yor.” [3]

Her olanak ve fırsat kullanıldı:
“Amerika ve İsrail, fırsatçı ve zayıf 

Arap liderlerin yardakçılığı olmadan 
bölgedeki hedeflerine ulaşamazdı. 
Gazze’de son 48 saate ait şok edici 
korkunç görüntüler, Filistin Başkanı 
Mahmut Abbas hariç, pek çok çevreyi 
harekete geçirmeye yeterdi. Hamas’ın 
2006’daki seçim zaferinden bu yana 
Abbas, Gazze’de kendi insanlarını hor 
görecek hiçbir fırsatı kaçırmadı. Ha-
mas’ın geçen yıl Rafah sınır duvarı-
nı yıkmasından, Gazzeliler’in tedarik 
bulmak ve İsrail kuşatmasından bir 
süreliğine kurtulmak için yakınlardaki 
Mısır kasabalarına akın etmelerinden 
sonra Abbas, bundan Sina’da ‘Filistin 
işgali’ olarak söz etmişti. İsrail’in Şe-
rit’teki ablukayı ağırlaştırmasına rağ-
men, Abbas, Hamas’la görüşmeyi ya 
reddetti ya da sürekli erteleyip kendi 
temsilcilerinin yaptığı görüşmeleri cid-
diye almadı. Özgür Gazze Hareketi’nin 
gemilerinin İsrail kuşatmasını aşmaya 
çalışmasından ‘saçma bir oyun’ diye 
bahsetti. İsrail’in Gazze’yi tekrar vur-
ması üzerine Abbas, yurt dışı gezile-
rine ara vermedi ve vahşetten ötürü 
Hamas’ı suçladı.” [4]

Yeni Ortadoğu’nun 
yolu Gazze’den geçiyor
Gazze katliamının kısa vadeli hedef-

leri bunlardı. Uzun vadeli hedefi ise 
şuydu: ‘Yeni Ortadoğu’. Hatırlanacak-
tır, ABD eski Dışişleri Bakanı Condo-
lezza Rice, İsrail Başbakanı Ehud Ol-
mert’le 25 Temmuz 2006’da Kudüs’te 
yaptığı dostane bir görüşmede, gazete-
cilere İsrail’in Lübnan saldırısının te-
melinde yatan politik amacı açıklarken 
şöyle konuşmuştu: “Mevcut durumları 
ele alırken, bunların bilincinde olmalı 
ve nasıl bir Ortadoğu inşa etmeye ça-
lıştığımıza dikkat etmeliyiz. Yeni bir 
Ortadoğu zamanı.” Olmert, Rice’yi ba-
şıyla onaylamıştı... 

Kuşkusuz, ‘Yeni Ortadoğu’nun bir 
yolu Lübnan’dan geçiyorsa, diğeri de 
Filistin’den, özel olarak da Gazze’den 
geçecekti. Emperyalistler, siyonistler 
artık Filistin sorununu öyle ya da böyle 
“çözmek” istiyorlardı. Şabra ve Şatilla 
kasabı İsrail eski Başbakanı Ariel Şa-
ron’un Gazze’den çekilmesinin en temel 
sebebi de buydu. Yani; Filistin sorunu-
nun, kukla bir devlet ya da Filistin’in 
Mısır ve Ürdün arasında paylaştırılma-
sı ile ‘çözülmesi.’ Yani aslında, Filistin 
direnişinin ‘çözülmesi’. Siyonist yetki-
lilerin son yıllarda sık sık iki devletli 
çözümden bahsetmelerinin altında ya-
tan sebep buydu. İlk planın tutma ihti-
maline karşılık, ikinci plan da hazırdı: 
Gazze Şeridi’nin Mısır’a, Batı Şeria’nın 
Ürdün’e bağlanması. Böylece, demog-
rafik yapının hızla Araplar lehine de-
ğişmesinin yarattığı “büyük tehdidin” 
önüne geçilmesi. Filistinli araştırmacı 
Ghassan Khatib, İsrail’in sadece Mısır 
sınırından yardımların geçiş izni ver-
diğine dikkat çekerek, şöyle diyordu: 
“Gazze’yi Mısır’ın sorumluluğuna bıra-
karak başka bir stratejik amacı gerçek-
leştiriyor.”
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Sonuçta, 18 Ocak, Kurşun Dökme 
Operasyonu’nun uzun vadeli amaçları 
bakımından da bir başarısızlık ilanıydı. 
Emperyalizm ve onun bölgemizdeki ale-
ti siyonizm yine başaramamıştı. Gazze 
katliamının külleri arasında yeni bir 
Ortadoğu’nun silüeti belirmiş, ama bu, 
emperyalizmin Yeni Ortadoğu’sunun 
silüeti değildi. Varşova Ayaklanması 
nasıl yeni bir Avrupa’nın müjdecisi ol-
duysa, Gazze de yeni bir Ortadoğu’nun 
habercisi olmuştu. Filistinli aydın 
Ramzy Baroud’un El Cezire’nin aske-
ri uzmanından aktardığı gibi; “Gaz-
ze’nin direnişi mucizevi bir şey değil. 
Dünyadaki milyonlarca Arap böyle 
düşünüyor. Temmuz-Ağustos 2006’da 
Lübnan’da tanımlanan Yeni Ortadoğu, 
Aralık-Ocak 2008-2009’da Filistin’de 
doğrulandı. Gazze’deki molozların ve 
küllerin içinden yeni terminolojisi olan 
yeni bir dil ve yeni bir kültür doğuyor. 
Araplar kendilerini yeniden tanımlayıp 
yenilgiyi ve yenilgiyi kabul ettikleri yıl-
ları aydınlatmaya istekliler. Gerçekten, 
bu yeni bir Ortadoğu.” [5]

Kazanan, direniş ve
 vicdan ayaklanması
Gazze’de kazanan, direniş ve dün-

ya halklarının vicdan ayaklanmasıdır. 
Kaybeden ise, İsrail siyonizmi ve başta 
ABD olmak üzere dünyanın tüm em-
peryalist efendileridir. 

Öncelikle, emperyalizmin imaj taze-
leme operasyonu önemli bir yara al-
mıştır. Amerikan rüyası yine, yeniden 
ezilen halkların kabusuna dönüşür-
ken, ‘siyah’ ‘beyaz’ karışmış, Barack 
Hüseyin Obama’nın teninin siyah, bi-
lincinin beyaz olduğu ortaya çıkmıştır. 
Siyah Barack Obama, aslında beyaz 
Sam Amca’nın ta kendisidir. Nitekim, 
Gazze’de katliam devam ederken, o iki 
gün boyunca golf oynamıştır. Artan 
tepkiler üzerine Bush yönetimi devam 

ettiği için nezaketen sustuğu yalanına 
sarılmıştır. Beyaz Saray’da, ‘beyaz’ kol-
tuğuna oturduktan sonra ise daha açık 
konuşmuş, “İsrail’in kendisini tehditle-
re karşı savunması meşru hakkını dai-
ma destekleyeceğiz” demiştir. Bu kadar 
olsa iyi! Obama, daha önce bir seçim 
gezisinde, İsrail devletinin bir ‘mucize’ 
olduğunu söylemiş, “Kudüs, İsrail’in 
bölünmemiş başkenti olacaktır” vaa-
dinde bulunmuştur. Oysa siyonist İs-
rail bile, ‘bölünmemiş başkent Kudüs’ 
tezini uluslararası arenada bu kadar 
aleni bir şekilde dile getirememişti.

Barack Obama, zaten ta başından 
beri ‘Hussein’ değil, ‘Israel’di. Beyaz 
Saray Personel Müdürlüğü’ne Rahm 
Israel Emanuel’in getirilmesi, zaten ha-
yallerin sonunun başlangıcı idi. Nasıl 
olmasın? Emanuel, İsrail’in eski baş-
bakanı Menachem Begin’in yönettiği 
siyonist terör çetesi Irgun’a 1940’larda 
kaçak silah gönderen Benjamin Ema-
nuel’in oğlu. Irgun, 1946 yılında Kral 
David oteline düzenlenen bombalı sal-
dırı da dahil olmak üzere Filistinli si-
villere yönelik pek çok bombalı terö-
rist saldırı gerçekleştirmişti. Emanuel, 
Amerikan Kongresine seçildiği 2002 
yılından sonra İsrail yanlısı lobinin en 
sarsılmaz ve güçlü seslerinden biri ol-
muş, hatta kimi zaman eski baş hay-
dut Geore W. Bush’tan bile daha sert 
çıkışlar yapmıştı.

Avrupa Birliği de, ABD gibi Gaz-
ze’den yenilgiyle çıkmıştır. Gazze’de 
kaybedenlerden biri de AB emperya-
lizmidir. Çünkü, hem planlarına ula-
şamamış, hem de teşhir olmuştur. 
Gazze’nin okul ve hastaneleri de dahil 
olmak üzere her yanı AB’nin “demok-
rasi” ve “refah” bombaları ile doludur. 
Dile kolay, Avrupa tekellerinin birliği, 
Gazze’ye uluslararası yasalarca yasak-
lı fosfor bombası yağarken bile ABD ile 
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aynı telden çalmıştır. Avrupa halkları, 
Filistinle dayanışmak için sokaklara 
çıktıklarında bu yüzden “İsrail katil, 
Avrupa işbirlikçi” diye haykırmıştır. 
Gazze, akıllara Cezayir’i getirmiştir. 
Frantz Fanon’un ve Jean Paul Sartre’ın 
şu ölümsüz sözlerini de: “Avrupa her 
bulduğu yerde, her köşe başında, dün-
yanın bütün köşe başlarında insanlığı 
katlederken, insanlıktan söz etmekten 
asla vazgeçmeyecektir.”[6] “Biz Avrupa-
lılar da, biz de sömürgesizleştiriliyoruz. 
Yani, her birimizin içinde var olan sö-
mürgeci kanlı bir operasyonla çıkartılı-
yor. Cesaretimiz varsa kendimize iyice 
bir bakalım ve ne hale geldiğimizi göre-
lim.”[7]

Gazze işbirlikçiliğin yenilgisidir
İsrail ile birlikte gerici Arap rejimleri 

de, Gazze’de, yenilenlerin safında yer 
almışlardır. Hatta Gazze’de en çok kay-
beden onlardır. Siyonistler, en azından 
seçim sürecinde içeride militarist duy-
guları kışkırtmış ve işgali oya dönüş-
türmüştür. İşbirlikçi Arap egemenleri 
ise sadece avuçlarını yalamış, üstüne 
üstlük bir de halkların büyük tepkisi-
ni çekmişlerdir. Gazze, işbirlikçi Arap 
rejimlerinin sahte İsrail düşmanlıkla-
rını tuzla buz etmiştir. Öyle ki, Orta-
doğu’da, uzun zamandan sonra ilk kez 
sol rüzgarlar esmiştir. Sol, İsrail büyü-
kelçisini kovan Venezuela ve Bolivya 
şahsında, Gazze’den büyük bir sempa-
ti biriktirerek çıkmıştır. Venezuela’nın 
halkçı devlet başkanı Hugo Chavez’in 
posterleri ellerde bayraklaşırken, Mısır 
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek pos-
terleri, protestolarda yerden yere vu-
rulmuştur. Kuveytli bir milletvekilinin 
Arap Birliği genel merkezinin Mısır’ın 
başkenti Kahire’den Venezuela’nın 
başkenti Karakas’a taşınmasını öner-
mesi de tarihe geçen başka bir ilginç 
anektoddur.

Sol, Umutsuzluk Dökme Operas-
yonu süresince sadece dayanışma ile 
değil, Filistin’de bizzat dişe diş silahlı 
mücadele ile de önemli bir prestij ka-
zanmıştır. Nitekim, Hamas ilk saldırı-
da ağır bir yara alırken, başta FHKC 
ve FDKC olmak üzere bir dizi ilerici sol 
kuvvet, Gazze direnişinde öne çıkmış-
tır. İslami Cihad, Halk Direniş Komi-
teleri, El Aksa Şehitleri Tugayı, Gazze 
direnişinin öne çıkan diğer kuvvetleri-
dir. Yani, aslında Hamas Gazze’de di-
renişin değil, saldırının odağıdır. Bu 
konuda değişik tartışmalar mevcuttur. 
Örneğin, Hamas’ta ‘67 sınırları tartış-
ması ile bir ideolojik kanamanın baş-
ladığı, Gazze katliamının bu kanama-
yı derinleştirdiği gibi. Robert Fisk gibi 
bazı diğer uzmanlara göre ise, “Hamas, 
İsrail’i Gazze’nin dar sokaklarına çeke-
rek Hizbullah gibi ‘ilahi’ bir zafer ka-
zanmak istiyor”du. Bu, Filistin direni-
şinin geleceği bakımından önemli bir 
tartışma, ama bu, her halükarda, tek 
tek örgütlerden bağımsız olarak silahlı 
direniş fikrinin güçlendiği, prestij ka-
zandığı gerçeğini değiştirmiyor. Gazze, 
2006 Güney Lübnan zaferi gibi tüm 
Arap halklarına ilham kaynağı olmuş-
tur.

Her şey karşıtına dönüşüyor
Silahlı direniş fikrinin güçlenmesi, 

işbirlikçiliğin siyasi ve ideolojik yenil-
gisidir. Bu bile sadece, Gazze’nin başlı 
başına bir kazanımıdır. Çünkü Filistin 
sorunu, aynı zamanda bir Arap soru-
nudur. Filistin halkının kurtuluşu, 
artık hiçbir tartışmaya yer bırakmaya-
cak şekilde, Arap halkının kurtuluşu-
na bağlıdır. Filistin halkının bilgesi (El 
Hakim) Dr. George Habaş’ın 2000’de 
dikkat çektiği gibi, her şeyin karşıtına 
dönüşmesi kazınılmazdı: “Arap toplu-
mu ağır hastadır. Hâkim güçler, iliş-
kiler ve fikirler eskimiştir, devrimin 
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alternatif güçleri ise doğmayı başara-
mamıştır. Bu bir iktidarsızlık ve yenilgi 
evresidir. Ama toplumun hasta olması 
ölçüsünde, siyasi, ekonomik, toplum-
sal ve kültürel çelişkileri keskinleşmiş 
ve çıkış yolunu çizecek toplumsal kur-
tarıcı talepleri daha ısrarlı olmuştur. 
(...) Arap Ulusu’nun yaşamakta olduğu 
gerileme, kapsamlı bir halk uyanışının 
yolunu hazırlıyor. Her şey karşıtını do-
ğurur.” [8]

Bir yanda, Lübnan ve Gazze direniş-
leri... Bir yanda, işbirlikçi Arap rejim-
leri... Bu keskin çelişkiler içinde, Arap 
ulusunun yeni bir aydınlanma süreci 
yaşamaması mümkün müdür?! 

Sadece birkaç örnek; 
Mısır... Mısır, Gazze’deki kuşatmada 

sadece suç ortağı olmakla kalmamış, 
1.5 milyon Filistinlinin açlığından da 
çıkar elde etmiştir. Düşük kaliteli Mısır 
malları, kaçak yollardan Gazze’ye geti-
rilmiş ve güney Rafah’taki tüneller ağı 
aracılığıyla yoksul Filistinlilere fahiş fi-
yatlardan satılmıştır. 

Birleşik Arap Emirlikleri... ABD Baş-
kanı George Bush, daha önce Gazze 
kuşatma altındayken, Amerikan birlik-
lerinin Irak’ta karşılanmasını umduğu 
gibi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde çi-
çeklerle karşılanmıştır. 

İşbirlikçi Filistin Özerk Yönetimi... 
Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud 
Abbas, elde silah Ramallah’ı savunun 
Yaser Arafat’tan farklı olarak, Gaz-
ze katliamında halkının yanında ol-
mamış, Suudi Arabistan’da kalmış ve 
oradan ‘Hamas’ı ateşkesi devam ettir-
memekle’ eleştirerek, üstü kapalı bir 
şekilde İsrail’e destek vermiştir. İsmi 
açıklanmayan bir Filistin Özerk Yöneti-
mi yöneticisi de, The Jerusalem Post’a 
Gazze katliamı ile ilgili şöyle bir açık-
lamada bulunmuştur: “Umuyoruz ki, 
Gazze halkı şimdi Hamas’ın onlara yal-

nızca felaket getireceğini anlamıştır.” 
Zaten İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Li-
vni, El-Cezire sunucusu kendisine İs-
rail’in Arap rejimleri ile Gazze katliamı 
konusunda bir anlaşması olup olmadı-
ğı sorusunu yanıtlarken, Arap dünya-
sında Hamas’ın İsrail’in olduğu kadar 
kendilerinin de düşmanı olduğunu dü-
şünenlerin varlığını onaylamaktan geri 
kalamamıştır.

Erdoğan sadece günü kurtardı
Gazze’de kaybedenlerden biri de 

Türkiye egemenleri. Kazananlardan 
biri ise Türkiye halkları. Nitekim Türk 
ve Kürt halkları, siyonist katliam baş-
ladığı andan, bitene kadar sokaktaydı. 
Değişik ulus, inanç ve mezheplerden 
halklar, üç hafta boyunca onlarca il ve 
ilçede sokakları terk etmemiştir. Filis-
tinle dayanışma dalga dalga her yere 
yayılmıştır. Halk, Filistin’i atkılarında, 
camlarında ve arabalarında, yani, her 
yerde bayraklaştırmıştır. 

Türkiye emekçi halklarının, man-
galda kül bırakmayan işbirlikçi AKP 
Hükümetine, “Chavez kadar ol, büyü-
kelçiyi kov” diye seslenmesi boşuna de-
ğildir. Çünkü Başbakan, katliam süresi 
zarfında sadece konuşmuştur. Zulüm 
demiştir, ama ne anlaşmaları feshet-
miş, ne siyonist konsolosluğu kapat-
mış, ne de büyükelçisini geri çekmiştir. 
Tam ABD-Türkiye-İsrail stratejik işbir-
liği anlaşmasına uygun davranmıştır.

Ama sonuçta, Başbakan o kadar bu-
nalmıştır ki, Davos’ta kontrolünü yiti-
rip İsrail Cumhurbaşkanına çıkışmış-
tır. Başbakan, yerel seçimler öncesinde 
günü kurtarmıştır, ama bu çıkışın Tür-
kiye egemenlerine bedeli ağır olacak-
tır. Nitekim, bizzat İsrail askerleri ta-
rafından kısa bir zamanda Türkiye’ye, 
Kürtlere ve Ermenilere karşı işlediği 
insanlık suçları hatırlatılmıştır. İlk kriz 
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şimdilik çözülmüştür, ama sadece şim-
dilik!

Siyonizmin diyeti antisemitizm
İsrail seçimlerinden Şubat’ta katiller 

koalisyonu çıktı. 120 kişilik parlamen-
toda Kadima 28, Likud 27, Evimiz İs-
rail 14, İşçi Partisi 13 milletvekili elde 
etti. Faşist Likud lideri Benjamin Ne-
tanyahu ve kafatasçı faşist Evimiz İs-
rail Partisi lideri Avigdor Lieberman, 
koalisyon kurmaya hazırlanıyor. Ka-
fatasçı Avigdor Lieberman’ın, İçişleri 
Bakanlığı koltuğuna oturması bekle-
niyor. Anahtar parti konumuna gelen 
Lieberman’ın Evimiz İsrail Partisi, İs-
rail’in sınırlarının yeniden çizilmesini 
savunuyor. Lieberman’ın vaatlerinden 
biri, İsrail işgali altındaki topraklarda 
yaşayan Araplardan ‘kurtulmak’. Di-
ğeri, Oslo Anlaşması’ndan sonra Batı 
Şeria’da kurulan yerleşimlerin ilhak 
edilmesi. Lieberman, seçim kampan-
yasında “sadakat olmadan vatandaşlık 
olmaz” sloganı kullandı, İsrail’de yaşa-
yan Araplara siyonist devlete bağlılık 
yemini etmelerini şart koşacağı me-
sajını verdi. “Liebermanizasyon” İsrail 
devletinin 48 Araplarına karşı kafatas-
çı faşist bir saldırganlığa girişeceğinin 
sinyali olarak görülüyor.

İsrail’de sandıktan çıkan sonuç böl-
ge için tehlikeli. Ama sandıktan çıkan 
sonuç, Filistinliler için aslında hiçbir 
değişiklik ifade etmiyor. Çünkü Filis-
tinliler, İsrailli siyasetçiler arasında 
üslup dışında herhangi bir fark olma-
dığını, özellikle Oslo’dan sonra iyi bi-
liyor. Sonuçlar, diğer ülkelerle birlik-
te asıl olarak Yahudileri ilgilendiriyor. 
Çünkü; militarizm zehirliyor. Çünkü; 
sömürgecilik soysuzlaştırıyor. Çünkü; 
katliam insansızlaştırıyor. Kirli savaş 
dönüp dolaşıp en fazla ezen ulusun işçi 
ve emekçilerini vuruyor. Yahudiler, si-
yonist katliamlara karşı etkin bir karşı 

duruş sergilemedikçe, ne yazık ki dün-
yada, özellikle de Arap ve İslam dün-
yasında giderek daha fazla kendilerini 
katleden Nazilerle özdeşleştiriliyorlar. 
Siyonizmin Yahudilere diyeti, antise-
mitizm oluyor. Zaten, siyonistlerin son 
seçimlerden sora tırmandırması bekle-
nen saldırganlık, dönüp yine İsrail’de 
yaşayan Yahudileri vuracak. Belki bir 
füze, belki bir feda eylemi olup yakınla-
rını, sevdiklerini onlardan alacak.

Filistin’de 3. intifada mayalanıyor
Hamas’ın sürgündeki lideri Halid 

Meşal, Gazze katliamı başladığında, Fi-
listinlilere Üçüncü İntifada’yı başlatma 
çağrısı yaptı. Meşal, “Siyononist düş-
man İsrail’e karşı sizleri askeri intifa-
daya çağırıyorum. Filistin Devlet Baş-
kanı Mahmud Abbas’a karşı içeride de 
barışçıl intifadaya çağırıyorum” dedi. 
Ama bu çağrının karşılık bulabildiği-
ni söylemek mümkün değil. Zaten bu, 
tek başına Hamas’ın çağrılarına bağlı 
değil. Kuşkusuz Filistin’de bir süredir 
Üçüncü İntifada mayalanıyor. Ancak, 
bu intifadanın nerede ve nasıl patlak 
vereceği belirsiz. Sadece bazı tahminler 
ileri sürülebilir:

Filistinliler, zaten İkinci İntifada’dan 
beri, özellikle de Gazze’de sürekli dire-
nişte. Hatta Gazze için her gün bir in-
tifada günü. Dolayısıyla, yeni bir inti-
fada patlak verecekse, bu, alışılageldik 
biçimlerden farklı olarak, Batı Şeria’yı 
dışlamadan, asıl olarak işgal altındaki 
topraklarda olması beklenebilir. Keza, 
İsrail’in 48 sınırlarında yaşayan, İs-
rail vatandaşı Araplarda da güçlü bir 
ulusal mayalanma yaşandığı düşünül-
düğünde, 48 sınırlarını da kapsayan 
topyekün bir intifadaya doğru gidildiği 
öngörülebilir. 

Sürekli direniş hali ve ulusal parça-
lanmışlık düşünüldüğünde, yeni bir in-
tifadanın aynı zamanda 1. İntifada’da-
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kine benzer birleşik bir önderliğe ihtiyaç 
duyması da kuvvetle muhtemel bir se-
çenek. Batı Şeria’nın özellikle altını çiz-
dik. Çünkü, Filistin direnişini bekleyen 
en önemli tehlike; Batı Şeria ve Gazze 
Şeridi’nde süren mekansal ve idari ayrı-
lığın ulusal birliği zedelemesi, Batı Şeria 
ve Gazze Şeridi’nin birbirine yabancı-
laşmasıdır. Batı Şeria’daki halkın, Gaz-
ze katliamı ve direnişi sürecinde Şeride 
güçlü bir şekilde dayanışma elini uzat-
maması bu ihtimali tartışılır kılıyor.

Üçüncü İntifada’nın nerede, nasıl, 
kimin önderliğinde ve ne zaman pat-
lak vereceği belirsiz. Ama Üçüncü İn-
tifada’nın niçini açık. George Habaş’ın 
İkinci İntifada’nın öngününde ‘Ne Yap-
malı?’ sorusuna verdiği şu yanıt hala 
güncel, Filistin halkının ve Arap ulusu-
nun önünü aydınlatıyor:

“İsrail, özümsemeyi reddeden bir 
varlıktır. Irkçı ve şovendir; ‘öteki’yi dış-
lamaktadır ama buna rağmen Yahudi 
sorununu bile çözememiştir. Çünkü, 
Yahudileri dört savaşa sürüklemiştir. 
Bizzat İsrail haritası, yabancı, bölgenin 
tarihine ve dokusuna uzak doğasını ele 
veriyor. Egemenliği, kendi içerisinde 
saldırganlık ve kibir eğilimlerini tutuş-
turmaktadır.

İsraille mücadele şunları gerektiri-
yor:

a) Çelişkilerin kapsamlı bir incele-
mesinin yapılarak faydalanılması. Bu-
radaki en önemli sonuç, içerideki sınıf 
farklılıklarına ve düşük yoğunluklu 
sınıfsal çelişki görünüşlerine rağmen, 

mücadelede tayin edici faktörün sı-
nıfsal değil, ulusal çelişki olduğudur. 
Aynı şey, yine ikincil olan diğer çelişki-
ler için de söylenebilir (Doğulu ve Batılı 
Yahudiler, köktenciler ve laikler ara-
sındaki gibi).

b) Arap ulusumuzun mücadelenin 
bir yönüne hapsolmadan, yerel yurtse-
verliği Arap ulusçuluğuyla, ulusal kur-
tuluşu toplumsal kurtuluşla, siyasal 
meseleleri kültürel meselelerle, teorik 
konuları entelektüel ve bilimsel uğraş-
larla, aydınları kitlelerle birleştirebile-
cek öncülere ihtiyacı. Ve her koşulda, 
tarihsel düzeyi yakalamış bir önderlik 
şart.

c) Taktikler ve strateji arasında sağ-
lam bir bağlantı bulunmalıdır, çünkü 
oportünizm ve gaflet, stratejik ve prog-
ramatik olan karşısında taktiğe ve kısa 
vadeli faydaya öncelik vermekten kay-
naklanır.

d) Halkımızın genel ve özgül hedef-
lerle tek bir mücadele ve tek bir yum-
ruk oluşturabilmesi için, genel ve özgül 
hedeflere sahip tek bir halk akımı ha-
linde Filistinli grupları birleştirme mü-
cadelesi.

Tarihsel Filistin’de, ulusal, etnik, 
dinsel veya cins ayırımcılığı olmaksı-
zın, geniş bir Arap çerçevesi içerisinde 
demokratik bir devlet… Bu, halkımızın 
en büyük ortak hedefi ve Filistin ve Ya-
hudi sorununun, dolayısıyla da nefret 
ve savaş etkinliklerini ortadan kaldır-
manın radikal çözümüdür.”[9]
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DİPNOTLAR:
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sembolleri.html

3-) Joseph Massad, Gazze Gettosu Ayaklanması. Massad, New York Colombi-
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www.electronicintifa.net adresinden alıntılanarak atilim.org tarafından Türk-
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masi.html
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electronicintifa.net adresinden alıntılanarak atilim.org tarafından Türkçe’ye çev-
rildi: www.atilim.org/haberler/2009/01/04/Savas_kopekleri.html

5- Ramzy Baroud, Gazze: Gerçekten yeni bir Orta Doğu. Baroud, Palestine-
Chronicle.com un editörü ve yazarı. “İkinci Filistin İntifadası: Bir Halk Mücade-
lesinin Günlüğü” adlı kitabın yazarı Baroud’un makalesi atilim.org tarafından 
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yeni_bir_Orta_Dogu.html

6-) Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Versus Yayınları 
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ları 
8-) George Habaş, Filistin: Düşle Gerçek Arasında, Ceylan Yayınları
9-) George Habaş, Filistin: Düşle Gerçek Arasında, Ceylan Yayınları
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* H. Avni (Ulaş), Kürtlerin 1921 Koçgiri İsyanı sırasında çocuk, kadın, yaşlı 
demeden soykırıma uğramalarını meclis kürsüsünden protesto etmiş ve katli-
amcıların cezalandırılmasını istemiştir. 
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Bu yılki Davos Zirvesi-Dünya Eko-
nomik Forumu, kapitalizmin küresel 
krizini ana gündemi olarak belirlemişti. 
Ve ekonomi konuşmak, politika konuş-
mak demektir; ki uluslararası tekelle-
rin liderliğinde düzenlenen Davos için 
bu mutlak geçerli bir kuraldır. Mesele, 
bunun, düzenleyicilerinin ‘Davos ruhu’ 
dedikleri ‘medeni kurallar’ çerçevesin-
de tezahür etmesidir. Yani uluslararası 
tekellerin dünya hegemonyası için re-
kabet ve kavga halinde olan farklı çı-
kar ve güç odaklarının ‘dışarıda’ geçerli 
olan birbirlerini yeme kurallarına bir 
süreliğine ara verip küresel düzenlerini 
tehdit eden ortak sorun ve düşmanla-
ra karşı ‘kolektif akıl’larını tazelemek 
ve ortak çıkarlarını belirlemek için bir 
araya gelmeleri. 

 Haliyle, kendi kendilerine oldukla-
rı için de bu ortak çıkarları belirlemek 
için yalnızca ‘fikirlerini dövüştürmeleri’ 
yeterli görülmektedir. Siyaset elbette 
yapılacaktır, ama bunun için zora ve 

silaha ihtiyaç yoktur, sözün gücüyle ve 
diplomasinin nezaketine uygun olarak 
halledilecektir sorunlar!

Daha önceleri böyle olmuştu ve yine 
böyle olması bekleniyordu, ama öyle 
olmadı bu kez...  Davos’ta ‘kriz’ ko-
nuşulacaktı. Erdoğan-Peres vakasıyla 
birlikte “Davos’ta kriz” konuşulur hale 
geldi! ‘Davos ruhu’na aykırı olsa da, 
‘eşyanın tabiatına uygun’ bir durum 
olduğu açık bunun; krizin ruhu kendi 
kurallarını her yere dayatıyor bir şekil-
de. 

Dolayısıyla, Gazze krizinin tartışıl-
dığı panelde yaşananlara her şeyden 
önce bu genel nesnellik penceresinden 
bakmak gerekiyor. İsrail siyonizminin 
Gazze saldırısı ve katliamı, emperya-
lizmin süregiden uluslararası düzen 
krizinin Ortadoğu bağlamındaki ate-
şini daha da alevlendirmekten başka 
bir şey olmadığına göre, Davos’un gün-
deminin de epey ısınacağı baştan belli 
sayılırdı. Son tahlilde, Gazze/Filistin 

Burası Ortadoğu!... 
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krizini tartışmak demek petrolün, do-
ların ve silahın Ortadoğu’da birikmiş 
devasa rezervlerinin kimler tarafından, 
nasıl paylaşılacağını ve kontrol altında 
tutulacağını tartışmak demek. Ve bu, 
dünya ekonomisi ve politikası düzenin-
de söz söylemek demek zaten. Haliyle 
Davos’un, Gazze meselesini gündemi-
ne alışı, Forum’un amaçları bakımın-
dan bir zorunluluğu işaret etmektedir. 

Eğer kapitalizmin küresel krizine 
uluslararası tekeller adına bir ‘çare’ 
aranacaksa Davos’ta, bu, emperyaliz-
min uluslararası düzen/ilişkiler krizi-
ne de ‘çare’ aramak demektir. Emper-
yalizmin uluslararası düzen krizinin 
üzerine binen küresel ekonomik krizin 
oluşturduğu koşullar bütünü altında 
bu özellikle böyledir ve başka türlü an-
laşılamaz. Dolayısıyla, krizin bu somut 
birleşimi çerçevesinde emperyalizmin 
küresel dünyasının yeniden yapılandı-
rılması, dengelerin yeniden biçimlendi-
rilmesi arayışlarının olduğu yerde, bu 
değişim ve dönüşümün ekonomik-ma-
li/finans temelli ögeleri kadar siyasal 
ve ideolojik üst yapı ögeleri de kurgu-
lanmak zorundadır. Zaten Dünya Eko-
nomik Forumu denen kurumlaşma; 
çapı, derinliği ve kapsamı, konjonktü-
rel olarak değişmekle birlikte bu türden 
değişim ve dönüşümlerin uluslararası 
tekeller adına stratejilerini kurmaya, 
koordinasyonunu örgütlemeye ve ide-
olojisini biçimlendirmeye hizmet etmek 
için var. Yoksa uluslar üstü şirketlerin 
CEO’ları, dünya medyasını yönlendi-
ren patronlar, sermayenin paralı uşa-
ğı akademisyenler, politikacı takımının 
en kodamanları ve yıldızı parlayanları 
vb. binlercesi günlerce niye bir araya 
geliyorlar ki?!

Peres-Erdoğan krizinin özgün an-
lamına gelince... Açıktır ki, Davos, İs-
rail’in ‘babasının evi’ sayılır bir nevi. 

Forum’un liderliğini yapanlarla İsra-
il’in sahip olduğu stratejik ilişkilerin 
derinliği ve bu güçler nezdinde özel-
likle Ortadoğu’da taşıdığı özel misyon 
nedeniyle ailenin öz evlatları arasında  
yerini almıştır. Yani, ‘Davos’un ruhu’ 
tarafından sarıp sarmalanmıştır. Za-
ten Gazze saldırısı-katliamı süreci bo-
yunca ve sonrasında bu ruh’un gücü-
nü arkasına aldığı ayan beyan ortaya 
da çıkmıştır. Haliyle İsrail için Davos, 
aile içindeki yerinin ve öneminin bütün 
dünyanın gözü önünde yeniden teyit 
edilmesi ve güvence altında olduğunun 
ilan edilmesi protokolünden başka bir 
şey değildi özünde. Peres’in, Gazze pa-
nelinde siyonizme yakışan bir küstah-
lıkla bağıra çağıra ilan ettiği ve anlayan 
anlar anlamayana haddini de bildiririz, 
demeye getirdiği tutumunun altında 
yatan da buydu. 

Fakat yine açıktır ki, Davos, Türkiye 
için ‘baba evi’ olmaktan öte birkaç gö-
bek uzaktan bir akrabalık konumunu 
temsil etmektedir. Davos ruhu tara-
fından sarıp sarmalanmasının objektif 
koşuları bulunmamaktadır. Nitekim 
bu gerçek de, Gazze krizi vesilesiyle 
de görülmüştür. Tayyip Erdoğan’ın Fi-
listin sorununda karar verici inisiyatif 
içinde yer almak için gösterdiği kendi 
sınırlarını zorlayan bütün diploma-
tik girişimlere rağmen devre dışı bıra-
kılmıştır. Başka bir deyişle, sınırları 
esasta Hamas’ın hamiliğine soyunmak 
üzerinden zorladığı için de başta İsrail 
olmak üzere ABD ve AB tarafından dü-
pedüz cezalandırılmıştır. Davos’ta, Pe-
res’in Erdoğan’a karşı özel tutumu bu 
cezalandırmanın bir de dünya kamu-
oyunun önünde ilan edilmesi demekti 
aynı zamanda. Unutulmamalı ki, Pe-
res, sadece İsrail adına değil, Davos’un 
ev sahipleri adına da konuşuyordu. 
Yani, sahne daha önceden dikkat çek-
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miş olduğumuz gibi krizin nesnel ge-
reklerine göre yeniden düzenlemişti.

Erdoğan’ın, Davos’un bu yılki içeriği-
nin özgün anlamının ve buradan hare-
ketle de kendisini bekleyen zorlukların 
farkında olmadığını düşünmek ger-
çekçi değildir. Aksine, panel vesilesiyle 
Peres’e karşı yaptığı çıkış, genel olarak 
durumun farkındalığının ve dolayısıyla 
da bir hazırlık politikasının kesin varlı-
ğına işaret etmektedir. Panelin yaşana-
rak oluşan objektif içeriği, Erdoğan’ın 
hazırlık politikasına somut bir biçim 
kazandırmasına vesile olmuştur, hep-
si bu. Erdoğan’ın Davos’a, hem küresel 
ekonomik krizin Türkiye için IMF da-
yatmaları biçimi alan özgün baskısı-
nın, hem de Gazze krizindeki sözünü 
ettiğimiz yaklaşımı nedeniyle emperya-
list ve siyonist güç merkezlerinin uygu-
ladığı politik baskının ikili gerilimi al-
tında geldiği bir olgudur. Bu kuşkusuz 
ki, bir güç yitimi durumudur. 

Fakat bunlar, son zamanda Erdo-
ğan bakımından da verili somut şeyler-
di ki, onun Davos’ta sergilediği ‘en iyi 
savunma saldırıdır’ taktik yaklaşımı-
nın gerekçelerini de oluşturmuşlardır. 
Kendi politik amaçları açısından yapa-
bileceği en iyi şeyi yapmıştır Erdoğan; 
uluslararası ilişkilerin ve dengelerin 
düzenlenmesinde temel unsurlar olan 
katı ekonomik ve politik güç kuralları-
nın simgelendiği Davos’a süngüsü yarı 
düşük halde gelmiş, ama Müslüman 
aleminin halklarının gönlünde taht 
kuran ‘Filistin kahramanı’ olarak geri 
dönmüştür! Az şey değil! Erdoğan’ın, 
stratejik mimarlığını baş danışmanı 
Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı bölgesel 
güç yaklaşımına dayalı ‘Yeni Osmanlı-
cılık’ politikası için hayli yüklü bir ide-
olojik-moral gıda depoladığı kesindir. 
Kesin olan bir başka şey de, ulusal içi 
politika dengeleri çerçevesinde de mev-

zilerini güçlendiren ideolojik ve top-
lumsal sonuçlar elde etmiştir. Bunun 
ilk elden siyasi getirisinin ne düzeyde 
somutlaşacağının ölçüsü, yerel seçim 
sonuçları olacaktır. 

Tüm bu sonuçlar Erdoğan tarafın-
dan Davos’ta sürdürülen politikanın 
mantığında olası ana eğilimler olarak 
aşağı yukarı öngörülmüş şeylerdir. Ve 
kabul edilmelidir ki, burjuva politikacı-
lığın sınıf zihniyeti normları ölçeğinde 
özgün çıkarları bakımından elde ede-
bileceklerinin en azamisini elde etmeyi 
hedefleyen bir ‘gerçek’lik algısına da-
yanmaktadır, bu politik hamleler. Ve 
kuşkusuz ki, bu politik hamleler özsel 
olarak ne Filistin halkının siyonizme ve 
emperyalizme karşı direnişinin gerçek 
çıkarlarına ve yapısal amaçlarına hiz-
met etmek gibi bir -en azından demok-
ratik- tutarlı bir bilinç kırıntısı vardır, 
ne de halklarımızın siyonist katliamcı-
lığa karşı duyduğu gerçek öfkelerin ve 
dile getirdiği ilerici taleplerin (İsrail’le 
diplomatik ilişkilerin kesilmesi, askeri 
ve ekonomik anlaşmaların feshedilmesi 
vb.) gereklerini yerine getirmek gibi bir 
niyeti ve iradesi... Erdoğan’ın oynadı-
ğı ‘yüksek siyaset’ oyununun kuralları 
içerisinde bunlara yer yoktur. Çünkü, 
bu türden amaçlar ve hedefler, poli-
tik varlıklarını, sömürülen kitlelerin 
ve ezilen halkların gerçek çıkarlarına, 
mücadelelerine ve kurtuluş davalarına 
bağlamış sosyalist, devrimci ve demok-
ratik güçlerin sonuçlarını göze alabile-
ceği şeylerdir. Diğer bir anlatımla, bu 
türden amaç ve hedeflere sahip olmak 
tutarlılığı, Erdoğan (AKP) gibi serma-
ye gericiliğinin has burjuva sınıf tem-
silcilerinin halkları aldatmaya dönük 
ikiyüzlü politikalarının ve demagojik 
söylemlerinin sınırının bittiği yerden 
başlar, çünkü orada gerçeklerin dev-
rimci gücü ve hükmü başlamaktadır. 
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Buradan bakıldığında, Erdoğan’ın 
Davos’ta izlediği politikanın ve sergile-
diği tutumun gerçek anlam içeriği tam 
karşılığını bulmaktadır. Örneğin O, Pe-
res’e, “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diye 
aklınca onu ‘katliamcılık’ teşhiriyle 
sıkıştırmaya çalışırken, bu, suç bakı-
mından sicili kabarık olan bir devletin 
başbakanı olduğunu unutuvermekte-
dir! Bırakalım yüz binlerce Ermeni’nin 
soykırıma uğradığını kabul etmeyi, 
“Ermeni katliamı yapılmıştır” bile di-
yebilecek dürüstlük ve cesaretten yok-
sundur Erdoğan. Biz O’nun, Sivas’ta 
katledilen Alevi aydınları için herhangi 
birine kafa tutma erdemliliği göster-
diğine tanık olmadık. Kürt halkı söz 
konusu olduğunda uygulanan imha-
cı ve inkarcı kirli savaş politikalarının 
bizatihi sürdürücülerinden biri olarak 
tarihe çoktan kaydı düşürülmüş du-
rumdadır Erdoğan’ın. O, Hamas’ı, em-
peryalistlerin ve siyonistlerin ‘terörist’ 
ilan etmesine aldırmadan baş tacı ya-
pıp temsilcilerini Ankara’da ağırlar ve 
uluslararası platformlarda hamilikle-
rine soyunurken, Kürt halkının meş-
ru kabul ettiği ve sahiplendiği PKK’ye 
‘terörist’ demeyeni yurttaş kabul etme-
mekte, Kürt halkının oylarıyla yasal 
temsilcisi ilan ettiği DTP milletvekille-
rinin ellerini bile sıkmayı reddetmekte, 
her kürsüye çıktığında aşağılayıcı söz-
ler söylemektedir. Uzatmak gereksiz... 
Erdoğan’ın İsrail’in Peres’i karşısında 
Filistin’in Hamas’ı rolünü oynaması, 
yaşamın gerçek ilişkileri ölçeğinde ne 

kadar özden uzak, sahte ve ikiyüzlü bir 
tutumsa, Kürtlerin DTP’si karşısında 
devletin Peres’i rolünü fiilen icra ettiği 
gerçeği de o kadar açık bir olgudur. 

Bu gerçekleri, halklarımıza ve Filistin 
başta olmak üzere bütün dünya halk-
larına bıkmadan, ısrarla anlatmak ve 
göstermeye çalışmak, devrimci siyase-
tin vazgeçilmezlerinden biri olmak zo-
rundadır. Önümüzdeki siyasal sürecin 
bu teşhiri kolaylaştıracak ve zengin-
leştirecek pek çok maddi öğe sağlaya-
cağından da kuşku duymamak gerek. 
İsrail ve Türkiye egemen sınıfları ara-
sındaki stratejik çıkar ilişkileri, şimdi 
yaşanmakta olduğu gibi geçici/taktik 
çıkar çelişkilerinden çok daha derin ve 
kıymetlidir. Sular durulduğunda daha 
berrak şekilde görülecektir ki, Hamas, 
Erdoğan için ehlileştirildikten sonra 
sırtına binip Ortadoğu pazarında ra-
hatça gezmeyi düşündüğü ‘yabani’ bir 
‘Arap atı’dır şimdilik. Bu zor ve riskli 
işe kalkışması, göze alması ‘Yeni Os-
manlıcılık’ hayalini süsleyen siyasal 
İslamcı ‘büyük politika’ hırsının bir ge-
reği olduğu gibi, büyük abi ABD’nin (ve 
tabi onun öz evladı İsrail’in) güvenini 
kazanmanın bedellerinden biri oldu-
ğu içindir de. ‘Yabani Arap atları’ndan 
birinin ehlileştirilmesine katkıda bu-
lunup ABD’nin ‘ılımlı İslam harası’na 
zamanı geldiğinde sokmak, az iş değil! 
Ama tabii, Filistin direnişinin çiftesini 
yemek de var! 

Burası Ortadoğu!..
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1848 Avrupa Devrimleri’nin geri çe-
kilmesinin (1850) ardından bir süre 
Marks’ın yayınlanmış, yayına hazır-
lanmış eseri yoktur. 1848 öncesi ve 
devrimler sürecini kapsayan beş yıl-
lık zaman diliminde; Alman ideolojisi 
(1845-46), Felsefenin Sefaleti (1847), 
Komünist Manifesto (1848), Fransa’da 
Sınıf Savaşımları (1850) gibi bir dizi 
eser veren Marks, devrimlerin geri çe-
kilmesinden sonra ürün verme anla-
mında adeta durur! New York Tribune 
ile New American Cyclopedia’da çıkan 
yazılarını bir yana bırakırsak 1857’ye 
kadar olan uzun aralıkta mesaisinin 
çoğu ‘British Museum’ kütüphanesin-
de yapılan yoğun araştırmalarla geçer. 
Bu süre içinde burjuva iktisatçıları 
eleştirdiği çalışmalar ise kaybolur. 

 1856 sonlarında dünyayı saracak 
ekonomik krizin belirtileri görünmeye 
başlar. Fransa ekonomisinin temel şir-

ketlerinden biri olan Credit Mobiller’in 
aşırı spekülasyonlarının (2008 krizinin 
fitilleyicisi mortgage olayıyla benzerli-
ği dikkat çekicidir!) tetiklediği Avrupa 
merkezli ekonomik kriz, 1857’de de 
tüm dünyayı pençesine alır. İleri ka-
pitalist ülkelerin ekonomileri felç olur. 
İngiltere merkez bankası ve Ameri-
kan maliyesi 1857 güzünde iflas eder; 
Fransa’da yatırımlar aşırı derecede dü-
şerken, altın fiyatları yükselir; Alman 
ekonomisi gecikmeden krizden nasibi-
ni alır.

Ekonomik krizle eşzamanlı olarak 
dünya ölçeğinde toplumsal siyasal dü-
zenler de krize girer; karşılıklı olarak 
birbirlerini etkileyip sarsmaktadırlar. 
Britanya İmparatorluğu öncülüğünde 
büyük Avrupa devletlerinin hepsinin 
içinde yer aldığı koalisyonun Rusya’ya 
karşı Osmanlı’yı kurtarmaya yönelik 
yaptığı Kırım Savaşı biteli bir yıl ol-

Kriz günlerinde ‘Marks’ist olmak
ve Grundrisse
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muştur. Kriz yılı olan 1857 içinde ise, 
İran, Çin savaşları ve Hint ayaklanma-
sı, dönemin en büyük emperyal gücü 
olan İngiltere’nin sömürgecilik sistemi-
ni darbelerken; Britanya İmparatorlu-
ğu’nun dünya üzerindeki hegomonik 
etkisi de zayıflamaya başlar. 

1848 Devrimleri sonrası gerileyen sı-
nıf mücadelesi, krizin getirdiği yıkımla 
birlikte kıta çapında canlanır; kitlele-
rin örgütlenme ve savaşma isteği ar-
tar. Marks, 27 Temmuz 1857 tarihinde 
NewYork Daily Tribune’da yayımlanan 
makalesinde genel panoramayı şöyle 
resmeder; “Kırım Savaşının bitiminden 
beri, Avrupa’nın dış görünüşünü ka-
rakterize eden uyuşukluk hali, yerini 
hızla canlı, hatta hummalı bir görü-
nüme bırakmaktadır. Büyük Britanya 
geleceğini karartan reform hareketiy-
le ve Hindistan’daki zorluklarla karşı 
karşıyadır. (...) Fransız imparatorluğu-
nun mali sıkıntıları politik sıkıntılara 
yol açmışsa, bunların da yeni baştan 
mali sıkıntıları etkileyeceği kesindir. İs-
panya ve İtalya’daki patlamalar ve keza 
İskandanivya’da yakın bir gelecek-
te beklenen komplikasyonlar ise asıl 
önemlerini Fransız imparatorluğunun 
bu durumundan kazanmaktadır.” 

1857 ekonomik kriziyle birlikte 
Marks yeniden sahneye çıkar! Kriz dö-
neminin yarattığı coşku teorik-siyasi 
çalışmalarında patlamaya neden olur. 
Yıllardır yaptığı çalışmaların birikimiy-
le, temelleriyle birlikte ekonomik kriz 
gerçeğini açıklayacağı Grundrisse’yi 
yazmaya yönelir. 1857 Ağustos’uyla 
1858 Mart’ı arasındaki altı aylık süre 
içinde ekleriyle birlikte yaklaşık bin 
sayfadan oluşan Grundrisse ortaya çı-
kar. İlerde daha ayrıntılı değinmeye ça-
lışacağımız bu yapıtın muazzam içeriği, 
kapsamı ve derinliği bir yana, böylesine 
hacimli bir eserin çıkış sürecine, ger-

çeğine yakından bakmak gerekir. Hele 
içinden geçtiğimiz tarihsel dönemde 
bunun özel bir ilgiyi hak ettiğini; okuru 
da sıkmayacağını düşünerek ustala-
rın kriz günlerindeki mektuplaşmala-
rından uzunca sayılabilecek aşağıdaki 
alıntıları yapmanın faydalı olacağı dü-
şüncesindeyiz

Marks 1857 Temmuz’unda; “Devrim 
son sürat yaklaşıyor. Credit Mobiller’in 
ve genel olarak Bonaparte maliyesi-
nin son sürat gidişatından anlaşılaca-
ğı üzere.” 20 Ekim’de, “Amerika’daki 
kriz bir harika”, 13 Kasım’da; kendim 
de mali sıkıntı içinde olmama rağmen, 
1849’dan (Avrupa’yı saran devrimler 
döneminin doruk yılı) beri hiç bu buna-
lımdaki kadar keyifli olmamıştım.” diye 
yazar Engels’e. 15 Kasım’da Engels’in 
cevabı; “Geçen yedi yılın burjuva boku, 
belli bir ölçüde bana da bulaşmıştı, 
şimdi o temizlendi, bambaşka biri ol-
dum. Kriz bana bedenen en az deniz 
havası kadar iyi geldi. Şimdi bizim vak-
timiz geliyor.” Marks, 8 Aralık’ta yanıt 
verir; “Geceleri deli gibi ekonomik araş-
tırmalarımı toparlamaya çalışıyorum 
ki, tufandan önce hiç olmazsa işin ana 
hatları (die Grundrisse) açığa çıksın.” 
11 Aralık’ta Engels’in buna yanıtı; “Bu 
krizde aşırı üretim şimdiye kadar hiç 
olmadık ölçüde, o kadar genelleşti ki, 
bu sefer ne sömürge sistemi bunun dı-
şında kaldı, ne de tahıl. İşin muazzam 
tarafı da bu ve dev sonuçlar doğurmak 
zorunda.”

Mektuplaşmalardaki, ekonomik kri-
zin konjonktürel ve genel özelliklerine 
dair söylenenleri bir kenara bırakırsak, 
kısaltarak yaptığımız alıntılarda ne gö-
rüyorsunuz? Esasen bu düşüncelerin 
cevheri, ‘töz’ü çıkıyor ortaya; en yalın 
biçimiyle bir devrimcinin coşkusunun, 
iradesinin sınırsızca bilimsel temel-
de nasıl bir kararlaşmaya dönüştüğü-
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nü görüyoruz! İşçi sınıfının sosyalizm 
davasına bağlılığının, ahlaki sorum-
luluğunun gereği olarak yeni bir dev-
rimcilik hali yarattığını görüyoruz! Bu 
günlerde, ‘Marks’ist olmanın, devrimci-
liğin her düzeyde yeniden ‘yeniden üre-
timi’yle mümkün olduğunu görüyoruz! 
Olağanüstü koşullarda olağan devrim-
ciliğin olanaksızlaştığını, zorunluluk-
ların başka bir düzlemde kavranması 
gerektiğini görüyoruz! Sınıf düşmanları 
onu bir ‘analist’ olarak gösterirken; biz 
Marks’ın bilimsel analizlerinin bağlan-
dığı tek gerçeğin ‘devrim ve devrimin 
imkanları’ olduğunu görüyoruz. 

Kitaba dönecek olursak, 1857 eko-
nomik krizinin içine/içinde doğan 
Grundrisse, yazarının bundan sonra 
gelecek çalışmalarına uzanan devrim-
sel bir köprü rolü oynamıştır! Kriz gün-
lerinin, Marks’ın sadece temposu ve 
üretkenliğini de değil, düşünsel dünya-
sında da bir sıçrama yarattığı rahatlık-
la söylenebilir. Kapitalizmin her yönüy-
le çözümlenmesi düşüncesi, ekonomik 
krizle birlikte aklına gelmemiştir. As-
lında bunun hazırlığını, ön çalışmasını 
yıllardır yapmaktadır. Buna karşın o 
AN’ın kriz’e denk gelmesi tesadüf de-
ğildir. Kapitalizmin sancılarının şiddet-
lenmesi ‘erken doğuma’ neden olmuş-
tur.

Grundrisse’nin içeriği de dönemin 
dayattığı ihtiyaçlara göre şekillenmiş-
tir. Bu konuda Marks, 15 Aralık’ta En-
gels’e yazar; “Muazzam çalışıyorum, 
genellikle sabah dörde kadar; çalışma-
larım aslında ikili: 1. Ekonominin ana 
hatlarının (die Grundzüge) işlenip orta-
ya çıkarılması (halkın işin temelini an-
laması ve benim şahsen bu kabustan 
mutlak suretle kurtulmam gerekli); 2. 
Şimdiki kriz.” Marks’ın genel hatlarıy-
la verdiği plana uygun olarak çalışma 
tamamlanır. Fazla ayrıntılandırmadan 

kitabın ana başlıklarının şunlar oldu-
ğu söylenebilir;

-Sermayenin üretim süreci (Bu baş-
lıkta Para ve Meta bölümleri)

-Sermayenin dolaşım süreci
-Genel olarak sermaye
-Ekonomik kriz.
Grundrisse’yi, böyle alt alta sıralan-

mış başlıklar biçiminde ‘sade’ bir eser 
olarak düşünmek yanıltıcı olur. Ka-
pital’deki yöntem ve biçim yalınlığına 
henüz ulaşılamamıştır. Marks’ın bunu 
yakalama uğraşı, dikkatli okurların 
gözünden kaçmayacak kadar barizdir. 
Bu durumun bir dizi nedenini, Grund-
risse’ye ve yazım koşullarına bakarak 
anlayabiliriz.

Grundrisse’nin ana merkezini, ‘eko-
nominin ana hatları ve kriz’ oluştursa 
da, aynı zamanda burjuva iktisatçıla-
rıyla, ütopik sosyalistlerle hesaplaşır. 
Birbirine paralel hatlar biçiminde uza-
nan bu çeşitlilik karmaşık bir zenginlik 
yaratır. Biçimdeki bu grift durum ese-
rin genel yapısında ve içeriğinde bozul-
maya neden olmasa da, okurdan daha 
fazla emek, sabır ve dikkat ister. Çün-
kü, kitabın akıcılığı yer yer bozulur. 
Dolayısıyla, okuru zorlar. Bu sorunla 
ilgili olarak Engels’e yazar; “Meselenin 
berbat tarafı o ki, her şey karmakarı-
şık, birbirine geçmiş durumda; malze-
me önümde hazır, sorun sadece biçi-
minde.”

Bu durum aslında anlaşılırdır. Daha 
önce, kısmen kendisinin uğraştığı de-
vasa bir soruna kimse el atma cesareti-
ni gösterememiştir; “Halka” ve “Partiye 
karşı sorumluyum” dediği bu görevi ye-
rine getirmek için zamanla yarışmak-
tadır. Kişisel koşullarının ve sağlık du-
rumunun elverişsizliği çabasıdır. Tüm 
bu olumsuzluklar silsilesine rağmen 
‘iradenin iyimserliği’ galip gelir. Grund-
risse tamamlandıktan sonra Marks, 
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sürmenaj (aşırı çalışma hastalığı) olup 
yatağa düşer. Devrimci önder olmanın, 
Marks olmanın ne anlama geldiğini öğ-
renmek isteyenler, öncelikle O’nun ma-
yasını anlamalıdır!

Grundrisse’nin kaderi biraz Marks’ın 
eseri tamamlandıktan sonraki haline 
benzer. Grundrisse gibi bir yapıt maa-
lesef yazıldıktan ancak seksen yıl sonra 
ilk basımını yapabilir. 1939’da Mosko-
va’da, Marks-Engels-Lenin Enstitüsü 
tarafından yayına hazırlanır. 1953’te 
Almancaya, 1968’te Fransızcaya, 
1973’te ise İngilizceye çevrilir. Türkçe-
ye tam metin olarak çevrilişi ise daha 
sonra mümkün olmuştur. Okurlarıy-
la buluşmak için onlarca yıl beklemek 
talihsizliğine uğrasa da Grundrisse 
günümüzde de güncelliğini muhafaza 
eden bir başyapıttır. O olmadan, onu 
dikkate almadan Marksist teoriyi bü-
tünlüklü anlamak, tartışmak imkan-
sızdır. 

Grundrisse yazıldığı dönem yayımla-
namamıştır. Bu duruma sebep olarak 
özel gerekçelerin yanında genel duru-
mun etkisinin kitabın basılmasında 
engel teşkil ettiği söylenebilir. 1858’in 
sonlarına doğru kapitalizmin krizinin 
etkisi zayıflamaya başlamıştır, bekle-
nen devrim gerçekleşmemiştir! Buna 
karşın, krizin en şiddetli yaşandığı 
günlerden başlamak üzere toplumsal 
mücadelelerdeki canlılık süreğenleş-
miştir. Monarşik-otoriter rejimler ge-
rilemeye başlamış, demokratik kaza-
nımlar büyük gelişimler kaydetmiştir. 
İngiltere’deki reform hareketi, özellikle 
1855-’59 yıllarında İngiliz siyasal sis-
temini derinden sarsmış, bunun deva-
mındaki mücadelenin sonucu İngiliz 
işçi sınıfı 1867’de oy kullanma hakkı-
nı elde etmiştir. Diğer Avrupa ülkele-
rinde de durum bundan farklı değildir; 
Fransa’da Bonaparte gericiliğine karşı 

yükselen siyasi mücadele Paris Komü-
nü’ne giden yolu döşemiştir. Uluslara-
rası komünist hareket de yine aynı dö-
nemde toparlanmaya başlamış, Marks 
ve Engels’in önderliğinde Birinci En-
ternasyonal kuruluşunu tamamlamış-
tır. Bütün bunların sonucunda şunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz; Komünist ön-
derlerin kriz günlerinde gelmekte olanı, 
süreci devrimci biçimde kavrayıp, ona 
göre konumlanmaları sınıf hareketinin 
salt ‘şimdiki zaman’ını değil geleceğini 
de güvencelemiştir!

1857-’58’de yazılan Grundrisse’yi 
hemen takip eden dönemde Marks’ın 
teorik üretimi de olağanüstü boyutta 
hızlanmıştır; “Ekonomi Politiğin Eleşti-
risine Katkı” (1859), Kapital I-III. Cilt-
ler (1864-’66), Kapital II. Cilt (1867-’70, 
1877-’78 yılları) gibi, Marksizm külli-
yatının temel taşı olan yapıtlar çıkar 
ortaya. Bu yapıtların hepsi Grundris-
se’nin devamcısıdır. Marks geriye ka-
lan 25 yıllık ömrünü ‘yarım kalan’ işini 
tamamlamaya adamıştır. Yazılış tarih-
leriyle sıraladığımız kitaplar, Grundris-
se’yle birlikte okunduğunda bu durum 
daha net anlaşılır. Sonraki eserlerinde 
Marks Grundrisse’yi pek çok bakımdan 
geliştirip, aşmıştır. Kapitalizmi düğüm 
düğüm çözmenin yanında yöntem ve 
biçim sorununu da özellikle Kapital’de 
parlak şekilde çözmüştür. 

Aşılmış olması, Grundrisse’nin öz-
günlüğünü gölgelemez. Bu özgünlük 
‘ilk’ olma, ‘yol açıcı’ olma özelliğinden 
kaynaklanmaz sadece. Felsefi soyutla-
malarının diyalektik geçişlerinin zen-
ginliği, çok katmanlı yapısı Grund-
risse’nin en özgün, göz alıcı yanlarını 
oluşturur. Okuru bu yönleriyle devam-
lı şaşırtan kitap, diyalektik-materyalist 
ders kitabı gibidir adeta. İçine girildi-
ğinde okyanusların dip maviliğini ve 
dağ zirvelerinin güzelliğini birlikte ya-
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şatır okuruna! Devamcısı olarak belirt-
tiğimiz kitaplarda bazı konu başlıkları 
ise ya hiç işlenmemiş ya da onda ol-
duğu kadar kapsamlı olarak ele alın-
mamıştır. Mesela, Kapitalizm Öncesi 
Üretim Biçimleri bölümü daha sonra 
hiç işlenmemiştir; ‘Paranın Sermayeye 
Dönüşmesi’, ‘Sermayenin Yeniden-Ü-
retimi’ ve ‘Sermayenin İlkel Birikimi’ 
gibi konular Kapital’e ekte yer almıştır, 
fakat Grundrisse’deki kadar ayrıntılı 
değildir. 

Grundrisse’nin yazılışında itici bir 
rolü olan; ekonomik kriz de genel başlık 
olarak, ‘Sermayenin Yeniden Dolaşıma 
Girmesi ve Sermayeye Dayalı Üretimin 
Sınırları’ denilebilecek uzunca bir bö-
lümde, Grundrisse’nin öncesi ve sonra-
sı hiçbir yerde olmayan biçimde yoğun 
ve detaylı bir biçimde incelenmemekte-
dir. Grundrisse’nin özgün yanları ola-
rak belirttiğimiz özellikler bu bölümde 
en billurlaşmış haliyle karşımıza çık-
maktadır. Bu bölüm, güncelliğini tüm 
canlılığıyla hala korumaktadır: Öyle ki, 
kitabı bilmeyen birisi kesinlikle 150 yıl 
önce yazıldığına inanmayacaktır.

“Dünya piyasası yaratma eğilimi doğ-
rudan doğruya sermaye kavramında 
verilidir” diyerek, o günden sermayenin 
küreselleşmesini haber vermektedir. 
Güncelliği bakımından Grundrisse’den 
bir alıntı daha yapalım; “Sermayenin 
mutlak artı-değer yaratmasının koşu-
lu, dolaşım çerçevesinin genişlemesi-
dir. Bir noktada yaratılan artı-değer, 
karşılığında mübadele edilmek üzere 
bir başka noktada da artı-değerin ya-
ratılmasını gerektirir, öyle ki, artı-de-
ğer yeniden doğrudan doğruya serma-
ye haline gelmese bile, yeni sermaye 
potansiyeli olarak, para şeklinde, var-
lığını sürdürebilsin. 

Sermayeye dayalı üretimin koşul-
larından biri, o halde, sürekli geniş-

leyen bir dolaşım çerçevesinin üre-
tilmesi olmaktadır; bu, ya doğrudan 
doğruya çerçevenin genişletilmesi, ya 
da aynı çerçeve içinde daha çok üre-
tim odağının yaratılması yoluyla olabi-
lir.” Bugünkü krizde kapitalist sistem 
her ikisini de gerçekleştirme yeteneği-
ni gösteremiyor. Buna karşın normal 
dönemlerde halkı tasarrufa çağıranlar; 
yoksulluğun, sefaletin olağanüstü art-
tığı bir dönemde, yukarıdaki neden-
lerden dolayı kitleleri tüketime teşvik 
ediyorlar. Üretim-tüketim ilişkisi de ki-
tapta geniş biçimde işleniyor. Burada 
daha fazla alıntı yapmaya gerek yok, 
buradaki asıl muradımız; Marks’ın teo-
rik hazinesinin güncelliğini göstermek 
ve O’nu ‘tüketime’ teşviktir!

Ekonomik krizle ilgili bölümde, 
Marks teorik soyutlamanın dorukların-
da dolaşmaktadır ama bu bölüm aynı 
zamanda kitabın en ‘anlaşılır’ kısmını 
oluşturmaktadır. “Halkın anlayabilece-
ği biçimde” kaleme alındığını belirten 
yazının amacı, hiç kuşkusuz burjuva-
ziye karşı işçi sınıfını ve onun öncüle-
rini silahlandırmaktı. Bunu hakkıyla 
gerçekleştirdiği düşünüldüğünde ön-
cülerin Grundrisse’ye göstereceği ilgi, 
bugün her zamankinden daha fazla 
önem taşımaktadır. Bundan da önem-
lisi Grundrisse’nin yazılış amacını bi-
lince çıkarmak gerekir ki, içinde bulun-
duğumuz tarihsel kesitler, bu devrimci 
bir hayatiyet taşımaktadır.

Kriz kahinlerinin sosyal patlama-
larla, büyük “dışsal” değişimler bekle-
diği ve bunun için burjuvaziye sürek-
li uyandığı kriz günlerinde, ‘Marks’ist 
olduğu iddiasında olanlarda ‘içsel’ sı-
nırlarının saldırıp parçalama sorum-
luluğuyla karşı karşıyadır; kimseden 
Marks’ın dehası beklenemez ama her 
devrimciden devrimciliğini her düzeyde 
aşması beklenir. 
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Bugün; burjuvazinin bile medet 
umar hale geldiği Marks’ın, bütünsel 
mirasını öğrenmek ve anlamak en dev-
rimci görevlerden biridir. Yazının ba-
şından beri vurgulamaya çalıştığımız 

gibi; O’nun iç dünyası devrimciliği an-
laşılmadan düşünsel dünyası da anla-
şılamaz. Bu ikisinin diyalektik birliğini 
ise sadece komünist devrimciler kura-
bilir!
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Par ti zan ulu sal so run bağ la mın da 
ge rek ide olo jik mü ca de le düz le min de 
ve ge rek se de pra tik po li ti ka ge liş tir me 
bağ la mın da ken di du ru mun dan mem-
nun de ğil. Hat ta ra hat sız. Bu dev rim-
ci ve an lam lı bir du yar lı lık. Par ti zan’ın 
ken di du ru mu nu çö züm ler ken Atı lım 
ve Yü rü yüş’ün du ru mu ile kı yas la ma-
lar ya pın ca bi raz şa şır dı ğı nı gö rü yo ruz. 
Eleş ti ri ve tar tış ma ko nu su yap tı ğı mız 
ya zı şu de ğer len dir me ler le so nuç la nı-
yor:

“Gü cü mü zün yet mez li ği doğ ru fi kir-
ler den uzak laş ma ya, bun la rın sa vu-
nul maz lı ğı na (sa vu nul ma ma sı na ol-
ma lı-TD) ne den ol ma ma lı dır. Ak si ne 
gö rül mek te dir ki, doğ ru fi kir ler nes nel 
sü reç ta ra fın dan doğ ru lan mak ta dır. 
An cak doğ ru fi kir le rin ör güt len me ye 
dö nüş tü rü le me di ği ger çe ği or ta yer de 
dur mak ta dır. Bu da hem dar lık lar dan, 
hem de pro pa gan da ede me mek ten ile-
ri gel mek te dir. Önü müz de iki ör nek 
var: Atı lım ve Yü rü yüş. Sa vun duk la-

rı nın yan lış lı ğı ve hat ta Atı lım’da gö ze 
çar pan prag ma tizm ve or ta yol cu lu ğu 
or ta day ken ha la mü ca de le de çe kin gen 
dav ran ma mız ger çek li ği mi zi gör me me-
miz den kay nak lı dır. 

Ken di ger çek li ği mi zi gör me miz pek 
müm kün dür. Ve an cak ger çek li ği mi-
zi gör dü ğü müz du rum da, te mel po li ti-
ka la rın doğ ru lu ğu nu kav ra dı ğı mız du-
rum da atak dav ran ma ya, cü ret et me ye 
ha zır ola ca ğız.” (s.24)

Par ti zan, Atı lım ve Yü rü yüş “yan-
lış la rı” sa vun duk la rı hal de, ken di gö-
rüş le ri ni sa vun ma da bu ka dar “atak”, 
“cü ret”kar dav ra na bi li yor lar, ama biz 
doğ ru la rı sa vun du ğu muz hal de ide-
olo jik-teo rik mü ca de le de “atak” ve “cü-
ret”kar dav ra na mı yo ruz di yor! Bi raz 
hay ret edi yor! Na sıl olur bu, nor mal de 
doğ ru la rı sa vu nan la rın da ha “atak” ve 
“cü ret”kar dav ran ma sı ge rek mez mi? 
İş te böy le dü şü nü yor, böy le akıl yü-
rü tü yor. Ken di gö rüş le ri ni sa vun ma da 
ide olo jik-teo rik mü ca de le de “çe kin gen 

Partizan’ın kördüğüm hali-II 

Ulusal sorun, pazar sorunu mu?
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dav ran ma”dan kur tul mak için ken di ni 
mo ti ve et me ye ça lı şı yor, ken di ken di ne 
pro pa gan da ya pı yor. Fa kat bir şey da-
ha var: 

“Or ta yer de” dur du ğu sap ta nan, 
“doğ ru fi kir le rin ör güt len me ye dö nüş-
tü rül me di ği ger çe ği”, dev rim ci bir pra-
tik po li tik hat tın ge liş ti ri le me di ği an-
la mı na ge li yor. Bu çok önem li ve çok 
ha ya ti. Dev rim ci bir ya pı ba kı mın dan 
bu nun önem de re ce si ile ide olo jik-teo-
rik mü ca de le de ki “çe kin gen lik”, “atak” 
ve “cü ret”kar ola ma ma yı kı yas la mak 
bi le doğ ru ol maz. Dı şa rı dan ba kıl dı-
ğın da Par ti zan’ın Kürt ulu sal so ru-
nuy la dev rim ci pra tik po li ti ka bağ la-
mın da ki iliş ki le ni şi ni, du ru şu nu ve 
du ru mu nu “se yir ci lik” ve “kay de di ci-
lik” ola rak ta nım la mak yan lış ol maz. 
Par ti zan’dan al dı ğı mız pa saj da ki çö-
züm le me ler de bu nu ka bul len mek ve 
de ğiş tir me is tek ve ça ba sı gös ter mek 
an la mın da dev rim ci bir ta vır ta kın ma 
yö ne li mi an lam lı dır. Fa kat Par ti zan, 
gö rüş le ri mi zin doğ ru lu ğu nu an la ma, 
bu an lam da ger çek li ği mi zi gör me ve 
on la rı sa vun ma da –bun la ra gö re “yan-
lış” olan gö rüş le re kar şı mü ca de le de, 
“atak” ve “cü ret”kar dav ran ma nın, 
hoş nut ol ma dı ğı du ru mun de ğiş ti ril-
me si nin anah ta rı gi bi su nar ken vur-
gu yu yan lış ye re yö nelt mek te dir. “Or ta 
yer de” dur du ğu sap ta nan, “doğ ru fi-
kir le rin ör güt len me ye dö nüş tü rül me-
di ği ger çe ği”, çok da ha önem li, çok da-
ha acil ve çok da ha de rin ve bü yük bir 
so run de ğil mi? Dev rim ci teo ri dev rim-
ci pra ti ğin hiz me tin de dir, onun önü nü 
ay dın la tır, ener ji ta şı ya rak dev rim ci 
pra ti ğe güç ve iti lim ka zan dı rır. 

“Doğ ru fi kir le rin ör güt len me ye dö-
nüş tü rü le me di ği ger çe ği ni” vur gu la yan 
Par ti zan, bu nun iki ne de ni ne de ği ni-
yor:

İl ki, “dar lık lar” ola rak be lir ti li yor.

İkin ci si ni ise “doğ ru fi kir le ri şart la ra 
uy gun ola rak sa vu na ma mak”, “pro pa-
gan da ede me mek” ola rak sap tı yor.

Bu ra da söz ko nu su edi len “dar lık-
lar”ın ne ler ol du ğu açık lan ma dı ğı, dev-
rim ci eleş ti ri ye ko nu ol ma dı ğı için bu 
sap ta ma nın bir kav ra yış “ge niş le me-
si”ne yol aç tı ğı nı, de ğiş ti ri ci, dö nüş tü-
rü cü dev rim ci bir iş lev yap tı ğı nı gö re-
mi yo ruz. Böy le ol du ğu için dir ki, bu 
sap ta ma so mut ve an lam lı gö rün mü-
yor. Ke za “doğ ru fi kir le ri şart la ra uy-
gun ola rak sa vun ma”nın ne an la ma 
gel di ği de be lir siz dir, açık lık ve so mut-
luk tan yok sun dur. An cak bu ra da yi ne 
de var olan gö rüş le rin pro pa gan da sın-
dan baş ka, fark lı bir şe yin kas te dil di-
ği ni-an la tıl ma ya ça lı şıl dı ğı nı an lı yo ruz: 
Eğer bu ra da, ör ne ğin, fi kir le rin de ği şen 
ko şul la ra uyar lan ma sı kas te di li yor sa, 
böy le bir ça ba ya da ta nık ol ma dı ğı mı-
zı be lirt me li yiz. şu so ru bi ze dev rim ci 
ba kım dan ol duk ça an lam lı gö rü nü-
yor. “Ezen ulus mil li yet çi li ği nin pan-
ze hi ri ezi len ulus mil li yet çi li ği de ğil dir” 
baş lık lı teo rik-ide olo jik ça lış ma-ya zı, 
bah se ko nu “dar lık la rı” aş mak ve ke-
za “doğ ru” ol du ğu vur gu la nan “fi kir le ri 
şart la ra uy gun ola rak sa vun mak” ba-
kı mın dan bir ge liş me yi ifa de et mek te 
mi dir? Bu so ru ya ma ale sef olum lu bir 
ya nıt ve re mi yo ruz. Bu ana liz ler Par ti-
zan’ın bah se ko nu ger çek li ği ni dö nüş-
tü re bi le cek de rin lik, ge niş lik, güç ve 
yö ne lim den yok sun dur.

“Doğ ru fi kir ler” var, bun la rın “doğ-
ru lu ğu” “nes nel sü reç ler” ta ra fın dan da 
ka nıt la nı yor; ama her na sıl olu yor ise 
bu doğ ru fi kir ler ör güt len me ye dö nüş-
tü rü le mi yor. Ve ke za, bu doğ ru fi kir-
le rin pro pa gan da sı ve ide olo jik mü ca-
de le sin de “çe kin gen”lik olu şu yor, et kin 
bi çim de sa vu nu la mı yor!

Ha yır, ha yır, bu ra da çok cid di bir 
du rum, çok cid di bir so run var.
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Her han gi bir dev rim ci ya pı yüz bin 
kez “fi kir le ri”nin doğ ru ol du ğu nu söy le-
se de bu onun “fi kir le ri”nin doğ ru lu ğu-
nu ka nıt la ya ma ya ca ğı gi bi, “fi kir le ri”ni 
doğ ru da yap maz, ya pa maz. Par ti zan 
Kürt ulu sal so ru nu ve ulu sal de mok-
ra tik mü ca de le ye iliş kin ola rak, ken di 
pra ti ği ne ve bu pra ti ği yö ne ten dü şün-
ce le re doğ ru so ru lar, zor so ru lar, dev-
rim ci so ru lar ve ye ni so ru lar sor mak 
zo run da dır:

Bun lar na sıl doğ ru lar dır ki, “nes nel 
sü reç ler” ta ra fın dan doğ ru lan dı ğı id di a 
edil mek te ve fa kat or ta ye re dik ka te de-
ğer, olum lu bir po li tik so nuç çı kart ma-
mak ta dır?

Bun lar na sıl “doğ ru fi kir ler”dir ki, 
“ör güt len me ye dö nüş tü rü le”me mek te-
dir?

Bun lar na sıl “doğ ru fi kir ler”dir ki, 
her han gi bir dev rim ci so nuç üre te me-
miş, dev rim ci bir pra ti ğin sü rük le yi ci 
gü cü ola ma mış lar dır?

Hem son ra sa hi bu “doğ ru fi kir ler”in, 
“doğ ru lu ğu”nu han gi dev rim ci pra tik 
te yit et miş tir, han gi dev rim ci pra tik te 
doğ ru lan mış lar dır?

Par ti zan’ın ulu sal so run bağ la mın-
da ki se yir ci lik, kay de di ci lik ger çek li ği, 
ye ni or ta ya çık mış bir du rum da de-
ğil dir. Özel ko şul la rı ne de niy le 80-90 
dö ne mi ni bir ya na bı ra kır sak, ‘90’lar-
dan gü nü mü ze sü re ğen leş miş bir du-
rum dur. Bu sey re di ci lik, kay de di ci lik, 
di ğer bir ifa dey le dev rim ci bir mü da ha-
le, pra tik dev rim ci po li ti ka ge liş ti re me-
me yi bir te sa düf ola rak ka bul et mek, 
po li tik kör lük olur. Dev rim ci ta vır bu 
du ru ma neş te ri vur ma yı, ye ni ve dev-
rim ci so ru lar so ra rak yüz leş me yi, kök-
lü bi çim de he sap laş ma yı ge rek ti rir. 
“Zor” de di ği miz so ru lar, bu ger çek du-
ru mun po li tik ön der lik an la yış ve tar zı 
ile ulu sal so run da ki teo rik gö rüş ler le, 
ke za dev rim an la yı şı ve stra te ji si ile ba-

ğın tı la rı nın olup ol ma dı ğı nın ve ya na sıl 
ve ne ka dar iliş ki li ol du ğu nun in ce len-
me si ve açı ğa çı kar tıl ma sı dır. “Cü ret” 
ge rek ti ren yer tam da bu ra sı dır. 

Par ti zan’ın Kürt ulu sal so ru nu ve 
ulu sal de mok ra tik ha re ket-mü ca de le 
kar şı sın da, dev rim ci pra tik po li tik bir 
hat ge liş tir me si ni ön le yen, önü nü tı ka-
yan so run lar, se bep ler her şey den ön ce 
onun te ori sin de aran ma lı dır. Eleş ti ri ve 
tar tış ma ko nu su yap tı ğı mız ya zı bağ la-
mın da biz bu nu yap ma yı dev rim ci so-
rum lu lu ğu muz say dık. Par ti zan di yor 
ki, “Atı lım bu çok önem li ko nu yu bur-
ju va lar ara sın da ki mü ca de le de maz lum 
ola nın ta ra fı nı tut mak la sı nır la mış tır.” 
(s.17)... Eğer Par ti zan, Atı lım’ın ulu-
sal so ru na da ir, prog ra ma tik, teo rik, 
stra te jik ve tak tik (bir bü tün ola rak) 
ulu sal so ru na da ir gö rüş le ri ni kas te-
de rek “sı nır la mış tır” di yor sa bu çok 
yü zey sel, si ya sal ba kım dan çok ha fif, 
so rum lu ol ma yan bir ta vır olur. Ama 
eğer yal nız ca Yü rü yüş’ü eleş ti ren, “Yü-
rü yüş Ulus la rın Ken di Ka der le ri ni Ta-
yin Hak kı nı ger çek ten sa vu nu yor mu?” 
baş lık lı ya zı için “sı nır la mış tır” di yor sa 
yi ne de ger çek dı şı dır, yan lış tır. Da ha-
sı, Par ti zan’ın ulu sal so ru nu, ezen ve 
ezi len ulus la rın bur ju va la rı ara sın da-
ki “pa za ra ha kim ol ma” mü ca de le si ne 
in dir ge yen, bil dik-ta nı dık yak la şı mı nın 
gö rüş açı sın dan ba kın ca bi le, bu “sı-
nır la mış tır” eleş ti ri si hak lı, doğ ru ve 
ger çek de ğil dir. Ger çek çi ol mak, eleş-
ti ri de dev rim ci ada let ve so rum lu lu ğu 
gös ter mek, dev rim ci le rin bir bi rin den 
bek le ye cek le ri de ğer ler dir... Her ney-
se, bu ra da da ha çok Par ti zan’ın, ulu-
sal so ru nu “bur ju va lar ara sın da ki mü-
ca de le”ye in dir ge yen me ka nik ve ka ba 
ma ter ya list yak la şı mıy la il gi li yiz. Par ti-
zan –bu pa rag ra fın gi ri şin de ver di ği miz 
sa tır lar dan son ra, de vam la şun la rı ya-
zı yor:
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“İl kin ulu sal so ru nun ne ol du ğu-
nu, ne ye da yan dı ğı nı ve esas ta ulu sun 
han gi sı nıfl a rı nı il gi len dir di ği ni ve ya 
han gi sı nıfl a rın ça tış ma sı nı içer di ği-
ni an la ma mız olum lu ola cak tır.” (s.18) 
Par ti zan’ın so ru nu ko yu şu nun da ha iyi 
an la şıl ma sı ba kı mın dan bu bir cüm le-
lik pa rag ra fı bi le şen le ri ne ayı ra rak da-
ha ya kın dan ba ka lım.

1- “İl kin ulu sal so ru nun ne ol du-
ğu nu... an la ma mız olum lu ola cak tır”, 
de ni yor. Böy le ce bi ze-oku ra cüm le nin 
gi ri şin de her han gi bir da ralt ma ya, sı-
nır lan dır ma ya, in dir ge me ye ge rek duy-
mak sı zın dos doğ ru ulu sal so ru nun “ne 
ol du ğu”nun açık la na ca ğı söy le ni yor!

2-Son ra, ikin ci ba sa mak ta, “... ulu-
sal so ru nun... ne ye da yan dı ğı nı... an-
la ma mız olum lu ola cak tır” de ne rek, 
bir baş ka şey, fark lı bir şey söy le ni yor. 
Ulu sal so ru nun “ne ol du ğu” ile “ne ye 
da yan dı ğı nın” bir ve ay nı şey ol du ğu 
söy le ne mez. Bu ra da önem li olan ön ce 
ko nu “ulu sal so run ne dir” di ye ko nu-
lur ken, bu nun cüm le nin ikin ci ba sa-
ma ğın da bir da ralt ma iş le mi ne ma ruz 
bı ra kı la rak, “ulu sal so run ne ye da ya-
nır”a in dir ge ni yor. 

3-Cüm le iler le dik çe da ralt ma, sı nır-
lan dır ma da iler ler. Üçün cü ba sa mak-
ta “...ulu sal so ru nun... esas ta ulu sun 
han gi sı nıfl a rı nı il gi len dir di ği ni .... an-
la ma mız olum lu ola cak tır” de ni lir. Bu-
ra da “ulu sal so run... esas ta ulu sun 
han gi sı nıfl a rı nı il gi len di rir” de ni lir ken, 
ulu sal so ru nun “esas ta” ulu sun ba zı 
sı nıfl a rı nı il gi len dir me di ği ön sel ola-
rak ka bul edil mek te dir. Par ti zan’a gö re 
ulu sal so run, ulu sun bur ju va zi dı şın-
da ki sı nıfl a rı nı “esas ta” il gi len dir me-
mek te dir!... Bir bi ri ni iz le yen da ralt ma-
bu da ma ope ras yon la rı, “ulu sal so run 
ne dir”den, “ulu sal so run ne ye da ya-
nır”a, ora dan da “ulu sal so run... esas-
ta ulu sun han gi sı nıfl a rı nı il gi len di rir”e 

in dir gen mek te dir. Üç ba sa ma ğın her 
bi rin de fark lı bi çim de kon mak ta, ama 
her ba sa mak ta sis te ma tik bi çim de da-
ral tı la rak sı nır lan dı rıl mak ta dır.

4-Dör dün cü adım da “... ulu sal so ru-
nun... ve ya han gi sı nıfl a rın ça tış ma sı nı 
içer di ği ni an la ma mız olum lu ola cak-
tır.” de nil mek te dir. Cüm le nin üçün cü 
ve dör dün cü adım la rı ay nı şe yin fark-
lı ifa de le ri dir. Böy le ce ulu sal so ru nun 
ko nu lu şu nu da ral tıp sı nır lan dı ra rak 
in dir ge me de ni ha i, ar tık da ha faz la 
in dir ge ne mez nok ta ya, so nu ca ula şıl-
mak ta dır. Ko nu gi riş te ulu sal so ru nun 
ne ol du ğu bi çim de ko nur ken, son ra 
ulu sal so ru nun dü pe düz ya ni bir nes-
nel ger çek lik ola rak “ol du ğu gi bi”, ken-
di as lı na uy gun bi çim de ele alın ma sı, 
kav ran ma sı ve çö züm len me si yad sın-
mak ta, red de dil mek te dir. De vam ede-
lim:

 “Bur ju va zi nin ‘pa zar da ki ha ki mi yet’ 
kav ga sı nın ürü nü olan mil li bir lik si ya-
se ti gü nü müz de ki ulu sal so run la rın da 
özü dür... Do la yı sıy la sö zü nü et ti ği miz 
ulu sal so run ha len ço ğu si ya se tin be-
lirt ti ği gi bi salt (“salt”! Ne den “salt”!?) 
de mok ra tik leş me, hat ta ezi len hal kın 
kur tu luş mü ca de le si de ğil dir, bu nu 
içer mek le be ra ber esas/öz ola rak pa-
zar so ru nu dur. Han gi gü ce da ya nır sa 
da yan sın, ama cı nı ne şe kil de be lir ler se 
be lir le sin ulu sal so ru nun özün de pa zar 
so ru nu ol du ğu ger çe ği ni hiç bir ha re ke-
tin var lı ğı de ğiş ti re mez.” (s.18)

İn dir ge me ci lik (bu ra da eko no mik in-
dir ge me ci lik ol mak ta dır), me ka nizm ve 
ka ba ma ter ya lizm, bun la rın top la mı nı, 
ör ne ği miz de, “kör te ori ci lik” ola rak ta-
nım la ya bi li riz. Bu kör te ori ci lik, Par ti-
zan’ı bir ulu sal kur tu luş mü ca de le sin-
de “pa zar so ru nu nu” gör me nin “ezi len 
hal kın kur tu luş mü ca de le si”ni gör-
mek ten da ha önem li so nu cu na gö tü rü-
yor. Dev rim ci ey lem, an cak ve an cak, 
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dev rim ci im kan lar üze ri ne ku ru la bi le-
ce ği için dir ki, böy le bir so nuç dev rim ci 
ba kım dan ka bul edi le mez dir. 

Dev rim ci le ri böy le bir so nu ca gö tü-
ren, “ezi len hal kın kur tu luş mü ca de-
le si ni” ikin ci pla na atan, önem siz leş ti-
ren bir “teo ri”, ağ zıy la kuş de ğil ba lık 
tut sa bi le, dev rim ci ba kım dan doğ ru 
ola maz... He men be lir te lim ki, da ha 
ilk ba kış ta Par ti zan’ın te ori si “so ru-
nun özü”nü so ru nun ken di sin den da-
ha önem li gör mek, so ru nun ken di si ni 
“so ru nun özü ne” in dir ge mek gi bi bir 
tu hafl ık la ma lul dür. Apa çık söy le ye-
lim, me ka nik ve in dir ge me ci ka ba ma-
ter ya list teo ri üre tim tar zı ile Par ti zan, 
ulu sal so ru nun, “özü”, “esa sı” di ye rek 
bir teo ri de ğil bir “teo rik” may mun cuk 
ge liş ti ri yor/ üre ti yor! Son ra bu may-
mun cu luk la ulu sal so ru nun bü tün ki-
lit le ri ni açı yor! Fa kat ne ya zık tır ki, bu 
may mun cuk Par ti zan’ın kör dü ğüm ha-
li ni çö ze mi yor, der di ne der man ola mı-
yor.

Fi lis tin ulu sal kur tu luş mü ca de-
le si, Kürt ulu sal kur tu luş mü ca de le-
si vb. Par ti zan’ın, Atı lım’ın “dı şın da ki” 
ger çek ler dir. Bi zim on lar hak kın da ne 
dü şün dü ğü müz den ay rı ola rak “nes nel 
ger çek lik ler” ola rak var dır. Par ti zan’ın 
“kör te ori si” bu ger çek le re ba ka rak bi ze 
şu nu söy lü yor:

Fi lis tin ulu sal kur tu luş mü ca de le si-
ne mi ba kı yor su nuz, “ezi len Fi lis tin hal-
kı nın kur tu luş mü ca de le si”nden ön ce 
Fi lis tin bur ju va zi si ile İs ra il bur ju va zi si 
ara sın da ki “pa zar so ru nu”nu, “pa za ra 
ha ki mi yet” so ru nu nu gör me li si niz! Da-
ha önem li olan bu dur. Çün kü bu, ulu-
sal so ru nun “özü”dür, “esa sı”dır! Za ten 
ne de ol sa “so ru nun özü” de so ru nun 
ken di sin den da ha önem li dir!..

Ke za Kürt ulu sal kur tu luş mü ca de-
le si ne mi ba kı yor su nuz, “ezi len Kürt 
hal kı nın kur tu luş mü ca de le si”nden 

ön ce Kürt bur ju va zi si ile Türk bur ju va-
zi si ara sın da ki “pa zar so ru nu nu”, “pa-
za ra ha kim” ol ma mü ca de le si ni gör me-
li si niz!...

Her gör me bir teo rik göz lük so ru nu-
dur. Teo rik göz lü ğü nüz ya ger çe ği as-
lı na-ori ji na li ne uy gun, sa dık, bağ lı bi-
çim de an la ma nı zı, kav ra ma nı zı sağ lar 
ya da ger çe ğin as lı nı bo zar, çar pık, ek-
sik, tek yan lı vb. al gı la ma nı za yol açar. 
Ör ne ği miz de kör te ori ci lik Fi lis tin ya 
da Kürt ulu sal kur tu luş mü ca de le le ri-
ne bak tı ğın da, “ezi len hal kın kur tu luş 
mü ca de le si”ni önem siz leş ti re rek ger çe-
ği çar pıt mak ta, ger çe ğin as lı na uy gun 
bi çim de gö rül me si ni ve kav ran ma sı-
nı ön le mek te dir. Ta rih sel ma ter ya lizm 
bu mu dur? Bu na sıl bir ta rih sel ma-
ter ya lizm dir ki, ulu sal so run lar ve ulu-
sal kur tu luş mü ca de le le ri söz ko nu su 
ol du ğun da, “pa zar so ru nu”nu “ezi len 
hal kın kur tu luş mü ca de le si”nden da-
ha önem li gö re bil mek te dir?!

Par ti zan’ın işi ger çek ten zor dur. Kür-
dis tan, Fi lis tin vb. önü müz de sü rüp 
gi den ulu sal kur tu luş mü ca de le le ri ni, 
“ulu sal so ru nun özü nün”, “pa zar so-
ru nu” ol du ğu ve ke za “esa sen” ezen ve 
ezi len ulus bur ju va zi le ri ni “il gi len dir-
di ği”, bun la rın “ezi len hal kın kur tu luş 
mü ca de le si”nden da ha önem li ol du ğu; 
hem za ten ulu sal so ru nun “özü”nden 
ve “esa sı”ndan ge ri ye ka lan kıs mı nın 
ezi len ulu sun bur ju va zi si dı şın da ki di-
ğer sı nıfl a rı –iş çi sı nı fı, emek çi ler vb.– 
“il gi len dir di ği” vb. ger çek le re mey dan 
oku yan bu gö rüş ler le, öy le “atak”, “cü-
ret”kar vb. bir ide olo jik mü ca de le yü-
rüt mek çok da ko lay de ğil dir. Bü tün 
bu gö rüş ler, tes pit ve te ori ler, dik ka ti ni 
dev rim ci ola nak la ra yö nelt miş, ki lit le-
miş de de ğil dir. Da ha sı bu an la yış lar, 
ulu sal so run ve ulu sal de mok ra tik ha-
re ket, ulu sal kur tu luş mü ca de le si söz 
ko nu su ol du ğun da Par ti zan’ın dik ka-
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ti ni dev rim ci ola nak la ra yö nelt me si ni, 
odak la ma sı nı da ön le mek te dir... Bü-
tün bun la rın “ezi len hal kın kur tu luş 
mü ca de le si”ne kar şı me sa fe ve ya ban-
cı laş ma ya rat ma sı ka çı nıl maz de ğil 
mi dir?.. Eleş tir mek te ol du ğu muz gö-
rüş le rin den ba kıl dı ğın da, Par ti zan’ın 
ulu sal de mok ra tik ha re ket le iliş ki le-
ni şin de bir tür lü kur tu la ma dı ğı se yir-
ci lik, kay de di ci lik tav rı-du ru şu ne şa-
şır tı cı olu yor, ne de te sa düf! Te ori nin 
ha zır la dı ğı pra tik (yok sa pra tik siz lik 
mi de me li) bu olu yor, bir bü tün lük gö-
rü lü yor.

Mil yon lar ca Kürt köy lü sü nü, yok su-
lu nu, iş çi ve emek çi si ni, kü çük bur ju-
va sı nı, ay dı nı nı, gen ci ni, ka dı nı nı on 
yıl lar ca ve on bin ler ce şe hit pa ha sı na 
ha re ke te ge çi ren ne dir? Pa zar so ru nu 
mu? Yok sa ulu sal bas kı dan, hor lan-
ma ve aşa ğı lan ma dan, ulu sal bo yun-
du ruk tan kur tul ma, di ğer ulus lar la 
eşit ol ma ve ulu sal öz gür lük öz le mi 
mi? Ha di di ye lim ki, Kürt bur ju va zi ni 
“salt” “ken di ulu sal pa za rı na” “ha kim 
ol ma” sı nıf sal is tek ve yö ne li mi ha re-
ke te ge çi ri yor. Pe ki ya di ğer le ri ni? “İş çi 
ve emek çi le rin pa zar kay gı sı mı var dır 
ya da ka pi ta liz min ni met le rin den fay-
da lan ma ola na ğı mı var dır?” (s.19) Bu 
vur gu la rı nı zı da dik ka te al dı ğı mız da, 
sa hi bu iş na sıl ol mak ta dır? Na sıl olu-
yor da ezi len ulu sun iş çi ve emek çi le ri, 
köy lü lü ğü, kır ve kent yok sul la rı böy le-
si ne güç lü bi çim de ha re ke te ge çi yor?! 
Bu nal tı cı ulu sal zu lüm den, ulu sal hor-
gö rü ve aşa ğı la ma dan, ulu sal bo yun-
du ruk tan kur tul mak ve ken di ken di ni 
yö net mek bi çi min de ki ulu sal de mok ra-
tik is tek le ri de ğil se ne?

Sa hi bu na sıl bir ta rih sel ma ter ya-
lizm dir ki, mil yon lar ca köy lü nün, iş-
çi nin, emek çi nin, kır ve kent yok su-
lu nun, es na fın-kü çük bur ju va nın, 
ka dı nın, gen cin, ço cu ğun ha re ke te geç-

me si ni, ta ri hi yap ma sı nı “esas/öz” ola-
rak “ta li” gö rü yor!

Ulus lar ka pi ta list ge liş me nin şa fa-
ğın da ta rih sah ne sin de be lir miş ler dir. 
Ulus la rın ve ulu sal so run la rın ta ri hi, 
ka pi ta liz min ge li şi miy le ve, de mek ki, 
ka pi ta list ge liş me nin ta ri hiy le bağ lı-
dır. Ta rih sel ge liş me nin bu eşi ğin de 
nes nel eko no mik, top lum sal ve ide olo-
jik-kül tü rel bir eği lim ola rak var olan 
ulus laş ma nın önün de ki baş lı ca en gel 
feo dal dü zen dir. Ulu sal pa za rın olu-
şu mu ve ge li şi mi için her şey den ön ce 
feo dal par ça lan mış lı ğın aşıl ma sı ge re-
kir. Es ki dü ze nin ege men sı nı fı feo dal 
aris tok ra si ve onun sı nıf ege men li ği 
ola rak mo nar şi, ka pi ta list üre ti ci güç-
le rin aya ğın da ki pran ga dır. Ulus laş-
ma nın mo to ru ka pi ta lizm ve bur ju va zi 
ise onun ge li şi mi ni önün de ki du var da 
feo dal aris tok ra si ve feo dal par ça lan-
mış lık tır. Ken di nes nel eko no mik top-
lum sal du ru mu nun bi lin ci/sı nıf bi lin ci 
ve ya sı nıf çı kar la rı nın bi lin ci ge liş tik çe 
bur ju va zi ken di ge li şi mi nin önün de ki 
en gel le ri kal dır ma ya, ge li şi mi nin el ve-
riş li-uy gun ko şul la rı nı bi linç li ve ira di 
ola rak ha zır la ma ya-oluş tur ma ya yö ne-
lir. Feo dal aris tok ra si ye ve mo nar şi ye 
kar şı mü ca de le de öne çı kar, ken di çı-
kar la rı nın ge nel leş ti ril miş ifa de si ola-
rak “Eşit lik, kar deş lik, hür ri yet” bay-
ra ğı nı, “Ada let” bay ra ğı nı açar, tüm 
ulu sun çı kar la rı ola rak sun du ğu ken di 
bay ra ğı al tın da hal kı bir leş tir me ye ça-
lı şır... Bur ju va dev rim le rin hi ka ye si dir 
bu. Bur ju va dev rim ler ulus la rın si ya sal 
olu şu mu nun te pe nok ta la rı dır. Ulu sal 
dev let le rin ku ru lu şu, ulus la rın si ya sal 
ku ru luş la rı an la mı na da ge lir. Bü tün 
bun la rın da gös ter di ği gi bi “ulu sal so-
run” hiç kuş ku suz bur ju va bir so run-
dur.

“Ulus”un, “ulu sal so run”un ta ri hi 
açı sın dan ba kıl dı ğın da, em per ya lizm 
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ön ce si dö nem de ulu sal so run lar feo dal 
im pa ra tor luk la rın iç so run la rı dır. Ka-
pi ta list ge liş me ve ulu sal pa zar, “ola-
yın” eko no mik; ulus dev let ve ulu sun 
ku ru lu şu da si ya sal veç he si ni yan sı tır. 
Ulus ta nı mın dan ha re ket le eko no mik, 
top lum sal-sos yal, ide olo jik-kül tü rel, 
ta rih sel, po li tik ve coğ ra fi ol mak üze-
re “ulu sal so run”un bel li baş lı bo yut la-
rı nın var lı ğı kuş ku gö tür mez. Çok bo-
yut lu, çok kat man lı bir ger çek lik tir bu. 
Fa kat yi ne de şu vur gu lan ma lı dır ki, 
“ulu sal so run” den di ğin de an la tı lan ve 
an la şı lan da eko no mik vb. de ğil po li tik 
dü zey dir, po li tik so run dur. 

Sta lin, em per ya lizm ön ce si dö nem 
söz ko nu su ol du ğun da, ana liz le rin de 
yer yer ulu sal so ru nun özü nün pa zar 
so ru nu ol du ğu na da ir ta nım lar yap-
mış tır. Bu nu ulus laş ma-ulu sun olu-
şum sü re cin de, var olan nes nel ulus-
laş ma eği li mi nin po ta sı ola rak pa za rın 
ro lü ne ve ta bi i, ulu sun olu şu mun da 
bur ju va zi nin ro lü ne ya pı lan bir gön-
der me, bir vur gu ola rak oku mak ge re-
kir. Bir bi riy le kar şı lık lı iliş ki içe ri sin-
de, bel li baş lı bo yut la rı-dü zey le ri ve ya 
kat man la rı olan bir ger çek lik ola rak, 
ulu sal so ru nun “özü pa zar so ru nu”dur 
ta nı mı na Mark sist ler hiç bir za man 
Par ti zan gi bi aşı rı abar tıl mış, her der-
din de va sı ha li ne ge ti ril miş bir an lam, 
önem ve rol at fet me miş ler dir. Çok bo-
yut lu, çok kat man lı bir ger çek lik ol du-
ğu için dir ki, ulu sal so ru nu “özü pa zar 
so ru nu dur” di ye rek eko no mik dü ze yi 
ve ya bağ la mıy la ta nım la mak, so ru nun 
di ğer dü zey le ri ni önem siz leş tir mek, ih-
mal ede rek bir ya na koy mak ol du ğu 
ka dar dü pe düz eko no mik in dir ge me ci-
lik tir de. Böy le ol du ğu için dir ki, ulu sal 
so ru nun ken di si de, eğer ge re ki yor ise 
“özü” de po li tik düz lem de çö züm len me-
li ve ta nım lan ma lı dır. Za ten Mark sist-
ler de böy le yap mış lar dır.

Ka pi ta list ge liş me nin 19.yy. so nun-
da te kel ci aşa ma ya geç me si, dün ya nın 
em per ya list dev let ler ara sın da pay la şı-
mı nın ta mam lan ma sı, dün ya pa za rı nın 
bü tün le şe rek em per ya list-ka pi ta list 
dün ya sis te mi nin oluş ma sıy la, ulu sal 
so run lar ile sö mür ge ler so ru nu bir le şe-
rek ge nel leş miş, dev let le rin iç so ru nu 
ol mak tan çık mış, em per ya list dün ya 
dü ze ni ni oluş tu ran iliş ki ler sis te mi nin 
bir par ça sı ha li ne gel miş tir. Gö rül dü-
ğü gi bi bu ko şul lar al tın da ulu sal so-
run lar ba kı mın dan da ye ni bir du rum 
oluş muş tur. 1. Em per ya list Pay la şım 
Sa va şı ve onu ta kip eden Ekim Dev ri-
mi’yle ye ni ta ri hi ko şul lar bü tü nüy le 
ol gun laş mış tır. Ekim Dev ri mi ve sos-
ya lizm 20.yy’a dam ga sı nı vur muş tur. 
Bu nun la bir lik te 20. yy. sö mür ge le rin 
ve ulu sal bo yun du ruk al tın da ki ulus-
la rın baş kal dı rı la rı na, em per ya liz min 
sö mür ge sis te mi nin tas fi ye si ne, on lar-
ca ye ni ulus dev le tin ku rul ma sı na ta-
nık lık et miş tir. Bu ger çek lik le rin ön-
gö rü sü ola rak ka bul edil me si ge re ken 
3. En ter nas yo nal’in “Bü tün ül ke le rin 
iş çi le ri ve ezi len halk la rı bir le şi niz” slo-
ga nı, ulu sal so run la rı, sö mür ge le rin ve 
bo yun du ruk al tın da ki ulus la rın kur tu-
luş so ru nu ola rak em per ya liz me kar şı 
mü ca de le ve ya ban cı ege men li ği nin-
bo yun du ru ğu nun kı rıl ma sı ve tas fi ye-
si so ru nu ola rak, ulus la rın ve sö mür-
ge le rin öz gür lü ğü, eşit li ği, ba ğım sız lı ğı 
ve ken di ken di le ri ni yö net me so ru nu 
ola rak koy mak ta dır. Eğer il le de ulu-
sal so run la rın özün den söz et mek ge-
re ki yor sa bu, ulus la rın ka der le ri ni ta-
yin et me le ri so ru nun dan baş ka bir şey 
ola maz.

İb ra him Kay pak ka ya, ulu sal so ru-
nun özü nün pa zar so ru nu ol du ğu nu 
sa vun muş tur. Kuş ku suz em per ya lizm 
ve pro le tar ya dev rim le ri ça ğın da bu gö-
rüş doğ ru de ğil dir. Fa kat 1970’le rin gi-



TEORİDE doğrultu110

ri şi ko şul la rı al tın da –her şey den ön ce 
Mark sist kay nak lar, Mark sist bi ri kim, 
de ne yim vb. sı nır lı lı ğı– böy le bir ya nıl gı 
an la şı la bi lir ve hat ta Kay pak ka ya’nın 
ulu sal so ru na iliş kin teo rik yak la şım-
la rı nın bü tü nü ve po li tik du yar lı lı ğı 
dik ka te alı na rak bir öl çü de to le re de 
edi le bi lir. An cak bu nun Par ti zan için 
ge çer li ol ma sı dü şü nü le mez.

1970’ler de İb ra him Kay pak ka ya 
Kürt ulu sal so ru nun da dev rim ci ha-
re ket te en ile ri dü ze yi tem sil edi yor-
du. 30-40 yıl son ra gü nü müz de onun 
mi ra sı na da ya nan Par ti zan, teo rik ve 
po li tik ola rak ne re den ne re ye gel miş-
tir!... Kar şı mız da ki ade ta bir mi ras ye di 
ha zır cı lı ğı de ğil mi dir?... Evet, İb ra him 
Kay pak ka ya, 1970’ler de ulu sal so run-
da en ile ri dü ze yi tem sil edi yor ken, 
onun mi ra sı na da ya nan ya pı lar dan 
Par ti zan’ın bu gün dev rim ci ha re ke tin 
ge ri dü ze yi ni tem sil eden ya pı lar için de 
yer al ma sı hem iro nik ve hem de tra jik 
de ğil mi dir?

Bu ra da ön ce ge niş bir pa ran tez aç ma 
ih ti ya cı du yu yo ruz. Atı lım “Ezi len ulu-
sun han gi sı nıf ve ta ba ka la rı na men-
sup ol du ğu ta yin edi ci de ğil dir (ulu-
sal bas kı ya ma ruz kal mak için) Kürt 
ol mak ye ter li dir” di yor. Bu nu ak ta ran 
Par ti zan de vam la, “Bu açık la ma ulu sal 
so ru nun ne de ni hak kın da bir şey söy-
le me mek te dir ve ger çe ği giz le mek te dir” 
(s. 19) di ye, “eleş ti ri yor.”

Par ti zan’ın bir tu hafl ı ğı da ha! Atı lım 
ulu sal bas kı nın ge nel ol du ğu nu, bir 
bü tün ola rak, bir tüm ola rak ulu su he-
def al dı ğı nı, ulu sa uy gu lan dı ğı nı vur gu-
lu yor. Par ti zan’ın bu na ulu sal bas kı nın 
“ne de ni hak kın da bir şey söy le mi yor, 
ger çek le ri giz li yor” di ye iti raz et me si, 
“eleş tir me si” ger çek ten ga rip, tu haf bir 
du rum dur. Kal dı ki, Atı lım’dan ya pı lan 
alın tı “ulu sal so ru nun” ne de ni hak kın-
da yi ne de bir şey söy le miş olu yor. Ulu-

sal “bas kı”, ulu su ez me yi, bas tır ma yı, 
çö ker te rek bo yun du ruk al tı na al ma yı 
he defl i yor. Pe ki, “ezen ulus” bu nu ni çin 
yap mak ta dır! Ne den ulu sal bas kı ya, 
zor ba lı ğı baş vur mak ta dır? Ulu sal ay rı-
ca lık la rı nı ko ru mak ve ya ulu sal ay rı ca-
lık lar el de et mek; bo yun du ru ğa vur du-
ğu ulu sun ül ke si ni, yer al tı ve yer üs tü 
kay nak la rı nı sö mür mek, be yin gü cü ve 
iş gü cü ola rak in san kay nak la rı nı, ta-
ri hi ni, kül tü rü nü yağ ma la mak, ta lan 
et mek, sö mür mek, ken di gü cü ne kat-
mak, öte ki dev let ler le, ra kip le riy le iliş-
ki le rin de stra te jik avan taj lar sağ la mak 
vb. için. Hal böy le ol du ğu için dir ki, 
eko no mik düz lem li “pa za ra ha kim ol-
ma” ana li zi bi raz na if kal mak ta dır! Par-
ti zan’ı oku ya lım:

“Atı lım Yü rü yüş der gi si ni hak lı ola-
rak olum suz lar ken, ulu sal bas kı nın 
esas ola rak han gi ke sim le re uy gu lan-
dı ğı ko nu sun da on dan da ha bü yük 
bir ha ta yap mak ta dır. Yü rü yüş der gi si 
ulu sal bas kı nın esas ola rak ezi len ulus 
iş çi ve emek çi le ri için ge çer li ol du ğu nu 
id di a eder ken Atı lım ‘ha yır’ di yor, ‘ulu-
sal bas kı ezi len ulu sun tüm ke sim le ri-
ne yö ne lik’ di yor.” (s.18) Ger çek ten de 
Atı lım’ın ha ta sı “da ha bü yük”! “Da ha 
bü yük”ün de la fı mı olur, va him ki va-
him! “Ulu sal bas kı ezi len ulu sun tüm 
ke sim le ri ne yö ne lik”miş! Sen mi sin bu-
nu di yen, vay ki vay!... Par ti zan’ın bu-
na iti raz et me si ne şa şır mı yo ruz. Fa kat 
onun çok yer le şik ve ge le nek sel, ar tık 
“kla sik leş miş” bu “esas”lı tar tış ma sı-
nın “esas”lı may mun cu ğu nun tam da 
bu ra da ulu sal bas kı nın ki me uy gu lan-
dı ğı bah sin de ta rih te ki me lek le rin cin-
si ye ti üze ri ne tar tış ma yı çağ rış tı rır ha le 
ge le rek ka bak ta dı ver me ye baş la dı ğı nı 
ha tır lat mak zo run da yız.

Par ti zan bir top lum sal-po li tik ger-
çek lik ola rak kar şı mız da du ran Kürt 
ulu su üze rin de ki bas kı, Kürt ulu sal 
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so ru nu ve Kürt ulu sal de mok ra tik ha-
re ke ti ger çek li ği ni çö züm le me ye da ya-
lı bi çi min de tar tış mak ye ri ne “esas”, 
“özün de” vb. ifa de ler ek sen li bık tı rı cı, 
gı na ge ti ri ci, if ra ta va ran tar tış ma lar 
ya pı yor. Teo rik tar tış ma ve dev rim ci 
teo ri üre ti mi ola rak ka bul edi le bi lir mi 
bu?.. Oku ra sa bır di le ye ce ğiz. Çün kü 
Par ti zan’a ken di du ru mu nu gös ter mek 
gi bi dev rim ci bir so rum lu lu ğu ye ri ne 
ge tir me yü küm lü lü ğü nü du yu yo ruz.

Par ti zan; Atı lım, Yü rü yüş’ü çar pı tı-
yor, çün kü di yor, Yü rü yüş, ulu sal bas-
kı nın “esas ola rak” ezi len ulu sun iş çi 
ve emek çi le ri ne yö nel di ği ni söy lü yor. 
“Esas ola rak” ifa de si Par ti zan için ye-
te rin ce açık la yı cı ola bi lir. An cak ger-
çek ler ifa de ler den da ha önem li dir. Yü-
rü yüş, “ulu sal bas kı esas ola rak ezi len 
ulus iş çi ve emek çi le ri için söz ko nu-
su dur” (sa yı 133, 2 Ara lık 2007, s.27) 
de dik ten son ra, bu tes pit ten na sıl bir 
so nuç çı kart tı ğı önem li de ğil mi?

“Ve bu nok ta da da UKKTH, bu ül-
ke ler de ezi len ulus iş çi ve emek çi le ri-
nin ken di ka de ri ni ta yin hak kı içe ri ği ni 
ka zan mış tır.” (s.27, agy.) Yü rü yüş bir 
say fa son ra ezen ve ezi len ulus iş çi le-
ri nin bir lik te ör güt len me si bir lik te mü-
ca de le si ni tar tı şır ken de ay nı gö rü şü 
“esas”, “ta li” ay rı mı yap ma ge rek si ni mi 
duy mak sı zın tek rar lı yor:

“Ezi len ulu sun ken di ka de ri ni ta-
yin et me si nin ezi len ulus emek çi le ri nin 
ken di ka de ri ni ta yin et me si muh te va sı 
ka zan mış ol ma sı...” (s.29) çok açık de-
ğil mi, Yü rü yüş, ulu sal so run, ulu sal 
so run ol mak tan, Mark sist ge le nek te 
yer le şik an la mıy la ulus la rın ken di ka-
der le ri ni ta yin et me le ri hak kı ve so ru nu 
ol mak tan çık mış tır, de ğiş miş tir di yor. 
Bu nu da ulu sal bas kı nın “esas ola rak 
ezi len ulus iş çi ve emek çi le ri için söz 
ko nu su” ol du ğu sap ta ma sı na, di ğer bir 
şe kil de de “ezi len ulu sun ege men sı nıf-

la rı(nın), ezen ulu sun ege men sı nıfl a-
rıy la kay na şa rak, oli gar şi nin için de yer 
al mış lar”dır  (s.27, agy) tes pi ti ne da-
yan dı rı yor. Bu ra da Yü rü yüş için, Par-
ti zan’ın ter cü me si ile esas ola nı “dış-
la ma”dı ğı “esas ol ma yan”ın dev rim ci 
prog ram, stra te ji ve tak tik ba kı mın dan 
ih mal edi le bi lir, dik ka te de ğer an la mı 
ol ma yan bir un sur, bir et ken ol du ğu-
nu gö rü yo ruz. Ge ri si söz cük ler le oy na-
mak olur. De mek ki, Atı lım’ın eleş ti ri si 
doğ ru dur, Yü rü yüş’ün ger çek le ri ne da-
yan mak ta dır. Par ti zan’ın Yü rü yüş le hi-
ne ta nık lı ğı ise ge çer siz dir. Yü rü yüş’ün 
ulus la rın ken di ka der le ri ni ta yin hak-
kı nı, “ezi len ulus emek çi le ri nin ken di 
ka der le ri ni ta yin et me si”ne in dir ge me-
si ne Par ti zan’ın her han gi bir iti ra zı nın 
ol ma ma sı da dik kat çe ki ci dir!... Mark-
sizm adı na ulus la rın ken di ka der le ri-
ni ta yin hak kı gü nü müz de ar tık ezi len 
ulus iş çi ve emek çi le ri nin ken di ka der-
le ri ni ta yin hak kı (“içe ri ği ka zan mış-
tır”) an la mı na ge lir de mek, hem ulu sal 
so run ve ulu sal de mok ra tik ha re ket 
ger çek li ği nin ve hem de Mark siz min 
çar pı tıl ma sı dır. Bu ra da kar şı kar şı ya 
kal dı ğı mız du rum em per ya list eko no-
mizm dir; ya ni sos yal şo ve niz min teo rik 
te mel le ri dir. Par ti zan’ın Yü rü yüş’ün az 
çok sis te ma tik bi çim de yan sı yan sos-
yal şo ve niz mi ni, ezen ulus mil li yet çi-
li ği nin et ki le ri ni gö re me me si dik kat 
çe ki ci dir ve ne den siz de ğil dir. Bun lar 
bir ya na, ta nık lı ğı ile ha yır lı bir iş yap-
mı yor, Yü rü yüş’te yan sı yan ezen ulus 
mil li yet çi li ği nin et ki le ri ni, ya ni opor tü-
niz mi, sos yal şo ve niz mi bes li yor, to le re 
edi yor. Par ti zan’ın bu za rar lı ta nık lı ğı-
na eleş ti ri ve iti ra zı mı zı, bir pa ran tez içi 
pa ran tez le nok ta la ya lım: 

Yü rü yüş’ün tav rı na bi na en, ulu sal 
so ru nun özü pa zar so ru nu dur, ezen ve 
ezi len ulus bur ju va zi le ri nin mü ca de le-
le ri ne da ya nır, ulu sal bas kı esas ola rak 
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ezi len ulus bur ju va zi si ne yö ne lir di yen 
Par ti zan, bun lar dan, ulu sun ken di ka-
de ri ni ta yi ni hak kı “esas ola rak” ezi-
len ulus bur ju va zi si nin ken di ka de ri ni 
ta yin hak kı an la mı na ge lir, so nu cu na 
ula şı yor mu?

***
De vam ede lim; Atı lım di yor ki, eğer 

“ulu sal so run ezi len ulu sun iş çi ve 
emek çi le ri nin so ru nu ha li ne gel miş tir 
der se niz, esa sın da ulu sal so ru nun ulu-
sal so run ol mak tan çık mış ol du ğu nu 
söy le miş olur su nuz.” Par ti zan bu na, 
“so ru nun öz gün lü ğü hak kın da hiç bir 
şey” söy le mi yor su nuz di ye iti raz edi yor 
ve di yor ki, “ulu sal bas kı, tüm ulu sa 
ay nı amaç lar ile uy gu la nı yor sa bu bas-
kı nın öz gün lü ğü ne dir?” (s.20)

Sa hi ulu sal bas kı nın öz gün lü ğü ne-
dir? Bu çok açık so run ni çin kar ma şık-
laş tı rı lı yor, ade ta an la şıl maz ha le ge ti-
ri li yor? “Ulu sal bas kı” kav ra mı, ta nı mı 
ge re ği za ten öte ki/ di ğer “bas kı” bi çim-
le rin den fark lı ola rak “ulu sal” bas kı nın 
öz gün ni te li ği ni vur gu lu yor.

Bo yun du ruk al tın da tu tu lan, ezi len 
bir ulus ta –ken di ka de ri ni be lir le miş, 
ulu sal dev le ti ni kur muş, “ulu sal so ru-
nu” çöz müş ulus lar dan, ör ne ğin Türk 
ulu sun dan fark lı ola rak– bu ulu sun 
baş lı ca sı nıfl a rı nın bir bi riy le iliş ki le-
rin de her bi ri nin ken di sı nıf sal çı kar-
la rın dan –Kürt bur ju va zi si Kürt pro le-
tar ya sı nın sö mü rür öy le de ğil mi!– ay rı 
ve fark lı ola rak, or tak so run la rı var dır. 
Kürt ulu su nun ulu sal bo yun du ruk al-
tın da tu tul ma sı, ko lek tif ulu sal var lı ğı-
nın red de dil me si, di li ne ke lep çe vu rul-
ma sı, ör güt len me, ulu sal ku rum la rı nı 
oluş tur ma, di ğer ulus lar la eşit, say gın, 
onur lu iliş ki ler kur ma sı nın vb. öz ce si 
ken di ken di si ni yö net me si, ken di ül-
ke ve ulu sal im kan la rı hak kın da ka rar 
ver me si bas kı, zu lüm ve kat li am lar la 

ön len mek te dir. Ulu sal bas kı nın öz gün-
lü ğü nün de ta ken di si dir bun lar.

Ka dın cin si üze rin de ege men er kek 
cin sin yer le şik ata er kil top lum sal dü-
zen bi çi mi ni al mış cin sel bas kı sı de ğil-
dir bu!

Ya da ör ne ğin Ale vi ya da Hris ti yan 
halk la rı mı za din sel-inanç sal bas kı da 
de ğil dir bu!

Ve ya iş çi sı nı fı nın sı nır sız grev hak-
kı nı, sen di kal ör güt len me hak kı nı, 
emek çi me mur la rın top lu söz leş me ve 
grev hak la rı nı, ken di sı nıf par ti le ri ni 
kur ma, ser ma ye nin bo yun du ru ğu nu 
de vir me ve ken di ik ti dar la rı nı kur ma, 
sö mü rü yü or ta dan kal dır ma mü ca de-
le si ni vb. ön le me, bas tır ma gi bi sı nıf sal 
bas kı da de ğil dir bu!

Ulu sal bas kı bir ül ke yi, bir ulu su 
he defl er, ko nu su da, içe ri ği de, bi çi-
mi de ulu sal dır. Bu öz gün lü ğü bir de 
şöy le an la ta lım. “Bu gün” ar tık Türk iş-
çi ve emek çi le riy le Türk bur ju va zi si nin 
te mel her han gi bir “or tak so ru nu” ve 
çı kar bir li ği yok tur. Oy sa bü tün ezi len 
ulus lar da ol du ğu gi bi “ulu sal bo yun-
du ruk tan kur tul mak”, Kür dis tan iş çi 
sı nı fı ile Kür dis tan bur ju va zi si nin te-
mel or tak so ru nu dur. Evet, so run “or-
tak tır”, her iki sı nı fın da so ru nu dur; 
fa kat “ezi len ulus” bur ju va zi si ve “ezi-
len ulus” pro le tar ya sı ol ma la rı on la rı 
nes nel eko no mik ve top lum sal du rum-
la rı fark lı, ta bi i te mel den fark lı sı nıfl ar 
ol mak tan çı kart maz. Hal böy le olun ca 
her bi ri ni “or tak so ru na” çö züm pers-
pek ti fi nin fark lı ol ma sın dan da bir ters-
lik, şa şa cak bir şey ve ya açık lan ma sın-
da bir güç lük yok tur. Par ti zan’ın ulu sal 
bas kı nın “öz gün” ola bil me si için, ezi len 
ulu sun bur ju va zi si ne yö nel me si ge re-
kir de me ye ge tir me si ta ma men zor la-
ma dır. 

“Ulu sal so run... esas/öz ola rak pa-
zar” so ru nu dur di yen Par ti zan, “ulu-
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sal bas kı”nın ki me yö nel di ği bah si nin 
açık lan ma sı na ge çi yor: 

“Yü rü yüş, ulu sal bas kı nın esas ola-
rak ezi len ulu sun iş çi ve emek çi le ri-
ne uy gu lan dı ğı nı ya da Atı lım ulu sal 
bas kı nın ezi len ulu sun bü tü nü ne eşit 
(“esas ola rak” ay rı mı nı red det ti ği için 
böy le edi yo ruz) ola rak uy gu lan dı ğı nı 
id di a eder ken ne ye da ya nı yor lar? Bu-
nun bir ya nı tı yok.” (s.18)

Zor la ma tar tış ma la ra baş vur mak 
pek hay ra ala met sa yı la maz. Atı lım, 
ulu sal bas kı, adı üs tün de ulu sal bas-
kı ol du ğu için ulu sal/ ulu sun bü tü-
nü ne, bü tün sı nıfl a rı na yö ne lir di yor. 
Fa kat bu nu an la şı lır bul ma yan Par-
ti zan, ma dem ki, Atı lım “esas ola rak” 
ay rı mı nı red de di yor, o hal de, Atı lım’a 
ulu sal bas kı nın ezi len ulu sun bü tün 
sı nıfl a rı na “eşit ola rak uy gu lan dı ğı nı 
id di a edi yor”/ sa vu nu yor de dir ti rim di-
yor ve de dir ti yor! Par ti zan bu nok ta da 
tam bir ka ri ka tü ri zas yon ope ras yo nu 
ger çek leş ti ri yor. Son ra mı, bu de fa da 
kar şı sı na ge çip ken di ima li bu ka ri ka-
tü rü “eleş ti ri yor.” Hay ra ala met de ğil, 
çün kü as lı nı eleş ti re me yin ce ka ri ka tü-
rüy le mü ca de le et me ye te ves sül et me si 
Par ti zan’ın za yıfl ı ğı nı gös te ri yor. Fa kat 
bu nok ta da her şe yin far kın da ola rak, 
bi le rek, is te ye rek ya pıl ma sı bir en te lek-
tü el etik ve dü zey so ru nu da ya rat mak-
ta dır. Atı lım, ulu sal bas kı nın ezi len 
ulu sun han gi sı nı fı na ve ne ka dar yö-
nel di ği ni “esas”, “ta li” vb. ka te go rik bir 
ay rı ma ta bi tut ma yı ve bu nun üze ri ne 
bir po li ti ka in şa et me yi ger çek le re ay-
kı rı ve zor la ma bu lu yor. Ta bii ki, bu nu 
eleş ti re bi lir si niz. Fa kat Atı lım’ın ezi len 
ulu sun bü tün sı nıfl a rı na ulu sal bas kı-
nın “eşit ola rak uy gu lan dı ğı nı” sa vun-
du ğu nu id di a ede mez si niz!

“Ulu sal bas kı nın özü pa zar so ru nu 
ise, bu so run bur ju va zi nin ge li şi mi ne 
ko şut or ta ya çı kıp ge liş miş se, ka pi ta-

lizm dö ne mi ne ait bir so run sa onun 
esas ola rak iş çi ve emek çi le re uy gu lan-
dı ğı nı na sıl id di a ede bi li riz?... Kuş ku-
suz pa za ra ki min ha kim ola ca ğı kav-
ga sın dan çı kan ulu sal bas kı ulu sun 
tü mü ne uy gu la nır ama esas ola rak 
be lirt ti ği miz ne den ler le ezi len ulu sun 
bur ju va zi si ne da ya nır. (Uy gu la nır de-
nil mek is te ni yor-TD) Amaç onu pa zar 
mü ca de le sin de saf dı şı et mek tir.” (s.19)

İş te Par ti zan’ın ulu sal so run da ki me-
ka niz mi nin, ka ba ma ter ya liz mi nin ve 
eko no mik in dir ge me ci li ği nin çar pı cı bir 
kla si ği! Kör te ori ci lik de ken di ni üre ti-
yor. Çün kü o yal nız ca bir “teo ri” de ğil, 
da ha sı ay nı za man da bir teo ri üre tim 
tar zı dır. Ulu sal so ru nun “özü nün pa zar 
so ru nu” ol ma sı dü şün ce si Par ti zan’ın 
teo rik may mun cu ğu dur de miş tik ya!... 
Hak sız mı yız? İş te ade ta bi zi doğ ru la-
mak için ya zıl mış mü kem mel bir ör nek! 
Ulu sal so ru nun “özü pa zar so ru nu dur” 
tes pi tin den kal kış ya pan “teo ri” üret-
me ça ba sı, bir kaç ba sa mak lık me ka nik 
man tık yü rüt me le riy le ulu sal bas kı nın 
“esas ola rak” ezi len ulus bur ju va zi si ne 
uy gu lan dı ğı so nu cu na ula şa rak, ka ra-
ya otu ru yor!. Bu ra da da şu nu ek le mek 
zo run da yız ki, Par ti zan bu ra da da işin 
ken di si ni de ğil de yi ne “esa sı”nı ay dın-
la tı yor.

Ulu sal bas kı nın ama cı nın “esas ola-
rak” “ezi len ulus bur ju va zi si ni” “pa zar 
mü ca de le sin de saf dı şı et mek” ol du ğu 
for mü lü ka ba bir ha ta dır. Ulu sal bas kı, 
ona he def olan ulu su ve ül ke yi bo yun-
du ruk al tı na al ma yı amaç lar. De vam 
ede lim. Par ti zan, özet le “ezi len ulus 
bur ju va zi si bas kı nın esa sı nı gö rür” di-
yor. Ama ay nı za man da dö nüp şu nu da 
vur gu la ya rak ek le me ih ti ya cı du yu yor:

“Bu nu id di a eder ken biz ler, ulu sal 
bas kı nın iş çi ve emek çi le re da ha az uy-
gu lan dı ğı nı söy le miş ol mu yo ruz.” (s.19) 
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Ya, öy le mi? Yok yok, bu na ik na ola-
ma yız, ina na ma yız! Bu ba his le ya pa-
ca ğı nız bu tür den açık la ma lar, ve re ce-
ği niz bu tür den gü ven ce ler ik na edi ci 
ve inan dı rı cı ola maz. Par ti zan bir say fa 
ön ce Yü rü yüş’ü ak la yı cı ta nık lı ğı es na-
sın da Atı lım’ı eleş ti rir ken, “esas ola rak 
ifa de si(nin) esas ol ma ya nın var lı ğı nı da 
içer”di ği ni (s. 18) ha tır la tı yor du! Ya-
ni ulu sal bas kı nın “esas ola rak” ezi len 
ulu sun bur ju va zi si ne uy gu lan dı ğı nı, 
ulu sal bas kı nın “esas ol ma yan” kıs mı-
nın da ulu sun di ğer sı nıfl a rı nın pa yı-
na düş tü ğü nü sa vu nu yor. Hat ta ulu sal 
bas kı bir bü tün ola rak ulu sa, ulu sun 
bü tün sı nıfl a rı na yö ne lir di yen Atı lım’ı, 
“ulu sal bas kı nın ezi len ulu sun bü tü-
nü ne eşit (...) ola rak” uy gu lan dı ğı nı sa-
vun mak la it ham eden de Par ti zan’dır. 
Sa hi, eğer ulu sal bas kı nın “esa sı” ezi len 
ulu sun bur ju va zi si ne uy gu la nı yor sa ve 
eğer, bu esas ifa de si nin bir de ulu sal 
bas kı nın “esas ol ma yan” kıs mı na ma-
ruz ka lan sı nıfl a rın var ol du ğu nu yan-
sı tı yor ise o za man “ulu sal bas kı nın iş çi 
ve emek çi le re -ka te go rik ola rak- da ha 
az uy gu lan dı ğı nı söy le miş ol mu yor”sa-
nız, ne ya pı yor su nuz? Ka de ri ni “esas” 
ifa de si ne bağ la mış bun ca fır tı na da ne 
olu yor! Ulu sal bas kı nın “esas ola rak” 
ezi len ulu sun bur ju va zi si ne yö nel di-
ği ni söy lü yor ve fa kat bu nun la yi ne 
de “ulu sal bas kı nın iş çi ve emek çi le re 
da ha az uy gu lan dı ğı nı söy le miş ol mu-
yor”sa nız ... o za man ulu sal bas kı nın 
“esa sı” han gi sı nı fa uy gu la nı yor gi bi, 
zor la ma ka te go rik bir ay rı ma ne ge rek 
var!? “Oy sa halk üze rin de ki bas kı esas 
ola rak sı nıf sal bas kı dır.” (s.19) der ken 
de ulu sal bas kı nın “esas ol ma yan” kıs-
mı nın hal ka uy gu lan dı ğın dan baş ka 
bir şey söy le miş, ima et miş ol mu yor-
su nuz! Yi ne ezi len ulus iş çi ve emek-
çi le ri nin kat mer li bir bas kı ya ma ruz 
kal dık la rı nı izah eder ken, “bu nun ne-

de ni ulu sal bas kı nın esa sen on la ra uy-
gu lan ma sı de ğil, ay nı za man da sı nıf sal 
bas kı ya da ma ruz kal ma la rı dır.” (s.19) 
der ken de bir kez da ha on la rın ulu sal 
bas kı nın “esas ol ma yan” kıs mı na he def 
ol duk la rı nı tek rar edi yor su nuz. 

Tar tış mak ta ol du ğu muz “ulu sal bas-
kı ki me uy gu la nır” ör ne ğin de açık ça 
gö rü lü yor ki, Par ti zan, “teo ri”den nes-
nel ger çek li ğin –ör ne ği miz de “ulu sal 
bas kı” ger çek li ği– as lı na uy gun bi çim-
de açık la na rak ge nel leş ti ril me si ni, so-
yut lan ma sı nı an la mı yor. Ger çek le rin 
gö zü ne ba ka rak-çıp lak bir göz le, ulu sal 
bas kı nın kim le re yön le di ği ger çek li ği ni 
in ce le mek ye ri ne, ken din ce çok sağ-
lam ol du ğu nu dü şün dü ğü bir nok ta-
dan tu ta rak, ona bağ lı ve me ka nik bi-
çim de man tık yü rüt me yi ter cih edi yor. 
Ger çek le ri in ce le ye rek de ğil man tık 
yü rü te rek, ger çek le rin te ori si nin ku ru-
la bi le ce ği ni sa nı yor. Ta bi i ki, de rin bir 
ya nıl gı dır bu. Par ti zan bu ra da hem bir 
dev rim ci akıl tu tul ma sı ya şı yor hem 
de onul maz çe liş ki ler içe ri sin de kıv ra-
nı yor. Böy le ol du ğu için dir ki, şun la rı 
yaz ma ge rek si ni mi du yu yo ruz:

Yap ma yın ar ka daş lar. Ha lep ora day-
sa ar şın bu ra da! Par ti zan’ın, Atı lım’ın 
ve ya bir baş ka sı nın ulu sal so run te ori-
si “ora day sa”, Kürt ulu sal so ru nu, Kürt 
ulu sal de mok ra tik ha re ke ti, Kürt ulu-
su nun ma ruz kal dı ğı bu nal tı cı ulu sal 
bas kı da bu ra da, göz le ri mi zin önün de! 
Bü tün bun lar nes nel ger çek lik ler dir. 
Ken di ni zi de bi zi de bu “esas”lı, “özün-
de”li kı sır, me ka nik ve kör tar tış ma lar 
içe ri sin de he lak et me ni ze ge rek yok tur. 
Kürt ulu su na uy gu la nan ulu sal bas kı 
çı rıl çıp lak or ta da dır. Fi lis tin ve di ğer le-
ri de öy le... Bu yu run ulu sal bas kı nın 
Kürt bur ju va zi ni he defl e yen “kı sım la rı-
nı”, ör nek le ri ni vb. ve ke za Kür dis tan 
pro le tar ya sı ve emek çi le ri ni he defl e yen 
“kı sım la rı nı”, ör nek le ri ni vb... her bi ri-
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nin pa yı na dü şen ulu sal bas kı nın ça-
pı nı/yay gın lı ğı nı, ke za sık lı ğı nı/yo ğun-
lu ğu nu ve de sert li ği ni/şid de ti ni or ta ya 
ko yup çö züm le yin ba ka lım, ulu sal bas-
kı dan sı nıfl a rın pa yı na dü şe ni ka te go-
ri ze et mek/ka te go rik ay rı ma ta bi tut-
mak müm kün mü, de ğil mi? Ama eğer 
il le de bir ay rım yap ma mı zı is ti yor sa nız 
ka te go ri ze et mek si zin ulu sal bas kı nın 
gü nü müz de Kürt bur ju va zi sin den çok, 
ulu sal ve sö mür ge sel bo yun du ru ğa baş 
kal dır mış olan Kürt emek çi hal kı nı he-
defl e di ğin den kuş ku du yu la maz. 

Yü rü yüş ulu sal bas kı “esas ola rak” 
ezi len ulu sun iş çi ve emek çi le ri ne yö-
ne lir di yor, ama mil yon la rı ku cak la-
yan, ha re ke te ge çi ren ulu sal de mok ra-
tik mü ca de le yi mil li yet çi lik le mah kum 
ede rek, sos yal şo ve nizm le ma lul bir ta-
vır ala rak me sa fe li du ru yor. 

Par ti zan ise ulu sal bas kı nın “esas 
ola rak” Kürt bur ju va zi si ne yö nel di ği-
ni, önü müz de du ran ger çek li ği, “esas 
ola rak” ezen ve ezi len ulus bur ju va zi-
le ri ara sın da ki ça tış ma ola rak de ğer-
len di re rek, mil yon la rı ha re ke te ge çi ren 
ulu sal de mok ra tik mü ca de le ye me sa fe-
li dav ra na rak sos yal şo ve nizm le ma lul 
bir ta vır alı yor.

Teo rik ba kış la rı, ana liz le ri ni te mel-
len dir dik le ri baş lan gıç ve ri le ri ve ke za 
ana liz le ri ve çı kar sa ma la rı fark lı, hat ta 
san ki fark lı ku tup lar da du ru yor lar gi bi 
ve fa kat ulu sal de mok ra tik ha re ke te –
PKK de ğil, ulu sal de mok ra tik ha re ket, 
yüz bin le ri ve mil yon la rı gir da bı na çe-
ken si ya sal halk ha re ke ti!– çok ben zer 
bi çim de me sa fe li dav ra nı yor lar!!

Bu ger çek ten il ginç bir du rum. Pe ki 
ne den? Or tak nok ta tam şu ra da. Her 
iki ya pı da Kürt ulu sal so ru nu nun dev-
rim ci im kan la rı nı ve ke za ulu sal de-
mok ra tik ha re ke tin oy na mak ta ol du ğu 
de mok ra tik dev rim ci ro lü ve ke za ta-
şı dı ğı mu az zam de mok ra tik dev rim ci 

po tan si ye li kü çüm sü yor lar. Sos yal şo-
ve nizm eği li min bes len di ği kök ler bu ra-
la ra ka dar de rin le re ini yor.

Atı lım, Yü rü yüş’e şu eleş ti ri yi ya pı-
yor:

“Dev rim ci ler ne za man dan be ri ezi-
len ulus la ra ken di ne gü ven siz lik ör-
güt le me ye baş la dı lar? Dev rim ci le rin 
ulu sal so run da gö re vi ba şa ra maz sı nız, 
ka za na maz sı nız pro pa gan da sı yü rüt-
mek mi dir?” (s.21)

Par ti zan bu nu “ezen ulus mil li yet çi-
li ği nin kar şı sı na ezi len ulus mil li yet çi li-
ği ni çı kar mak tır” şek lin de yo rum lu yor. 
şu nu da ek li yor: “Bu so ru cüm le le ri 
ken di için de, ‘ulu sal so ru nun çö zü mü 
mev cut ulu sal ha re ke te ait tir ve ona 
gü ven mek ve her ka ra rı nı des tek le-
mek’ dev rim ci le rin gö re vi dir an la yı şı nı 
ta şı mak ta dır. Dev rim ci le rin ezi len ulu-
sa yö ne lik, ezi len ulu sun iş çi ve di ğer 
emek çi le ri nin çı kar la rı nın esas ola rak 
ken di ka der le ri ni ta yin et mek yö nün de 
ta vır al ma ma la rın da ol du ğu nun pro pa-
gan da sı nı yap ma la rı, bu nun kur tu luş 
ol ma ya ca ğı nı açık la ma la rı ne za man-
dan be ri bu şe kil de eleş ti ri lir ol du?” 
(s.21)

Par ti zan bu nok ta da Atı lım ile Yü rü-
yüş ara sın da ki tar tış ma yı, da ha doğ ru-
su Atı lım’ın Yü rü yüş’e yö nelt ti ği eleş-
ti ri yi en ha fif de yi miy le an la ya mı yor. 
Fa kat bu bi le Par ti zan’ın kö tü ta nık lık 
ve ter cü man lı ğı nın va ha me ti ni or ta dan 
kal dır mı yor. Yü rü yüş, sa vun du ğu nun, 
yaz dı ğı nın ve ne amaç la-ka sıt la yaz dı-
ğı nın ayır dın da ve bi lin cin de dir:

“Dev rim ci le rin çe şit li ve si le ler le net 
ola rak or ta ya koy duk la rı gi bi; ‘İki ulu-
sun emek çi sı nıfl a rı ay nı eko no mik 
sos yal ya pı da, ay nı for mas yo na sa hip-
ler se, sı nıf sal ve ulu sal bas kı nın sos-
yal te me li, ay nı ege men sı nıf blo ğuy sa, 
bu ül ke de ezi len ulu sun ken di ka de ri ni 
ta yin et me si nin ay rı bir dev rim ola rak 
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ger çek leş me si nin nes nel te me li yok de-
mek tir.’ ... “Bun dan, sı nıf sal kur tu lu-
şun, ulu sal kur tu lu şu da sağ la ya ca ğı 
so nu cu çı kar.” (2 Ara lık 2007, sa yı: 
133, s.27)

Atı lım, Yü rü yüş’e şu eleş ti ri yi ya pı-
yor:

“Yü rü yüş çü ar ka daş lar ulu sal kur-
tu luş çu bir dev ri min nes nel te me li 
yok tur der ken ezi len ulu sun ken di ka-
de ri ni ta yin için bir dev ri me kal kış ma-
sı na kar şı çı kı yor lar.” (Pa ran tez açıp 
Par ti zan’a so ru yo ruz, “öy le de ğil mi”, 
Yü rü yüş “kar şı çık mış” ol mu yor mu?) 
“Ezi len ulu sun dev rim ci po tan si ye li-
ni kü çüm sü yor, ulu sal mü ca de le le re 
gü ven mi yor lar” (Tek rar pa ran tez aça-
lım, Yü rü yüş “ezi len ulu sun dev rim-
ci po tan si ye li ni kü çüm se”mi yor mu?) 
“Kürt le rin ken di gü cü ne ve di na mik-
le ri ne da ya na rak ken di ka de ri ni ta yin 
ede bi le cek le ri ne inan mı yor lar. Dev rim-
ci ler ne za man dan be ri ezi len ulus la ra 
ken di ne gü ven siz lik ör güt le me ye baş-
la dı. Dev rim ci le rin ulu sal so run da gö-
re vi ba şa ra maz sı nız, ka za na maz sı nız 
pro pa gan da sı yü rü mek mi dir?” (Atı lım, 
5 Ocak 2008)

Evet, Atı lım Yü rü yüş’ü “ulu sal kur-
tu luş çu bir dev ri min nes nel te me li yok-
tur” tes pi tin den do la yı eleş ti ri yor. Yü-
rü yüş’ün yaz dı ğı apa çık. “Bu ül ke de 
ezi len ulu sun ken di ka de ri ni ta yin et-
me si nin ay rı bir dev rim ola rak ger çek-
leş me si nin nes nel te me li yok tur” di yor. 
Bu baş ka bir an la ma mı ge li yor?... Yü-
rü yüş’ün yaz dı ğı, sa vun du ğu sa rih, fa-
kat tar tış ma nın bu en ha ya ti nok ta sı na 
da mü da hil olan Par ti zan ne sa vun du-
ğu nu, ken di gö rü şü nü yaz mı yor?! Sa hi 
Par ti zan ne di yor, Kür dis tan’da ulu sal 
kur tu luş çu bir dev rim ola nak lı mıy dı, 
ola nak lı mı? Yü rü yüş’ün ifa de le riy le de 
so ra lım, Par ti zan’a gö re Kürt ulu su nun 
“ken di ka de ri ni ta yin et me si nin ay rı bir 

dev rim ola rak ger çek leş me si nin nes nel 
te me li” var mı, yok mu?...*

Bi ze gö re dün de bu gün de ulu sal 
kur tu luş çu bir dev ri min “nes nel” te-
mel le ri var dır; za yıf bir ola sı lık ol sa 
da, ulu sal so ru nun çö zü mü nün, ulu-
sal kur tu lu şun “ay rı bir dev rim ola rak” 
ger çek leş me si yo lun dan ger çek leş me si 
müm kün dür. Bu ola sı lı ğı red det mek 
em per ya list eko no mizm, sos yal şo ve-
nizm dir. Le nin ve Sta lin’in mu ha tap-
la rı mı zın da bil di ği gö rüş le ri ni bu ra ya 
ala lım-ha tır la ya lım:

“Ezen ül ke le rin iş çi le ri nin en ter nas-
yo na list eği ti mi, zo run lu ola rak, her 
şey den ön ce, ezi len ül ke le rin öz gür lü ğü 
ve ay rıl ma sı il ke si nin sa vu nul ma sı nı 
içer me li dir. Yok sa, or ta da en ter nas yo-
na lizm di ye bir şey kal maz. Bu pro-
pa gan da yı yap ma yan ezen bir ulu sun 
sos yal-de mok ra tı nı, em per ya list ve al-
çak say mak hak kı mız ve gö re vi miz dir. 
Sos ya liz min ger çek leş me sin den ön ce 
ay rıl ma ola sı lı ğı nın bin de bir ol ma sı 
du ru mun da bi le, bu is tem, mut lak bir 
is tem dir.” (Ak ta ran J. V. Sta lin, Le ni-
niz min So run la rı s.69)

Vur gu la mak ge re kir se biz, böy le bir 
ola sı lık var dır, “nes nel” te mel le ri de 
var dır, di yo ruz. Yü rü yüş ise ha yır böy-
le bir ola sı lı ğın “nes nel te me li” yok tur 
di yor. Par ti zan ise en ha fi fin den böy le 
bir tar tış ma yok gi bi dav ra nı yor, bu ra-
yı at lı yor.

Atı lım’ın Yü rü yüş eleş ti ri le ri ni ken-
di üze ri ne de ala rak mü da hil olan Par-
ti zan, “ay rı bir dev rim” ola nak lı mı dır, 
“nes nel te me li” var mı dır; ola nak lı ol-
du ğu nu red det me nin an la mı üze ri ne 
tar tış ma yı, Atı lım’ın Yü rü yüş’ün bir-
lik te ör güt len me ve bir lik te mü ca de le yi 
sa vun ma sı nın eleş ti ri si gi bi, san ki tar-
tı şı lan buy muş gi bi su nu yor. Son ra da, 
bu ra dan ola rak Atı lım’ı “ezen ulus mil-
li yet çi li ği nin kar şı sı na ezi len ulus mil-
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li yet çi li ği ni çı kart mak”la “eleş ti ri yor”!.. 
Evet ezi len Kürt ulu su nun ulu sal kur-
tu luş çu bir dev rim le ulu sal bo yun du-
ruk tan kur tul ma sı müm kün dür; ama 
Par ti zan’ın bu so ru nu ge çiş tir me si, 
baş ka bir so run gi bi su na rak yok muş 
gi bi dav ra na rak tav rı nı açık la mak tan 
ka çın ma sı, iş te bu müm kün de ğil dir. 

Evet, ezi len Kürt ulu su nun ulu sal 
kur tu luş çu bir dev rim le ulu sal bo yun-
du ruk tan kur tul ma sı müm kün dür. 
Fa kat bu tek ola nak ve ola sı lık de ğil-
dir. Tür ki ye ve Ku zey Kür dis tan bir le-
şik dev ri mi, Kürt ulu su nun ulu sal bo-
yun du ruk tan kur tul ma sı nın di ğer bir 
ola nak ve ola sı lı ğı dır. Tür ki ye ve Ku zey 
Kür dis tan’ın son 40-50 yıl lık si ya si ta-
ri hi dev rim ci ge liş me nin eşit siz li ği ne 
ta nık lık eder. 60’lı, 70’li yıl lar da Ba-
tı’da ki dev rim ci ge liş me ön plan day dı. 
ABD em per ya liz mi ve iş bir lik çi ege men 
sı nıfl ar 12 Mart ve 12 Ey lül dar be le riy-
le Ba tı’da ki dev rim ci ha re ke ti, iş çi sı nı-
fı ve emek çi le rin mü ca de le si ni bas tır-
dı, ez di... Ku zey Kür dis tan’da 1984’te 
baş la yan ge ril la sa va şı, ön ce Kür dis tan 
dağ la rı na tu tun ma yı ba şar dı, son ra da 
‘88-’89’da köy lü lük baş ta gel mek üze-
re, Kürt hal kıy la bu luş tu. Ser hil dan ve 
ge ril la sa va şı nın bir le şi miy le bir ulu-
sal kur tu luş çu dev rim ci pat la ma ha li-
ni al dı, baş la mış bir ulu sal kur tu luş çu 
dev rim dü ze yi ne yük sel di. Böy le ce dev-
rim ci ge liş me nin eşit siz li ği çar pı cı şe-
kil de ken di ni gös ter di. Kür dis tan ulu-
sal kur tu luş çu dev ri mi ön pla na çık tı. 
Biz bun la rı, an ti-em per ya list de mok-
ra tik dev ri min Kür dis tan’dan ulu sal 
kur tu luş çu bir dev rim ola rak baş la dı-
ğı bi çi min de ta nım la dık. Ba tı’da ikin ci 
dev rim ci cep he nin ge liş ti ril me si ni, dev-
rim ci po li ti ka nın, stra te ji ve tak ti ğin 
ana so ru nu ka bul ve ilan et tik. Bü tün 
bun la rı an la ya ma yan Tür ki ye dev rim ci 

ha re ke ti ni “Dev ri mi an la ya ma yan dev-
rim ci lik”le eleş tir dik.

Bu gün ha la Ku zey Kür dis tan’da ki 
dev rim ci ge liş me ön plan da bu lu nu-
yor. 70’ler den gü nü mü ze Tür ki ye ve 
Ku zey Kür dis tan bir le şik dev ri mi nin 
ge li şi min de mey da na ge len ge liş me le ri 
dü şü nün ce, Par ti zan’ın teo rik ve po-
li tik te mel po zis yon la rı nı ay nı şe kil de 
sür dü rü yor ol ma sı ger çek le re mey dan 
oku mak tan baş ka bir an la ma gel mi-
yor. Ör ne ğin Ku zey Kür dis tan’da ona 
gö re 70’ler de de ulu sal çe liş ki “baş çe-
liş ki” de ğil di, ‘88-’89’lar dan –du rum ta-
ma men de ğiş tik ten son ra– gü nü mü ze 
ka dar da “baş çe liş ki” de ğil!

Par ti zan’ı özen li dav ran ma ya ça ğır-
ma hak kı mız var. Yü rü yüş, Kür dis-
tan’da ve gü nü müz de Tür ki ye ben ze-
ri ül ke ler de, ezi len ulus lar için ulu sal 
kur tu luş çu dev ri min “nes nel te me li” 
yok tur di yor ve ezi len ulu sun/ Kürt 
ulu su nun iş çi ve emek çi le ri ni bu nu 
ka bul et me ye, ger çek çi ol ma ya ça ğı-
rı yor!... Böy le ce Yü rü yüş için bir lik-
te ör güt len me ve mü ca de le, Kürt iş çi 
ve emek çi le ri ne ulu sal kur tu luş çu bir 
dev ri min “nes nel te me li”nin ol ma dı ğı-
nın pro pa gan da sı na dö nü şü yor. Böy-
le lik le ezi len ulus iş çi ve emek çi le ri nin 
ken di ül ke ve ulus ger çek lik le rin den 
baş la ya rak, böl ge ve dün ya dev ri mi ne 
ka tı lım la rı hak kı; ya ni di ğer ül ke le rin-
ulus la rın iş çi ve emek çi le ri ile eşit li ği 
red de di li yor. Ezi len ül ke nin iş çi sı nı fı 
ve emek çi le ri ezen ül ke nin iş çi sı nı fı ve 
emek çi le ri ne ta bi olu yor, bir ne vi on lar 
ta ra fın dan kur ta rıl ma sı ge re ki yor. Par-
ti zan şöy le di yor:

“Ulu sal ha re ket ler den ba ğım sız ola-
rak sı nıf mü ca de le si ne da ya nan ha re-
ket ler bu ko nu da (ay rı lıp ken di dev le ti ni 
kur ma) ken di gö rüş le ri ni oluş tur mak-
ta dır. Çün kü ezi len ulu sun iş çi ve 
emek çi ler için ne yin ya rar lı ol ma dı ğı na 
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ulu sal ha re ket ler de ğil, esas ola rak sı-
nıf ha re ket le ri ka rar ver me li dir. Bu nu 
red det mek, ba şın dan be ri be lirt ti ği miz 
gi bi ulu sal so ru nu çö zü mü nü ulu sal 
bur ju va zi ye bı rak mak ta dır.” (s.20)

Bu ra da Par ti zan’ın önem se me di ği 
te mel bir “so run”, da ha doğ ru su ger-
çek var: “Esas ola rak sı nıf ha re ket le-
ri ka rar ver me li dir” der ken Par ti zan, 
ezen ulu sun sı nıf ha re ket le ri ni mi ezi-
len ulu sun sı nıf ha re ket le ri ni mi kas-
te di yor? Ya ni bu ra da Par ti zan, ka rar 
ver me si ge re ke nin sos ya list dev ri mi nin 
ön cü le ri da hil Kür dis tan iş çi sı nı fı ve 
emek çi le ri ol ma sı ge rek ti ği ni mi sa vu-
nu yor?... Ya da ne? 

Ezi len ulus la rın ulu sal kur tu luş-
çu dev rim ler le, ulu sal bo yun du ruk-
tan kur tul ma la rı ola nak lı dır. Bu nun 
“nes nel te me li” var dır. Bu ne den le dir 
ki ko mü nist ler, ezi len ulus la rı ulu sal 
bo yun du ru ğa kar şı, ulu sal öz gür lük ve 
eşit lik için baş kal dır ma ya ça ğır mış lar, 
on la ra ezen ül ke le rin pro le tar ya sı ve 
halk la rı nın ge lip ken di le ri ni kur tar ma-
sı nı bek le me le ri ni pro pa gan da et me-
miş ler dir.

Mark sist Le ni nist ko mü nist ler, iş te 
bu yak la şım la Kürt ulu su nun ulu sal 
bo yun du ru ğa baş kal dır ma sı nı bü tün 
gü cüy le des tek li yor. Yal nız ca ulu sal 

de mok ra tik ha re ke ti des tek le mi yor, ay-
nı za man da ulu sal de mok ra tik ha re ket 
için de sos ya list pro le tar ya nın ön der li-
ği nin ha zır lan ma sı ve ge liş ti ril me si için 
ça lı şı yor. Tür ki ye ve Ku zey Kür dis tan 
bir le şik dev ri mi ni ola nak lı gör dü ğü müz 
için stra te ji mi zi de bu ola nak üze ri ne 
ku ru yo ruz. An cak Par ti zan ve Yü rü yüş 
“Tür ki ye ve Kür dis tan bir le şik dev ri-
min den” de ğil, “Tür ki ye dev ri min den” 
söz edi yor lar. Par ti zan ve Yü rü yüş’ün 
çiz gi sin de yan sı yan sos yal şo ven eği li-
min kök le ri dev rim an la yış la rı na ka dar 
uza nır, bu ra dan su alır.  Kök le ri çok 
de rin dir, dö nü şü me uğ ra ma sı da bir o 
ka dar zor dur. Ve bu ra sı si ya sal çiz gi-
nin dev rim ci li ği ni ke mi ren, de yim uy-
gun sa yi yen bir eroz yon, bir za af kay-
na ğı dır. 

Bu ba his te Par ti zan ve Yü rü yüş’ün 
çiz gi si ni dev rim ci bi çim de eleş tir me-
yi, ya nıl gı la rı nı, ne den ve kay nak la-
rı nı gös ter me yi dev rim ci bir gö rev ve 
so rum lu luk ka bul edi yo ruz. Bu nun 
mu ha tap la rı mı zın üze rin de et ki si ne 
ola cak tır, bu alan da on la rın dev rim ci 
ye ni len me si ne yar dım cı ola cak mı dır? 
Bu nu bi le mi yo ruz, ama dev rim ci bir 
ye ni len me, dev rim ci bir dö nü şüm ih-
ti ya cı or ta ya ko yul muş tur. De va mı nı 
“bek le yip” gö re ce ğiz! 
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Par ti zan ulu sal so run bağ la mın da 
ge rek ide olo jik mü ca de le düz le min de 
ve ge rek se de pra tik po li ti ka ge liş tir me 
bağ la mın da ken di du ru mun dan mem-
nun de ğil. Hat ta ra hat sız. Bu dev rim-
ci ve an lam lı bir du yar lı lık. Par ti zan’ın 
ken di du ru mu nu çö züm ler ken Atı lım 
ve Yü rü yüş’ün du ru mu ile kı yas la ma-
lar ya pın ca bi raz şa şır dı ğı nı gö rü yo ruz. 
Eleş ti ri ve tar tış ma ko nu su yap tı ğı mız 
ya zı şu de ğer len dir me ler le so nuç la nı-
yor:

“Gü cü mü zün yet mez li ği doğ ru fi kir-
ler den uzak laş ma ya, bun la rın sa vu-
nul maz lı ğı na (sa vu nul ma ma sı na ol-
ma lı-TD) ne den ol ma ma lı dır. Ak si ne 
gö rül mek te dir ki, doğ ru fi kir ler nes nel 
sü reç ta ra fın dan doğ ru lan mak ta dır. 
An cak doğ ru fi kir le rin ör güt len me ye 
dö nüş tü rü le me di ği ger çe ği or ta yer de 
dur mak ta dır. Bu da hem dar lık lar dan, 
hem de pro pa gan da ede me mek ten ile-
ri gel mek te dir. Önü müz de iki ör nek 
var: Atı lım ve Yü rü yüş. Sa vun duk la-

rı nın yan lış lı ğı ve hat ta Atı lım’da gö ze 
çar pan prag ma tizm ve or ta yol cu lu ğu 
or ta day ken ha la mü ca de le de çe kin gen 
dav ran ma mız ger çek li ği mi zi gör me me-
miz den kay nak lı dır. 

Ken di ger çek li ği mi zi gör me miz pek 
müm kün dür. Ve an cak ger çek li ği mi-
zi gör dü ğü müz du rum da, te mel po li ti-
ka la rın doğ ru lu ğu nu kav ra dı ğı mız du-
rum da atak dav ran ma ya, cü ret et me ye 
ha zır ola ca ğız.” (s.24)

Par ti zan, Atı lım ve Yü rü yüş “yan-
lış la rı” sa vun duk la rı hal de, ken di gö-
rüş le ri ni sa vun ma da bu ka dar “atak”, 
“cü ret”kar dav ra na bi li yor lar, ama biz 
doğ ru la rı sa vun du ğu muz hal de ide-
olo jik-teo rik mü ca de le de “atak” ve “cü-
ret”kar dav ra na mı yo ruz di yor! Bi raz 
hay ret edi yor! Na sıl olur bu, nor mal de 
doğ ru la rı sa vu nan la rın da ha “atak” ve 
“cü ret”kar dav ran ma sı ge rek mez mi? 
İş te böy le dü şü nü yor, böy le akıl yü-
rü tü yor. Ken di gö rüş le ri ni sa vun ma da 
ide olo jik-teo rik mü ca de le de “çe kin gen 
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dav ran ma”dan kur tul mak için ken di ni 
mo ti ve et me ye ça lı şı yor, ken di ken di ne 
pro pa gan da ya pı yor. Fa kat bir şey da-
ha var: 

“Or ta yer de” dur du ğu sap ta nan, 
“doğ ru fi kir le rin ör güt len me ye dö nüş-
tü rül me di ği ger çe ği”, dev rim ci bir pra-
tik po li tik hat tın ge liş ti ri le me di ği an-
la mı na ge li yor. Bu çok önem li ve çok 
ha ya ti. Dev rim ci bir ya pı ba kı mın dan 
bu nun önem de re ce si ile ide olo jik-teo-
rik mü ca de le de ki “çe kin gen lik”, “atak” 
ve “cü ret”kar ola ma ma yı kı yas la mak 
bi le doğ ru ol maz. Dı şa rı dan ba kıl dı-
ğın da Par ti zan’ın Kürt ulu sal so ru-
nuy la dev rim ci pra tik po li ti ka bağ la-
mın da ki iliş ki le ni şi ni, du ru şu nu ve 
du ru mu nu “se yir ci lik” ve “kay de di ci-
lik” ola rak ta nım la mak yan lış ol maz. 
Par ti zan’dan al dı ğı mız pa saj da ki çö-
züm le me ler de bu nu ka bul len mek ve 
de ğiş tir me is tek ve ça ba sı gös ter mek 
an la mın da dev rim ci bir ta vır ta kın ma 
yö ne li mi an lam lı dır. Fa kat Par ti zan, 
gö rüş le ri mi zin doğ ru lu ğu nu an la ma, 
bu an lam da ger çek li ği mi zi gör me ve 
on la rı sa vun ma da –bun la ra gö re “yan-
lış” olan gö rüş le re kar şı mü ca de le de, 
“atak” ve “cü ret”kar dav ran ma nın, 
hoş nut ol ma dı ğı du ru mun de ğiş ti ril-
me si nin anah ta rı gi bi su nar ken vur-
gu yu yan lış ye re yö nelt mek te dir. “Or ta 
yer de” dur du ğu sap ta nan, “doğ ru fi-
kir le rin ör güt len me ye dö nüş tü rül me-
di ği ger çe ği”, çok da ha önem li, çok da-
ha acil ve çok da ha de rin ve bü yük bir 
so run de ğil mi? Dev rim ci teo ri dev rim-
ci pra ti ğin hiz me tin de dir, onun önü nü 
ay dın la tır, ener ji ta şı ya rak dev rim ci 
pra ti ğe güç ve iti lim ka zan dı rır. 

“Doğ ru fi kir le rin ör güt len me ye dö-
nüş tü rü le me di ği ger çe ği ni” vur gu la-
yan Par ti zan, bu nun iki ne de ni ne de-
ği ni yor:

İl ki, “dar lık lar” ola rak be lir ti li yor.

İkin ci si ni ise “doğ ru fi kir le ri şart la ra 
uy gun ola rak sa vu na ma mak”, “pro pa-
gan da ede me mek” ola rak sap tı yor.

Bu ra da söz ko nu su edi len “dar lık-
lar”ın ne ler ol du ğu açık lan ma dı ğı, dev-
rim ci eleş ti ri ye ko nu ol ma dı ğı için bu 
sap ta ma nın bir kav ra yış “ge niş le me-
si”ne yol aç tı ğı nı, de ğiş ti ri ci, dö nüş tü-
rü cü dev rim ci bir iş lev yap tı ğı nı gö re-
mi yo ruz. Böy le ol du ğu için dir ki, bu 
sap ta ma so mut ve an lam lı gö rün mü-
yor. Ke za “doğ ru fi kir le ri şart la ra uy-
gun ola rak sa vun ma”nın ne an la ma 
gel di ği de be lir siz dir, açık lık ve so mut-
luk tan yok sun dur. An cak bu ra da yi ne 
de var olan gö rüş le rin pro pa gan da sın-
dan baş ka, fark lı bir şe yin kas te dil di-
ği ni-an la tıl ma ya ça lı şıl dı ğı nı an lı yo ruz: 
Eğer bu ra da, ör ne ğin, fi kir le rin de ği şen 
ko şul la ra uyar lan ma sı kas te di li yor sa, 
böy le bir ça ba ya da ta nık ol ma dı ğı mı-
zı be lirt me li yiz. fiu so ru bi ze dev rim ci 
ba kım dan ol duk ça an lam lı gö rü nü-
yor. “Ezen ulus mil li yet çi li ği nin pan-
ze hi ri ezi len ulus mil li yet çi li ği de ğil dir” 
baş lık lı teo rik-ide olo jik ça lış ma-ya zı, 
bah se ko nu “dar lık la rı” aş mak ve ke-
za “doğ ru” ol du ğu vur gu la nan “fi kir le ri 
şart la ra uy gun ola rak sa vun mak” ba-
kı mın dan bir ge liş me yi ifa de et mek te 
mi dir? Bu so ru ya ma ale sef olum lu bir 
ya nıt ve re mi yo ruz. Bu ana liz ler Par ti-
zan’ın bah se ko nu ger çek li ği ni dö nüş-
tü re bi le cek de rin lik, ge niş lik, güç ve 
yö ne lim den yok sun dur.

“Doğ ru fi kir ler” var, bun la rın “doğ-
ru lu ğu” “nes nel sü reç ler” ta ra fın dan da 
ka nıt la nı yor; ama her na sıl olu yor ise 
bu doğ ru fi kir ler ör güt len me ye dö nüş-
tü rü le mi yor. Ve ke za, bu doğ ru fi kir-
le rin pro pa gan da sı ve ide olo jik mü ca-
de le sin de “çe kin gen”lik olu şu yor, et kin 
bi çim de sa vu nu la mı yor!

Ha yır, ha yır, bu ra da çok cid di bir 
du rum, çok cid di bir so run var.



TEORİDE doğrultu 121

Her han gi bir dev rim ci ya pı yüz bin 
kez “fi kir le ri”nin doğ ru ol du ğu nu söy le-
se de bu onun “fi kir le ri”nin doğ ru lu ğu-
nu ka nıt la ya ma ya ca ğı gi bi, “fi kir le ri”ni 
doğ ru da yap maz, ya pa maz. Par ti zan 
Kürt ulu sal so ru nu ve ulu sal de mok-
ra tik mü ca de le ye iliş kin ola rak, ken di 
pra ti ği ne ve bu pra ti ği yö ne ten dü şün-
ce le re doğ ru so ru lar, zor so ru lar, dev-
rim ci so ru lar ve ye ni so ru lar sor mak 
zo run da dır:

Bun lar na sıl doğ ru lar dır ki, “nes nel 
sü reç ler” ta ra fın dan doğ ru lan dı ğı id di a 
edil mek te ve fa kat or ta ye re dik ka te de-
ğer, olum lu bir po li tik so nuç çı kart ma-
mak ta dır?

Bun lar na sıl “doğ ru fi kir ler”dir ki, 
“ör güt len me ye dö nüş tü rü le”me mek te-
dir?

Bun lar na sıl “doğ ru fi kir ler”dir ki, 
her han gi bir dev rim ci so nuç üre te me-
miş, dev rim ci bir pra ti ğin sü rük le yi ci 
gü cü ola ma mış lar dır?

Hem son ra sa hi bu “doğ ru fi kir ler”in, 
“doğ ru lu ğu”nu han gi dev rim ci pra tik 
te yit et miş tir, han gi dev rim ci pra tik te 
doğ ru lan mış lar dır?

Par ti zan’ın ulu sal so run bağ la mın-
da ki se yir ci lik, kay de di ci lik ger çek li ği, 
ye ni or ta ya çık mış bir du rum da de-
ğil dir. Özel ko şul la rı ne de niy le 80-90 
dö ne mi ni bir ya na bı ra kır sak, ‘90’lar-
dan gü nü mü ze sü re ğen leş miş bir du-
rum dur. Bu sey re di ci lik, kay de di ci lik, 
di ğer bir ifa dey le dev rim ci bir mü da ha-
le, pra tik dev rim ci po li ti ka ge liş ti re me-
me yi bir te sa düf ola rak ka bul et mek, 
po li tik kör lük olur. Dev rim ci ta vır bu 
du ru ma neş te ri vur ma yı, ye ni ve dev-
rim ci so ru lar so ra rak yüz leş me yi, kök-
lü bi çim de he sap laş ma yı ge rek ti rir. 
“Zor” de di ği miz so ru lar, bu ger çek du-
ru mun po li tik ön der lik an la yış ve tar zı 
ile ulu sal so run da ki teo rik gö rüş ler le, 
ke za dev rim an la yı şı ve stra te ji si ile ba-

ğın tı la rı nın olup ol ma dı ğı nın ve ya na sıl 
ve ne ka dar iliş ki li ol du ğu nun in ce len-
me si ve açı ğa çı kar tıl ma sı dır. “Cü ret” 
ge rek ti ren yer tam da bu ra sı dır. 

Par ti zan’ın Kürt ulu sal so ru nu ve 
ulu sal de mok ra tik ha re ket-mü ca de le 
kar şı sın da, dev rim ci pra tik po li tik bir 
hat ge liş tir me si ni ön le yen, önü nü tı ka-
yan so run lar, se bep ler her şey den ön ce 
onun te ori sin de aran ma lı dır. Eleş ti ri ve 
tar tış ma ko nu su yap tı ğı mız ya zı bağ la-
mın da biz bu nu yap ma yı dev rim ci so-
rum lu lu ğu muz say dık. Par ti zan di yor 
ki, “Atı lım bu çok önem li ko nu yu bur-
ju va lar ara sın da ki mü ca de le de maz lum 
ola nın ta ra fı nı tut mak la sı nır la mış tır.” 
(s.17)... Eğer Par ti zan, Atı lım’ın ulu-
sal so ru na da ir, prog ra ma tik, teo rik, 
stra te jik ve tak tik (bir bü tün ola rak) 
ulu sal so ru na da ir gö rüş le ri ni kas te-
de rek “sı nır la mış tır” di yor sa bu çok 
yü zey sel, si ya sal ba kım dan çok ha fif, 
so rum lu ol ma yan bir ta vır olur. Ama 
eğer yal nız ca Yü rü yüş’ü eleş ti ren, “Yü-
rü yüş Ulus la rın Ken di Ka der le ri ni Ta-
yin Hak kı nı ger çek ten sa vu nu yor mu?” 
baş lık lı ya zı için “sı nır la mış tır” di yor sa 
yi ne de ger çek dı şı dır, yan lış tır. Da ha-
sı, Par ti zan’ın ulu sal so ru nu, ezen ve 
ezi len ulus la rın bur ju va la rı ara sın da-
ki “pa za ra ha kim ol ma” mü ca de le si ne 
in dir ge yen, bil dik-ta nı dık yak la şı mı nın 
gö rüş açı sın dan ba kın ca bi le, bu “sı-
nır la mış tır” eleş ti ri si hak lı, doğ ru ve 
ger çek de ğil dir. Ger çek çi ol mak, eleş-
ti ri de dev rim ci ada let ve so rum lu lu ğu 
gös ter mek, dev rim ci le rin bir bi rin den 
bek le ye cek le ri de ğer ler dir... Her ney-
se, bu ra da da ha çok Par ti zan’ın, ulu-
sal so ru nu “bur ju va lar ara sın da ki mü-
ca de le”ye in dir ge yen me ka nik ve ka ba 
ma ter ya list yak la şı mıy la il gi li yiz. Par ti-
zan –bu pa rag ra fın gi ri şin de ver di ği miz 
sa tır lar dan son ra, de vam la şun la rı ya-
zı yor:
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“İl kin ulu sal so ru nun ne ol du ğu-
nu, ne ye da yan dı ğı nı ve esas ta ulu sun 
han gi sı nıfl a rı nı il gi len dir di ği ni ve ya 
han gi sı nıfl a rın ça tış ma sı nı içer di ği-
ni an la ma mız olum lu ola cak tır.” (s.18) 
Par ti zan’ın so ru nu ko yu şu nun da ha iyi 
an la şıl ma sı ba kı mın dan bu bir cüm le-
lik pa rag ra fı bi le şen le ri ne ayı ra rak da-
ha ya kın dan ba ka lım.

1- “İl kin ulu sal so ru nun ne ol du-
ğu nu... an la ma mız olum lu ola cak tır”, 
de ni yor. Böy le ce bi ze-oku ra cüm le nin 
gi ri şin de her han gi bir da ralt ma ya, sı-
nır lan dır ma ya, in dir ge me ye ge rek duy-
mak sı zın dos doğ ru ulu sal so ru nun “ne 
ol du ğu”nun açık la na ca ğı söy le ni yor!

2-Son ra, ikin ci ba sa mak ta, “... ulu-
sal so ru nun... ne ye da yan dı ğı nı... an-
la ma mız olum lu ola cak tır” de ne rek, 
bir baş ka şey, fark lı bir şey söy le ni yor. 
Ulu sal so ru nun “ne ol du ğu” ile “ne ye 
da yan dı ğı nın” bir ve ay nı şey ol du ğu 
söy le ne mez. Bu ra da önem li olan ön ce 
ko nu “ulu sal so run ne dir” di ye ko nu-
lur ken, bu nun cüm le nin ikin ci ba sa-
ma ğın da bir da ralt ma iş le mi ne ma ruz 
bı ra kı la rak, “ulu sal so run ne ye da ya-
nır”a in dir ge ni yor. 

3-Cüm le iler le dik çe da ralt ma, sı nır-
lan dır ma da iler ler. Üçün cü ba sa mak-
ta “...ulu sal so ru nun... esas ta ulu sun 
han gi sı nıfl a rı nı il gi len dir di ği ni .... an-
la ma mız olum lu ola cak tır” de ni lir. Bu-
ra da “ulu sal so run... esas ta ulu sun 
han gi sı nıfl a rı nı il gi len di rir” de ni lir ken, 
ulu sal so ru nun “esas ta” ulu sun ba zı 
sı nıfl a rı nı il gi len dir me di ği ön sel ola-
rak ka bul edil mek te dir. Par ti zan’a gö re 
ulu sal so run, ulu sun bur ju va zi dı şın-
da ki sı nıfl a rı nı “esas ta” il gi len dir me-
mek te dir!... Bir bi ri ni iz le yen da ralt ma-
bu da ma ope ras yon la rı, “ulu sal so run 
ne dir”den, “ulu sal so run ne ye da ya-
nır”a, ora dan da “ulu sal so run... esas-
ta ulu sun han gi sı nıfl a rı nı il gi len di rir”e 

in dir gen mek te dir. Üç ba sa ma ğın her 
bi rin de fark lı bi çim de kon mak ta, ama 
her ba sa mak ta sis te ma tik bi çim de da-
ral tı la rak sı nır lan dı rıl mak ta dır.

4-Dör dün cü adım da “... ulu sal so ru-
nun... ve ya han gi sı nıfl a rın ça tış ma sı nı 
içer di ği ni an la ma mız olum lu ola cak-
tır.” de nil mek te dir. Cüm le nin üçün cü 
ve dör dün cü adım la rı ay nı şe yin fark-
lı ifa de le ri dir. Böy le ce ulu sal so ru nun 
ko nu lu şu nu da ral tıp sı nır lan dı ra rak 
in dir ge me de ni ha i, ar tık da ha faz la 
in dir ge ne mez nok ta ya, so nu ca ula şıl-
mak ta dır. Ko nu gi riş te ulu sal so ru nun 
ne ol du ğu bi çim de ko nur ken, son ra 
ulu sal so ru nun dü pe düz ya ni bir nes-
nel ger çek lik ola rak “ol du ğu gi bi”, ken-
di as lı na uy gun bi çim de ele alın ma sı, 
kav ran ma sı ve çö züm len me si yad sın-
mak ta, red de dil mek te dir. De vam ede-
lim:

 “Bur ju va zi nin ‘pa zar da ki ha ki mi yet’ 
kav ga sı nın ürü nü olan mil li bir lik si ya-
se ti gü nü müz de ki ulu sal so run la rın da 
özü dür... Do la yı sıy la sö zü nü et ti ği miz 
ulu sal so run ha len ço ğu si ya se tin be-
lirt ti ği gi bi salt (“salt”! Ne den “salt”!?) 
de mok ra tik leş me, hat ta ezi len hal kın 
kur tu luş mü ca de le si de ğil dir, bu nu 
içer mek le be ra ber esas/öz ola rak pa-
zar so ru nu dur. Han gi gü ce da ya nır sa 
da yan sın, ama cı nı ne şe kil de be lir ler se 
be lir le sin ulu sal so ru nun özün de pa zar 
so ru nu ol du ğu ger çe ği ni hiç bir ha re ke-
tin var lı ğı de ğiş ti re mez.” (s.18)

İn dir ge me ci lik (bu ra da eko no mik in-
dir ge me ci lik ol mak ta dır), me ka nizm ve 
ka ba ma ter ya lizm, bun la rın top la mı nı, 
ör ne ği miz de, “kör te ori ci lik” ola rak ta-
nım la ya bi li riz. Bu kör te ori ci lik, Par ti-
zan’ı bir ulu sal kur tu luş mü ca de le sin-
de “pa zar so ru nu nu” gör me nin “ezi len 
hal kın kur tu luş mü ca de le si”ni gör-
mek ten da ha önem li so nu cu na gö tü rü-
yor. Dev rim ci ey lem, an cak ve an cak, 
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dev rim ci im kan lar üze ri ne ku ru la bi le-
ce ği için dir ki, böy le bir so nuç dev rim ci 
ba kım dan ka bul edi le mez dir. 

Dev rim ci le ri böy le bir so nu ca gö tü-
ren, “ezi len hal kın kur tu luş mü ca de-
le si ni” ikin ci pla na atan, önem siz leş ti-
ren bir “teo ri”, ağ zıy la kuş de ğil ba lık 
tut sa bi le, dev rim ci ba kım dan doğ ru 
ola maz... He men be lir te lim ki, da ha 
ilk ba kış ta Par ti zan’ın te ori si “so ru-
nun özü”nü so ru nun ken di sin den da-
ha önem li gör mek, so ru nun ken di si ni 
“so ru nun özü ne” in dir ge mek gi bi bir 
tu hafl ık la ma lul dür. Apa çık söy le ye-
lim, me ka nik ve in dir ge me ci ka ba ma-
ter ya list teo ri üre tim tar zı ile Par ti zan, 
ulu sal so ru nun, “özü”, “esa sı” di ye rek 
bir teo ri de ğil bir “teo rik” may mun cuk 
ge liş ti ri yor/ üre ti yor! Son ra bu may-
mun cu luk la ulu sal so ru nun bü tün ki-
lit le ri ni açı yor! Fa kat ne ya zık tır ki, bu 
may mun cuk Par ti zan’ın kör dü ğüm ha-
li ni çö ze mi yor, der di ne der man ola mı-
yor.

Fi lis tin ulu sal kur tu luş mü ca de-
le si, Kürt ulu sal kur tu luş mü ca de le-
si vb. Par ti zan’ın, Atı lım’ın “dı şın da ki” 
ger çek ler dir. Bi zim on lar hak kın da ne 
dü şün dü ğü müz den ay rı ola rak “nes nel 
ger çek lik ler” ola rak var dır. Par ti zan’ın 
“kör te ori si” bu ger çek le re ba ka rak bi ze 
şu nu söy lü yor:

Fi lis tin ulu sal kur tu luş mü ca de le si-
ne mi ba kı yor su nuz, “ezi len Fi lis tin hal-
kı nın kur tu luş mü ca de le si”nden ön ce 
Fi lis tin bur ju va zi si ile İs ra il bur ju va zi si 
ara sın da ki “pa zar so ru nu”nu, “pa za ra 
ha ki mi yet” so ru nu nu gör me li si niz! Da-
ha önem li olan bu dur. Çün kü bu, ulu-
sal so ru nun “özü”dür, “esa sı”dır! Za ten 
ne de ol sa “so ru nun özü” de so ru nun 
ken di sin den da ha önem li dir!..

Ke za Kürt ulu sal kur tu luş mü ca de-
le si ne mi ba kı yor su nuz, “ezi len Kürt 
hal kı nın kur tu luş mü ca de le si”nden 

ön ce Kürt bur ju va zi si ile Türk bur ju va-
zi si ara sın da ki “pa zar so ru nu nu”, “pa-
za ra ha kim” ol ma mü ca de le si ni gör me-
li si niz!...

Her gör me bir teo rik göz lük so ru nu-
dur. Teo rik göz lü ğü nüz ya ger çe ği as-
lı na-ori ji na li ne uy gun, sa dık, bağ lı bi-
çim de an la ma nı zı, kav ra ma nı zı sağ lar 
ya da ger çe ğin as lı nı bo zar, çar pık, ek-
sik, tek yan lı vb. al gı la ma nı za yol açar. 
Ör ne ği miz de kör te ori ci lik Fi lis tin ya 
da Kürt ulu sal kur tu luş mü ca de le le ri-
ne bak tı ğın da, “ezi len hal kın kur tu luş 
mü ca de le si”ni önem siz leş ti re rek ger çe-
ği çar pıt mak ta, ger çe ğin as lı na uy gun 
bi çim de gö rül me si ni ve kav ran ma sı-
nı ön le mek te dir. Ta rih sel ma ter ya lizm 
bu mu dur? Bu na sıl bir ta rih sel ma-
ter ya lizm dir ki, ulu sal so run lar ve ulu-
sal kur tu luş mü ca de le le ri söz ko nu su 
ol du ğun da, “pa zar so ru nu”nu “ezi len 
hal kın kur tu luş mü ca de le si”nden da-
ha önem li gö re bil mek te dir?!

Par ti zan’ın işi ger çek ten zor dur. Kür-
dis tan, Fi lis tin vb. önü müz de sü rüp 
gi den ulu sal kur tu luş mü ca de le le ri ni, 
“ulu sal so ru nun özü nün”, “pa zar so-
ru nu” ol du ğu ve ke za “esa sen” ezen ve 
ezi len ulus bur ju va zi le ri ni “il gi len dir-
di ği”, bun la rın “ezi len hal kın kur tu luş 
mü ca de le si”nden da ha önem li ol du ğu; 
hem za ten ulu sal so ru nun “özü”nden 
ve “esa sı”ndan ge ri ye ka lan kıs mı nın 
ezi len ulu sun bur ju va zi si dı şın da ki di-
ğer sı nıfl a rı –iş çi sı nı fı, emek çi ler vb.– 
“il gi len dir di ği” vb. ger çek le re mey dan 
oku yan bu gö rüş ler le, öy le “atak”, “cü-
ret”kar vb. bir ide olo jik mü ca de le yü-
rüt mek çok da ko lay de ğil dir. Bü tün 
bu gö rüş ler, tes pit ve te ori ler, dik ka ti ni 
dev rim ci ola nak la ra yö nelt miş, ki lit le-
miş de de ğil dir. Da ha sı bu an la yış lar, 
ulu sal so run ve ulu sal de mok ra tik ha-
re ket, ulu sal kur tu luş mü ca de le si söz 
ko nu su ol du ğun da Par ti zan’ın dik ka-



TEORİDE doğrultu124

ti ni dev rim ci ola nak la ra yö nelt me si ni, 
odak la ma sı nı da ön le mek te dir... Bü-
tün bun la rın “ezi len hal kın kur tu luş 
mü ca de le si”ne kar şı me sa fe ve ya ban-
cı laş ma ya rat ma sı ka çı nıl maz de ğil mi-
dir?.. Eleş tir mek te ol du ğu muz gö rüş le-
rin den ba kıl dı ğın da, Par ti zan’ın ulu sal 
de mok ra tik ha re ket le iliş ki le ni şin de 
bir tür lü kur tu la ma dı ğı se yir ci lik, kay-
de di ci lik tav rı-du ru şu ne şa şır tı cı olu-
yor, ne de te sa düf! Te ori nin ha zır la dı ğı 
pra tik (yok sa pra tik siz lik mi de me li) bu 
olu yor, bir bü tün lük gö rü lü yor.

Mil yon lar ca Kürt köy lü sü nü, yok su-
lu nu, iş çi ve emek çi si ni, kü çük bur ju-
va sı nı, ay dı nı nı, gen ci ni, ka dı nı nı on 
yıl lar ca ve on bin ler ce şe hit pa ha sı na 
ha re ke te ge çi ren ne dir? Pa zar so ru nu 
mu? Yok sa ulu sal bas kı dan, hor lan ma 
ve aşa ğı lan ma dan, ulu sal bo yun du ruk-
tan kur tul ma, di ğer ulus lar la eşit ol ma 
ve ulu sal öz gür lük öz le mi mi? Ha di di-
ye lim ki, Kürt bur ju va zi ni “salt” “ken di 
ulu sal pa za rı na” “ha kim ol ma” sı nıf sal 
is tek ve yö ne li mi ha re ke te ge çi ri yor. Pe-
ki ya di ğer le ri ni? “İş çi ve emek çi le rin 
pa zar kay gı sı mı var dır ya da ka pi ta-
liz min ni met le rin den fay da lan ma ola-
na ğı mı var dır?” (s.19) Bu vur gu la rı nı zı 
da dik ka te al dı ğı mız da, sa hi bu iş na sıl 
ol mak ta dır? Na sıl olu yor da ezi len ulu-
sun iş çi ve emek çi le ri, köy lü lü ğü, kır ve 
kent yok sul la rı böy le si ne güç lü bi çim de 
ha re ke te ge çi yor?! Bu nal tı cı ulu sal zu-
lüm den, ulu sal hor gö rü ve aşa ğı la ma-
dan, ulu sal bo yun du ruk tan kur tul mak 
ve ken di ken di ni yö net mek bi çi min de ki 
ulu sal de mok ra tik is tek le ri de ğil se ne?

Sa hi bu na sıl bir ta rih sel ma ter ya-
lizm dir ki, mil yon lar ca köy lü nün, iş-
çi nin, emek çi nin, kır ve kent yok su-
lu nun, es na fın-kü çük bur ju va nın, 
ka dı nın, gen cin, ço cu ğun ha re ke te geç-
me si ni, ta ri hi yap ma sı nı “esas/öz” ola-
rak “ta li” gö rü yor!

Ulus lar ka pi ta list ge liş me nin şa fa-
ğın da ta rih sah ne sin de be lir miş ler dir. 
Ulus la rın ve ulu sal so run la rın ta ri hi, 
ka pi ta liz min ge li şi miy le ve, de mek ki, 
ka pi ta list ge liş me nin ta ri hiy le bağ lı-
dır. Ta rih sel ge liş me nin bu eşi ğin de 
nes nel eko no mik, top lum sal ve ide olo-
jik-kül tü rel bir eği lim ola rak var olan 
ulus laş ma nın önün de ki baş lı ca en gel 
feo dal dü zen dir. Ulu sal pa za rın olu-
şu mu ve ge li şi mi için her şey den ön ce 
feo dal par ça lan mış lı ğın aşıl ma sı ge re-
kir. Es ki dü ze nin ege men sı nı fı feo dal 
aris tok ra si ve onun sı nıf ege men li ği 
ola rak mo nar şi, ka pi ta list üre ti ci güç-
le rin aya ğın da ki pran ga dır. Ulus laş-
ma nın mo to ru ka pi ta lizm ve bur ju va zi 
ise onun ge li şi mi ni önün de ki du var da 
feo dal aris tok ra si ve feo dal par ça lan-
mış lık tır. Ken di nes nel eko no mik top-
lum sal du ru mu nun bi lin ci/sı nıf bi lin ci 
ve ya sı nıf çı kar la rı nın bi lin ci ge liş tik çe 
bur ju va zi ken di ge li şi mi nin önün de ki 
en gel le ri kal dır ma ya, ge li şi mi nin el ve-
riş li-uy gun ko şul la rı nı bi linç li ve ira di 
ola rak ha zır la ma ya-oluş tur ma ya yö ne-
lir. Feo dal aris tok ra si ye ve mo nar şi ye 
kar şı mü ca de le de öne çı kar, ken di çı-
kar la rı nın ge nel leş ti ril miş ifa de si ola-
rak “Eşit lik, kar deş lik, hür ri yet” bay-
ra ğı nı, “Ada let” bay ra ğı nı açar, tüm 
ulu sun çı kar la rı ola rak sun du ğu ken di 
bay ra ğı al tın da hal kı bir leş tir me ye ça-
lı şır... Bur ju va dev rim le rin hi ka ye si dir 
bu. Bur ju va dev rim ler ulus la rın si ya sal 
olu şu mu nun te pe nok ta la rı dır. Ulu sal 
dev let le rin ku ru lu şu, ulus la rın si ya sal 
ku ru luş la rı an la mı na da ge lir. Bü tün 
bun la rın da gös ter di ği gi bi “ulu sal so-
run” hiç kuş ku suz bur ju va bir so run-
dur.

“Ulus”un, “ulu sal so run”un ta ri hi 
açı sın dan ba kıl dı ğın da, em per ya lizm 
ön ce si dö nem de ulu sal so run lar feo dal 
im pa ra tor luk la rın iç so run la rı dır. Ka-
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pi ta list ge liş me ve ulu sal pa zar, “ola-
yın” eko no mik; ulus dev let ve ulu sun 
ku ru lu şu da si ya sal veç he si ni yan sı tır. 
Ulus ta nı mın dan ha re ket le eko no mik, 
top lum sal-sos yal, ide olo jik-kül tü rel, 
ta rih sel, po li tik ve coğ ra fi ol mak üze-
re “ulu sal so run”un bel li baş lı bo yut la-
rı nın var lı ğı kuş ku gö tür mez. Çok bo-
yut lu, çok kat man lı bir ger çek lik tir bu. 
Fa kat yi ne de şu vur gu lan ma lı dır ki, 
“ulu sal so run” den di ğin de an la tı lan ve 
an la şı lan da eko no mik vb. de ğil po li tik 
dü zey dir, po li tik so run dur. 

Sta lin, em per ya lizm ön ce si dö nem 
söz ko nu su ol du ğun da, ana liz le rin de 
yer yer ulu sal so ru nun özü nün pa zar 
so ru nu ol du ğu na da ir ta nım lar yap-
mış tır. Bu nu ulus laş ma-ulu sun olu-
şum sü re cin de, var olan nes nel ulus-
laş ma eği li mi nin po ta sı ola rak pa za rın 
ro lü ne ve ta bi i, ulu sun olu şu mun da 
bur ju va zi nin ro lü ne ya pı lan bir gön-
der me, bir vur gu ola rak oku mak ge re-
kir. Bir bi riy le kar şı lık lı iliş ki içe ri sin-
de, bel li baş lı bo yut la rı-dü zey le ri ve ya 
kat man la rı olan bir ger çek lik ola rak, 
ulu sal so ru nun “özü pa zar so ru nu”dur 
ta nı mı na Mark sist ler hiç bir za man 
Par ti zan gi bi aşı rı abar tıl mış, her der-
din de va sı ha li ne ge ti ril miş bir an lam, 
önem ve rol at fet me miş ler dir. Çok bo-
yut lu, çok kat man lı bir ger çek lik ol du-
ğu için dir ki, ulu sal so ru nu “özü pa zar 
so ru nu dur” di ye rek eko no mik dü ze yi 
ve ya bağ la mıy la ta nım la mak, so ru nun 
di ğer dü zey le ri ni önem siz leş tir mek, ih-
mal ede rek bir ya na koy mak ol du ğu 
ka dar dü pe düz eko no mik in dir ge me ci-
lik tir de. Böy le ol du ğu için dir ki, ulu sal 
so ru nun ken di si de, eğer ge re ki yor ise 
“özü” de po li tik düz lem de çö züm len me-
li ve ta nım lan ma lı dır. Za ten Mark sist-
ler de böy le yap mış lar dır.

Ka pi ta list ge liş me nin 19.yy. so nun-
da te kel ci aşa ma ya geç me si, dün ya nın 

em per ya list dev let ler ara sın da pay la şı-
mı nın ta mam lan ma sı, dün ya pa za rı nın 
bü tün le şe rek em per ya list-ka pi ta list 
dün ya sis te mi nin oluş ma sıy la, ulu sal 
so run lar ile sö mür ge ler so ru nu bir le şe-
rek ge nel leş miş, dev let le rin iç so ru nu 
ol mak tan çık mış, em per ya list dün ya 
dü ze ni ni oluş tu ran iliş ki ler sis te mi nin 
bir par ça sı ha li ne gel miş tir. Gö rül dü-
ğü gi bi bu ko şul lar al tın da ulu sal so-
run lar ba kı mın dan da ye ni bir du rum 
oluş muş tur. 1. Em per ya list Pay la şım 
Sa va şı ve onu ta kip eden Ekim Dev ri-
mi’yle ye ni ta ri hi ko şul lar bü tü nüy le 
ol gun laş mış tır. Ekim Dev ri mi ve sos-
ya lizm 20.yy’a dam ga sı nı vur muş tur. 
Bu nun la bir lik te 20. yy. sö mür ge le rin 
ve ulu sal bo yun du ruk al tın da ki ulus-
la rın baş kal dı rı la rı na, em per ya liz min 
sö mür ge sis te mi nin tas fi ye si ne, on lar-
ca ye ni ulus dev le tin ku rul ma sı na ta-
nık lık et miş tir. Bu ger çek lik le rin ön-
gö rü sü ola rak ka bul edil me si ge re ken 
3. En ter nas yo nal’in “Bü tün ül ke le rin 
iş çi le ri ve ezi len halk la rı bir le şi niz” slo-
ga nı, ulu sal so run la rı, sö mür ge le rin ve 
bo yun du ruk al tın da ki ulus la rın kur tu-
luş so ru nu ola rak em per ya liz me kar şı 
mü ca de le ve ya ban cı ege men li ği nin-
bo yun du ru ğu nun kı rıl ma sı ve tas fi ye-
si so ru nu ola rak, ulus la rın ve sö mür-
ge le rin öz gür lü ğü, eşit li ği, ba ğım sız lı ğı 
ve ken di ken di le ri ni yö net me so ru nu 
ola rak koy mak ta dır. Eğer il le de ulu-
sal so run la rın özün den söz et mek ge-
re ki yor sa bu, ulus la rın ka der le ri ni ta-
yin et me le ri so ru nun dan baş ka bir şey 
ola maz.

İb ra him Kay pak ka ya, ulu sal so ru-
nun özü nün pa zar so ru nu ol du ğu nu 
sa vun muş tur. Kuş ku suz em per ya lizm 
ve pro le tar ya dev rim le ri ça ğın da bu gö-
rüş doğ ru de ğil dir. Fa kat 1970’le rin gi-
ri şi ko şul la rı al tın da –her şey den ön ce 
Mark sist kay nak lar, Mark sist bi ri kim, 
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de ne yim vb. sı nır lı lı ğı– böy le bir ya nıl gı 
an la şı la bi lir ve hat ta Kay pak ka ya’nın 
ulu sal so ru na iliş kin teo rik yak la şım-
la rı nın bü tü nü ve po li tik du yar lı lı ğı 
dik ka te alı na rak bir öl çü de to le re de 
edi le bi lir. An cak bu nun Par ti zan için 
ge çer li ol ma sı dü şü nü le mez.

1970’ler de İb ra him Kay pak ka ya 
Kürt ulu sal so ru nun da dev rim ci ha-
re ket te en ile ri dü ze yi tem sil edi yor-
du. 30-40 yıl son ra gü nü müz de onun 
mi ra sı na da ya nan Par ti zan, teo rik ve 
po li tik ola rak ne re den ne re ye gel miş-
tir!... Kar şı mız da ki ade ta bir mi ras ye di 
ha zır cı lı ğı de ğil mi dir?... Evet, İb ra him 
Kay pak ka ya, 1970’ler de ulu sal so run-
da en ile ri dü ze yi tem sil edi yor ken, 
onun mi ra sı na da ya nan ya pı lar dan 
Par ti zan’ın bu gün dev rim ci ha re ke tin 
ge ri dü ze yi ni tem sil eden ya pı lar için de 
yer al ma sı hem iro nik ve hem de tra jik 
de ğil mi dir?

Bu ra da ön ce ge niş bir pa ran tez aç ma 
ih ti ya cı du yu yo ruz. Atı lım “Ezi len ulu-
sun han gi sı nıf ve ta ba ka la rı na men-
sup ol du ğu ta yin edi ci de ğil dir (ulu-
sal bas kı ya ma ruz kal mak için) Kürt 
ol mak ye ter li dir” di yor. Bu nu ak ta ran 
Par ti zan de vam la, “Bu açık la ma ulu sal 
so ru nun ne de ni hak kın da bir şey söy-
le me mek te dir ve ger çe ği giz le mek te dir” 
(s. 19) di ye, “eleş ti ri yor.”

Par ti zan’ın bir tu hafl ı ğı da ha! Atı lım 
ulu sal bas kı nın ge nel ol du ğu nu, bir 
bü tün ola rak, bir tüm ola rak ulu su he-
def al dı ğı nı, ulu sa uy gu lan dı ğı nı vur gu-
lu yor. Par ti zan’ın bu na ulu sal bas kı nın 
“ne de ni hak kın da bir şey söy le mi yor, 
ger çek le ri giz li yor” di ye iti raz et me si, 
“eleş tir me si” ger çek ten ga rip, tu haf bir 
du rum dur. Kal dı ki, Atı lım’dan ya pı lan 
alın tı “ulu sal so ru nun” ne de ni hak kın-
da yi ne de bir şey söy le miş olu yor. Ulu-
sal “bas kı”, ulu su ez me yi, bas tır ma yı, 
çö ker te rek bo yun du ruk al tı na al ma yı 

he defl i yor. Pe ki, “ezen ulus” bu nu ni çin 
yap mak ta dır! Ne den ulu sal bas kı ya, 
zor ba lı ğı baş vur mak ta dır? Ulu sal ay rı-
ca lık la rı nı ko ru mak ve ya ulu sal ay rı ca-
lık lar el de et mek; bo yun du ru ğa vur du-
ğu ulu sun ül ke si ni, yer al tı ve yer üs tü 
kay nak la rı nı sö mür mek, be yin gü cü ve 
iş gü cü ola rak in san kay nak la rı nı, ta-
ri hi ni, kül tü rü nü yağ ma la mak, ta lan 
et mek, sö mür mek, ken di gü cü ne kat-
mak, öte ki dev let ler le, ra kip le riy le iliş-
ki le rin de stra te jik avan taj lar sağ la mak 
vb. için. Hal böy le ol du ğu için dir ki, 
eko no mik düz lem li “pa za ra ha kim ol-
ma” ana li zi bi raz na if kal mak ta dır! Par-
ti zan’ı oku ya lım:

“Atı lım Yü rü yüş der gi si ni hak lı ola-
rak olum suz lar ken, ulu sal bas kı nın 
esas ola rak han gi ke sim le re uy gu lan-
dı ğı ko nu sun da on dan da ha bü yük 
bir ha ta yap mak ta dır. Yü rü yüş der gi si 
ulu sal bas kı nın esas ola rak ezi len ulus 
iş çi ve emek çi le ri için ge çer li ol du ğu nu 
id di a eder ken Atı lım ‘ha yır’ di yor, ‘ulu-
sal bas kı ezi len ulu sun tüm ke sim le ri-
ne yö ne lik’ di yor.” (s.18) Ger çek ten de 
Atı lım’ın ha ta sı “da ha bü yük”! “Da ha 
bü yük”ün de la fı mı olur, va him ki va-
him! “Ulu sal bas kı ezi len ulu sun tüm 
ke sim le ri ne yö ne lik”miş! Sen mi sin bu-
nu di yen, vay ki vay!... Par ti zan’ın bu-
na iti raz et me si ne şa şır mı yo ruz. Fa kat 
onun çok yer le şik ve ge le nek sel, ar tık 
“kla sik leş miş” bu “esas”lı tar tış ma sı-
nın “esas”lı may mun cu ğu nun tam da 
bu ra da ulu sal bas kı nın ki me uy gu lan-
dı ğı bah sin de ta rih te ki me lek le rin cin-
si ye ti üze ri ne tar tış ma yı çağ rış tı rır ha le 
ge le rek ka bak ta dı ver me ye baş la dı ğı nı 
ha tır lat mak zo run da yız.

Par ti zan bir top lum sal-po li tik ger-
çek lik ola rak kar şı mız da du ran Kürt 
ulu su üze rin de ki bas kı, Kürt ulu sal 
so ru nu ve Kürt ulu sal de mok ra tik ha-
re ke ti ger çek li ği ni çö züm le me ye da ya-



TEORİDE doğrultu 127

lı bi çi min de tar tış mak ye ri ne “esas”, 
“özün de” vb. ifa de ler ek sen li bık tı rı cı, 
gı na ge ti ri ci, if ra ta va ran tar tış ma lar 
ya pı yor. Teo rik tar tış ma ve dev rim ci 
teo ri üre ti mi ola rak ka bul edi le bi lir mi 
bu?.. Oku ra sa bır di le ye ce ğiz. Çün kü 
Par ti zan’a ken di du ru mu nu gös ter mek 
gi bi dev rim ci bir so rum lu lu ğu ye ri ne 
ge tir me yü küm lü lü ğü nü du yu yo ruz.

Par ti zan; Atı lım, Yü rü yüş’ü çar pı tı-
yor, çün kü di yor, Yü rü yüş, ulu sal bas-
kı nın “esas ola rak” ezi len ulu sun iş çi 
ve emek çi le ri ne yö nel di ği ni söy lü yor. 
“Esas ola rak” ifa de si Par ti zan için ye-
te rin ce açık la yı cı ola bi lir. An cak ger-
çek ler ifa de ler den da ha önem li dir. Yü-
rü yüş, “ulu sal bas kı esas ola rak ezi len 
ulus iş çi ve emek çi le ri için söz ko nu-
su dur” (sa yı 133, 2 Ara lık 2007, s.27) 
de dik ten son ra, bu tes pit ten na sıl bir 
so nuç çı kart tı ğı önem li de ğil mi?

“Ve bu nok ta da da UKKTH, bu ül-
ke ler de ezi len ulus iş çi ve emek çi le ri-
nin ken di ka de ri ni ta yin hak kı içe ri ği ni 
ka zan mış tır.” (s.27, agy.) Yü rü yüş bir 
say fa son ra ezen ve ezi len ulus iş çi le-
ri nin bir lik te ör güt len me si bir lik te mü-
ca de le si ni tar tı şır ken de ay nı gö rü şü 
“esas”, “ta li” ay rı mı yap ma ge rek si ni mi 
duy mak sı zın tek rar lı yor:

“Ezi len ulu sun ken di ka de ri ni ta-
yin et me si nin ezi len ulus emek çi le ri nin 
ken di ka de ri ni ta yin et me si muh te va sı 
ka zan mış ol ma sı...” (s.29) çok açık de-
ğil mi, Yü rü yüş, ulu sal so run, ulu sal 
so run ol mak tan, Mark sist ge le nek te 
yer le şik an la mıy la ulus la rın ken di ka-
der le ri ni ta yin et me le ri hak kı ve so ru nu 
ol mak tan çık mış tır, de ğiş miş tir di yor. 
Bu nu da ulu sal bas kı nın “esas ola rak 
ezi len ulus iş çi ve emek çi le ri için söz 
ko nu su” ol du ğu sap ta ma sı na, di ğer bir 
şe kil de de “ezi len ulu sun ege men sı nıf-
la rı(nın), ezen ulu sun ege men sı nıfl a-
rıy la kay na şa rak, oli gar şi nin için de yer 

al mış lar”dır  (s.27, agy) tes pi ti ne da-
yan dı rı yor. Bu ra da Yü rü yüş için, Par-
ti zan’ın ter cü me si ile esas ola nı “dış-
la ma”dı ğı “esas ol ma yan”ın dev rim ci 
prog ram, stra te ji ve tak tik ba kı mın dan 
ih mal edi le bi lir, dik ka te de ğer an la mı 
ol ma yan bir un sur, bir et ken ol du ğu-
nu gö rü yo ruz. Ge ri si söz cük ler le oy na-
mak olur. De mek ki, Atı lım’ın eleş ti ri si 
doğ ru dur, Yü rü yüş’ün ger çek le ri ne da-
yan mak ta dır. Par ti zan’ın Yü rü yüş le hi-
ne ta nık lı ğı ise ge çer siz dir. Yü rü yüş’ün 
ulus la rın ken di ka der le ri ni ta yin hak-
kı nı, “ezi len ulus emek çi le ri nin ken di 
ka der le ri ni ta yin et me si”ne in dir ge me-
si ne Par ti zan’ın her han gi bir iti ra zı nın 
ol ma ma sı da dik kat çe ki ci dir!... Mark-
sizm adı na ulus la rın ken di ka der le ri-
ni ta yin hak kı gü nü müz de ar tık ezi len 
ulus iş çi ve emek çi le ri nin ken di ka der-
le ri ni ta yin hak kı (“içe ri ği ka zan mış-
tır”) an la mı na ge lir de mek, hem ulu sal 
so run ve ulu sal de mok ra tik ha re ket 
ger çek li ği nin ve hem de Mark siz min 
çar pı tıl ma sı dır. Bu ra da kar şı kar şı ya 
kal dı ğı mız du rum em per ya list eko no-
mizm dir; ya ni sos yal şo ve niz min teo rik 
te mel le ri dir. Par ti zan’ın Yü rü yüş’ün az 
çok sis te ma tik bi çim de yan sı yan sos-
yal şo ve niz mi ni, ezen ulus mil li yet çi-
li ği nin et ki le ri ni gö re me me si dik kat 
çe ki ci dir ve ne den siz de ğil dir. Bun lar 
bir ya na, ta nık lı ğı ile ha yır lı bir iş yap-
mı yor, Yü rü yüş’te yan sı yan ezen ulus 
mil li yet çi li ği nin et ki le ri ni, ya ni opor tü-
niz mi, sos yal şo ve niz mi bes li yor, to le re 
edi yor. Par ti zan’ın bu za rar lı ta nık lı ğı-
na eleş ti ri ve iti ra zı mı zı, bir pa ran tez içi 
pa ran tez le nok ta la ya lım: 

Yü rü yüş’ün tav rı na bi na en, ulu sal 
so ru nun özü pa zar so ru nu dur, ezen ve 
ezi len ulus bur ju va zi le ri nin mü ca de le-
le ri ne da ya nır, ulu sal bas kı esas ola rak 
ezi len ulus bur ju va zi si ne yö ne lir di yen 
Par ti zan, bun lar dan, ulu sun ken di ka-
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de ri ni ta yi ni hak kı “esas ola rak” ezi-
len ulus bur ju va zi si nin ken di ka de ri ni 
ta yin hak kı an la mı na ge lir, so nu cu na 
ula şı yor mu?

***
De vam ede lim; Atı lım di yor ki, eğer 

“ulu sal so run ezi len ulu sun iş çi ve 
emek çi le ri nin so ru nu ha li ne gel miş tir 
der se niz, esa sın da ulu sal so ru nun ulu-
sal so run ol mak tan çık mış ol du ğu nu 
söy le miş olur su nuz.” Par ti zan bu na, 
“so ru nun öz gün lü ğü hak kın da hiç bir 
şey” söy le mi yor su nuz di ye iti raz edi yor 
ve di yor ki, “ulu sal bas kı, tüm ulu sa 
ay nı amaç lar ile uy gu la nı yor sa bu bas-
kı nın öz gün lü ğü ne dir?” (s.20)

Sa hi ulu sal bas kı nın öz gün lü ğü ne-
dir? Bu çok açık so run ni çin kar ma şık-
laş tı rı lı yor, ade ta an la şıl maz ha le ge ti-
ri li yor? “Ulu sal bas kı” kav ra mı, ta nı mı 
ge re ği za ten öte ki/ di ğer “bas kı” bi çim-
le rin den fark lı ola rak “ulu sal” bas kı nın 
öz gün ni te li ği ni vur gu lu yor.

Bo yun du ruk al tın da tu tu lan, ezi len 
bir ulus ta –ken di ka de ri ni be lir le miş, 
ulu sal dev le ti ni kur muş, “ulu sal so ru-
nu” çöz müş ulus lar dan, ör ne ğin Türk 
ulu sun dan fark lı ola rak– bu ulu sun 
baş lı ca sı nıfl a rı nın bir bi riy le iliş ki le-
rin de her bi ri nin ken di sı nıf sal çı kar-
la rın dan –Kürt bur ju va zi si Kürt pro le-
tar ya sı nın sö mü rür öy le de ğil mi!– ay rı 
ve fark lı ola rak, or tak so run la rı var-
dır. Kürt ulu su nun ulu sal bo yun du-
ruk al tın da tu tul ma sı, ko lek tif ulu sal 
var lı ğı nın red de dil me si, di li ne ke lep-
çe vu rul ma sı, ör güt len me, ulu sal ku-
rum la rı nı oluş tur ma, di ğer ulus lar la 
eşit, say gın, onur lu iliş ki ler kur ma sı-
nın vb. öz ce si ken di ken di si ni yö net-
me si, ken di ül ke ve ulu sal im kan la rı 
hak kın da ka rar ver me si bas kı, zu lüm 
ve kat li am lar la ön len mek te dir. Ulu sal 
bas kı nın öz gün lü ğü nün de ta ken di si-
dir bun lar.

Ka dın cin si üze rin de ege men er kek 
cin sin yer le şik ata er kil top lum sal dü-
zen bi çi mi ni al mış cin sel bas kı sı de ğil-
dir bu!

Ya da ör ne ğin Ale vi ya da Hris ti yan 
halk la rı mı za din sel-inanç sal bas kı da 
de ğil dir bu!

Ve ya iş çi sı nı fı nın sı nır sız grev hak-
kı nı, sen di kal ör güt len me hak kı nı, 
emek çi me mur la rın top lu söz leş me ve 
grev hak la rı nı, ken di sı nıf par ti le ri ni 
kur ma, ser ma ye nin bo yun du ru ğu nu 
de vir me ve ken di ik ti dar la rı nı kur ma, 
sö mü rü yü or ta dan kal dır ma mü ca de-
le si ni vb. ön le me, bas tır ma gi bi sı nıf sal 
bas kı da de ğil dir bu!

Ulu sal bas kı bir ül ke yi, bir ulu su 
he defl er, ko nu su da, içe ri ği de, bi çi-
mi de ulu sal dır. Bu öz gün lü ğü bir de 
şöy le an la ta lım. “Bu gün” ar tık Türk iş-
çi ve emek çi le riy le Türk bur ju va zi si nin 
te mel her han gi bir “or tak so ru nu” ve 
çı kar bir li ği yok tur. Oy sa bü tün ezi len 
ulus lar da ol du ğu gi bi “ulu sal bo yun-
du ruk tan kur tul mak”, Kür dis tan iş çi 
sı nı fı ile Kür dis tan bur ju va zi si nin te-
mel or tak so ru nu dur. Evet, so run “or-
tak tır”, her iki sı nı fın da so ru nu dur; 
fa kat “ezi len ulus” bur ju va zi si ve “ezi-
len ulus” pro le tar ya sı ol ma la rı on la rı 
nes nel eko no mik ve top lum sal du rum-
la rı fark lı, ta bi i te mel den fark lı sı nıfl ar 
ol mak tan çı kart maz. Hal böy le olun ca 
her bi ri ni “or tak so ru na” çö züm pers-
pek ti fi nin fark lı ol ma sın dan da bir ters-
lik, şa şa cak bir şey ve ya açık lan ma sın-
da bir güç lük yok tur. Par ti zan’ın ulu sal 
bas kı nın “öz gün” ola bil me si için, ezi len 
ulu sun bur ju va zi si ne yö nel me si ge re-
kir de me ye ge tir me si ta ma men zor la-
ma dır. 

“Ulu sal so run... esas/öz ola rak pa-
zar” so ru nu dur di yen Par ti zan, “ulu-
sal bas kı”nın ki me yö nel di ği bah si nin 
açık lan ma sı na ge çi yor: 
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“Yü rü yüş, ulu sal bas kı nın esas ola-
rak ezi len ulu sun iş çi ve emek çi le ri-
ne uy gu lan dı ğı nı ya da Atı lım ulu sal 
bas kı nın ezi len ulu sun bü tü nü ne eşit 
(“esas ola rak” ay rı mı nı red det ti ği için 
böy le edi yo ruz) ola rak uy gu lan dı ğı nı 
id di a eder ken ne ye da ya nı yor lar? Bu-
nun bir ya nı tı yok.” (s.18)

Zor la ma tar tış ma la ra baş vur mak 
pek hay ra ala met sa yı la maz. Atı lım, 
ulu sal bas kı, adı üs tün de ulu sal bas-
kı ol du ğu için ulu sal/ ulu sun bü tü-
nü ne, bü tün sı nıfl a rı na yö ne lir di yor. 
Fa kat bu nu an la şı lır bul ma yan Par-
ti zan, ma dem ki, Atı lım “esas ola rak” 
ay rı mı nı red de di yor, o hal de, Atı lım’a 
ulu sal bas kı nın ezi len ulu sun bü tün 
sı nıfl a rı na “eşit ola rak uy gu lan dı ğı nı 
id di a edi yor”/ sa vu nu yor de dir ti rim di-
yor ve de dir ti yor! Par ti zan bu nok ta da 
tam bir ka ri ka tü ri zas yon ope ras yo nu 
ger çek leş ti ri yor. Son ra mı, bu de fa da 
kar şı sı na ge çip ken di ima li bu ka ri ka-
tü rü “eleş ti ri yor.” Hay ra ala met de ğil, 
çün kü as lı nı eleş ti re me yin ce ka ri ka tü-
rüy le mü ca de le et me ye te ves sül et me si 
Par ti zan’ın za yıfl ı ğı nı gös te ri yor. Fa kat 
bu nok ta da her şe yin far kın da ola rak, 
bi le rek, is te ye rek ya pıl ma sı bir en te lek-
tü el etik ve dü zey so ru nu da ya rat mak-
ta dır. Atı lım, ulu sal bas kı nın ezi len 
ulu sun han gi sı nı fı na ve ne ka dar yö-
nel di ği ni “esas”, “ta li” vb. ka te go rik bir 
ay rı ma ta bi tut ma yı ve bu nun üze ri ne 
bir po li ti ka in şa et me yi ger çek le re ay-
kı rı ve zor la ma bu lu yor. Ta bii ki, bu nu 
eleş ti re bi lir si niz. Fa kat Atı lım’ın ezi len 
ulu sun bü tün sı nıfl a rı na ulu sal bas kı-
nın “eşit ola rak uy gu lan dı ğı nı” sa vun-
du ğu nu id di a ede mez si niz!

“Ulu sal bas kı nın özü pa zar so ru nu 
ise, bu so run bur ju va zi nin ge li şi mi ne 
ko şut or ta ya çı kıp ge liş miş se, ka pi ta-
lizm dö ne mi ne ait bir so run sa onun 
esas ola rak iş çi ve emek çi le re uy gu lan-

dı ğı nı na sıl id di a ede bi li riz?... Kuş ku-
suz pa za ra ki min ha kim ola ca ğı kav-
ga sın dan çı kan ulu sal bas kı ulu sun 
tü mü ne uy gu la nır ama esas ola rak 
be lirt ti ği miz ne den ler le ezi len ulu sun 
bur ju va zi si ne da ya nır. (Uy gu la nır de-
nil mek is te ni yor-TD) Amaç onu pa zar 
mü ca de le sin de saf dı şı et mek tir.” (s.19)

İş te Par ti zan’ın ulu sal so run da ki me-
ka niz mi nin, ka ba ma ter ya liz mi nin ve 
eko no mik in dir ge me ci li ği nin çar pı cı bir 
kla si ği! Kör te ori ci lik de ken di ni üre ti-
yor. Çün kü o yal nız ca bir “teo ri” de ğil, 
da ha sı ay nı za man da bir teo ri üre tim 
tar zı dır. Ulu sal so ru nun “özü nün pa zar 
so ru nu” ol ma sı dü şün ce si Par ti zan’ın 
teo rik may mun cu ğu dur de miş tik ya!... 
Hak sız mı yız? İş te ade ta bi zi doğ ru la-
mak için ya zıl mış mü kem mel bir ör nek! 
Ulu sal so ru nun “özü pa zar so ru nu dur” 
tes pi tin den kal kış ya pan “teo ri” üret-
me ça ba sı, bir kaç ba sa mak lık me ka nik 
man tık yü rüt me le riy le ulu sal bas kı nın 
“esas ola rak” ezi len ulus bur ju va zi si ne 
uy gu lan dı ğı so nu cu na ula şa rak, ka ra-
ya otu ru yor!. Bu ra da da şu nu ek le mek 
zo run da yız ki, Par ti zan bu ra da da işin 
ken di si ni de ğil de yi ne “esa sı”nı ay dın-
la tı yor.

Ulu sal bas kı nın ama cı nın “esas ola-
rak” “ezi len ulus bur ju va zi si ni” “pa zar 
mü ca de le sin de saf dı şı et mek” ol du ğu 
for mü lü ka ba bir ha ta dır. Ulu sal bas kı, 
ona he def olan ulu su ve ül ke yi bo yun-
du ruk al tı na al ma yı amaç lar. De vam 
ede lim. Par ti zan, özet le “ezi len ulus 
bur ju va zi si bas kı nın esa sı nı gö rür” di-
yor. Ama ay nı za man da dö nüp şu nu da 
vur gu la ya rak ek le me ih ti ya cı du yu yor:

“Bu nu id di a eder ken biz ler, ulu sal 
bas kı nın iş çi ve emek çi le re da ha az uy-
gu lan dı ğı nı söy le miş ol mu yo ruz.” (s.19) 

Ya, öy le mi? Yok yok, bu na ik na ola-
ma yız, ina na ma yız! Bu ba his le ya pa-
ca ğı nız bu tür den açık la ma lar, ve re ce-
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ği niz bu tür den gü ven ce ler ik na edi ci 
ve inan dı rı cı ola maz. Par ti zan bir say fa 
ön ce Yü rü yüş’ü ak la yı cı ta nık lı ğı es na-
sın da Atı lım’ı eleş ti rir ken, “esas ola rak 
ifa de si(nin) esas ol ma ya nın var lı ğı nı da 
içer”di ği ni (s. 18) ha tır la tı yor du! Ya-
ni ulu sal bas kı nın “esas ola rak” ezi len 
ulu sun bur ju va zi si ne uy gu lan dı ğı nı, 
ulu sal bas kı nın “esas ol ma yan” kıs mı-
nın da ulu sun di ğer sı nıfl a rı nın pa yı-
na düş tü ğü nü sa vu nu yor. Hat ta ulu sal 
bas kı bir bü tün ola rak ulu sa, ulu sun 
bü tün sı nıfl a rı na yö ne lir di yen Atı lım’ı, 
“ulu sal bas kı nın ezi len ulu sun bü tü-
nü ne eşit (...) ola rak” uy gu lan dı ğı nı sa-
vun mak la it ham eden de Par ti zan’dır. 
Sa hi, eğer ulu sal bas kı nın “esa sı” ezi len 
ulu sun bur ju va zi si ne uy gu la nı yor sa ve 
eğer, bu esas ifa de si nin bir de ulu sal 
bas kı nın “esas ol ma yan” kıs mı na ma-
ruz ka lan sı nıfl a rın var ol du ğu nu yan-
sı tı yor ise o za man “ulu sal bas kı nın iş çi 
ve emek çi le re -ka te go rik ola rak- da ha 
az uy gu lan dı ğı nı söy le miş ol mu yor”sa-
nız, ne ya pı yor su nuz? Ka de ri ni “esas” 
ifa de si ne bağ la mış bun ca fır tı na da ne 
olu yor! Ulu sal bas kı nın “esas ola rak” 
ezi len ulu sun bur ju va zi si ne yö nel di-
ği ni söy lü yor ve fa kat bu nun la yi ne 
de “ulu sal bas kı nın iş çi ve emek çi le re 
da ha az uy gu lan dı ğı nı söy le miş ol mu-
yor”sa nız ... o za man ulu sal bas kı nın 
“esa sı” han gi sı nı fa uy gu la nı yor gi bi, 
zor la ma ka te go rik bir ay rı ma ne ge rek 
var!? “Oy sa halk üze rin de ki bas kı esas 
ola rak sı nıf sal bas kı dır.” (s.19) der ken 
de ulu sal bas kı nın “esas ol ma yan” kıs-
mı nın hal ka uy gu lan dı ğın dan baş ka 
bir şey söy le miş, ima et miş ol mu yor-
su nuz! Yi ne ezi len ulus iş çi ve emek-
çi le ri nin kat mer li bir bas kı ya ma ruz 
kal dık la rı nı izah eder ken, “bu nun ne-
de ni ulu sal bas kı nın esa sen on la ra uy-
gu lan ma sı de ğil, ay nı za man da sı nıf sal 
bas kı ya da ma ruz kal ma la rı dır.” (s.19) 

der ken de bir kez da ha on la rın ulu sal 
bas kı nın “esas ol ma yan” kıs mı na he def 
ol duk la rı nı tek rar edi yor su nuz. 

Tar tış mak ta ol du ğu muz “ulu sal bas-
kı ki me uy gu la nır” ör ne ğin de açık ça 
gö rü lü yor ki, Par ti zan, “teo ri”den nes-
nel ger çek li ğin –ör ne ği miz de “ulu sal 
bas kı” ger çek li ği– as lı na uy gun bi çim-
de açık la na rak ge nel leş ti ril me si ni, so-
yut lan ma sı nı an la mı yor. Ger çek le rin 
gö zü ne ba ka rak-çıp lak bir göz le, ulu sal 
bas kı nın kim le re yön le di ği ger çek li ği ni 
in ce le mek ye ri ne, ken din ce çok sağ-
lam ol du ğu nu dü şün dü ğü bir nok ta-
dan tu ta rak, ona bağ lı ve me ka nik bi-
çim de man tık yü rüt me yi ter cih edi yor. 
Ger çek le ri in ce le ye rek de ğil man tık 
yü rü te rek, ger çek le rin te ori si nin ku ru-
la bi le ce ği ni sa nı yor. Ta bi i ki, de rin bir 
ya nıl gı dır bu. Par ti zan bu ra da hem bir 
dev rim ci akıl tu tul ma sı ya şı yor hem 
de onul maz çe liş ki ler içe ri sin de kıv ra-
nı yor. Böy le ol du ğu için dir ki, şun la rı 
yaz ma ge rek si ni mi du yu yo ruz:

Yap ma yın ar ka daş lar. Ha lep ora day-
sa ar şın bu ra da! Par ti zan’ın, Atı lım’ın 
ve ya bir baş ka sı nın ulu sal so run te ori-
si “ora day sa”, Kürt ulu sal so ru nu, Kürt 
ulu sal de mok ra tik ha re ke ti, Kürt ulu-
su nun ma ruz kal dı ğı bu nal tı cı ulu sal 
bas kı da bu ra da, göz le ri mi zin önün de! 
Bü tün bun lar nes nel ger çek lik ler dir. 
Ken di ni zi de bi zi de bu “esas”lı, “özün-
de”li kı sır, me ka nik ve kör tar tış ma lar 
içe ri sin de he lak et me ni ze ge rek yok tur. 
Kürt ulu su na uy gu la nan ulu sal bas kı 
çı rıl çıp lak or ta da dır. Fi lis tin ve di ğer le-
ri de öy le... Bu yu run ulu sal bas kı nın 
Kürt bur ju va zi ni he defl e yen “kı sım la rı-
nı”, ör nek le ri ni vb. ve ke za Kür dis tan 
pro le tar ya sı ve emek çi le ri ni he defl e yen 
“kı sım la rı nı”, ör nek le ri ni vb... her bi ri-
nin pa yı na dü şen ulu sal bas kı nın ça-
pı nı/yay gın lı ğı nı, ke za sık lı ğı nı/yo ğun-
lu ğu nu ve de sert li ği ni/şid de ti ni or ta ya 
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ko yup çö züm le yin ba ka lım, ulu sal bas-
kı dan sı nıfl a rın pa yı na dü şe ni ka te go-
ri ze et mek/ka te go rik ay rı ma ta bi tut-
mak müm kün mü, de ğil mi? Ama eğer 
il le de bir ay rım yap ma mı zı is ti yor sa nız 
ka te go ri ze et mek si zin ulu sal bas kı nın 
gü nü müz de Kürt bur ju va zi sin den çok, 
ulu sal ve sö mür ge sel bo yun du ru ğa baş 
kal dır mış olan Kürt emek çi hal kı nı he-
defl e di ğin den kuş ku du yu la maz. 

Yü rü yüş ulu sal bas kı “esas ola rak” 
ezi len ulu sun iş çi ve emek çi le ri ne yö-
ne lir di yor, ama mil yon la rı ku cak la-
yan, ha re ke te ge çi ren ulu sal de mok ra-
tik mü ca de le yi mil li yet çi lik le mah kum 
ede rek, sos yal şo ve nizm le ma lul bir ta-
vır ala rak me sa fe li du ru yor. 

Par ti zan ise ulu sal bas kı nın “esas 
ola rak” Kürt bur ju va zi si ne yö nel di ği-
ni, önü müz de du ran ger çek li ği, “esas 
ola rak” ezen ve ezi len ulus bur ju va zi-
le ri ara sın da ki ça tış ma ola rak de ğer-
len di re rek, mil yon la rı ha re ke te ge çi ren 
ulu sal de mok ra tik mü ca de le ye me sa fe-
li dav ra na rak sos yal şo ve nizm le ma lul 
bir ta vır alı yor.

Teo rik ba kış la rı, ana liz le ri ni te mel-
len dir dik le ri baş lan gıç ve ri le ri ve ke za 
ana liz le ri ve çı kar sa ma la rı fark lı, hat ta 
san ki fark lı ku tup lar da du ru yor lar gi bi 
ve fa kat ulu sal de mok ra tik ha re ke te –
PKK de ğil, ulu sal de mok ra tik ha re ket, 
yüz bin le ri ve mil yon la rı gir da bı na çe-
ken si ya sal halk ha re ke ti!– çok ben zer 
bi çim de me sa fe li dav ra nı yor lar!!

Bu ger çek ten il ginç bir du rum. Pe ki 
ne den? Or tak nok ta tam şu ra da. Her 
iki ya pı da Kürt ulu sal so ru nu nun dev-
rim ci im kan la rı nı ve ke za ulu sal de-
mok ra tik ha re ke tin oy na mak ta ol du ğu 
de mok ra tik dev rim ci ro lü ve ke za ta-
şı dı ğı mu az zam de mok ra tik dev rim ci 
po tan si ye li kü çüm sü yor lar. Sos yal şo-
ve nizm eği li min bes len di ği kök ler bu ra-
la ra ka dar de rin le re ini yor.

Atı lım, Yü rü yüş’e şu eleş ti ri yi ya pı-
yor:

“Dev rim ci ler ne za man dan be ri ezi-
len ulus la ra ken di ne gü ven siz lik ör-
güt le me ye baş la dı lar? Dev rim ci le rin 
ulu sal so run da gö re vi ba şa ra maz sı nız, 
ka za na maz sı nız pro pa gan da sı yü rüt-
mek mi dir?” (s.21)

Par ti zan bu nu “ezen ulus mil li yet çi-
li ği nin kar şı sı na ezi len ulus mil li yet çi li-
ği ni çı kar mak tır” şek lin de yo rum lu yor. 
fiu nu da ek li yor: “Bu so ru cüm le le ri 
ken di için de, ‘ulu sal so ru nun çö zü mü 
mev cut ulu sal ha re ke te ait tir ve ona 
gü ven mek ve her ka ra rı nı des tek le-
mek’ dev rim ci le rin gö re vi dir an la yı şı nı 
ta şı mak ta dır. Dev rim ci le rin ezi len ulu-
sa yö ne lik, ezi len ulu sun iş çi ve di ğer 
emek çi le ri nin çı kar la rı nın esas ola rak 
ken di ka der le ri ni ta yin et mek yö nün de 
ta vır al ma ma la rın da ol du ğu nun pro pa-
gan da sı nı yap ma la rı, bu nun kur tu luş 
ol ma ya ca ğı nı açık la ma la rı ne za man-
dan be ri bu şe kil de eleş ti ri lir ol du?” 
(s.21)

Par ti zan bu nok ta da Atı lım ile Yü rü-
yüş ara sın da ki tar tış ma yı, da ha doğ ru-
su Atı lım’ın Yü rü yüş’e yö nelt ti ği eleş-
ti ri yi en ha fif de yi miy le an la ya mı yor. 
Fa kat bu bi le Par ti zan’ın kö tü ta nık lık 
ve ter cü man lı ğı nın va ha me ti ni or ta dan 
kal dır mı yor. Yü rü yüş, sa vun du ğu nun, 
yaz dı ğı nın ve ne amaç la-ka sıt la yaz dı-
ğı nın ayır dın da ve bi lin cin de dir:

“Dev rim ci le rin çe şit li ve si le ler le net 
ola rak or ta ya koy duk la rı gi bi; ‘İki ulu-
sun emek çi sı nıfl a rı ay nı eko no mik 
sos yal ya pı da, ay nı for mas yo na sa hip-
ler se, sı nıf sal ve ulu sal bas kı nın sos-
yal te me li, ay nı ege men sı nıf blo ğuy sa, 
bu ül ke de ezi len ulu sun ken di ka de ri ni 
ta yin et me si nin ay rı bir dev rim ola rak 
ger çek leş me si nin nes nel te me li yok de-
mek tir.’ ... “Bun dan, sı nıf sal kur tu lu-
şun, ulu sal kur tu lu şu da sağ la ya ca ğı 
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so nu cu çı kar.” (2 Ara lık 2007, sa yı: 
133, s.27)

Atı lım, Yü rü yüş’e şu eleş ti ri yi ya pı-
yor:

“Yü rü yüş çü ar ka daş lar ulu sal kur-
tu luş çu bir dev ri min nes nel te me li 
yok tur der ken ezi len ulu sun ken di ka-
de ri ni ta yin için bir dev ri me kal kış ma-
sı na kar şı çı kı yor lar.” (Pa ran tez açıp 
Par ti zan’a so ru yo ruz, “öy le de ğil mi”, 
Yü rü yüş “kar şı çık mış” ol mu yor mu?) 
“Ezi len ulu sun dev rim ci po tan si ye li-
ni kü çüm sü yor, ulu sal mü ca de le le re 
gü ven mi yor lar” (Tek rar pa ran tez aça-
lım, Yü rü yüş “ezi len ulu sun dev rim-
ci po tan si ye li ni kü çüm se”mi yor mu?) 
“Kürt le rin ken di gü cü ne ve di na mik-
le ri ne da ya na rak ken di ka de ri ni ta yin 
ede bi le cek le ri ne inan mı yor lar. Dev rim-
ci ler ne za man dan be ri ezi len ulus la ra 
ken di ne gü ven siz lik ör güt le me ye baş-
la dı. Dev rim ci le rin ulu sal so run da gö-
re vi ba şa ra maz sı nız, ka za na maz sı nız 
pro pa gan da sı yü rü mek mi dir?” (Atı lım, 
5 Ocak 2008)

Evet, Atı lım Yü rü yüş’ü “ulu sal kur-
tu luş çu bir dev ri min nes nel te me-
li yok tur” tes pi tin den do la yı eleş ti ri-
yor. Yü rü yüş’ün yaz dı ğı apa çık. “Bu 
ül ke de ezi len ulu sun ken di ka de ri ni 
ta yin et me si nin ay rı bir dev rim ola-
rak ger çek leş me si nin nes nel te me li 
yok tur” di yor. Bu baş ka bir an la ma 
mı ge li yor?... Yü rü yüş’ün yaz dı ğı, sa-
vun du ğu sa rih, fa kat tar tış ma nın bu 
en ha ya ti nok ta sı na da mü da hil olan 
Par ti zan ne sa vun du ğu nu, ken di gö-
rü şü nü yaz mı yor?! Sa hi Par ti zan ne 
di yor, Kür dis tan’da ulu sal kur tu luş çu 
bir dev rim ola nak lı mıy dı, ola nak lı mı? 
Yü rü yüş’ün ifa de le riy le de so ra lım, 
Par ti zan’a gö re Kürt ulu su nun “ken di 
ka de ri ni ta yin et me si nin ay rı bir dev-
rim ola rak ger çek leş me si nin nes nel 
te me li” var mı, yok mu?...*

Bi ze gö re dün de bu gün de ulu sal 
kur tu luş çu bir dev ri min “nes nel” te-
mel le ri var dır; za yıf bir ola sı lık ol sa 
da, ulu sal so ru nun çö zü mü nün, ulu-
sal kur tu lu şun “ay rı bir dev rim ola rak” 
ger çek leş me si yo lun dan ger çek leş me si 
müm kün dür. Bu ola sı lı ğı red det mek 
em per ya list eko no mizm, sos yal şo ve-
nizm dir. Le nin ve Sta lin’in mu ha tap-
la rı mı zın da bil di ği gö rüş le ri ni bu ra ya 
ala lım-ha tır la ya lım:

“Ezen ül ke le rin iş çi le ri nin en ter nas-
yo na list eği ti mi, zo run lu ola rak, her 
şey den ön ce, ezi len ül ke le rin öz gür lü ğü 
ve ay rıl ma sı il ke si nin sa vu nul ma sı nı 
içer me li dir. Yok sa, or ta da en ter nas yo-
na lizm di ye bir şey kal maz. Bu pro-
pa gan da yı yap ma yan ezen bir ulu sun 
sos yal-de mok ra tı nı, em per ya list ve al-
çak say mak hak kı mız ve gö re vi miz dir. 
Sos ya liz min ger çek leş me sin den ön ce 
ay rıl ma ola sı lı ğı nın bin de bir ol ma sı 
du ru mun da bi le, bu is tem, mut lak bir 
is tem dir.” (Ak ta ran J. V. Sta lin, Le ni-
niz min So run la rı s.69)

Vur gu la mak ge re kir se biz, böy le bir 
ola sı lık var dır, “nes nel” te mel le ri de 
var dır, di yo ruz. Yü rü yüş ise ha yır böy-
le bir ola sı lı ğın “nes nel te me li” yok tur 
di yor. Par ti zan ise en ha fi fin den böy le 
bir tar tış ma yok gi bi dav ra nı yor, bu ra-
yı at lı yor.

Atı lım’ın Yü rü yüş eleş ti ri le ri ni ken-
di üze ri ne de ala rak mü da hil olan Par-
ti zan, “ay rı bir dev rim” ola nak lı mı dır, 
“nes nel te me li” var mı dır; ola nak lı ol-
du ğu nu red det me nin an la mı üze ri ne 
tar tış ma yı, Atı lım’ın Yü rü yüş’ün bir-
lik te ör güt len me ve bir lik te mü ca de le yi 
sa vun ma sı nın eleş ti ri si gi bi, san ki tar-
tı şı lan buy muş gi bi su nu yor. Son ra da, 
bu ra dan ola rak Atı lım’ı “ezen ulus mil-
li yet çi li ği nin kar şı sı na ezi len ulus mil-
li yet çi li ği ni çı kart mak”la “eleş ti ri yor”!.. 
Evet ezi len Kürt ulu su nun ulu sal kur-
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tu luş çu bir dev rim le ulu sal bo yun du-
ruk tan kur tul ma sı müm kün dür; ama 
Par ti zan’ın bu so ru nu ge çiş tir me si, 
baş ka bir so run gi bi su na rak yok muş 
gi bi dav ra na rak tav rı nı açık la mak tan 
ka çın ma sı, iş te bu müm kün de ğil dir. 

Evet, ezi len Kürt ulu su nun ulu sal 
kur tu luş çu bir dev rim le ulu sal bo yun-
du ruk tan kur tul ma sı müm kün dür. 
Fa kat bu tek ola nak ve ola sı lık de ğil-
dir. Tür ki ye ve Ku zey Kür dis tan bir-
le şik dev ri mi, Kürt ulu su nun ulu sal 
bo yun du ruk tan kur tul ma sı nın di ğer 
bir ola nak ve ola sı lı ğı dır. Tür ki ye ve 
Ku zey Kür dis tan’ın son 40-50 yıl lık si-
ya si ta ri hi dev rim ci ge liş me nin eşit siz-
li ği ne ta nık lık eder. 60’lı, 70’li yıl lar da 
Ba tı’da ki dev rim ci ge liş me ön plan-
day dı. ABD em per ya liz mi ve iş bir lik-
çi ege men sı nıfl ar 12 Mart ve 12 Ey lül 
dar be le riy le Ba tı’da ki dev rim ci ha re-
ke ti, iş çi sı nı fı ve emek çi le rin mü ca-
de le si ni bas tır dı, ez di... Ku zey Kür dis-
tan’da 1984’te baş la yan ge ril la sa va şı, 
ön ce Kür dis tan dağ la rı na tu tun ma yı 
ba şar dı, son ra da ‘88-’89’da köy lü-
lük baş ta gel mek üze re, Kürt hal kıy la 
bu luş tu. Ser hil dan ve ge ril la sa va şı-
nın bir le şi miy le bir ulu sal kur tu luş çu 
dev rim ci pat la ma ha li ni al dı, baş la mış 
bir ulu sal kur tu luş çu dev rim dü ze yi-
ne yük sel di. Böy le ce dev rim ci ge liş me-
nin eşit siz li ği çar pı cı şe kil de ken di ni 
gös ter di. Kür dis tan ulu sal kur tu luş-
çu dev ri mi ön pla na çık tı. Biz bun la rı, 
an ti-em per ya list de mok ra tik dev ri min 
Kür dis tan’dan ulu sal kur tu luş çu bir 
dev rim ola rak baş la dı ğı bi çi min de ta-
nım la dık. Ba tı’da ikin ci dev rim ci cep-
he nin ge liş ti ril me si ni, dev rim ci po li ti-
ka nın, stra te ji ve tak ti ğin ana so ru nu 
ka bul ve ilan et tik. Bü tün bun la rı an-
la ya ma yan Tür ki ye dev rim ci ha re ke-
ti ni “Dev ri mi an la ya ma yan dev rim ci-
lik”le eleş tir dik.

Bu gün ha la Ku zey Kür dis tan’da ki 
dev rim ci ge liş me ön plan da bu lu nu-
yor. 70’ler den gü nü mü ze Tür ki ye ve 
Ku zey Kür dis tan bir le şik dev ri mi nin 
ge li şi min de mey da na ge len ge liş me le ri 
dü şü nün ce, Par ti zan’ın teo rik ve po-
li tik te mel po zis yon la rı nı ay nı şe kil de 
sür dü rü yor ol ma sı ger çek le re mey dan 
oku mak tan baş ka bir an la ma gel mi-
yor. Ör ne ğin Ku zey Kür dis tan’da ona 
gö re 70’ler de de ulu sal çe liş ki “baş çe-
liş ki” de ğil di, ‘88-’89’lar dan –du rum ta-
ma men de ğiş tik ten son ra– gü nü mü ze 
ka dar da “baş çe liş ki” de ğil!

Par ti zan’ı özen li dav ran ma ya ça ğır-
ma hak kı mız var. Yü rü yüş, Kür dis-
tan’da ve gü nü müz de Tür ki ye ben ze-
ri ül ke ler de, ezi len ulus lar için ulu sal 
kur tu luş çu dev ri min “nes nel te me li” 
yok tur di yor ve ezi len ulu sun/ Kürt 
ulu su nun iş çi ve emek çi le ri ni bu nu 
ka bul et me ye, ger çek çi ol ma ya ça ğı-
rı yor!... Böy le ce Yü rü yüş için bir lik-
te ör güt len me ve mü ca de le, Kürt iş çi 
ve emek çi le ri ne ulu sal kur tu luş çu bir 
dev ri min “nes nel te me li”nin ol ma dı ğı-
nın pro pa gan da sı na dö nü şü yor. Böy-
le lik le ezi len ulus iş çi ve emek çi le ri nin 
ken di ül ke ve ulus ger çek lik le rin den 
baş la ya rak, böl ge ve dün ya dev ri mi ne 
ka tı lım la rı hak kı; ya ni di ğer ül ke le rin-
ulus la rın iş çi ve emek çi le ri ile eşit li ği 
red de di li yor. Ezi len ül ke nin iş çi sı nı fı 
ve emek çi le ri ezen ül ke nin iş çi sı nı fı ve 
emek çi le ri ne ta bi olu yor, bir ne vi on lar 
ta ra fın dan kur ta rıl ma sı ge re ki yor. Par-
ti zan şöy le di yor:

“Ulu sal ha re ket ler den ba ğım sız ola-
rak sı nıf mü ca de le si ne da ya nan ha re-
ket ler bu ko nu da (ay rı lıp ken di dev le ti ni 
kur ma) ken di gö rüş le ri ni oluş tur mak-
ta dır. Çün kü ezi len ulu sun iş çi ve 
emek çi ler için ne yin ya rar lı ol ma dı ğı na 
ulu sal ha re ket ler de ğil, esas ola rak sı-
nıf ha re ket le ri ka rar ver me li dir. Bu nu 
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red det mek, ba şın dan be ri be lirt ti ği miz 
gi bi ulu sal so ru nu çö zü mü nü ulu sal 
bur ju va zi ye bı rak mak ta dır.” (s.20)

Bu ra da Par ti zan’ın önem se me di ği 
te mel bir “so run”, da ha doğ ru su ger-
çek var: “Esas ola rak sı nıf ha re ket le-
ri ka rar ver me li dir” der ken Par ti zan, 
ezen ulu sun sı nıf ha re ket le ri ni mi ezi-
len ulu sun sı nıf ha re ket le ri ni mi kas-
te di yor? Ya ni bu ra da Par ti zan, ka rar 
ver me si ge re ke nin sos ya list dev ri mi nin 
ön cü le ri da hil Kür dis tan iş çi sı nı fı ve 
emek çi le ri ol ma sı ge rek ti ği ni mi sa vu-
nu yor?... Ya da ne? 

Ezi len ulus la rın ulu sal kur tu luş-
çu dev rim ler le, ulu sal bo yun du ruk-
tan kur tul ma la rı ola nak lı dır. Bu nun 
“nes nel te me li” var dır. Bu ne den le dir 
ki ko mü nist ler, ezi len ulus la rı ulu sal 
bo yun du ru ğa kar şı, ulu sal öz gür lük ve 
eşit lik için baş kal dır ma ya ça ğır mış lar, 
on la ra ezen ül ke le rin pro le tar ya sı ve 
halk la rı nın ge lip ken di le ri ni kur tar ma-
sı nı bek le me le ri ni pro pa gan da et me-
miş ler dir.

Mark sist Le ni nist ko mü nist ler, iş te 
bu yak la şım la Kürt ulu su nun ulu sal 
bo yun du ru ğa baş kal dır ma sı nı bü tün 
gü cüy le des tek li yor. Yal nız ca ulu sal 
de mok ra tik ha re ke ti des tek le mi yor, ay-

nı za man da ulu sal de mok ra tik ha re ket 
için de sos ya list pro le tar ya nın ön der li-
ği nin ha zır lan ma sı ve ge liş ti ril me si için 
ça lı şı yor. Tür ki ye ve Ku zey Kür dis tan 
bir le şik dev ri mi ni ola nak lı gör dü ğü müz 
için stra te ji mi zi de bu ola nak üze ri ne 
ku ru yo ruz. An cak Par ti zan ve Yü rü yüş 
“Tür ki ye ve Kür dis tan bir le şik dev ri-
min den” de ğil, “Tür ki ye dev ri min den” 
söz edi yor lar. Par ti zan ve Yü rü yüş’ün 
çiz gi sin de yan sı yan sos yal şo ven eği li-
min kök le ri dev rim an la yış la rı na ka dar 
uza nır, bu ra dan su alır.  Kök le ri çok 
de rin dir, dö nü şü me uğ ra ma sı da bir o 
ka dar zor dur. Ve bu ra sı si ya sal çiz gi-
nin dev rim ci li ği ni ke mi ren, de yim uy-
gun sa yi yen bir eroz yon, bir za af kay-
na ğı dır. 

Bu ba his te Par ti zan ve Yü rü yüş’ün 
çiz gi si ni dev rim ci bi çim de eleş tir me-
yi, ya nıl gı la rı nı, ne den ve kay nak la-
rı nı gös ter me yi dev rim ci bir gö rev ve 
so rum lu luk ka bul edi yo ruz. Bu nun 
mu ha tap la rı mı zın üze rin de et ki si ne 
ola cak tır, bu alan da on la rın dev rim ci 
ye ni len me si ne yar dım cı ola cak mı dır? 
Bu nu bi le mi yo ruz, ama dev rim ci bir 
ye ni len me, dev rim ci bir dö nü şüm ih-
ti ya cı or ta ya ko yul muş tur. De va mı nı 
“bek le yip” gö re ce ğiz! 
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