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BAŞLARKEN...

              kapitalizmin Soğuk Savaş yıllarında kurduğu ve 90’lardan itibaren zafer 
tekerlemesine dönüştürdüğü ideolojik söylemlerin iflas ettiği günlerde çıkıyor. 20 yıl önce, 
nasıl olup da milyonların tarihin sonunun geldiğine inandığı, bugünden bakıldığında herkes 
için şaşırtıcıdır. İçten içe çürüyen ve kapitalist restorasyona tabi kılınan Sovyetler Birliği’nin ve 
Varşova Paktı rejimlerinin çözülüşü, burjuva ideolojisine tarihte hiç bulamadığı kadar serbest 
bir saha bıraktı. İdeolojiler, sınıf kavgaları, hatta her türlü kurtuluş projesi tarihe gömülüp 
gitmişti!.. Kültürde post-modernizmin, ekonomide serbest piyasanın, sosyal yaşamda sınıf 
işbirliğinin, dünya siyasetinde ABD emperyalizminin tek yanlı egemenliği kurulmuştu. 

Biz, 89-91 yıkımına rağmen Marksizm’de sebat eden devrimciler, dünya işçi sınıfı 
ve ezilenlerinin üzerine çöken bu karanlık yılları bir ‘güneş tutulması’ olarak adlandırdık. 
Tarihin ve toplumun Marksizm tarafından aydınlatılan yasaları hükmünü sürmekteydi; 
o gün ‘dinazorluk’ ilan edilen düşüncelerin geçerliliği, bizzat toplumsal pratik tarafından 
kanıtlanacaktı. 

Ezilen insanlığın, hapsedildiği küçük küçük dünyacıklara sığmaması ve yeniden 
toplumsal kurtuluş arayışlarına girişmesi, post-modernizmin meta-anlatısını geriletti. Dünya 
tekellerinin ve uluslararası tekellerin son 20 yılda işçileri ve yoksulları vahşi sömürüsü, doğal 
kaynakları ve kadın bedenini yağmalaması, ‘serbest piyasa’nın tekellerin talan özgürlüğü 
olduğunu ortaya koydu. Sosyal devletin berhava edilmesi, ‘sınıf işbirliği’ çizgisinin nesnel 
zeminini zayıflattı. 11 Eylül’den Afganistan, Irak ve Lübnan’a uzanan olaylar dizisi, ABD 
emperyalizminin askeri yenilmezliği mitini çöpe gönderdi. 

Şimdi, ancak materyalist diyalektik yöntemin açıklayabileceği bir durum ortaya çıktı.   
“Ölümü” ilan edileli henüz 20 yıl geçmişken, Marksizm’e dünya çapında yeniden büyük bir 
ilgi ve yönelim ortaya çıktı. 1990’dan 2010’a uzanan iki onyıl, kapitalizmin vaatlerinin tam 
aksine, savaş, yağma, yoksulluk, yıkım, işsizlik, erkek egemenliği demek olduğunu açığa 
çıkarttı. 2008-09 dünya ekonomik krizi, kapitalizmin tüm çelişkilerini ortaya serdi. Güneş 
tutulması son buluyor. Bulanıklık ve karanlık yılları bitiyor. Sermaye egemenliği, bir kez 
daha tüm toplumsal çelişkileriyle ve gözeneklerinden kan ve çamur fışkıran yapısıyla büyük 



yığınların gözleri önünde. Berlin Duvarı yıkıldığında yanıtı aranan soru, ‘sosyalizm neden 
yenildi’ idi. Bugün, ‘kapitalizmin alternatifi nedir’ tartışılıyor. 

‘Herkesin’ Marks’ı övmesi, Marks ‘modası’, öyle bir düzeye vardı ki, insan, Lenin’in 
Devlet ve İhtilal’in girişinde Marks’ın azizleştirilmesine dair yazdıklarını anımsamadan 
edemiyor.

Diğer yandan, Marksist hareketin dünya çapında, işçilerin, yoksulların ve ezilenlerin 
somut politik hareketlerine önderlik etme, bu hareketlerin taleplerini özümseme ve önünü 
aydınlatma düzeyinin hala çok gerilerde seyrettiği de bir başka gerçektir. Tarih, Marksizm’i 
sahneye çağırdığı halde, uluslararası komünist hareketin, ideolojik ve örgütsel krizden sıyrılarak 
ileri atılamadığını görüyoruz. Materyalist diyalektik yöntemin tarihe ve topluma uygulanması, 
günümüz dünyasının teorik analizi, dünya sınıf mücadelesi deneyimlerinden dersler çıkarılması, 
21. yüzyılın hemen girişinde, komünistlerin önünde duran birçok temel görevden birisidir.  

, kendisini bu bütünlüğün bir parçası sayıyor. Marksist hareketin bir kolu olarak, 
teorik-politik bir derginin sınırları içinde, sosyalizmin hücum günlerinin hazırlanmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. Teoride Doğrultu dergisinin açtığı yolda, onun kazanımlarına yaslanarak 
bu alanda yeni bir düzey, yeni bir iddia ortaya koymayı hedefliyor.

*  *  *
, her sayıda belli konuları ‘dosya tarzında’ ele alarak incelemeye, sonuçlar 

çıkarmaya çalışacak. Bu sayımızda, Türkiye’de politik yaşamın merkezinde duran Kürt 
sorunuyla ilgili güncel gelişmeleri bir dosya konusu olarak inceliyoruz. Kürt Açılımı’nın 
arka planındaki politik-toplumsal gelişmeleri anlamaya çalıştığımız gibi, devrimcilerin Kürt 
sorunundaki politikasızlığına da bir neşter vurmayı hedefliyoruz. Kapağımızla, Kürt illerinde 
halkın seçilmiş iradelerine yönelik, bir darbeyi andırır tutuklamalara karşı tavrımızı/tarafımızı 
da ortaya koymuş oluyoruz. 

20. yüzyıl sosyalist deneyimlerinin içerilip aşılmasına değil, inkarına ve reddine dayanan 
ve 21. yüzyılın sosyalizmini bu temelde yaratacağını iddia eden akımın çeşitli uluslararası ve 
yerli temsilcileriyle tartışmaları da, bu sayımızda bir dosya tarzında bulacaksınız. Bolivyalı bir 
devrimci yoldaşımız, Jorge Echazu da tartışmamıza bir katkı sunuyor. Kuşkusuz bu yazılar, aynı 
zamanda 21. yüzyılda sınıf mücadelesinin uluslararası koşullarına dair görüşleri de içeriyor. 
Tartışmaları, olguların analizi üzerine oturtmak, Marksist devrimcilerin skolastisizmden 
sakınmak için mutlaka üzerinde durması gereken zemindir. 

Alternatif tarih okumaları köşemizde materyalist tarih anlayışıyla, egemenlerin tarihinin 
karşısına ezilenlerin tarihini çıkaracak. Bu sayı, bu topraklarda kök salmış büyük bir devrimci 
isyanı ve onun önderinin düşüncelerini ele alıyoruz: Şeyh Bedrettin. 

 ’nin çalışma alanlarından birisi de, Türkiye komünist ve devrimci hareketinin 
tarihinin incelenmesi olacaktır.Bir diğer yazımız, 28-29 Ocak 1920’te Kemalist burjuvazi 
tarafından katledilen Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı hakkında. Onların geri dönüş sürecini ele 
alan yazı, aynı zamanda bu süreçten dersler çıkarıyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

, devrim ve sosyalizm mücadeleleri tarihinden bu türden makale ve 
belgeleri, tarihsel bağlamını da yansıtacak tarzda çevirerek okurların ilgisine sunacaktır. 
İtalyan Komünist Partisi önderlerinden Antonio Gramsci’nin, faşizme karşı mücadelenin 
belirleyici bir anında kaleme aldığı bir makaleyi, açıklayıcı dipnotlarla birlikte yayımlıyoruz. 

*  *  *
Öyleyse, iyi ki buluştuk, diyelim ve başlasın yolculuğumuz!...
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Açılım nereden çıktı?
Açılımın anlamı nedir?
Açılımın hedefi ne, ya da neler-

dir?
Bir süredir yürüyegelen açılım 

tartışmalarında öne çıkan sorular-
dan sadece birkaçı bunlar. Üzerine 
bu kadar çok kesimden, bu kadar çok 
söz söylenip de, birbirini kesen bir-
kaç fikirden ötesine ulaşamayan bir 
tartışma az bulunur. Düzenin için-
den konuşan, siyaset yapanlar için 
bu durum, eşyanın doğasına uygun 
görülebilir. İronik olan şu ki; düzen 
dışı siyaset yapma iddiasındaki bir-
çok akım da bu tablonun fazlasıyla 
uyumlu bir parçasını oluşturuyor. 
Ergenekon davasına karşı alınan tu-
tum, bu paralelin en belirgin biçim-
de ortaya çıktığı noktaydı. Açılım 
ise, paralelin göz çıkaran bir ironiye 
dönüşerek eksene oturduğu noktayı 
mimliyor.

Bu tablo üzerine düşünmek ve 
tartışmak gerekiyor.

Değişmek ve değiştirmek için bu 
şart.

Düzen siyasetinin en sağına ko-
numlanan ulusalcı-faşist CHP-MHP 
çizgisinin açılım yorumu, en genel 
hatlarıyla şöyle özetlenebilir: Açılım, 
ABD menşeli bir hegemonya projesi-
dir. ABD, AKP eliyle 86 yıllık TC’yi 
tasfiye etmektedir. ‘Ulus-devlet’i ve 
‘Üniter yapı’yı tahrip yoluyla ‘vatanın 
bölünmesi’ne uzanacak bir sürecin 
düğmesine basılmıştır. Açılım bir 
‘ABD operasyonu’, bir ‘milli yıkım’ 
planıdır, vs vb...

Paralelin diğer tarafında, düzen 
içi soldan, düzen dışına uzayan ileri-
ci, devrimci güçlerin büyük bölümü 
durmaktadır. [ABD büyük ve güç-
lüdür(!) Her yere operasyon yapar, 
yakar, yıkar, yok eder (!) O, her yerde 
hazır ve nazırdır(!) ABD tanrının 

SİYASETSİZLİĞİN ‘AÇILIM’ PARALELİ

       Güncel 
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yeryüzündeki suretidir (!)] ‘Vatanın 
ve bağımsızlığın satılması’ [Hangi va-
tan, kimin vatanı? Bu ‘vatan’ bu coğ-
rafyada yaşayanların mı, yoksa ikti-
darı elinde bulunduranların mı? Tari-
hinde kelimenin gerçek anlamıyla hiç 
bağımsız oldu mu? Satacak bir şey mi 
var? Kimin olanı, kime satıyorlar?] 
‘Emperyalist hegemonya ve müdahale’ 
[Emperyalistler zaten hegemon de-
ğiller mi? Neye, niye müdahale edi-
yorlar? Emperyalistler gerçekten de o 
kadar güçlüler mi? Sakın bu açılım, 
güçlerinden ziyade güçsüzlüklerinin 
delaleti olmasın!?...] ‘Devrimci hare-
ketin tasfiyesi’ [Bu egemenler açısın-
dan özel bir durum mu? Özelse, ne 
ve nereden kaynaklanıyor bu ‘özel’lik? 
Egemen güçlerin, bu sürecin bir par-
çası olarak, böyle bir hedef koyması, 
sürecin kendisini tanımlamaya yeter 
mi? Anlam ve hedefler yelpazesinin 
bir bağlamını, anlam ve hedefin bü-
tünü gibi görmek ne kadar ‘gerçekçi’ 
bir yaklaşımdır?] ve daha eklenebile-
cek bir dizi argüman, bu kesimlerin 
aktörlerince tek tek ya da topluca öne 
sürülebilmektedir.

Açılım paralelinin bir diğer nok-
tasını, iki yanında liberallerin ve re-
formistlerin durduğu bağlam oluş-
turmaktadır.

Taraf Gazetesi’nde önde gelen 
temsilini bulan liberal tutum; açılı-
mın kaynağı olarak ABD ve AB’nin 
merkezinde durduğu ‘Batılı, demok-

ratik’, ‘metropol’ ülkelerini görmek-
tedir. [Emperyalizm de neyin nesi! 
Eskide kaldı o günler! Artık hepsi 
demokratik! Artık hepsi barışçıl! 
Bakınız, Obama barışa katkıların-
dan dolayı Nobel’e layık görülüyor!] 
liberallere göre, ‘demokratik dünya’, 
Türkiye’yi, kendine uymaya, devlet 
düzenini batı normlarına göre ‘de-
mokrasi’ olma yönünde zorlamak-
tadır. Bu zevata göre, küreselleşme 
yoluyla tüm dünya ülkeleri karşılıklı 
ekonomik bağımlılık, çıkar bağı yo-
luyla birleşmektedir. Bu ekonomik 
iç içeleşme doğallığında bir siyasal 
bağlılık ve istikrar arayışı biçimine 
bürünmektedir. Sonuç olarak ‘de-
mokratik Batı dünyası’nın çıkarı ve 
isteği, geleneksel sorunlarını çöz-
müş ‘demokratik ve refah içinde bir 
Türkiye’dir. [Ahmet Altan’a müjdeler 
olsun! Bütün ‘demokratik’ Batı birle-
şip, Türkiye’de her çocuğa bir oda için 
seferber olmuş! Hatta rivayet olunur 
ki, Avrupa, Amerika sokaklarında 
işsiz, evsiz, aç, temel bütün hakların-
dan yoksun yaşayan kitlelerdeki ar-
tışın kaynağı da buymuş! Büyük bir 
özveri göstererek kendileri sokakta 
yaşayıp, bizim çocuklara oda tahsis 
edeceklermiş!] İşte açılım da bunun 
ürünüymüş... Kısacası ‘demokrasi ve 
zenginlik’ iyidir. Açılım da, Batı’nın 
Türkiye’ye demokrasi ihracı projesi-
nin kod adıdır!...

Paralelin diğer ucunda, ilerici-re-
formcu siyasetlerin bir bölümü dur-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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maktadır. Onlar da açılımın kaynağı 
olarak ABD’yi görürler. [Ne kadar 
da büyük, ne kadar da güçlü!] ABD, 
AB gibi emperyalist merkezlere kar-
şı değişen tonlarda ‘tutum’ da alırlar. 
[Ama aynı zamanda kötü!] Ancak 
buna rağmen ‘akan kanın durması’, 
‘anaların ağlamaması’, ‘demokratik 
siyaset alanının genişlemesi’ vb.  ge-
rekçelerle açılım sürecini, barış ve 
demokrasi için desteklediklerini söy-
lemektedirler. [Kötü-mötü, önemli 
değil, yeter ki ‘demokrasi’ gelsin!...]

Halihazırda açılımın iki karşıt 
cephesini oluşturan AKP (ve dev-
let) ve Kürt ulusal hareketi dışındaki 
belli başlı aktörlerin yaklaşımlarını 
en genel hatlarıyla böyle özetleyebi-
liriz. Kuşkusuz hepsinin de doğru ya 
da yanlış olarak nitelendirilebilecek 
yanları var. Ama aynı kesinlikle be-
lirtebiliriz ki, hiç biri de, buzdağının 
görünen yüzünü kendi bulundukları 
noktadan ve tahrif ederek tarif etme-
nin ötesine geçememektedir. 

Siyaset, somut durumun somut 
tahlili üzerine kurulur. Somut du-
rumun somut tahlili ise; merkezinde 
bugünün durduğu, geçmiş-bugün-
gelecek uzamı esas alınarak oluştu-
rulur. Olgunun tarihsel oluşumun-
dan (geçmişten) bugün çıkar. Bugün, 
siyasetin nefes alıp, can kazandığı 
gerçek mücadele alanıdır. Olguya eş-
lik eden çeşitli faktörlerin, ilişki, çe-
lişki ve çatışmalarından gelecek çıkar. 

Gelecek, siyasete amaç bütünlüğü ve 
görüş alanı sağlar. Siyaset bu sürekli-
lik temelinde üretilir. Yani, buzdağı-
nın (açılımın) sadece kendi açısından 
görünen yüzüne kilitlenen, olgunun 
bütünlüklü analizine dayanmayan 
hiçbir ‘siyaset’in kuvvet olma, tarihin 
akışına etki etme şansı yoktur. Da-
hası bu ‘siyaset’ türü, ilke adına ilke-
sizliğin, siyaset adına siyasetsizliğin 
kaynağına dönüşmektedir.

Bu gerçek; ne yazık ki, düzen siya-
seti kadar, hatta yer  yer daha çok ileri-
ci-devrimci güçlerin önemli bir ‘çoğun-
luğunu’ içeren bir kapsayıcılığa ulaş-
mış görünmektedir. Bu açıdan içinde 
bulunduğumuz tarihsel anda, Kürt 
sorununun merkezinde durduğu açı-
lım süreci, siyaset yapma iddiasındaki 
tüm odaklar için kritik bir eşik, bir 
sınav biçimi almaktadır. Hiçbir ‘siya-
set’ eskisi gibi var olamayacağı;  tasfiye 
olmak ya  da yenilenmek, sıçramak ya 
da geri düşmek dışındaki seçeneklerin 
ortadan kalktığı bir tarihsel sınırda-
yız. Bu durum, hem ilerici-devrimci 
güçler, hem de düzen güçleri açısın-
dan geçerli. Olguyu tarihsel sürekliliği 
içerisinde çözümleyip, karşılık verme 
yeteneği gösteremeyenler, tarih dışına 
sürüleceklerdir.

İlerlemek isteyenler için, her sınır 
noktası aynı zamanda bir sıçrama 
noktasıdır. Küt sorununun merke-
zinde durduğu açılım süreci, işte 
böylesi bir geçiş noktasını mimliyor. 
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O zaman, işe politikanın olmaz-
sa olmazı olarak –açılım bağlamın-
da– somut durumun somut tahlilini 
yaparak başlayabiliriz.

Nereden çıktı bu açılım?
Arabaşlıktaki soruyu yanıtlamak 

için, açılımın konusu olarak öne sürü-
len belli başlı sorunlara bakmak yararlı 
olabilir. Başlıklar biçiminde sıralamak 
gerekirse; azınlıklar sorunu, Ermeni 
sorunu, Kürt sorunu, Kıbrıs sorunu, 
Alevi sorunu... Bu listeye, Ergene-
kon davasının tarihsel rolü ve anlamı 
üzerinden ‘askerin rejimdeki yeri’ni 
de ekleyebiliriz. Tüm bu sorunların 
cumhuriyet öncesinden gelmesi, ya da 
cumhuriyetle yaşıt olmasına dikkat 
etmekte yarar var. Osmanlı’dan kro-
nik biçimde devralınan, ya da kuruluş 
sürecinde kronikleşen bu sorunlar, 
çözülmek bir yana yapısal bir özellik 
kazanarak süreklileşmiştir. 

Geride kalan seksen altı yıl bo-
yunca sorun noktalarından patlayıp 
duran rejim, askeri darbelerle ayakta 
durabilmiştir. Ermeni Jenosidi, 6-7 
Eylül olayları (gayrimüslimlere saldı-
rılar), Alevi kırımları, Kürt isyanları-
na karşı geliştirilen bastırma, yok et-
me politikaları bu gerçeğin görünen 
yönüdür. Bu sorunların yapısal bir 
kriz halini alarak açılıma uzanma-
sında iç ve dış konjonktürdeki kimi 
tarihsel değişiklikler tayin edici rol 
oynamıştır. 

İç dinamikleri üç başlık altında 
toplamak mümkün;

*Birinci faktör: 12 Eylül darbe-
siyle ezilen devrimci kabarışın; ‘84’te 
Kürt silahlı direnişi biçiminde, çey-
rek asrı aşan ve bastırılamayan patla-
ması oldu. ‘38 sonrası geriye çekilen 
Kürt isyanları dalgası, sistemin ‘en 
güçlü göründüğü’ anda tekrar tarih 
sahnesine çıktı. Rejimi darbelemeye, 
yapısal sorunlarını kriz yoğunluğuna 
ulaştırarak, kırılganlığını arttırmaya 
başladı. 

*İkinci faktör: Sovyetlerin yıkıl-
masıyla, Türkiye’nin emperyalist sis-
temdeki konumu ve rolündeki deği-
şiklik oldu. Sovyetlere karşı, yeşil ku-
şak projesinin ileri karakollarından 
biri olarak NATO’ya ve emperyalist 
sisteme eklemlenen Türkiye, ulusla-
rarası bağlamda da, siyasal işlev yiti-
mine uğrayarak zayıf düştü. 

*Üçüncü faktör: ‘80 sonrası, dar-
benin yarattığı iç ortam ve ‘90 son-
rası Sovyetlerin yıkılmasıyla oluşan 
uluslararası konjonktüre dayanarak 
büyük bir hızla palazlanan işbirlikçi 
tekelci kapitalizmin yükselişi oldu. 
İşbirlikçi tekelci burjuvazi, tüm dün-
yayı içine çeken neoliberal dalgaya 
dayanarak, içte ve dışta, siyasi ve 
ekonomik olarak görece daha etkin 
bir aktör haline gelmeye başladı.

Bu üç faktörün toplamı, ama özel-
likle de Kürt silahlı direnişinin, reji-
min üzerinde yarattığı basınç devlet 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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yönetiminde bir çatallaşmaya yol açtı. 
Kürt ulusal direnişinin belirleyici ro-
lünü hesaba katmayan hiçbir analiz, 
mevcut rejim krizini açıklayamaz.

İşbirlikçi tekelci burjuvazinin, dev-
let yönetimini asker merkezli yürüt-
tüğü dönem sona ermeye başlamıştı. 
Yer yer askere itiraz edip, sürtüşen; 
iç ve dış bağlantıları yoluyla gelişme-
lere doğrudan müdahale eden, ayrı 
bir iktidar odağı oluşmaya başladı. 
İlerleyen aşamalarında, AKP’de siya-
si temsilini bulan İslami sermayenin 
en cüsseli kesimlerinin tekelci serma-
yeye eklemlenmesi, ortaya çıkan bu 
yeni iktidar odaklaşmasına geniş bir 
‘toplumsal zemin’ kazandırdı.

ABD’nin Irak işgaline, Türki-
ye’nin aktif desteğini öngören 1 Mart 
tezkeresinin Meclis’ten dönmesi, re-
jimde yaşanan iktidar çatallaşması-
nı derinleştiren dönemeçlerden biri 
oldu. ABD, geleneksel devlet (asker 
merkezli) merkezinden doğrudan 
desteğini çekerek, iktidar çatallaş-
masında daha ortalama bir pozisyo-
na doğru çekildi. Bu durum, devlet 
iktidarı için mücadele yürüten, iki 
burjuva kliği de kendi içinde çeliş-
ki ve sürtüşmeler yaşayan, çok başlı 
merkezler haline getirdi. Çeşitli ulus-
lararası güçlerin dıştan etkisi yoluyla 
gelişip-pekişen bu tablo, rejimin içi-
ne girdiği keşmekeşin çarpıcı bir res-
midir. Yaşanan şey, rejim tarihin en 
büyük, yapısal nitelikli krizidir.

Açılımın köklendiği birinci neden 
budur.

Açılım yoluyla kimi yapısal prob-
lemlerin çözülmesi, hiç yoksa yıkıcı 
özelliklerinin törpülenerek, rejimin 
toptan yıkımına uzanacak bir sürecin 
önü alınmak istenmektedir. Açılım, 
alabildiğine kırılganlaşan TC’yi kur-
tarmak için hayata geçirilen yeniden 
yapılanma sürecinin bağlantı nok-
tasıdır. Yeniden yapılanma sürecini 
tetikleyen, başta Kürt sorunu olmak 
üzere tüm tarihsel sorun noktaları; 
yeniden yapılanma sürecinin ‘finali’ 
olarak ‘çözüm’ kapsamına alınmıştır.

Gel gelelim açılımın dış dinamik-
lerine...

Açılım sürecine kaynaklık eden 
ikinci temel bağlam, genel olarak em-
peryalist sistemin yaşadığı tıkanma, 
özel olarak ise ABD hegemonyasının 
hızlanan gerileyişi ve açmazlarıdır.

Sovyetlerin yıkılmasının ardından, 
ABD merkezli tek kutup haline gelen 
emperyalist dünya sistemi, Yeni Dün-
ya Düzeni (YDD) stratejisi temelin-
de reorganize edilmeye ve yönlendi-
rilmeye çalışılmıştı. ABD önderliğin-
deki emperyalist merkezlerin, tüm 
dünyayı, siyasi, ekonomik ve askeri 
eşgüdüm temelinde sömürmesi ve yö-
netmesini öngören bu strateji; en be-
lirgin temsilini Bill Clinton’da buldu. 
Birinci Körfez Savaşı ve Kosova mü-
dahalelerinde eylemsel yansımalarına 
kavuşan, çok taraflılığa dayanan YDD 
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stratejisi, bizzat emperyalist sistemin 
içsel açmazlarına çarparak geri düştü. 
Eşgüdümün tali, çelişki ve çatışmala-
rın yönlendirici olduğu, tek taraflılığa 
dayanan bir süreç başladı. Askeri sal-
dırganlığa dayanarak, gerileyen ABD 
hegemonyasını yeniden ve daha üst 
düzeyde tesis etmeye yönelen Yeni 
Amerikan Yüzyılı (YAY) stratejisi, 
siyasal temsilini Bush politikalarında 
buldu. BM ya da diğer uluslararası 
kurumların onayını almadan, tek ta-
raflı olarak başlatılan Afganistan ve 
Irak savaşları, İsrail’in Lübnan’ı işgali 
ve savaşı, bu dönemin değişik açılar 
ve noktalardan dışavurumları olarak 
sayılabilir. Gelin görün ki, bu strateji 
de, ABD hegemonyasının gerileyişini 
durdurmak bir yana, daha da derin-
leştirip büyüttü. Afganistan ve Irak’ta 
çıkmaza giren emperyalizm; Taliban 
direnişinin Afganistan’da yüksek bir 
düzeye sıçraması ve hatta Pakistan’a 
doğru yayılması, İsrail’in Lübnan’dan 
yenilerek geri çekilmesi, Irak’ta bü-
yüyen direniş hareketine karşı öne 
sürülen Şii kesimlerin İran’ın etkinlik 
alanını genişleten bir faktöre dönüşe-
rek, tersinden bir açmaza yol açması 
ve bir bütün olarak, geniş Ortadoğu 
olarak anılan bölgeyi içine alan yaygın 
bir anti-Amerikancı dalganın ortaya 
çıkması, ABD’yi iflasın eşiğine taşıdı. 
Ortadoğu’da ortaya çıkan bu durum; 
Çin’in yükselişi, Rusya’nın yeni ham-
leleri, Latin Amerika’da bağımsızlıkçı 

ülkeler blokunun ve halk hareketleri 
dalgasının ortaya çıkması ve dünya-
nın dört bir yanında yükselen kitlesel 
ve silahlı halk mücadeleleri ile birle-
şerek yeni bir duruma yol açtı. Ve en 
nihayetinde dünya ekonomik krizi, 
ABD’nin ve emperyalist sistemin ya-
şadığı tıkanıklığı katlayarak son sınır-
larına kadar ulaştırdı. Tarihsel sınırın 
öte yanı sosyalizmdir. Emperyalizm, 
korku ve çaresizlikle, içinde bulun-
dukları sarkacı YDD stratejisinin 
güncellenmiş bir versiyonu yönünde 
harekete geçirmiştir. ABD’nin mer-
kezinde durduğu ve gücün değişik 
merkezler arasında dağıtıldığı, eşgü-
düme dayanan bu ‘yeni’ hegemonya 
denklemi; Clinton’un yeni koşullar 
temelinde ve Obama’nın kişiliğinde 
canlandırılması anlamına geliyor. 

Açılımın köklendiği ikinci kaynak 
budur. 

Emperyalist sistemin ve ABD 
hegemonyasının içine girdiği kriz 
hali; merkezin Ortadoğu olduğu ve 
bir bütün emperyalist sisteme doğru 
yayılan YDD’ci ‘büyük açılım’ı tetik-
lemiştir. Bu bakımdan Türkiye açılı-
mı, YDD’ci ABD’ci açılımının doğal 
uzantısı ve sonucudur.

Obama’nın seçimi kazandığı 
günlerde, İran yolundaki Abdullah 
Gül’ün “Yeni bir dünya düzeni kuru-
luyor. Herkes buradaki yerini alma-
lı, üzerine düşeni yapmalıdır. Güzel 
şeyler olacak” yollu açıklaması ile; yi-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye? Dosya: Kürt 
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ne aynı dönemde Tayyip Erdoğan’ın, 
Davos’ta yaptığı ‘One Minute’ çıkışı 
bu kesişmenin ilk dışavurumları ola-
rak okunmalıdır. Gül ve Erdoğan ‘bü-
yük açılım’ı gördüklerini ve rol almak 
istediklerini reel politiğin diliyle an-
latmışlardır. Sonrası malum. Türkiye, 
ABD’nin bölge halkları nezdinde yi-
tirdiği imajını kazanacağı, sureti olma 
rolünü kapmıştır. Şimdi, bu rolü oy-
nayabilecek duruma gelme, iç ve dış 
kriz unsurlarını ortadan kaldırmak, 
bir bölge kuvveti olarak, kendini ta-
dil etme sorumluluğuyla yüz yüzedir. 
Emperyalizme hizmet kapasitesini 
yükseltmek ödeviyle yüz yüzedir. Ta-
rihin en büyük ve kapsamlı yapısal 
krizini yaşayan bir Türkiye’nin, böy-
lesi bir misyonu yerine getirmesinin 
mümkün olmadığı açıktır.

TC, tarihsel krizini aşmak için 
temel sorunlarını ‘çözerek’ bölgesel 
bir bağlama yerleşmek; ABD ise çık-
mazını aşmak için, yeni bir merkeze 
dayanan, yeni bir denkleme ihtiyaç 
duymaktadır. Yani, ABD ve Türkiye, 
birbirlerinde ölümcül yaralarını iyi-
leştirecek merhemi görmektedir.

‘Büyük açılım’la ‘küçük açılım’, 
Ortadoğu ve giderek Kafkaslar, Bal-
kanlar gerçeğinde birbirinin koşulu 
haline gelmektedir.

Öyleyse zamanıdır! Açılımı bu iki 
bağlam üzerinden tanımlayabiliriz:

1- Açılım, ezilen Ortadoğu’nun, 
emperyalistlere ve işbirlikçilerine 

karşı büyüyen direnişinin en somut 
sonuçlarından biridir. Yükselen di-
renişin yarattığı basınç, emperya-
listleri ve işbirlikçilerini, eskisi gibi 
kalamayacakları gerçeğiyle yüz yüze 
getirmiş, restorasyona zorlamıştır. 
Açılım, bu restorasyon sürecinin 
kod adıdır.

2- Açılım, ezilenler için, egemen-
lerin gerileyişini ve büyüyen devrim-
ci imkanları temsil ederken; tam da 
bu nedenle ve tersinden, egemenler 
için, bir yeniden toparlanma, ege-
menlik sistemlerinin daha etkin ve 
işlevli bir biçimde dizaynı arayışını 
da temsil ediyor.

3- AKP’nin, açılımın bir paket 
değil, ucu açık bir süreç olduğu yol-
lu söylemi, salt saldırıları savuştur-
mak için öne sürdüğü bir argüman 
olarak görülmemelidir. Bu söylem, 
hem ‘büyük’, hem de ‘küçük’ açılımın 
mantığını ve yönünü işaret ediyor. 
Açılımın muhtevası, yönü ve gele-
ceği, çatışan güçlerin süreç boyunca 
uyguladıkları siyasal basıncın dü-
zeyiyle belirlenecektir. AKP (dola-
yısıyla devlet) süreci kimi kırıntılar 
karşılığında Kürt siyasal iradesinin 
siyasi ya da fiziki tasfiyesi yönünde 
iteklerken; Kürt Ulusal Hareke-
ti, süreci Kürt siyasal iradesinin ve 
ulus olma hakkının tanındığı, en 
temel demokratik hakların kabul 
edildiği bir onurlu-demokratik ba-
rış (çözüm) yönünde ilerletmeye 
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çalışmaktadır. Açık olan şu ki; hiç-
bir şeyin eskisi gibi kalamayacağı, 
dengelerin değişeceği bir süreç baş-
lamıştır. Gel-gitler, sürecin mantı-
ğıyla tamamen uyumludur. Bazıla-
rının sandığının aksine, Kürt hare-
ketine ve onun örgütlü mevzilerine 
yönelik saldırılar, Açılım süreciyle 
çelişmez, tersine onun organik par-
çasıdır. Zira egemenler, bu tasfiyeyi 
başaramadan, süreci kendi lehlerine 
çeviremezler.

4- Açılım, bugünden geleceğe ge-
çişi tanımlayan bir kırılma noktası-
dır. Açılımdan tasfiyenin de, ezilenle-
rin konumunun güçlendiği geçici bir 
uzlaşmanın da, devrimin de çıkma 
ihtimali vardır: 

a) Açılımdan, ezilenlerin hareke-
ti adına bir tasfiyenin çıkma ihtima-
li vardır. Çünkü, hemen tüm emper-
yalist, bölgesel ve işbirlikçi güçlerin 
arasında ‘büyük’ bir ittifak oluşmuş-
tur. Ezilenlerin güçleri ise en genel 
olarak tüm bölgede –Ortadoğu’da– 
eski biçimiyle ulaşabileceği en ile-
ri sınırlara ulaşmıştır. Dağınık, 
bölgesel bir strateji ve mücadele 
örgütlerinden yoksundur. Nitelik 
olarak (esas olarak İslami) zayıftır. 
Ortadoğu’daki direniş odaklarının 
en ileri bölüğü (nitelik olarak) Kürt 
Ulusal Hareketidir. Buna rağmen o 
da bu genel tablonun bir parçasıdır. 

b) Açılımdan, ezilenlerin konu-
munun güçlenip, egemenlerinkinin 

daraldığı geçici bir uzlaşma çıka-
bilir. Çünkü, egemenlik sistemleri 
ekonomik, siyasi ve askeri olarak 
tıkanmış, felç olmuştur. Bu durum-
dan kurtulmak, restorasyon için ge-
rekli manevra alanı kazanmak için 
gerilemek, tavizler vermek duru-
munda. Egemenler, bu durumu ola-
bildiğince az çekilmek, ezilenleri ise 
olabildiğince çok gerilemeye zorla-
mak yoluyla çözmek istiyor. Bunun 
için –askeri, siyasi, ekonomik– tüm 
araçları maksimum düzeyde kullan-
mayı öngörüyor. Eğer direniş güç-
leri, tüm dezavantajlarına rağmen 
mevzilerinde tutunur ve egemenler 
üzerindeki basıncı arttırabilirse; 
egemenleri daha fazla geriletmek 
ve ezilenlerin konumunun güçlen-
mesi anlamına gelecek, bir geçici 
uzlaşmayı kabul etmek zorunda bı-
rakabilirler. Mevcut tabloda, ezilen-
lerin lehine olabilecek, en kuvvetli 
ihtimal olarak bu öne çıkıyor. Kürt 
ulusal hareketinin yönelimine de bu 
olasılık damgasını vuruyor. Bu ihti-
male göre, uzlaşma, tarafların; yeni 
bir düzeyde ve sorunların köklü çö-
zümü için çatışacağı zamana kadar 
alacağı konumu belirleyecek.

c) Ve en nihayetinde, açılımdan 
bir devrimin çıkma olanağı da vardır. 
Ortadoğu bölgesinde, devrim olasılı-
ğının en çok yoğunlaştığı noktalardan 
biri (hatta başta geleni), Türkiye- K. 
Kürdistan’dır. TC, tarihinin en bü-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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yük yapısal krizi ile boğuşmaktadır. 
Bölgedeki emperyalist hegemonya 
çıkmazdadır. Ve Kürt ulusal hare-
ketinin–Kürt halkı en diri dönemle-
rinden birini yaşıyor- devrim hedefi 
öngörmemesi yanıltıcı olmamalıdır. 
Kürt halkının, onurlu, demokratik 
barış talebi, Türkiye ezilenleri cep-
hesinden, Türk burjuva devleti ve 
emperyalistleri aşacak bir iradeleşme 
temelinde muhatap kazanırsa, Kürt 
siyasal iradesinin devrimci alternati-
fe yönelmesi mümkün, hatta kuvvet-
le muhtemeldir.

Türk ve Kürt ezilenlerini birleş-
tirecek bir strateji, bölgesel sonuçları 
olabilecek bir devrimci domino etki-
si yaratabilir. Bu olasılığı zayıflatan 
faktör, Türkiye devrimci-ilerici güç-
lerinin, bu olanağı görme, yönelme 
tutumu ve iradesindeki zayıflıktır. 
Türkiye devrimci hareketi, devrim 
olanağını realize edebilecek siyasi ve 
fiziki, öngörü ve güçten yoksundur. 
Bu olasılığı güçlendiren faktör, Tür-
kiye ezilenlerinin, açılımının yarattı-
ğı atmosferden kaynaklı, gerek kendi 
sorunları üzerinden gerekse de barış 
talebi yoluyla rejimi sorgulamaya açık 
hale gelmesidir. Türkiye devrimci ha-
reketi sürece karşılık gelen bir siyasi 
yönelim gösterebilirse; ikinci faktör, 
birinci faktörün aşıldığı bir sıçrama 
noktasına dönüşebilir. Bu başarılabi-
lirse, devrim somut bir olasılık olarak 
öne çıkabilir. 

Açılımdan ne çıkacak?
Açılım üzerine yapılan tartışma-

larda, gerici-faşist CHP-MHP çiz-
gisinin, geleneksel devlet yapısının 
korunmasına odaklanan, şovenist-sal-
dırgan bir tutum takınması, eşyanın 
tabiatına uygundur. Onlar, açılımla 
mimlenen, iflas eden rejim gerçeğinde 
kendi sonlarını görüyorlar. Çaresizce 
ve tüm güçleriyle çarpınıyorlar. Ama 
‘zamanı gelen bir hareketi’ durdurmak 
mümkün değildir. Zaman ve olgular, 
artık eskisi gibi var olmanın imkan-
larının geri dönülmezcesine ortadan 
kalktığını gösteriyor. Eskide varlığını 
bulan CHP-MHP çizgisi, burjuva 
siyaset arenasında dahi varlığını sür-
dürme şansını yitirmiştir.

Tarih onlar için sona doğru akı-
yor. Ve bu hiç de trajik (!) ya da iro-
nik olarak değerlendirilemez. Asıl 
ironik ve trajik görünen, demokratik, 
ilerici, devrimci güçlerin, bırakalım 
sürece yön verebilecek bir hamle yap-
ma başarısı göstermesini, süreci anla-
maktan bile uzak halidir... Tarihe yön 
verme, değişme ve değiştirme iddiası 
ve yönelimini kaybetmiş ilerici-dev-
rimci güçlerin açılım algısı, hazin bir 
biçimde tek boyutlulaşarak, düzen 
siyasetiyle paralel bir açıya oturuyor.

ABD ve AKP, açılımda içine gir-
dikleri çıkmazdan kurtuluşlarını 
görüyor. MHP ve CHP, açılımda ge-
leneksel devlet yapısının (dolayısıyla 
kendilerinin) sonunu görüyor. [Bu 
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işte bir harikuladelik yok mu gerçek-
ten? Egemenlerin içinde bulunduk-
ları bu tablo sizi de heyecanlandırmı-
yor mu?] 

Peki ilerici-devrimci güçler ne 
görüyor? İlerici-devrimci güçler 
(çoğunlukla) açılıma bakınca kendi-
lerini yok etmeyi kafasına koymuş, 
ABD ve işbirlikçilerinin bir operas-
yonundan başka bir şey görmüyor-
lar. [Açılım geliyoooor, kaçıııııın!!!] 
İşte gerçek trajedi budur...

Herkes kendi bulunduğu nokta-
dan bir şey söylüyor ama hangisi ger-
çek? Aslında hepsi gerçek. Ama aynı 
zamanda hepsi de eksik. Hepsi de 
gerçeğin sadece bir boyutunu, o da 
çarpıtılmış bir biçimde görüyor. Ve 
tam da bu nedenle olgunun bütün-
lüklü görünümünü sunamayan, yan-
lış bir algı olmaktan kurtulamıyor.

Tarih, devrimci hareketi, devrim 
imkanı ile sınamaktadır. ABD ve 
burjuva devletin önemli bir kısmı, 
sistemdeki kırılma riskini görüyor ve 
buna uygun pozisyon almaya çalışı-
yor. Sorulması gereken gerçek soru, 
ilerici-devrimci güçlerin ne yaptı-
ğıdır. Önündeki devrim olanağını 
gerçek bir harekete çevirmek adına 
ne yapıyor ilerici-devrimci güçler? 
Dahası bu devrim olanağını görebi-
liyorlar mı?

Yazık ki, devrimci güçlerin genel 
tablosu bu sorulara iyimser yanıtlar 
vermemizi güçleştiriyor. Yıllar boyu 

yanı başında, Kürdistan’da patlak ve-
ren devrimi görme ve anlama başarısı 
gösteremeyen, içe dönüp amaçların-
dan uzaklaşmış, sosyal şovenizmin 
çeşitli türleriyle malül bir devrimcilik 
anlayışının geldiği nokta budur...

‘Barış’ dendiğinde ‘ama hangi ba-
rış’, ‘ama kiminle barış’ diye başlayan 
yığınla cümle kurup da kendi barış 
anlayışları doğrultusunda tek bir 
siyasal eylem yapmayan, ‘uzlaşma’ 
dendiğinde ‘oportünizm’le başlayıp 
‘teslimiyet’e uzanan bir ton laf edip 
de [ki başta bunları en çok tekrarla-
yanlar olmak üzere, devrimci hareke-
timizin tarihi, böyle göz çıkaran ‘uz-
laşmalardan’ ‘zaferler’ çıkarıldığının 
onlarca örneğiyle doludur] uzlaşma-
yı koşullayan dengeyi bozmak adı-
na tek bir iş yapmayan; ve en niha-
yetinde, açılımın mimlediği devrim 
olanağına gözlerini kapatıp, tasfiyeci 
tehlikeye dikkat çekerek [Ne dikkat 
çekmesi! Kilitleyerek...] mücadele 
ettiğini sanan bir devrimcilik anlayı-
şının trajedisidir bu.

Bu kadar çok barıştan bahsedip 
de, bu kadar çok savaşan [sokaklar 
ve dağlardaki ezilen Kürt halkına ve 
ulusal direnişine bakınız] ve bu kadar 
çok savaşmaktan, devrimden bahse-
dip de, bu kadar az savaşan, egemen-
lere bu kadar az vurup, bu kadar az 
devrimci enerji yaratan [Boşuna so-
kaklara, dağlara bakınmayın! İlerici-
devrimci güçlerden bahsediyoruz...] 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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siyasi hareketler, bu topraklara özgü 
bir gariplik olsa gerek.

“İleriye doğru atılan her adım, her 
gerçek ilerleme, bir düzine prog-
ramdan daha önemlidir” (Marx)

Devrimci teori ve siyasetin öğren-
mesi gereken budur.

Tarih, çağrısına yanıt verme bece-
risi gösteremeyen, onlarca devrimci 
hareketin, hatta devrimci-sosyalist 
devletlerin yıkılışına ve tersinden bu 
çağrıya yanıt veren hareketlerin yük-
selişine, devrimi zafere taşımalarına 
tanıklık etti.

Ve tarih bir kez daha devrimcile-
ri devrim yapmaya çağırıyor. Çağrıya 
‘söz’le değil, eylemiyle yanıt verenler, 
tarihe yön verecek yeni bir devrim-
ler dalgasının öncülüğünü yapmaya 
adaydır. Eskide ısrar eden, gerçeği gör-
me ve değiştirme iradesi göstermeyen 
‘devrimcilik’ hazin bir deneyim olarak, 
tarih sayfalarına girmeye adaydır!...

Kısaca: ‘Ne yapmalı?’
Ezilen Kürt halkı ve ulusal önder-

liği ile egemenler arasında, yer yer si-
yaset ve diplomasi güçlerinin, yer yer 
de doğrudan askeri güçlerin (sokak 
çatışmaları ve direk silahlı kuvvetler 
arasındaki çatışmalar) karşı karşıya 
geleceği; iki tarafın da tüm olanakla-
rını maksimum düzeyde kullanacağı 
bir döneme girdik. Gel-gitler biçi-
minde ilerleyecek bu süreçte, diğer 
politik ve toplumsal güçlerin, hangi 

taraftan ve hangi düzeyde çatışmaya 
dahil olacağı tayin edici olabilecek bir 
sorun olarak ortada durmaktadır.

Son yerel seçim zaferinin ardın-
dan başlayan, Habur barış serhilda-
nının* ardından yoğunlaşan tutuk-
lama ve askeri operasyonlar furyası, 
bu furyanın tam merkezinde duran 
DTP’nin kapatılması olayı ile bir-
likte, hükümetin ve ordunun el birli-
ğiyle giriştiği topyekün bir saldırının 
belirtileridir. Hatip Dicle’leri Nazi 
usulüyle tek sıraya dizen kelepçeli 
foto, bu faşist saldırganlığın dozajı-
nın ve düzeyinin tırmandırılacağının 
açık ilanıdır. Kürt ulusal hareketi, bu 
saldırıya karşı bir politik-askeri ham-
lenin hazırlığı içindedir.

İlerici-devrimci güçler, hiç tered-
dütsüz Kürt halkının ve ulusal ha-
reketin yanında saf tutmalı; demok-
ratik onurlu barış cephesini emekçi 
bölükleriyle birleştirip tahkim ede-
rek, devrimci olasılığın zeminini 
güçlendirmeye çalışmalıdır. CHP-
MHP cephesinden pompalanan şo-
venist rüzgar yanıltıcı olmamalıdır. 
Şovenizmin tarihsel ve toplumsal 
dayanakları gerçekte zayıflamaya baş-
lamıştır. Genel söylemlerden uzak, 
somut sorunlardan hareket eden 
bir politik atılganlıkla, Türkiye ezi-
lenleri, demokratik, onurlu barış 
cephesiyle birleşebilir. CHP’li Onur 
Öymen’in, Dersim isyanı ve katliamı 
ile ilgili saldırgan söylemine karşı, 
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Dersimlilerden Alevilere doğru uza-
nan hareketlenme bu konuda bir veri 
oluşturabilir. Geniş Alevi kitlelerini, 
statükocu güçlerin gönülsüz tabanı 
olmaktan çıkararak, ‘barış’ cephesiyle 
birleşen emekçi bir damara dönüş-
türmek pekala olanaklı değil mi? Ay-
nı zamanda, açılımın konu edindiği 
yapısal ‘sorunlardan’ biri olan Alevile-
rin, ilerici-devrimci güçler yönünden 
harekete geçmesi ve Kürt halkıyla -
genel olarak özgürlük ve demokrasi 
güçleriyle- birleşmesinin yaratacağı 
devrimci yoğunlaşma üzerine dü-
şünmeye değer...

Türk halkında alttan alta beliren 
savaş yorgunluğu, ‘bu savaş bizim sa-
vaşımız değil’ duygusu, evladını sıcak 
savaşa gönderme isteksizliği, ‘vatan 
sağolsun demiyorum’ diyen analar, 
toplumsal gerçeğin, muhakkak hesa-
ba katılması gereken, gelişmekte olan 
bir yönüdür. 

‘Barış’ talebinin, Türk emekçi 
kitleleri içinde güçlenmesinin yara-
tacağı devrimci yoğunlaşma olanağı 
görülmelidir. ‘Barış’ talebine soru 
işareti koymadan bakamayan ilerici-
devrimci güçler, büyük Ekim Dev-

riminin en belirleyici sorun, şiar ve 
aşamasının ‘toprak ve barış’ olması 
üzerine bir kez daha düşünmelidir. 
Bolşevikleri iktidara taşıyan, em-
peryalist hükümetlerin bir türlü ya-
naşmadığı, ama tükenmiş yığınların 
en derin özlemi haline gelen ‘barış’ı 
hayata geçireceklerini eylemde gös-
termeleriydi. 

Öyleyse tüm imkanları, kitlele-
ri, somut siyasal talepler etrafında 
örgütleyip harekete geçirmek; de-
mokratik barış cephesiyle birleştirip, 
kaynaştırmak ve toplamda süreci bir 
devrimci kalkışmaya doğru itekle-
mek için kullanmak temel görev sa-
yılmalıdır. 

Devrimci hareketimiz, Kürt hal-
kının, onurlu, demokratik barış ta-
lebi üzerine, büyük devrimci ‘uyarı’, 
‘tartışmalar’ ve ‘teoriler’ üretmeyi bir 
kenara bırakıp; Türkiye ezilenlerini, 
barış talebinin muhatabı haline ge-
tirme işine yoğunlaşmalıdır.

Çünkü, o zaman barış talebi için, 
ne burjuva devlete, ne de ABD, AB 
emperyalistlerine ihtiyaç kalmaya-
caktır. 

O zaman devrim başlayacaktır... 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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“Açılım Paketi” ambalajından 
çıkarıldı. AKP, bir “devlet proje-
si” olduğunu ısrarla vurgulayarak, 
‘açılım’ın sınırlarını ve hedeflerini ilan 
etti. Yoğun bir kamuoyu faaliyetinin 
ardından, sorunu burjuva Meclisin 
gündemine taşıdı. ‘açılım’ kapsamın-
da kimi adımlar attı. Böylelikle, me-
selenin, öngörülerin, şu veya bu yön-
deki subjektif beklentilerin ötesinde, 
somut veriler temelinde tartışılması-
nın, değerlendirilmesinin, bir bilanço 
çıkarılmasının önünde herhangi bir 
engel kalmadı.

Generaller partisi ile
AKP’nin “Açılım ittifakı” 
ve sürtünmeler
Generaller partisiyle AKP’nin, 

“alt kimliğin bireysel kültürel hakla-
rı” çerçevesinde görüş birliği içinde 
oldukları pratikte de ortaya çıktı. 
Esasen paketteki vaatler, AKP parti 

programının rafa kaldırılmış tozlu 
sayfalarında yer alıyordu. Gelinen 
aşamada, AKP 7 yıl önce çizdiği sı-
nırlardan bir adım bile öteye geçmiş 
değil. Generaller partisi ise “bireysel-
kültürel haklar” kapsamındaki geri 
adımları, Kürt ulusal yangınını sön-
dürme “tedbirleri” arasında gördü-
ğü, bizzat İlker Başbuğ’un ağzından 
2009 içinde iki kez açıklamıştı.

Sürecin yönetiminde, generaller 
partisiyle AKP arasında veya her bi-
rinin kendi içinde, bireysel-kültürel 
hakların hangi ölçüde geniş tutula-
cağı, hangi takvimle uygulanacağı ve 
uygulama biçimleri konularında gö-
rüş ayrılıkları ve mücadeleler mevcut-
tur. “Kürt Açılımı”ndan “Milli Birlik 
Projesi”ne, “Kürdoloji Bölümü”nden 
“Yaşayan Diller Bölümü”ne, “halk is-
terse eski yerleşim birimlerinin isim-
lerini iadesi”nden “ilçeler ve kentlerin 
adlarının değiştirilmeyeceği”ne varan 

KÜRT AÇILIMI: BİR BİLANÇO 
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gelişmeler, görüş ayrılıkları ve müca-
delelerin somut ifadeleri olarak kar-
şımızda duruyor. Tüm bunlara kar-
şın, “Açılım Paketi”, bir MGK veya 
“devlet projesi” olmaya devam ediyor.

‘Açılım’ın kapsamı 
ve içeriği
Abdullah Gül’ün, “iyi şeyler ola-

cak” sözlerinin ardından, AKP Hü-
kümeti, 29 Temmuz’da İçişleri Ba-
kanı Beşir Atalay’ın açıklamasıyla 
başlattığı ‘açılım’ tartışmalarını etkin 
bir kamuoyu çalışmasından sonra 
10-13 Kasım’da burjuva Mecliste 
yapılan iki oturumla tamamladı. Bu 
süre boyunca ya resmen ya da bası-
na bilgi sızdırarak “açılım paketi”nin 
kapsamını duyurdu, tartışılmasını 
sağladı. Denilebilir ki, Meclis kür-
süsünden ‘Açılım’ kapsamında yeni 
kararlar veya vaatler ilan edileceğini 
umanlar hayal kırıklığına uğradılar. 
Devlet politikasının sınırları en baş-
tan çizilmişti. Sürprize yer yoktu.

Burjuva Meclisteki oturumda 
Tayyip Erdoğan ve Beşir Atalay bi-
lindik sözleri tekrarladılar. “Bu bir 
süreçti. Kısa, orta ve uzun vadeli” 
hedefleri vardı! Özel televizyon ve 
radyolarda 24 saat Kürtçe yayın hak-
kı, üniversitelerde Kürtçe üzerine 
çalışacak bölümler açılması, tutsak 
ziyaretlerinde Kürtçe konuşma yasa-
ğının kaldırılması, Kürtçe’nin seçme-
li ders olması, seçim faaliyetlerinde 

Kürtçe propaganda yapılabilmesi, 
Kürdistan’da, Türkçe bilmeyenlerin 
devlet kurumlarındaki işlerinde mu-
hatap olacak Kürtçe bilen personel 
istihdamı, yerleşim birimlerinde eski 
adlarının iadesi yolunun açılması, yol 
kontrol noktalarının azaltılması, ay-
rımcılık, hak ihlalleri, işkence ve zul-
mün değişik biçimlerine karşı şikayet 
ve inceleme merkezi olarak çalışma 
iddiasındaki yasal birimler kurulma-
sı kısa ve orta, yeni bir Anayasa ise 
uzun vadenin hedefiydi!

“Kürt alt kimliğine mensup va-
tandaşların bireysel-kültürel özgür-
lükleri” temelindeki ‘açılım’ın kapsa-
mı bunlardan ibarettir. Böylelikle, 
inkarcı-sömürgecilik, Kürt diline, 
kültürüne, sanat ve edebiyatına ko-
nan ırkçı-faşist yasakların, “Kürt-
lerin aslında dağ Türk’ü olduğu” 
türünden ırkçı-faşist tezlerin ve in-
kar temelinde şekillenmiş burjuva 
devlet ideolojisinin dünkü biçimiyle 
sürdürülemeyeceğini itiraf ediyor. 
İnkar politikasında kimi geri adım-
lar atıyor. “Türkiye’de demokratik-
leşme geliştikçe, demokrasi çıtası 
yükseldikçe ‘açılım’ın kapsamınında 
genişleyeceği”ni vaat ediyor.

‘Açılım’ın içeriği ise, inkarın yeni 
biçimde sürdürülmesinde somutla-
nıyor. Bir Kürt alt kimliği ve bu kim-
liğe mensup tek tek Kürtler ve on-
ların bireysel-kültürel özgürlükleri 
vardır; fakat bir Kürt ulusu olmadığı 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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gibi, bir Kürt ulusal topluluğundan 
(“azınlığından”) da söz edilemez! O 
nedenle de Kürt halkının ulusal var-
lığının tanınması ve anadilde eğitim 
türü ulusal demokratik taleplerin 
kabul edilmesi söz konusu olamaz! 
‘açılım’la çizilen yeni “bölücülük” sı-
nırı budur.

‘Açılım’ın hedefi
AKP ve generaller partisinin, is-

tedikleri gibi gelişirse, süreçten ken-
dileri için ayrı ayrı 
elde etmeyi um-
dukları avantajlar 
bir yana bırakılırsa, 
bir “devlet projesi” 
olarak ‘açılım’ın he-
defi, temel ulusal 
demokratik talep-
lerin öncülüğünü ve 
önderliğini yapan 
PKK’nin baş edi-
lebilecek sınırlara 
çekilmesi veya tasfi-
yesidir. Bunun için 
olanaklı her yolu 
deneyecekleri görü-
lüyor.

İnkarcı-sömür-
geciliğin 2007 yazı ila 2009 ilkbaha-
rı döneminde yediği politik-askeri, 
moral ve siyasi darbeler sonucunda 
girdiği ‘açılım’ hattının başarısı, önce-
likle, PKK’nin askeri güçlerini politik 
mücadelenin dışında tutmaya ikna 

edilmesine dayanıyor. PKK’ye söyle-
nen şudur: Bu aşamada silah bırak-
mıyorsan bile Kuzey Kürdistan dağ-
larındaki gerillayı Güney’deki üsleri-
ne çek, kentlerde mücadelenin askeri 
biçimlerini kullanmayı gündeminden 
tamamen çıkart. Eğer bunu yaparsan 
‘açılım’ın kapsamını genişletmeye im-
kan verecek siyasi ve toplumsal koşul-
lar oluşur. Yani, Anayasa’da da daha 
ileri adımlar atılır. İnkarcı-sömürge-
cilik, gerillayı Güney’e çekmeyi kabul 

etmediği durum-
da ise PKK’den, 
tek taraflı ateşkesi 
süresiz uzatma-
sını istiyor. Ateş; 
gerilla ve silahlı 
mücadele üzerin-
de yoğunlaştırılı-
yor. Bu, DTP’nin 
kapatılması soru-
nunda da açıkça 
görüldü. Anayasa 
Mahkemesi Baş-
kanı, “teröre, şid-
dete karşı olduğu 
için, ayrılıkçı fi-
kirlerine rağmen 
Hak-Par’ın kapa-

tılmadığını”, DTP’nin kapısına “terör 
örgütüyle bağlantısı nedeniyle” kilit 
vurulduğunu söyleyerek, inkarcı-sö-
mürgeci faşist diktatörlüğün ateşi ne-
reye yoğunlaştırdığını ortaya koydu. 
Şayet PKK, ‘açılım’a ve kimi vaatlere 

‘Açılım’ın içeriği, inkarın 
yeni biçimde  

sürdürülmesinde  
somutlanıyor. Bir Kürt 

alt kimliği ve bu kimliğe 
mensup tek tek Kürtler 

ve onların bireysel- 
kültürel özgürlükleri 
vardır; fakat bir Kürt 

ulusu olmadığı gibi, bir 
Kürt ulusal  

topluluğundan da söz 
edilemez!
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(‘açılım’ın kapsamının genişletilmesi, 
yüzde on barajının düşürülmesi, yeni 
Anayasa vb.) karşın gerillayla politik 
mücadele yürütmeye devam ederse, 
ABD, İsrail, Irak, Güney Kürdistan 
Bölgesel yönetimi, Suriye ve İran’la 
çeşitli düzey ve biçimlerde işbirliği 
yoluyla sonuç alma planı uygulana-
caktır.

“Açılım İttifakı”, ödünler-anlaş-
malar siyasetiyle silahsızlanmasını 
sağlayamazsa, başta ABD olmak üze-
re, uluslararası desteklerine rağmen, 
askeri yoldan PKK’yi görünür bir 
gelecekte tasfiye edemeyeceğinin bi-
linciyle hareket ediyor. O nedenle de, 
askeri plan ve yönelimlerle birlikte, 
PKK’yle Kürt halk kitleleri arasında 
duvar örmeyi, dağa çıkışı sınırlamayı, 
yurtsever kitle partisi ve PKK saf-
larında bölünme tohumları ekmeyi 
hedefleyen faaliyetlerini ve yalana 
dayalı faşist psikolojik savaşı aksat-
madan sürdürüyor. ‘açılım’ ödünle-
rini bunun zemini haline getirmeye 
çalışıyor. Ondandır ki, AKP, “barış”, 
“çözüm”, “anaların ağlamaması” çağrı 
ve taleplerinin sahibi gibi görünmeye 
yöneliyor. Tayyip Erdoğan, “Dersim 
katliamı” ifadesini kullanabiliyor.

‘Açılım’, PKK’nin silahsızlandı-
rılması ve giderek tasfiyesi, ulusal 
demokratik taleplerin bastırılması 
veya vaatlere kurban edilmesi hattını 
mı döşer, yoksa Kürt halkı saflarında 
ulusal bilincin, örgütlülüğün ve mü-

cadele isteğinin yeni kesimlere yayı-
larak rejim krizini patlamaya hazır 
bir olgunluğa mı eriştirir; bu pratiğin 
karara bağlayacağı bir sorundur.

Özel bir muharebe olarak 
“Barış Grupları” meselesi
İlker Başbuğ’un, öncesi bir yana, 

2009’da birkaç kez, generaller parti-
sinin, mücadelenin zorluklarından 
kaçarak gelenlerin tutuklanmaması, 
hemen serbest bırakılması yolundan 
“dağdan inişin” teşvik edilmesi, bunun 
için “pişmanlık ve serbest bırakılma”yla 
ilgili kanun maddesinin daha esnek 
hale getirilmesi ve öyle uygulanması 
isteğini dile getirdiği hatırlardadır.

“Açılım ittifakı”, bu yolu, PKK’nin 
silahsızlandırılması imkanlarından 
biri olarak görüyor. Burjuva ordunun 
başgenerali Başbuğ, her fırsatta, “şu 
zaman dilimi içinde gelip teslim olan-
ların şu kadarı serbest bırakıldı” türü 
açıklamalar yapmayı çok önemsiyor.

‘Açılım’ sürecinin kimi güçlendi-
receği sorusunun, yüzü haklarımıza 
dönük bazı çıkışları gerektirdiği ko-
şullarda, Öcalan’ın, Kandil, Mahmur 
ve Avrupa’dan birer “barış grubu” 
gelmesi, bunların ulusal demokratik 
talepler ve barış koşulları konusunda 
politik çalışmalara, görüşmelere giriş-
mesi çağrısı önemli yankılar yarattı.

Hükümet ve burjuva medya, “dağ-
dan inişlerin”, “dönüşlerin” müjdesini 
vermekle kalmadı, bunu, ‘açılım’ın 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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başarısı ve savaşın sonlanmasına gi-
dişin bir kilometre taşı, çarpıcı bir 
alameti olduğu propagandasına gi-
rişti. “Gelip teslim olacaklar, esneti-
lerek uygulanacak etkin pişmanlık 
yasasından yararlanmayı isteyecek-
ler ve evlerinin yolunu tutacaklar”dı! 
Bu, ‘açılım’ın ilk önemli meyvesi, 
AKP’nin başarı hanesine yazılacak 
bir kazanım olacaktı! Türk halkımız 
PKK’lileri silahsızlanmaya, “teslim 
olmaya” ikna ettiği, asker elbisesi için-
deki çocuklarının evlerine tabutlarda 
dönüşlerini engelleyecek adımlar at-
tığı; Kürt halkımız ise “barış” gayreti 
gösterdiği, gerillanın ve sürgünlerin 
dönüş koşullarını hazırlamakta ol-
duğu için devleti, AKP’yi alkışlaya-
cak, gönül bağını güçlendirecekti! 
İnkarcı-sömürgecilik bu gelişmelere 
bağlı olarak Kürt halkımızın, si-
lahlı mücadeleden vazgeçmesi için 
PKK’ye baskı yapacağı, dağa gidişin 
yavaşlayabileceği bir sürecin kapısını 
aralayabileceğini umuyordu. 

Kuşku yok ki, her şey inkarcı-sö-
mürgeciliğin iradesinden ibaret olsa 
ya da PKK, köleci barışı kabul etse, 
olaylar bu yönde gelişir, “barış grupla-
rı” ‘açılım’a yedeklenir, ona kan taşırdı.

Ne var ki, PKK, “barış grupları”yla, 
‘açılım’ tartışmaları sürecine müda-
halede bulunmayı, Türk halkımıza, 
“barış”a hazır olduğunu, meselenin 
barış koşullarında, bir başka ifadeyle 
ulusal inkarın son bulup bulmaya-

cağında düğümlendiğini göstermeyi, 
Kürt ulusal hareketini ise “onurlu 
barış” hattında etkinleştirmeyi, yay-
gınlaştırmayı, büyütmeyi hedefledi-
ğini ortaya koydu. Bu doğrultuda, 
mücadeleye yeni koşullarda katılma-
ya dönenler, pişman olmadıklarını, 
böyle bir yasadan yararlanmak iste-
mediklerini, teslim olmak için değil, 
Öcalan’ın çağrısına uyarak sürece 
katkıda bulunmak için geldiklerini 
söylediler. Büyük bir yurtsever kitle 
onların bürokratik işlemleri süre-
since Habur’a kamp kurdu. “Barış 
grupları”nı ulusal kahramanlar gibi 
bağrına bastı. Amed’e yönelen yol-
culuk boyunca yerleşim birimlerinde 
halk onları, adil, onurlu, demokratik 
barışa özlemi ve zafer inancıyla kar-
şılayıp uğurladı. Amed’de coşkulu bir 
kitlesel mitingle onurlandırıldılar. 
Barış gruplarının temsilcileri söz al-
dıkları her yerde, ulusal demokratik 
talepler ve bunların kabul edilmesi 
doğrultusunda konuşmalar yaptılar, 
bu temeldeki barışa hazır olunduğu-
nu dile getirdiler.

“Barış grupları” muharebesini, 
ulusal demokratik hareketin kazan-
dığı o kadar açıktı ki, inkarcı-sö-
mürgeciliğin kudurgan bir nefretle 
yürüttüğü saldırı gecikmedi. Avrupa 
grubunun gelmesi engellendi. Tay-
yip Erdoğan, “başa dönebilecekleri” 
tehdidinde bulunacak kadar kendi-
ni kaybetti, inkarcı-sömürgeciliğin 
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medyası tüm gücüyle karşılama coş-
kusuna, gerilla kıyafetlerine, Amed’e 
değin yol boyunca yapılan gösteri-
lere, savcılık ve mahkemede “teslim 
olmaya gelmedik, pişman değiliz, 
öyle bir maddeden yararlanmayı is-
temiyoruz. Öcalan’ın çağrısıyla barış 
mücadelesine katılmak için döndük” 
tutumlarına azgınca saldırdı. Türk 
halkımız, şovenist, ırkçı gösterilere 
teşvik edildi. Oğullarını, yakınlarını 
inkarcı-sömürgeci kirli savaşa kur-
ban vermiş asker aileleri seferber 
edilmeye çalışıldı.

Tüm bunlara rağmen, ulusal de-
mokratik kitle hareketi “barış grupla-
rı” etrafında mücadelesini büyütmeye 
devam etti. Onları, ulusal demokratik 
taleplerin sözcüleri arasına kattı.

Şüphe yok ki, “barış grupları” belir-
li bir ana, duruma özel bir müdahale 
biçimidir. Genel bir yöntem değildir 
ve olamaz. Gücünü, niceliğinden de-
ğil niteliğinden ve siyasal gündemin 
özel bir anına, sürecine uygunlu-
ğundan alır. PKK’nin de bunu “dağ-
dan iniş” yöntemi olarak görmediği, 
bugün için bu tip bir anlayış içinde 
olmadığı ortadadır. Öcalan’ın, PKK 
merkezinin, Mahmur Halk Meclisi 
sözcülerinin açıklamaları ve tutum-
ları durumu anlamak için yeterli ve-
riyi sunuyor.

O nedenle de, “barış grupları”na 
karşı girişilen ajitasyon ve propagan-
da, Yürüyüş Dergisi’nin aldığı türden 

“gelmeyin”, “geliş düzene geliştir” tu-
tumu, yüzeysel ve temelsizdir. Orta-
da ne “gelmek” için oluşturulmuş bir 
kuyruk, ne de böyle bir kuyruk oluş-
turulacağı düşüncesi uyandırabile-
cek en küçük bir belirtti veya eğilim 
vardır! Yürüyüş, “barış grupları”yla 
belirli bir duruma müdahaleyi ve 
bunun yol açtığı somut sonuçları tar-
tışmaktan uzak durarak zihnindeki 
‘gerçekler’i taşlıyor! Ayrıca başka bir 
değerlendirmenin konusu olmakla 
birlikte, ulusal mücadele yürüten ve 
ulusal demokratik talepleri program 
edinmiş bir harekete, özel ve sınırlı 
bir taktik tavır etrafındaki polemi-
ği, tutumu bile, “düzene dönmek-
dönmemek” zemininde yürütmesi, 
Yürüyüş’ün ele aldığı konunun nite-
liğini, içeriğini hala anlayamadığını 
ortaya koyuyor.

Kimi devrimci ve 
antifaşist partilerin 
ve grupların tutumu
Devrimci ve antifaşist partilerin, 

grupların bir bölümünün dikkate 
almadığı, fakat politik mücadele ba-
kımından büyük öneme sahip bir 
gerçeklik var: Kürt ulusu ve ülkesi, 
yalnızca sömürgeci boyunduruk al-
tında tutulmuyor, aynı zamanda in-
kar ediliyor.

Kürt halkımızın ulusal geleceği-
nin belirleme hakkı, propaganda ve 
ajitasyonun, inkarcı-sömürgeci faşist 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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rejime karşı özgürlük veya devrim 
mücadelesinin konusuyken, inkarın 
son bulması savaşımı güncel politik 
görevlerin, düzen koşullarında elde 
edilebilecek taleplerin içinde yer al-
maktadır. Bir başka ifadeyle, ulusal 
demokratik talepleri devrimci prog-
ramın uygulanacağı güne kadar bir 
kenarda tutamazsınız. Onları elde 
etmek üzere bugünden ileri sürmeli, 
kavgasını yürütmelisiniz.

Böyle bir politik pratiği, Kürt hal-
kımızın ulusal inkar ve asimilasyoncu 
faşist cendereye bağlı acılardan kur-
tulması kadar, hem ulusal özgürlük 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin 
güçlendirilmesi, tabanını genişletil-
mesi, hem de Türk halkımızı burjuva 
ideolojik boyunduruk altında tutma-
nın en güçlü dayanaklarından birini, 
şovenizmi geriletme, zayıflatma, en 
dar alana hapsetme görevi güncel 
kılmaktadır.

Ulusal inkara karşı mücadele iki 
temel talepte somutlanıyor:

1) Ulusal varlığın resmen tanın-
ması, 

2) Anadilde eğitim.
Bu iki temel talebe bağlı olarak, 

ulusal kimlikle politika hakkı, kirli 
savaş koşullarının göçerttiği köylüle-
rin geri dönüşü ve zararlarının kar-
şılanması, ulusal mücadelede tutsak 
düşenlerin serbest bırakılması, koru-
culuğun lağvedilmesi gibi istemler de 
günceldir.

Devrimci ve antifaşist her parti-
nin, grubun temel ulusal demokratik 
talepler doğrultusunda eylemler ve 
kampanyalar örgütlemesi ya da bun-
lara destek vermesi, devrimci ve an-
tifaşist niteliğin bir gereğidir. Bu gö-
revlere kayıtsızlık, ‘açılım’ vesilesiyle 
halklarımızın gündemine dönüşmüş 
yakıcı bir sorunda apolitikliği tercih 
etmektir. İnkara karşı mücadele gö-
revine sırtını dönerek, Türk halkı-
mızın devrimci demokratik gelişimi 
ve ulusal sorunda emekçi çözüm ko-
şullarının hazırlanması başarılamaz. 
Faşist diktatörlüğün Türk-Kürt, 
laik-şeriatçı, Alevi-Sünni saflaştır-
malarına kan taşıyan damarlar tıka-
namaz. Şovenist abluka, bırakalım 
parçalanmayı, geriletilemez. Sosyal 
şoven hatalara, günahlara sürüklen-
menin önüne geçilemez. 

Esasında politik reformlar kap-
samında olan bu talepler, Türk 
burjuva devletinin inkarcı yapısı ve 
rejimin faşist karakteri koşullarında 
gerilla mücadelesinin, devrimci kit-
le şiddetinin, serhildanların konusu 
haline geliyor. Adeta bir devrim ta-
lebine ya da düzen sürse bile mev-
cut devlet biçiminin son bulması 
talebine dönüşüyor. Ondandır ki, 
burjuva liberaller, burjuva solcular 
salt taleplere bakıp, bunlar için ge-
rilla savaşına değer mi türü sorular 
soruyor, fakat sorularını devletin 
yapısal özellikleri ve rejimin faşist 



26 MARKSİST TEORİ I

karakteriyle yüzleştirmediklerinden 
komplo teorilerine sarılıyorlar. “De-
rin PKK” vb. demagojilerden medet 
umarak, faşist psikolojik savaşa ye-
dekleniyor, onun bir parçası haline 
geliyorlar.

AKP Hükümetinin, son kullandı-
ğı ifadeyle “milli birlik projesi”ni tartış-
maya açtığı, kapsam ve içeriğini ortaya 
koyduğu koşullarda, devrimci ve anti-
faşist bir partinin salt ilkesel tavırla, 
“Kürt halkının ulusal kaderini tayin 
hakkını” kabul beyanı veya ajitasyo-
nuyla-propagandasıyla yetinmesi, bu 
önemli sorunda “savaş dışı” kalmak, 
“cephe gerisi tarz”a sürüklenmek değil 
midir? “Açılıma Hayır, İnkar En Ko-
yu Biçimiyle Sürsün!-Açılıma Evet, 
İnkar Kimi Geri Adımlarla Sürsün!” 
saflaştırmasının karşısına, “İnkar Son 
Bulsun!” safıyla çıkmanın, gelişmeleri 
bu mecraya yöneltme mücadelesine 
girişmenin yerine, ‘açılım’ın ya da yurt-
sever hareketin eleştirisini geçirmek 
başka ne anlama gelir ki?

Önümüzdeki dönemin politik 
görevleri arasında yer almaya devam 
edecek olan bu sorunda, sürece, “İn-
kara Son! Kürt Ulusal Varlığı Ta-
nınsın!”, “İnkara Son! Anadilde Eği-
tim!” talepleriyle müdahale etmek, 
“Kürt halkımızın ulusal geleceğini 
belirleme hakkı” ajitasyonunu, pro-
pagandasını bu politik pratik koşul-
larında sürdürmek görevine sırtını 
dönenlerin sözlerinin, eleştirilerinin 

bir değeri olmayacaktır. Böyle bir 
tutumla, ulusal sorunda “burjuva 
çözüm” çerçevesine karşı “emekçi çö-
züm” seçeneğini halklarımızın ira-
desine dönüştürmek olanaklı değil-
dir ve olamaz. 

AKP ve CHP binalarının önünde, 
varoşlarda, meydanlarda, okullarda, 
“İnkarı reddediyoruz, Kürt halkımı-
zın ulusal varlığı tanınsın/anadilde 
eğitim” içerikli basın açıklamaları, 
yürüyüşler, gösteriler, birleşik miting-
ler ve mücadelenin gerektirdiği öteki 
biçimlerle sürece müdahalede bulun-
mak, hiçbir mazeretle ihmal edilemez 
güncel politik görevler arasındadır. 

Bu talepler ulusal özgürlüğü sağ-
lamaz, doğrusunun arkasına gizle-
nerek seyircilik, yorumculuk tavrı 
almak; en hafifinden, devrim olma-
dan sömürü son bulmaz, diktatör-
lüğün faşist zorbalıkları, zulümleri 
ortadan kalkmaz diyerek, işçilerin 
ve ezilenlerin çeşitli demokratik, 
ekonomik ve toplumsal taleplerine, 
sorunlarına ve mücadelelerine ka-
yıtsız kalmakla özdeştir, başka bir 
anlam taşımaz, başka bir pratik do-
ğurmaz.

İşçilerin ve emekçilerin, çoğu eko-
nomik ve sosyal nitelikteki ve sorun-
larıyla pratik temelde ilişkilenmeye 
büyük bir önem veren, buna karşın 
içerikleri ve olası sonuçları itibariyle 
devletin yapısı ve rejimin faşist ka-
rakteri üzerinde sarsıcı bir basınç uy-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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gulayan Kürt ulusal 
demokratik taleple-
rine (üstelik de bu 
denli gündemleş-
melerine rağmen), 
pratik ilgisizlik 
içindeki her dev-
rimci ve antifaşist 
parti ve grup, ken-
dine bunun nedeni-
ni sormalıdır:

Sorun, politik 
mücadele tarzı ve 
politik önderlik an-
layışında mı?

Örgütsel yet-
mezliklerde veya 
siyasi mücadele ye-
teneklerinin zayıflamasında mı? 

Sosyal şoven zihniyetten ya da et-
kilerinden kopuşamamakta mı?

Şovenizmin boğucu kuşatmasına 
boyun eğişte mi?

ABD ve “Açılım Paketi”
Bölgemizdeki devrimci, ulu-

sal demokratik, anti-ABD’ci, an-
ti-İsrail’ci silahlı güçleri ortadan 
kaldırmak ya da en azından silah-
sızlandırmak ABD’nin başlıca he-
deflerinden biridir. ABD, işbirlikçi 
rejimlerin bu doğrultudaki her tür 
girişimine politik, askeri, ekonomik, 
diplomatik, istihbari-teknik destek 
vermekte cömerttir! Onları teşvik 
etmekte, hatta üzerlerinde ciddi bir 

baskı kurmakta-
dır. 

“PKK ortak 
düşmanımız” açık-
lamasını yapan da, 
Zap ve diğer PKK 
üsleri ile Kandil’e 
hava ve kara sal-
dırısının önünü 
açan da, CIA’yla 
birlikte İsrail istih-
barat makinesinin 
desteğini sağlayan 
da ABD’dir. Av-
rupa Birliği’nin de 
PKK’yi ‘terör ör-
gütü’ ilan ederek 
ve PKK’ye yönelik 

mali desteği kesmeyi amaçlayan bir-
çok polis operasyonu yaparak tutu-
munu ortaya koyduğunu ekleyelim. 

Ancak kendi tecrübelerinden yola 
çıkarak, askeri zafere bağlanmış çö-
züm planlarının her zaman beklenen 
sonucu vermediğini, ulusal yangını 
zayıflatacak ve mümkünse PKK’yi 
silahsızlandırmaya hizmet edecek 
ödünler politikasını hesaba katma-
yı işbirlikçilerine öneren de aynı 
ABD’dir. Bunlarda şaşırtıcı bir yan 
yoktur.

Bu çerçevede, ABD’nin ‘açılım’ 
politikasına destek vermesi, bu ko-
nuda generaller partisi ile AKP’nin 
uzlaşmasına etkide bulunması olgu-
su sürecin anlaşılması bakımından 

ABD, ‘açılım’ın  
mecbur edeni değildir, 

inkarcı-sömürgeci  
diktatörlüğü ‘açılım’  

ödünlerine sürükleyen 
temel dinamik, gerilla 

ve Kürt ulusal  
demokratik kitle  

hareketidir. O nedenle, 
sorunun ‘Açılım ABD  

projesidir’ biçimindeki 
konuluşu gerçeğin  

üzerini örtüyor.
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göz önünde tutulmalıdır. Söz konu-
su olgu, ‘açılım ittifakı’nın ömrünü 
uzatabileceği gibi, belirli koşullarda 
AKP’yi, ‘açılım’ın kapsamını geniş-
letmede de cesaretlendirebilir.

Ne var ki, bu gerçekler, meselenin 
esasını oluşturmuyor. Onlardan yola 
çıkılarak, ‘açılım paketi’nin, Kürt hal-
kımızın PKK önderliğinde yürüttü-
ğü ulusal mücadele tarafından değil 
de, “ABD’nin Irak’tan çekilmeye en-
deksli güvenlik planları” veya “Irak’ta 
doğacak boşluğu Türk devletiyle dol-
durma” ihtiyacı ya da “Türkiye’nin 
enerji nakil merkezi haline getirilme-
si” politikasınca koşullandığı, gün-
demleştirildiği ileri sürülürse, bu esas 
olanla tali olanı karıştırmaya, yanlış 
politika ve taktiklere yol açar.

Bu, örneğin İkiz Kuleler ve 
Pentagon’a yönelen sarsıcı saldırının 
aslında ABD’nin işi olduğu, ABD’nin 
Irak’ı Saddam’la anlaşmalı işgal etti-
ği, Saddam’ın ABD’de bir çiftlikte 
yaşadığı biçiminde, ABD şahsında 
emperyalizmi, egemen güçleri, özel-
likle de ABD’yi kadr-i mutlak haline 
getiren, halkların, ezilenlerin, hali 
hazırda zayıf ve güçsüz durumda 
olanların, olayların gidişatına, tari-
hin yapılışına, anlamlı, büyük bir et-
kide bulunamayacaklarına, böyle bir 
irade oluşturamayacaklarına dayalı 
burjuva tezlerin sol soslarla yeniden 
üretilmesini, yıllar içinde antifaşist 

ve devrimci saflarda yarattığı etkiyi 
göstermesi bakımından önemlidir. 

‘Açılım paketi’nin, ulusal demok-
ratik mücadelenin güçlü basıncının 
ürünü, fakat inkarın son bulması-
na varmayan, onu yeni koşullarda 
sürdürmeye endeksli bir geri adım, 
bir manevra olduğunu sergileyerek, 
inkarın son bulması taleplerini yük-
seltmek, bu doğrultuda pratikler ör-
gütlemek yerine, “Açılım ABD proje-
sidir” propagandasını esas almanın, 
nesnel olarak, şovenizmin, sosyal şo-
venizmin güçlenmesine, Kürt halkı-
mızın ulusal demokratik haklarının, 
Türk halkımıza “dış destekli bölücü-
lük” biçiminde sunulmasına kan taşı-
dığının “görülememesi” de bir başka 
politik trajedidir!

Görmek isteyen için şu olgular 
açıktır:

1) ‘Açılım paketi’, yönetememe 
krizinden öte, devletin yapısal özel-
liklerini ve bu temelde kurulmuş ide-
olojik hegemonyayı çatlatan türden 
bir rejim kriziyle kıvranan ve açık 
bir iç mücadeleye sürüklenen faşist 
MGK diktatörlüğünün mecbur edil-
diği bir politik geri adımdır.

İnkar siyasetinin belirgin biçimde 
yumuşatılmasında somutlanan bu 
yönelim, ulusal demokratik hareke-
tin, 2007 yazı ila 2009 baharı döne-
minde, baskınlarda, serhildanlarda, 
Kandil’e yönelik hava bombardıman-
larının boşa çıkarılmasında, Zap sal-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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dırısının püskürtülmesinde ve her 
açıdan bir referandum havasında ge-
çen Mart yerel seçimlerinde simge-
lenen siyasi, politik-askeri ve moral 
başarılarla, inkarcı-sömürgeciliğin 
askeri zafer yoluyla ulusal yangını 
söndürme umuduna ağır bir darbe 
vurmasının ürünüdür. Kuşkusuz ki, 
varılan nokta çeyrek asırlık mücadele 
zemininde oluşmuştur. 

‘Açılım’ın içeriği, kapsamı ve hede-
fi ile sürece iradi (ABD) veya nesnel 
(Güney Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
Olgusu) etkilerde bulunan faktörler, 
bu gerçeği gölgeleyemez. Bunu, açık, 
ikircimsiz biçimde ortaya koymayan 
hiçbir analiz ve değerlendirme, olgu-
ya, gerçeğe, ezilenler perspektifinden 
bakmayı başaramaz. Meseleyi doğru 
analiz edip, sürecin devrimci ve de-
mokratik görevlerini doğru sapta-
yamaz. Bunun değişik örneklerini, 
sosyal şoven TKP tarzında, sosyal 
şoven etkilerden kopuşamayan Halk 
Cephesi tarzında, ÖDP ve Birgün’de 
Melih Pekdemir’in sözcülüğünü 
yaptığı sosyal şovenizmden beslenen 
tarzda görebiliriz.

2) İnkarcı-sömürgeci MGK dik-
tatörlüğünün yakın amacı, PKK’nin, 
‘açılım’ tavizlerini ve vaatlerini esas ala-
rak, gerillayı Güney Kürdistan’daki 
üslerine çekmesidir. Sonraki süreç-
te ise, ulusal demokratik talepleri 
törpüleyerek, özüne uygun biçimde 
pratikleştirilmesini geleceğe, ‘uygun 

koşullar’a bırakan anlaşmalar teme-
linde gerillanın silahsızlanması ve 
PKK’nin silahlı mücadeleye nihai 
olarak son verdiğini açıklaması he-
defleniyor.

Bir başka ifadeyle, inkarcı-sö-
mürgecilik ‘açılım’ tavizlerinin, ulu-
sal yangının itfaiyecisi haline gelme-
si hattını döşemeye çalışıyor. Şayet 
PKK bunu kabul etmez de, tam 
tersine, bu ödünleri, ulusal yangının 
büyümesini, yayılmasını sağlayacak 
bir imkana dönüştürmeyi esas alır-
sa, o durumda ulusal demokratik 
hareketi tüm araç ve yöntemlerle 
kuşatmayı ve imha yolundan tasfi-
yeyi, kirli savaşı sürdürebildiği ka-
dar sürdürmeyi planlıyor. 

Bu planın hazırlığı kapsamın-
da, ‘açılım’ ödünleri ve ‘barış’, ‘çözüm’, 
‘anaların ağlamaması’, ‘kalkınma’, ‘iş’ 
vaatleriyle Kürt halkımızı etkileme, 
polis-mahkeme çarkıyla yurtsever 
kitlelerin örgütlülüğünü darbeleme, 
PKK ve ulusal kitle partisi içinde 
bölünme tohumları ekme çalışmaları 
yürütüyor. Aynı amaçlara bağlanmış 
faşist psikolojik savaş makinesini 
tam kapasiteyle çalıştırıyor!

ABD, diktatörlüğün, PKK’nin si-
lahsızlandırılmasını hedefleyen ödün 
ve planlarını destekliyor, onu yürek-
lendiriyor, imkan sunuyor, PKK’nin 
mali ve lojistik olanaklarının kıskaca 
alınması, güçten düşürülmesi için 
diplomasi yürütüyor. 
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Bu tutumlar, ABD’nin ‘bölge 
planları’ ya da Türk burjuva devletine 
‘yeni görevler verme’ hesapları ışığın-
da olduğu kadar, yürüttüğü sınıf mü-
cadelesi temelinde, onun, devrimci, 
antiemperyalist, ulusal demokratik, 
anti-ABD’ci, anti-İsrail’ci silahlı güç-
leri tasfiye etme hedefi temelinde de 
düşünülmelidir. Açıktır ki, ABD’nin 
PKK’yi silahsızlandırmaya dönük 
politikalara desteği, ‘bölge planları’, 
işbirlikçisini ‘yeni görevlere hazırla-
ma’ hesapları olmasa da sürecektir.

Bütün bunlar, ABD’yi, ‘açılım’ın 
mecbur edeni yapmaz, inkarcı-sö-
mürgeci faşist diktatörlüğü ‘açılım’ 
ödünlerine sürükleyen temel dina-
miğin, gerilla ve Kürt ulusal demok-
ratik kitle hareketi olduğu gerçeğini 
karartmaya gerekçe olamaz.

O nedenle, sorunun ‘Açılım ABD 
projesidir’ biçimindeki konuluşu ve 
bu temeldeki ajitasyon-propagan-
da gerçeğin üzerini örtüyor. Nesnel 
olarak şovenizme, sosyal şovenizme 
kan taşıyor. Bir kez daha vurgulaya-
lım ki, ‘Açılım’ı, ‘ABD projesi’ olduğu 
gerekçesiyle değil, Kürt dili, kültürü, 
sanat ve edebiyatı üzerindeki inkarı 
yumuşatsa da –ki bunlar halkları-
mızın kazanımlarıdır, derhal ve fiili 
engeller çıkarılmadan, eksiksiz uygu-
laması talep edilmelidir– temel ulu-
sal demokratik talepleri kapsama-
dığı; ‘Açılım ittifakı’nın ve destekçisi 
ABD’nin, bu geri adımı, ulusal de-

mokratik hareketin önderi PKK’yi 
silahsızlandırma yolundan tasfiyenin 
dayanağına dönüştürmeyi hedefle-
diği için teşhir edilmelidir. ‘Açılım’la 
inkar konusunda atılacak geri adım-
ların açacağı alanın ise, ulusal özgür-
lük ve sosyal kurtuluş mücadelesinin 
güçlendirilmesi için değerlendiril-
mesi, inkarcı-sömürgeciliğe ve faşist 
MGK diktatörlüğüne karşı, devrim-
ci savaşım iddiasındaki her parti ve 
grubun görevidir.

CHP ve MHP’nin Tutumu
‘Açılım’ tartışmaları süreci ay-

nı zamanda, ırkçılık ve şovenizmle 
mayalanmış egemen ideolojik hege-
monyanın geniş yığınlarca yeniden 
düşünülmesinin, sorgulanmasının 
tohumlarını ekti. Emperyalist işgale 
karşı savaş koşullarındaki mücadele 
ve kader birliğine, verilmiş sözlere 
karşın zaferden sonra Kürt halkı-
mızın ulusal özgürlük ve eşitlik ta-
lebinin vahşi kıyımlarla bastırıldığı, 
giderek kimliğinin inkar edildiği, 
dilinin, kültürünün yasaklandığı 
gerçekleri Türk halk yığınlarının 
karşısına çıktı. Burjuva Meclisin 
‘açılım’ oturumlarındaki tartışma-
lar, kitlelerin dikkatini soruna iyice 
odakladı. Sorulara yeni kapılar açtı. 
Kısacası, ‘açılım’ üzerine inkarcı-sö-
mürgeci cephede tüketilen sözler, 
kimi tarihi gerçeklere dair itirazlar 
ya da şovenizm ve ırkçılığı gizlene-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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mez hale getiren laf düelloları, Türk 
halkımızı, ulusal toplulukları da 
kapsayacak biçimde ulusal sorunla 
yüzleştirme zemininin genişleme-
sine hizmet etti. Şovenizmi gerilet-
menin olanakları arttı. Yalanın per-
desini yırtma imkanları güçlendi. 
Çünkü, (Kürtler) “yoklar,  aksini id-
dia eden dış destekli bölücüdür”den, 
“varlar, hakları ne olmalı” zeminine 
gelindi.

‘Açılım ittifakı’ bu açıdan ipin 
ucunun kaçırılmaması, meselenin 
‘açılım’a destekle sınırlanması, “mil-
li birliğin güçlendirilmesi” hattında 
mevzilenirken, MHP ve CHP ise 
şovenizmi ateşine benzin dökülmesi 
yoluna girdiler. Fiili bir blok gibi ha-
reket ettiler.

Baykal yönetimindeki CHP, et-
kisi altındaki kitlelere, ‘açılım’ı, önce 
“ABD planı”, bir dönem sonra ise, 
“şeriatçılarla bölücülerin ortak planı” 
biçiminde sunarak meselenin özünü 
gizlemeye ve ilerici kitlelerin antiem-
peryalist, anti-ABD’ci, anti-şeriatçı 
duygularını şovenizm kanalına akıt-
maya yöneldi. Saflarındaki ve dışın-
daki şovenist etkiyi ise var gücüyle 
körükledi. Öyle ki, burjuva mecliste-
ki ‘Açılım’ oturumlarının ikincisinde, 
CHP’nin önde gelen sözcülerinden 
Onur Öymen, AKP’ye “hak ve öz-
gürlük tartışmaları yapacağına, ana-
lar ağlamasın diyeceğine, ödünler ve-
receğine, Şeyh Sait isyanının, Dersim 

isyanının bastırılması kararlılığıyla, 
yöntemleriyle hareket et” içeriğinde 
“yol haritası” önerdi. Ulusal sorun ve 
taleplere karşı CHP’nin katliamlarla 
bastırma veya ez ve çöz çizgisinde 
hareket ettiğini gösterdi.

CHP’nin, şovenizmi körükleme-
sinin, etkisi altındaki yığınları şove-
nist tutumlara yöneltmesinin sonu-
cu olarak, başta İzmir olmak üzere, 
Ege’de, sivil faşistler tarafından linç 
saldırılarına seferber edilen kitle 
içinde CHP’liler de boy gösterdi.

Devrimci ve antifaşist hareket 
‘açılım’ tartışmalarının henüz bur-
juva Meclise gelmediği dönemde, 
inkarın en koyu biçimde sürme-
sinin savunuculuğuna başlayan ve 
MHP’yle aynı safta yer alan CHP’ye 
karşı uygulanması gereken politik 
ve moral basıncı uygulama olanağı 
ve göreviyle ilgilenmedi. CHP yö-
netiminin, parti programında yer 
alan bireysel-kültürel haklara dair 
vaatleri bile yadsıyan, şovenizm ve 
ırkçılığı savunan, faşist MHP’yle 
kol kola giren tutumunu teşhir yo-
lundan, CHP’de örgütlü ya da onun 
siyasi etkisindeki kitleyle bağlarını 
inceltme, kopartma pratiği geliştir-
medi. Dersim katliamının övülmesi 
ve AKP’ye, ‘açılım’ yerine tutulacak 
yol örneği olarak önerilmesi karşı-
sında gösterilen refleks bunun nasıl 
etkilere, sonuçlara yol açabileceğini 
ortaya koydu.
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Baykal yönetiminin, CHP kitlesi-
ni, ırkçı-faşist MHP’nin yedeği, po-
tansiyel gücü haline gelmeye, faşist 
diktatörlüğün kitle tabanını geniş-
letmeye iten politikaları karşısında, 
kitlenin olanaklı en geniş kesimini 
CHP’den koparmaya dönük özel 
çalışmalar yürütmemek başlangıçta 
ciddi bir eksiklikti, giderek büyük bir 
hataya ve sorumsuzluğa dönüşüyor. 
CHP kitlesinin, inkarın, şovenizmin, 
ırkçılığın, “Ergenekon” örneğinde ol-
duğu gibi faşist halk düşmanı, kelle 
ve kulak avcılarının, işkencecilerin 
şeflerinden Veli Küçüklerin avukat-
lığına soyunmuş yönetimi ve Baykal 
şahsında CHP’den kopuşu için tüm 
imkanlardan en yüksek verimle ya-
rarlanmak görevi önümüzdedir.

CHP, “Kimi bireysel-kültürel 
hakları kabul ediyoruz, fakat milli 
birliğimize çok bol olduğu ve tehli-
keler taşıdığı için açılıma karşıyız” 
içeriğinde sözlere sığınırken, MHP, 
“Her türlü bireysel -kültürel hak ve 
özgürlük, milli birliğe ihanettir” çiz-
gisinde mevzilendi. 

Faşizmin, “demagoji ve faşist te-
rör” ayakları üzerinde yükselen ger-
çeğine uygun olarak faşist şef Bahçe-
li, bir yandan “sokağa çıkmayacağız, 
oyuna gelmeyeceğiz, provokasyon-
lara alet olmayacağız” derken, aynı 
anda, “dağa çıkmak”, “Anadolu’yu 
yeniden fethetmek” vb. tehditlerde 
bulunuyor. MHP’li faşistler, linç 

saldırılarında başı çekiyor, şovenist 
etki altındaki Türk halk kitlelerini 
yedeklemek için provokasyon dahil 
her yolu deniyorlar. Kuşkusuz ülkü 
ocaklı ve MHP’li faşistler bu konu-
larda yalnız değiller ama iddiaların 
aksine sokaktalar. Başta Kürt yurt-
severleri olmak üzere, halklarımızın 
ilerici, antifaşist, devrimci kesimle-
rine ve kurumlarına karşı saldırılar 
düzenleyerek ve bunu çoğu durum-
da Türk-Kürt saflaştırması teme-
linde yürüterek, faşist başbuğları 
Bahçeli’nin, “Anadolu’yu yeniden 
fethetmek” dediği iç savaşın taşları-
nı döşüyorlar.

Faşist parti ve gruplar 
iç savaş yöntemlerine 
yöneliyorlar
‘Açılım’ tartışmaları sürecinin 

ortaya koyduğu gerçeklerden biri 
de, faşist saldırganlığın artışı, sivil 
faşistlerin iç savaş yöntemlerine yö-
nelimleridir. MHP, BBP, Osman Pa-
mukoğlu partisi, Türk Solu dergisi, 
“Ergenekon” etrafında toplananlar 
dahil, irili ufaklı çeşitli faşist gruplar, 
Türkiye’de yurtsever, devrimci ve an-
tifaşist güçleri faşist terörle sınırlama, 
demoralize etme, geriletme, kitleler 
nezdindeki saygınlıklarını zayıflatma 
ve ezme hattında mevzilenmekte-
dirler. Bu, aynı zamanda Türk halk 
kitleleri üzerindeki şovenist, ırkçı-
faşist etkiyi arttırmaya, yeni alanlara 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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yaymaya dönük faşist faaliyetlerin 
önünü açmayı hedefliyor, onunla el 
ele gidiyor. Burjuva ordudan emekli 
olmuş kirli savaş suçlularının faşist 
parti ve gruplara katıldıkları, bunla-
rın istihbarat ile işsiz lümpenler ve 
‘gayri meşru’ işleri meslek edinmiş 
kişiler arasından güç devşirme faali-
yetlerini yönettikleri görülüyor. 

Generaller partisi, diğer kon-
jonktürel nedenler bir yana, rejim 
krizinin aldığı boyutlar, ‘Açılım’ 
manevrası, Kürt gerillasının güçlü 
varlığı ve Güney Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi’nin varlığı koşulların-
da kitlelere yayılacak bir Türk-Kürt 
çatışmasını tehlikeli ve çok riskli 
buluyor. Dolayısıyla, bugün böyle 
bir iç savaşı teşvik etmeye ve onun 
yönetici merkezi olmaya istekli de-
ğil. Ne var ki, rejim krizinin yarat-
tığı parçalanma ve gruplaşmaların 
orduya ve birimlerine de yansıdığı 
göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, 
merkeziliğe, hiyerarşiye, emir ko-
mutaya dayanmayan biçimde, ordu, 
özel olarak da kontrgerilla, polis ve 
MİT içinden sivil faşist yönelime 
değişik türden destekler verilmesi 
beklenmelidir.

Bu saldırıların, Türkiye’de ve 
Kürdistan’ın her iki halkın yaşadığı 
bazı kentlerinde, “Türk-Kürt” saf-
laşması görünümünde geliştirilmek 

isteneceği bir sır değil. Faşistler böy-
lelikle Türk halkımızın, şovenizmin 
etkisi altındaki en geniş bölüklerini 
yedekleyerek, halklarımızın, yurtse-
ver, devrimci ve anifaşist güçlerini 
kuşatmak, Türkiye’deki devrimci ve 
antifaşist mücadeleyi geriletmek, 
ilerici kitleleri sindirmek, demora-
lize etmek ve baskı altında tutmak 
istiyorlar. Bunun için linç kampan-
yaları, bireysel ve grupsal faşist te-
rör uygulamak peşindeler. İç savaş 
yöntemlerine yöneliyorlar. ‘Sınıfsal 
kimlik’ iddialı tüm devrimci parti 
ve örgütlerin bildiği ve pratikte de 
unutmamaları gerektiği gibi, Türk 
ve Kürt saflaştırması veya hangi 
biçimde olursa olsun, Kürt yurt-
severlerine kalkan faşist el, ona da 
kalkmıştır, Kürt yurtseverlerine 
doğrultulan faşist namlu, ona da 
doğrultulmuştur.

Devrimci ve tutarlı antifaşist par-
tiler, gruplar bu faşist planları bozma, 
saldırıları püskürtme, inisiyatif alma 
ve “faşistler-antifaşistler”, “ezenler-
ezilenler”, “zenginler-yoksullar”, “fa-
şist diktatörlük-halk” saflaştırmala-
rını geliştirme hattında kararlı, gözü 
pek ve yaratıcı pratikler örgütlenme 
göreviyle yüz yüzeler. Bu, şovenist 
ablukanın dağıtılması çalışmalarının 
önünü açmak ve alanını genişletmek 
bakımından da zorunludur. 
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“Kürt ulusal sorununda gelişmek-
te olan gerçek nasıl okunmalı, po-
litikamız hangi çıkış noktalarıyla 
biçimlenmeli”... 

Devrimci Demokrasi gazetesi-
nin 17-30 Ağustos 2009 tarihli 159. 
sayısının Perspektif sayfasında ya-
yınlanan yazının başlığı bu. Başlık, 
yazının konusunu tarif ediyor. İddi-
asını da ortaya koyuyor. Yazıyı bazı 
bakımlardan incelemek, tartışmak, 
eleştirmek, Kürt ulusal sorununda 
devrimci hareketin teorik ve pratik-
politik yetmezlikleriyle yürütegeldi-
ğimiz teorik-ideolojik mücadeleye 
katkı sağlayacaktır. Keza, devrimci 
hareketin içerisine yuvarlandığı tasfi-
yeci apolitizm hastalığıyla mücadele 
ve yenileyici dinamiklerin harekete 
geçirilmesi bakımından da önemli-
dir bu... Kendimizi adı geçen yazının 

eleştirisiyle sınırlandıracağız, bunun-
la birlikte çok gerekli olan birkaç nok-
tada DD’nin 1-16 Eylül 2009 tarihli 
–bir sonraki– sayısında yayımlanan 
bazı yazılara da başvuracağız.

Devrimci Demokrasi’nin 
“ulusal kimlik krizi”
 gerçeği
Bilindiği gibi, Türkiye siyasal 

coğrafyasında iki ulus ve birçok 
ulusal topluluk yaşıyor. 1970’lerde 
şekillenen Türkiye devrimciliği hem 
ezen ulus hem de ezilen ulus dev-
rimciliği adına devrimci mücade-
leyi geliştirmeye-devrimci politika 
yapmaya çalışmıştır. Devrimci hare-
kette derin kökleri olan bu durum, 
Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinin 
gelişmesiyle sürdürülemez hale ge-
lerek bir kimlik krizi halini almıştır. 
Günümüzde bu kriz kendini daha 

KÜRT SORUNU VE DEVRİMCİ SİYASET
–Devrimci Demokrasi gazetesinin eleştirisi–

Özgür Güneş
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da şiddetli biçimde hissettirmekte, 
devrimci hareketi ve yapıları değişi-
me zorlamaktadır... Yazıya öncelikle 
devrimci hareketin kimlik krizi açı-
sından bakmak istiyoruz.

Devrimci Demokrasi ezen ulus 
devrimciliği konumundan mı, ezilen 
ulus devrimciliği konumundan mı 
konuşuyor?

“... Devrimci politika... ‘Ulusların 
Kendi Kaderini Tayin Hakkı’nın 
kayıtsız şartsız tanınmasından ve 
ulusların tam hak eşitliğinden ha-
reket eder...” 

Bu satırlar, DD’nin Kürt ulusal 
sorununa, Kürt ulusunu meydana 
getiren sınıfların herhangi birisinin 
konumundan, bu anlamda içeriden 
değil, dışarıdan baktığını yansıtıyor...

DD “Ülkemiz ve benzer ülkeler, fi-
ili saldırganlık dışında tutulup da bu 
‘yumuşak zor’ yoluyla yapılanmaya 
tabi tutulan ülkelerdir” (abç) derken, 
daha belirgin biçimde kimlik beya-
nında bulunuyor; “ülkemiz” bildirimi 
bir vatan millet aidiyetini yansıtıyor. 
Devrimci Demokrasi, Türk ulusu 
devrimciliği konumunu, buradan ola-
rak ezen ulus devrimciliği pozisyonu-
nu benimsemiş görünüyor. Devrimci 
Demokrasi, “ülke hakim sınıfları... öte 
taraftan, ülke milli çıkarlarını uşak-
lıkla emperyalizme peşkeş çektiği-
ni gizlemeye çalışmaktadır” derken, 
sözcülüğünü yapmaya çalıştığı “milli 
çıkarlar” herhalde (ve her ne ise) Türk 
milletinin “milli çıkarları” olmaktadır. 

Bahse konu aidiyet nedeniyle olsa ge-
rek o “milli çıkarlar” ile bir empati ve 
özdeşlik ilişkilenişi içinde olduğu yan-
sımaktadır. Şu satırları da aktaralım:

“Proleter devrimci politika ve 
sorumluluk buna kayıtsız kala-
maz ve gerici sınıflardan çözüm 
beklentisine giremeyeceği gibi bu 
yanılsamaya ortak olup destek ve-
remez. Bu en başta, Kürt ulusuna 
karşı duyduğu komünist sorum-
luluk nedeniyledir...” 

Buradan da Kürt ulusu bakı-
mından dışarıdan konuşulmaktadır. 
Dışarıdan, Kürt ulusu uyarılmaya 
çalışılmaktadır. Keza şu satırlar da 
“ulusal kimlik” tespiti bakımından 
anlamlıdır:

“...Gelişmelerin Kürt ulusal hare-
keti ve ülkemiz devrimci hareketi 
aleyhine...”
“a) Kürt ulusu ve Kürt ulusal ha-
reketini uyarmak, tehlikeye işaret 
ederek...”
“...Kürt ulusal hareketi ve Kürt 
ulusunun haklı mücadelesinin de 
bir sonucu-kazanımı olarak tanı-
nan haklarını kullanmalarına asla 
karşı değiliz.”

Alıntılardan da görüldüğü üzere 
Devrimci Demokrasi, Kürt ulusal 
sorununda az çok belirgin biçimde 
ezen ulus devrimciliği konumundan 
konuşmaktadır. Bu, doğru bir tu-
tumdur. Burada yanlış olan bir şey 
de yoktur. Ne var ki, bu hali hazırda 
titrek bir tavırdır, netleştirilerek, ke-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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sinleştirilerek geliştirilmesi, mantıki 
sonuçlarına götürülmesi ihtiyacı 
vardır.

Buradan bakınca asıl sorun şu-
radadır: Devrimci Demokrasi, ezen 
ulus devrimciliği konumundan ko-
nuşmakta, ama Kürt ulusal sorunun-
da devrimci görevleri ezen ulus dev-
rimciliği, Türkiye (Kuzey Kürdistan 
değil, Türkiye) devrimciliği görüş 
açısından koymak bakımından başa-
rılı olamamaktadır. İnceleme ve tar-
tışma konusu yaptığımız bu yazıda 
Devrimci Demokrasi bir kez olsun 
(evet tek bir kez olsun!) Türk işçi ve 
emekçilerinin, Türk halkının, Türki-
ye (Kuzey Kürdistan değil, Türkiye) 
proletaryasının devrimci görevlerin-
den söz etmemekte, şu anda Kürt 
ulusal sorunuyla ve “Kürt açılımı” 
süreciyle ilgili ne yapması gerektiğini 
ortaya koymamakta, koyamamakta-
dır... Defalarca “sınıf bakış açısından” 
söz edilmesine karşın, Kürt ulusal 
sorunu ve “Kürt açılımına” dair Tür-
kiye işçi sınıfının, hemen şimdi neler 
yapması gerektiğinin açıklanması-
na bile girişilmemektedir. Devrimci 
Demokrasi’nin bu iddialı yazısının 
görüş açısından maalesef Türkiye iş-
çi sınıfı yoktur!.. Ezen ulus devrim-
ciliğinin gereklerini yerine getirmeye 
yönelememektedir bile... Demek ki, 
Devrimci Demokrasi’nin kimlik kri-
zi sürmektedir!..

Aslında DD’nin “ulusal kimlik kri-
zi” yukarıda açıkladığımızdan daha 
da derindir... Evet gösterdiğimiz gibi 
ezen ulus devrimciliği konumundan 
konuşmaktadır, ancak icabında aynı 
zamanda ezilen ulus devrimciliğini 
de aynı anda ve birlikte yürütebilece-
ğini, bunun mümkün olduğunu san-
maktadır. Bu bakımdan, şu satırlar 
ilginç ve anlamlı görünmektedir:

 “... Ulusal sorunun devrimci çö-
zümünü üstlenerek, Kürt ulusal 
mücadelesini omuzlayıp, tem-
sil etmek durumundayız... Yani, 
mevcut sürecin gelişme eğilimine 
bağlı olarak ulusal mücadeleyi, 
kendi inisiyatif ve sınıf perspek-
tifli mücadelesiyle/örgütlemesiyle 
ele alıp üstlenme göreviyle daha 
açık biçimde karşı karşıyayız.” (DD 
sayı 160, s. 8)

Kuzey Kürdistanlı komü-
nistler bakımından, yani Kuzey 
Kürdistan’da, Kuzey Kürdistan pro-
letaryası ve sosyalizm adına, ezilen 
ulus sosyalistliği ve devrimciliği adı-
na hareket eden yapılar bakımından 
bu dün de böyleydi. Ezen ve ezilen 
ulus devrimciliğinin özgünlükle-
rini yadsıyarak, bunları tek biçim-
li bir tarzda birleştirmeye çalışan 
devrimcilik anlayışı ulusal kurtuluş 
mücadelesinin gelişmesiyle Kuzey 
Kürdistan’da tamamen iflas etmiş 
ve sürdürülemez hale gelip büyük 
ölçüde tasfiye olmuştur.
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Eğer, “Kürt ulusal mücadelesini 
omuzlayıp, temsil etmek” durumun-
da iseniz, bunu ancak ezilen ulus 
devrimciliği, sosyalistliği konumun-
dan yapabilirsiniz. Bunun da yapı 
olarak da, strateji olarak da, önderlik 
olarak da ezen ulus/Türkiye devrim-
ciliğinin de ezilen ulus/Kuzey Kür-
distan devrimciliğinin de netleşmesi, 
birleşik devrim stratejisinde bütün-
lüğünü koruyarak “ayrışıp netleşme-
si” gerekir. Marksist Leninist komü-
nistlerin ve sosyalist yurtseverlerin 
deneyimleri henüz mütevazı de olsa 
oldukça anlamlıdır.

Devrimci Demokrasi’nin 
ayakbağı öznellik
Devrimci Demokrasi’nin öznelli-

ği dikkat çekici boyuttadır:
“Egemen Türk ulusu hakim sınıfla-
rının, Kürt ulusuna karşı hayırhah 
bir tutum içinde olacaklarını ve bir 
parça iyi niyet besleyeceklerini ve-
ya Kürt ulusuna az da olsa dostluk 
duyguları besleyeceklerini ummak, 
ya da imtiyazlarından vazgeçerek 
Kürt ulusunu ve çıkarlarını düşü-
neceklerini tasavvur etmek; alık bir 
umut, sınıf bakış açısından yoksun 
bir tasavvur ve Türk hakim sınıfla-
rını kabul edilebilir egemen güç gö-
ren görüşe sahip olmak demektir.”

“Kabul edilebilir egemen güç” 
kavramına bir anlam veremediğimizi 
belirtmekle yetiniyoruz.

“Türk ulusu hakim sınıflarının” 
yani, Türk hakim sınıflarının Kürt 
ulusuna “dostluk duyguları” besleyip 
besleyemeyecekleri yani, niyetleri, 
duyguları ayrıdır, “imtiyazlarından” 
vazgeçip-geçmeyecekleri ayrıdır!

Keza Türk hakim sınıflarının, Kürt 
ulusunun çıkarlarını düşünüp düşün-
meyecekleri ayrıdır, “imtiyazlarından” 
vazgeçip-geçmeyecekleri ayrıdır...

En genelde bütün toplumsal sınıf-
ların duygularını, niyetlerini, amaçla-
rını kendi sınıfsal çıkarlarının ve top-
lumsal konumlarının belirleyeceğini 
söylemek materyalizmin gereğidir. 
Toplumsal varlık, toplumsal bilin-
ci belirler. Türk egemen sınıflarının, 
bir bütün olarak Türk burjuvazisinin 
sömürü ve egemenlik peşinde koştu-
ğundan şüphe duyulamaz.

Fakat istekler, niyetler, duygu ve 
amaçlar ayrıdır, gerçekler ayrı! Dev-
rimcilerin bunları birbirine karış-
tırmaması gerekir. Hiç bir egemen 
sınıf ve hiç bir egemen kadiri mutlak 
değildir; her istediğini, her niyetini, 
her amacını gerçekleştirebilecek güç-
te değildir... Ezilen sınıfların, ezilen 
ulusların da bir gücü vardır. O güç he-
nüz egemenliği yıkmaya yetmezken, 
egemenleri ödün vermeye, kimi “imti-
yazlarından” vazgeçmeye zorlayabilir, 
zorlar. Bunun sayısız örnekleri vardır. 
Bu bakımdan, Türk egemen sınıfları 
da Kürt ulusal sorununda kimi imti-
yazlarından vazgeçmek, ödünler ver-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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mek zorunda ka-
labilir... Nitekim 
bugün her şeyden 
önce Kürt ulusu-
nun son çeyrek yüz 
yıllık mücadelesi-
nin sonucu olarak, 
reformlar, ödünler 
siyasetine meylet-
mek zorunda kal-
mışlardır. Kuzey 
Kürdistan’daki ege-
menliklerini koru-
yarak, kimi ulusal 
imtiyazlarından, 
ayrıcalıklarından 
vazgeçmeleri ola-
naklıdır. Böyle bir 
durumu onların niyetleriyle açıklama-
ya çalışmak veya niyetleri nedeniyle 
olamazlığını tartışmak, tamamen öz-
nel bir yaklaşım olur.

“... Türk hakim sınıflarının, Kürt 
ulusal sorununa demokratik bir 
çözüm getireceğine en küçük bir 
ihtimal dahi vermenin; egemen 
Türk ulusu hakim sınıflarının 
ezen ulus milliyetçiliğine destek 
vermek anlamına geleceği nettir. 
Türk hakim sınıflarının Kürt ulu-
sal sorununu çözeceklerini varsay-
mak; en hafifiyle onlara ilericilik 
misyonu atfetmek ve devrimci fik-
re haksızlık etmektir.” 

Bu satırlarda yer alan düşüncele-
rin arka planında, ulusal sorunların 
kapitalizm koşullarında çözümünün 

olanaklı olmadığı 
teorik düşüncesi 
vardır. Şimdi bura-
da, tartışmanın da-
ğılmaması için bu 
yaklaşımın emper-
yalist ekonomizm 
olduğunu belirt-
mekle yetinelim.
“Türk hakim sınıf-
ları Kürt ulusal so-
rununa demokratik 
bir çözüm” getirirler 
mi? Kuşkusuz, “ha-
yır getirmezler!”

Peki Türk hakim 
sınıfları şu veya bu 
düzeyde “demokra-

tik bir çözümü” kabullenmek, boyun 
eğmek zorunda kalabilirler mi?..

Bütün diğer sömürücü egemen sı-
nıflar gibi, bizim Türk egemen sınıf-
ları da “belli bir demokratik çözüme” 
boyun eğmek zorunda kalabilir... Bu-
gün böyle bir durum ancak kısmi ve 
geçici bir durum, deyim uygunsa “bir 
ara çözüm” olabilir. Böyle bir sonuç, 
sorunun köklü ve nihai çözümünü 
sağlayabilecek kuvvetler, en başta da 
belirleyici olarak, Türkiye işçi sınıfı 
ve halkını harekete geçiremediğimiz, 
Türk egemen sınıflarının yedeğinden 
kopartamadığımız, Kürt halkı yalnız 
kaldığı için böyle olacaktır.

Burada bir örnek olarak, Irak 
Kürdistan Federal Yönetimi’nin du-

Politik gelişmeleri  
belirleyen bir sorun  
olarak Kürt ulusal  

sorununda devrimci 
hareketi politikasızlığa, 

seyirciliğe ve  
kaydediciliğe  

sürükleyen nedir?  
Devrimci Demokrasi  
gazetesinin sorunla  
ilişkilenişi şahsında  

yanıt aradığımız soru 
budur.
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rumunu hatırlamak da anlamlı olur. 
Güney Kürdistan’daki ulusal önderlik 
bağımsız bir devlet kurmak istemiyor 
mu? Bu niyetlerini sayısız defalar be-
yan etmediler mi? Ama gerek kendi 
güçleri gerekse bölgesel ve uluslararası 
güç ilişkileri bugünkü koşullar altın-
da “bağımsız devlet” kurmalarına izin 
vermiyor... Kendilerini bugünkü kuv-
vet ilişkilerine boyun eğmek zorunda 
hissediyorlar. Bağımsızlık ilanının 
kazandıklarını, elde etmiş olduklarını 
da tehlikeye atacağını düşünüyorlar. 
“Bağımsız devlet” amaç ve niyetinden 
vazgeçmiyorlar, ama bu amaç ve niyet-
lerini öteliyorlar vb...

Netice itibariyle, sorunu “Türk 
hakim sınıflarının Kürt ulusal so-
rununa demokratik bir çözüm” ge-
tirip getirmeyeceğinden hareketle 
bakmak, formüle etmek tek yanlıdır. 
Egemenin niteliğini, karakterini, gü-
cünü vb. görmekte, düşünmekte ama 
ezilenin mücadelesini, gücünü, nite-
lik ve karakterini hesaba katmamak-
ta, görüş mesafesinin alanı dışında 
bırakmaktadır.

Halkın gücü nelere kadir
 “... Aşırı, azgın, milliyetçi felsefe-
den beslenen Türk hakim sınıfla-
rının saldırgan milliyetçi karak-
terini bir kenara bırakıp, Kürt 
ulusu üzerindeki tahakkümü ha-
fifletmelerini, zayıflatmalarını ve 
gevşetmelerini beklemek; onların 
sınıf karakterini anlamamakla 

birlikte, gerici burjuva milliyetçi 
imtiyazlarından feragat edecekle-
rini sanmak olur.”

Devrimci Demokrasi’nin Türk 
hakim sınıflarının saldırgan milli-
yetçi karakterine dair söyledikleri 
doğrudur, bunların altına biz de im-
zamızı koyarız. Kaldı ki, daha fazlası 
da söylenebilir... Ancak burada Dev-
rimci Demokrasi yine iki ayrı şeyi 
karıştırıyor. Türk hakim sınıflarının 
saldırgan milliyetçi karakteri, onların 
kadiri mutlak olduğu, asla geri adım-
lar atmayacağı, ödünler vermeyeceği, 
ne olursa olsun Kürt halkının müca-
delesi karşısında kısmen bile boyun 
eğmek zorunda kalmayacağı anlamı-
na gelmez... Kürt halkının görkemli 
mücadelesinin ve gücünün nelere ka-
dir olduğunu görüyoruz.

Devrimci Demokrasi şu satırlar-
da yazdıklarının ne anlama geldiği-
nin farkında değil mi:

 “... Kürt ulusal hareketinin dolaylı 
da olsa ‘muhatap alınması’ ve meş-
ruiyetinin açık veya örtülü olarak 
teslim edilmesi...”
“Gelinen süreçte en önemli kaza-
nım, bu mücadelenin Türk hakim 
sınıflarının yıllardır imha ve in-
karla yok saydığı Kürt ulusal kim-
liğinin (özürlü de olsa) tanınması 
ve ulusal mücadelesinin meşrulu-
ğunu zımnen de olsa kabul ettir-
mesiyle, Türk hakim sınıflarının 
en bağnaz kabuklarının söylem de 
olsa çatlatılmasıdır.”

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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Devrimci Demokrasi’nin alıntıla-
dığımız bu iki pasajda yer alan analiz 
ve saptamaları, Türk egemen sınıfları-
nın geriletilmekte; geriye adımlar at-
makta, ödünler vermekte vb. olduğu 
anlamına geliyor. Nasıl ezerek çözmek 
için sömürgeci kirli savaşı tırmandır-
mak, ulusal baskı ve boyunduruğun, 
ulusal zulmün katmerleşmesi anlamı-
na geliyor ise sömürgeci diktatörlüğün 
gerileyerek ödünler siyasetine-reform 
siyasetine meyletmesi de “Kürt ulusu 
üzerindeki tahakkümün”, “hafifleme-
si”, “zayıflaması”, “gevşetilmesi” daha 
doğrusu geriletilmesi olasılığı anlamı-
na gelmektedir.

Devrimci Demokrasi’nin Türk 
hakim sınıflarına karşı duydukları 
derin devrimci öfke ve kini tabi ki 
saygıyla karşılıyor ve selamlıyoruz. 
Ancak devrimci öfke ve kinin, dev-
rimci duyguların, toplumsal ve siya-
sal gerçeklerin kabulü ve materyalist 
analizinin yerine ikame edilmemesi-
ne de özen göstermek gerekir.

“Türk hakim sınıflarının bugün 
Kürt ulusal sorununda geldiği 
noktanın ya da demokrasi havarisi 
kesilip ‘çözüm’ demagojisi ve ma-
nipülasyonlar eşliğinde seyreden-
sürdürülen sürecin; emperyaliz-
min dünyayı dizayn etme projesi 
ve hegemonik çıkarlarına uygun 
olarak TC devleti-hakim sınıfları-
na dayattığı ‘yeniden yapılandırma’ 
öz görevinden daha anlamlı başka 
bir şeyle yüklü olmadığı açıktır.”

Devletin ulusal hareketi “özellik-
le de silahlı devrimci ulusal hareke-
ti” tasfiye etme niyet ve yönelimini 
vurgulayan Devrimci Demokrasi “öz 
gerçek budur, gelişmeler buna bağlı 
ilerlemektedir” diyor. Şunu da ekle-
me ihtiyacı duyuyor:

“TC devleti hakim sınıfların ikti-
dardaki kliği üzerinden, gelenek-
selleşerek süre gelen kokuşmuş 
terör demagojileri ve tabuları belli 
düzeyde yadsınarak, meşru taraf 
olan Kürt ulusal hareketinin do-
laylı da olsa ‘muhatap alınması’ 
ve meşruiyetinin açık veya örtülü 
olarak teslim etmesi ve buradan 
da Kürt kimliğinin kabulüne ge-
linmesinde tek yaratıcı gücün ulu-
sal devrimci savaş olduğu gerçeği 
idrak edilmek durumundadır. Bu 
da ikinci gerçektir.”

Neden “idrak edilmek durumun-
da” olan bu gerçek, birinci gerçek de-
ğil de “ikinci gerçek” oluyor?.. ABD 
ve AB emperyalistleri, Türk egemen 
sınıfları vb. bugünkü pozisyonlarına 
nasıl geldiler? Bütün bu gerici ege-
men güçlerin Kuzey Kürdistan ulusal 
sorun ve ulusal demokratik hareketi 
bakımından politikaları değişti ise ki, 
şu anki pozisyonları değiştiğini gös-
teriyor, bu nasıl oldu? Bunun ulusal 
devrimci savaş ve görkemli kitle sa-
vaşımının-serhıldanların dayatması 
ve sonucu olduğunu vurgulamalıyız. 
Gerilla savaşı, serhıldanlar dahil, 
Kürt ulusal demokratik mücadele-
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sine katılan bütün yapıları, bütün 
oluşumları ve mücadeleleri kapsayıcı 
en geniş anlam ve biçimde “ulusal de-
mokratik hareket” ABD, AB ve Türk 
egemen sınıflarının dünkü politika-
larını yenilgiye uğratmış, işlemez ve 
geçersiz hale getirmiş, kendi gücü ve 
iradesi olan bir kuvvet olarak, artık 
işlerin eskisi gibi gidemeyeceğini or-
taya koymuştur. Bizce daha anlamlı 
olan ve birinci sıraya, devrimci anali-
zin tam merkezine oturtulması gere-
ken gerçek budur...

Devrimci politika 
devrimci imkanlara 
dayanır
Önce bir noktayı düzeltelim. 

Devrimci Demokrasi’nin iddiasının 
aksine Türk hakim sınıfları, devle-
tin geliştirmekte olduğu ödünler ya 
da reform politikasını “Kürt açılımı” 
olarak tanımlama konusunda anla-
şamamışlardır. “Demokratik açılım” 
tanımı, egemen sınıfın saflarında 
daha yaygın kabul görmekte ve hat-
ta giderek “Kürt açılımı” tanımından 
kaçınma, sakınma biçiminde özel bir 
çaba ve yönelim gelişmektedir.

Devrimci Demokrasi, Türk ege-
men sınıflarının “Kürt açılımı” sü-
recine bu yönelimle oluşmakta olan 
duruma baktığında tasfiyeci ve karşı 
devrimci imkanları görüyor. Evet yal-
nızca tasfiyeci ve karşı devrimci im-
kanların yarattığı riske odaklanıyor. 

Kuşkusuz, sürecin tasfiyeci ve karşı 
devrimci imkanlarla yüklü olduğu 
doğrudur, ancak aynı zamanda “du-
rum” bir o kadar ve hatta ondan da 
fazla devrimci imkanlarla yüklüdür. 
Nitekim, hareket tarzlarında iç çatış-
malarından aşırı ihtiyatlı hallerinden 
vb. Türk egemen sınıfları ve devletin 
yönetici çevrelerinin bu riskin az çok 
farkında oldukları çıkmaktadır.

Tam da burada şunun altını çiz-
meliyiz ki, “duruma” yaklaşımımız 
veya teorik görüş açımız, Devrimci 
Demokrasi ile farklıdır. Bizim teorik 
görüş açımıza göre, sınıflar mücade-
lesinin içerisinde, devrimci ve karşı 
devrimci imkanlar barındırmayan 
hiçbir ‘an’ yoktur. Sınıflar mücadele-
sinin bütün anları, bütün durumları 
devrimci ve karşı devrimci imkanlar 
barındırır. Devrimci politika da an-
cak ve ancak devrimci imkanlar üze-
rine kurulabilir. Demek ki, her an’ın, 
her durumun devrimci politikası 
yapılabilir, geliştirilebilir. Kuşkusuz, 
her an’ın, her durumun barındırdığı 
karşı devrimci imkanların da olanca 
gerçekliği ile analiz edilmesi, devrim-
ci görevler bakımından ele alınması 
gerekir, ancak devrimci politika dev-
rimci imkanlar üzerine kurulabilece-
ği içindir ki, devrimci bakış açısının 
devrimci imkanlara odaklanması el-
zemdir.

Devrimci Demokrasi’nin “durum” 
analizinin teorik arka planında, sınıf-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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lar mücadelesinin devrimci imkanlar 
barındırmayan, yalnızca karşı dev-
rimci imkanlarla yüklü an’larının, 
durumlarının da olduğu, olabileceği 
görüşü ve anlayışı durmaktadır... Te-
orik görüş açısı böyle olduğu içindir 
ki, oluşan durum içinde emperyaliz-
min ve Türk egemen sınıflarının tas-
fiyeci, karşı devrimci hesap ve yöne-
limlerini görünce, durumun devrimci 
imkanlar barındırıp barındırmadığı 
sorusunu sormamakta, durumun 
barındırdığı devrimci imkanları ara-
ma, bulma, açığa çıkarma, söz konu-
su devrimci imkanları realize edecek 
devrimci politikaları kurma, geliştir-
me yönelimine de girmemekte, gire-
memektedir.

“Kürt açılımı” veya son zaman-
da daha çok da “demokratik açılım” 
denen “durum” en başta çeyrek yüz 
yıllık bir döneme yayılan gerilla sa-
vaşıyla, serhıldanları, ulusal demok-
ratik kitle hareketlerini birleştiren 
ulusal kurtuluşçu mücadelenin (ki 
olduğu kadarıyla Batı’da devrimci 
ilerici güçlerin yürütegeldiği müca-
deleler de buna dahildir) sonra da 
bölgesel ve uluslararası güç ilişkile-
rinin, ama aynı zamanda sömürgeci 
gerici savaşla askeri kuvvet kulla-
narak tasfiye yolundan sorunu çö-
zemeyeceğini “anlamış” olmasının 
da bir sonucu olarak, Türk egemen 
sınıflarının geliştirmekte olduğu 
ödünler verme, reform siyasetini 

yansıtmaktadır. Sömürücü egemen 
sınıfların reform siyaseti, daima dü-
zenin tahkimi, stabilizasyonu, dev-
rimci güçlerin yalıtılması, kitle des-
teklerinin kopartılması, terbiye ve 
sisteme entegre edilmesi, çözülme, 
kargaşalık ve parçalanma yaratarak, 
icabında gafil avlayarak gerilla güç-
lerini katliamla yok etmeye kadar 
varan tasfiyeci amaç ve yönelime sa-
hiptir...

Diğer yandan, bu aynı durum 
kendi içinde egemen sınıfların he-
saplarını boşa çıkartabilecek, ulusal 
demokratik hareketin durumunu 
pekiştirecek, Batı’da devrimci ve 
ilerici hareketin atılım yapmasına 
temel olabilecek devrimci imkan-
lar da barındırmaktadır. Bahse ko-
nu durumla Türk halkı, Türk işçi 
ve emekçileri, Kürt ulusal varlığı, 
ulusal demokratik mücadele, PKK 
ve gerilla savaşı gerçeklikleriyle bir 
kez daha ve yeni baştan ve çok fark-
lı biçimde yüzleşmektedir. Türkiye 
proletaryasını ve Türk halkını, Türk 
egemen sınıflarına ve burjuva dev-
lete bağlayan en muhkem bağ Türk 
milliyetçiliği ve şovenizmi gerile-
mekte, hatta çözülmekte, demokra-
tik atılım için elverişli koşullar oluş-
maktadır...

“Durum”, öncelikle Türk işçi ve 
emekçileri, ezilenleri, Türk halkı 
nezdinde “bölücü terör” yalanının 
açığa çıkması ve anlaşılması, Kürt 
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ulusal varlığının ve haklarının an-
laşılması, devamında da sürecin 
sömürgeci savaşın hesabını sorma 
çizgisinde Türk egemen sınıfları-
na yöneltilmesi imkanlarını barın-
dırmaktadır vb. Devrimci imkan, 
fırsat dediğimiz aynı zamanda sö-
mürgeciliğin saflarında mayaladığı 
ve yaratmakta olduğu yarılmalar ve 
parçalanmalardır. Sömürgeciliğin 
saflarına ateş düşmektedir. Devrim-
ci Demokrasi’nin bütün bunların 
farkında bile olmayışı hakikaten il-
ginç ve düşündürücüdür.

Politikasızlık politikası mı?
İnceleme, tartışma ve eleştiri ko-

nusu yaptığımız yazının bütününde, 
Devrimci Demokrasi’nin; politika 
üretememe, genel söylemlerle yetin-
me, gelişmelere müdahale edememe 
vb. durumunun az çok hem farkında 
olduğu hem de bundan rahatsızlık 
duyduğu, bunu aşmak istediği yan-
sıyor. Bunun devrimci bir kaygı ve 
çaba olduğunu belirtmeliyiz.

Devrimci Demokrasi, “Kürt 
açılımı”yla ilgili tartışmalara müda-
hale zorunluluğunu belirttikten son-
ra şunları kaydediyor:

“Bunu yaparken, kendimizi genel 
teoriden ileri gitmeyen genel söy-
lemle sınırlayamayacağımız gibi, 
yaratılan tasfiyeci atmosferin esiri 
de olamayız. İlke ve esaslarımız-
dan vazgeçemeyiz, ama (bunlara 
bağlı kalmak kaydıyla) somut 

gelişmelere müdahale edip yön 
veren devrimci siyaseti de ötele-
yemeyiz.”

Politika dışı kalma, gelişmelere 
müdahil olmama/olamama gerçekli-
ğinin farkındalığı ve gerçeklikten du-
yulan rahatsızlık, devrimci bakımdan 
anlamlıdır. Yalnız, bu aynı pasajdaki 
kayıtlarda gelişmelere müdahaleden, 
politik gidişata yön verme çabasın-
dan duyulan kaygı veya korku da 
çok belirgin. Gelişmelere müdahale 
edersem, politika yaparsam teori-
me, ilkelerime halel gelebilir, “ilke ve 
esaslarımız” yara alabilir, devrimcili-
ğimiz lekelenebilir korkusu kendini 
yansıtıyor... Sanki politika, teoriyi, 
programı, “ilke ve esasları” yer, gibi 
bir anlayış ve görüş açısı var.

Politikasızlığın, politika dışılığın, 
bir çeşit apolitizmin, seyrediciliğin ve 
kaydediciliğin devrimci hareketin te-
mel zaafı olarak orta yerde durduğu, 
bizzat bu lanetli hastalıktan muzda-
rip olduğunuz, pençesinden kurtulma 
isteği duyduğunuz koşullar altında, 
politik mücadeleyi küçümseyen, aşa-
ğılayan, hor gören bir tavır takına-
mazsınız. Aksi taktirde politika dışı 
kalmaktan, gelişmelere müdahale et-
memekten/edememekten rahatsızlık 
duyduğunuz, bunları değiştirmek is-
tediğiniz vb. dair beyanlarınızın inan-
dırıcılığı zaafa uğrar.

Devrimci Demokrasi, “Ülkemiz 
devrimci hareketinin de sahte söz-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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cüklerin aldatıcılığı ve ‘politik müca-
dele’ adı altında, burjuva liberal sağ 
doğaya sahip reel politikaya dokun-
madan...” vb. bahsediyor.

Şu veya bu yapının politik duruş 
ve yönelimini, geliştirmekte olduğu 
politikayı vb. eleştirebilirsiniz, ser-
gileyebilirsiniz. Doğrudur, yanlıştır 
bu ayrı!.. Fakat politik mücadeleyi 
neden aşağılıyor, küçük görüyor, gös-
teriyor, önemsizleştirmeye çalışarak 
saldırıyorsunuz? Böyle bir ideolo-
jik mücadelenin yalnızca apolitizmi 
meşrulaştırıp besleyeceğini, kronik-
leşmiş apolitizme hizmet edeceği-
ni bilmelisiniz. Politik bir yapı için 
politik mücadeleyi küçümseme ve 
önemsizleştirme tavrı var oluş nede-
niyle çelişkili tuhaf bir durumdur.

Devrimci Demokrasi, yazının gi-
rişinde “somut gelişmelere müdahale 
edip yön veren devrimci siyaseti de 
öteleyemeyiz” vaadinde bulunuyor. 
Evet devrimci siyaset, devrimci bir 
yapı için şimdi ve hiçbir zaman öte-
lenmemelidir. Peki yazıda tartışmak-
ta olduğumuz “durumun” devrimci 
siyaseti olarak Devrimci Demokrasi 
neler öneriyor? Hangi görevleri belir-
liyor ve nasıl bir hat çiziyor? Nasıl bir 
hareket planı geliştiriyor, uyguluyor?

“Türk hakim sınıflarının ‘tarihi fır-
sat’ diye kendi adlarına son derece 
haklı olarak ileri sürdükleri, ama 
maalesef ki, Kürt ulusal hareketi 
ve kimi devrimci dostlarımızın da 

kani olup sahiplendikleri bu ar-
güman, özünde ulusal hareketin 
tasfiye edilmesi için Türk hakım 
sınıfları lehine doğmuş bir ‘tarihi 
fırsat’ı anlatmaktadır. Yazık ki, 
Kürt tarafı ve reel politika etra-
fında dört dönen kimi devrimci 
hareketler de kaygan zemindeki 
politikalarıyla bu gerçeği kavra-
mak bir yana, destekleyen ve be-
nimseyen durumundadır.”

Keza Devrimci Demokrasi;
“Kürt ulusal hareketinin diplo-
matik mücadele masasında kötü 
bir kadere sürüklenebileceğini ve 
Kürt ulusunun boynundaki ‘köle-
lik’ boyunduruğunun daha bir pe-
kişmesine yol açacağını söylemek 
gerekiyor” 

diyor.
Devrimci Demokrasi döne döne, 

tekrar tekrar durumun içinde ba-
rındırdığı karşı devrimci fırsatlar-
dan, diğer bir anlatımla tehlikeden 
bahsediyor. Burada onun durumun 
barındırdığı devrimci imkanları gö-
remediği, görmeye bile yöneleme-
diği tek yanlılık gerçeğini bir yana 
bırakalım.

Peki, Devrimci Demokrasi, Türk 
egemen sınıflarının tasfiyeci, karşı 
devrimci planını ve yönelimini boz-
mak, boşa çıkarmak veya yenilgiye 
uğratmak için neler önermektedir? 
Sömürgeciliğe, faşist diktatörlüğün 
“açılımı”na karşı devrimci bir hareket 
planı geliştirmekte midir?
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DD’nin belirlediği görevleri özet-
leyelim:

-Türkiye devrimci hareketinin 
eleştirisi ve uyarılması, onlara tehli-
keyi göstermeye, kavratmaya çalış-
mak;

-Kürt ulusal hareketini eleştir-
mek, uyarmak;

-Kürt ulusunu uyarmak;
-Türk egemen sınıflarının ka-

rakterini ve geliştirmekte oldukları 
“Kürt açılımı” siyasetinin tasfiyeci, 
karşı devrimci karakterini sergile-
mek...

Bütün bunlar, Türk egemen sı-
nıflarının tasfiyeci, karşı devrimci 
ödünler, reform siyasetini bozguna 
uğratabilir mi veya tersine döndürüp 
ona yöneltebilir mi?.. Böyle bir yöne-
limin olmadığı ve böyle bir sonucun 
oluşmayacağı herhalde açıktır.

Örneğin, eğer Türk egemen sı-
nıfları, ulusal hareketi diplomasi 
masasında yenmeyi planlıyorsa ki, 
öyle olduğu kuşku götürmez, bu pla-
nı nasıl boşa çıkartacaksınız?.. Eğer, 
diplomasi masasına gitmezsin, savaşı 
tırmandırırsın olur biter diyorsan, 
bunun Kürt ulusal kurtuluş müca-
delesi gerçekliği karşısında çok naif 
ve çok hafif kalacağını belirtmeliyiz... 
Olaylar bugün henüz o noktaya ulaş-
masa bile, kaçınılmaz biçimde diplo-
masi masasına doğru ilerlemektedir. 
Kaldı ki, bir çeşit müzakere süreci 
zaten yürüyor... O halde sorun ancak 
şöyle koyulabilir, nasıl olur da kaza-

nımlar korunur ve hatta daha ileri 
gidilir vb. 

Burjuvazinin tasfiye yönelimini 
deşifre edecek ve bozguna uğratacak, 
keza ulusal demokratik hareketin 
özgüvenini, taleplerinin toplumsal 
meşruiyet ve haklılığını tahkim ede-
cek bir hareket tarzı, bir mücadele 
çizgisini geliştirebilmek gerekir.

Yurtsever hareket, oluşan duru-
mun sunduğu olanaklardan, fırsat-
tan da yararlanarak, değerlendirerek, 
kitle seferberliği ile kitle desteğini 
güçlendirmeye, kitle tabanını geniş-
letmeye, Kürt halkının güç ve se-
ferberliğine dayanarak, taleplerinin 
toplumsal meşruiyetini güçlendire-
rek, kendi iradesini dayatarak dikta-
törlüğü geri adım atmaya zorlayarak 
vb. biçimlerde bunun nasıl yapılabi-
leceğinin bir örneğini sunuyor. Na-
sıl, Türk egemen sınıflarının reform 
siyasetinin tam merkezinde Kürt 
ulusal demokratik hareketi ile müca-
dele ve çok özel olarak da gerillanın 
tasfiyesi duruyor ise, tersi de geçerli, 
ulusal demokratik mücadelenin tam 
merkezinde de Türk sömürgeciliği 
ve egemen sınıfları, özellikle de as-
keri çözümde, inkar ve imha çizgi-
sinde ısrar eden kesimler duruyor... 
Bu tabloda, başlıca kuvvetlerin kendi 
pozisyonlarına uygun biçimde ko-
numlandıkları söylenebilir.

Bu tablodan bakarak, devrimci po-
litikanın dikkat merkezinde de Türk 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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egemen sınıflarıyla mücadelenin dur-
ması gerektiği kolaylıkla söylenebilir. 
Ancak, Devrimci Demokrasi’nin be-
lirlediği görevlerden hareketle özet-
lediğimiz politikasının merkezinde 
Türk egemen sınıflarına karşı müca-
deleyi geliştirme hedef ve amacının 
durmadığı görülüyor!

Yazının bütününde olduğu gibi, 
“Güncel somut gelişmeler karşısın-
da teorik politik siyaset, tutum ya da 
yaklaşımımız ne olmalıdır?” başlıklı 
bölümde de, devrimci siyaset adına 
çok fazla bir şey bulamıyoruz. Dev-
rimci Demokrasi, enerjisini milimet-
rik sınır hesaplarına dayalı cümleler 
formüle etmeye harcıyor. Fakat bu 
cümleler ve bu cümlelerdeki hesap 
ve planlar mücadelenin nasıl gelişti-
rileceği üzerine odaklanmış değil. Şu 
pasaj, Devrimci Demokrasi’nin vaat-
lerine karşın devam eden politikasız-
lığını anlamak bakımından çarpıcı:

“Yaşanan süreçte iki yan vardır: 
Biri esas diğeri bunun karşısında 
oldukça güdük, tali yandır. Birin-
ci, esas yan tasfiyeciliktir. İkinci ve 
tali yan, kırpılmış kısmi demokra-
tik-ulusal demokratik iyileştirme-
ler şeklindeki aldatıcılıktır.” 

Gerçekte, ikinci yan da birinci 
yandan çok farklı bir şey değildir. Bi-
rinci yanın türevidir buradaki formü-
lasyona göre. Fakat daha önemlisi de 
DD mevcut “durumu”, farklı, çatışan 
siyaset ve toplumsal güçler arasında 

içinde devrimci ve karşı devrimci 
imkanlar barındıran bir mücadele 
hali olarak anlayamıyor, kavrayamı-
yor. Mevcut “durumu” yalnızca ege-
men sınıfların esas ve tali yanı olan 
“açılım”dan ibaret görüyor.

Burada tartıştığımız sorun bağ-
lamında Devrimci Demokrasi’nin 
temel zaafı, durumun barındırdığı 
devrimci imkanları görememesidir. 
“Kürt açılımı”, “demokratik açılım” vb. 
olarak ifade edilen, Türk egemen sı-
nıflarının ödünler, reform siyasetinin, 
örneğin Türk işçi ve emekçileri, Türk 
halkı bakımından ne anlama geldiği, 
duyguları ve bilinci üzerinde nasıl et-
kilere yol açtığı hiç düşünülmemek-
te, ele bile alınmamaktadır. Devrimci 
Demokrasi’nin, her halde kendisine, 
neden burada benim görüş alanımın 
içinde Türk işçi ve emekçileri, Türki-
ye proletaryası ve halkı yoktur diye 
sorması gerekir. Keza, “açılım” siyase-
ti, Kürt işçi ve emekçileri, Kürt halkı 
bakımından da benzer biçimde ana-
liz edilmelidir.

Kürt halkının bilinçli, örgütlü ve 
ayakta olduğu, Türk egemen sınıfla-
rına karşı mücadeleyi görkemli bi-
çimde sürdürdüğü koşullar altında, 
gerek Türk egemen sınıflarının tas-
fiyeci planlarını bozmak ve gerekse 
gelişmelerin birleşik devrim yolunda 
ilerletilmesi ve atılımı için Batı’nın 
Türk işçi ve emekçilerinin, Türkiye 
proletaryası ve halkının durumu kri-
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tik ve belirleyici bir konuma sahiptir. 
Bugünkü durum Türkiye işçi sınıfını, 
Türk halkını Türk egemen sınıflarına 
palamarla bağlayan şovenizmi sor-
gulamakta, bu bağı çözücü, Türkiye 
proletaryası ve halkının demokratik 
bilincinin atılımının koşulları oluş-
maktadır...

Devrimci politika bugünkü du-
rumda, Türk işçi ve emekçilerinin, 
Türkiye proletaryası ve halkının ezen 
ulus milliyetçiliği ve şovenizmden 
uzaklaştırmak ve koparmak, demok-
ratik bilincinin sıçraması ve Türk 
egemen sınıflarına karşı mücadeleye 
seferber edilmesinin imkanlarına da-
yanmalı ve odaklanmalıdır... Bu ba-
kımdan, bu savaşa yol açanın imha ve 
inkar siyaseti olduğu ve on binlerce 
emekçinin yakını gencin ölmesinin, 
halklarımızın yarattığı değerlerin 
sömürgeci kirli savaşa yatırılmasının 
suçlusu ve sorumlusunun Türk bur-
juva devleti ve Türk egemen sınıfları 
olduğunu, Türk işçi  ve emekçilerin 
halkımızın “bölücü terör” yalanı ile 
kandırıldığını, Kürt halkının varlı-
ğı ve hakları için mücadele ettiğini, 
PKK’nin terör örgütü değil, Kürt 
ulusal varlığı ve hakları için müca-
dele eden bir siyasal parti olduğunu 
anlatmak vb... Bu doğrultuda Türk 
işçi ve emekçileri arasında geliştirile-
cek demokratik bilinç ve aydınlanma 
oldukça önemlidir, en büyük güçle 
yürütülmelidir.

Ama aynı zamanda, Türk halkını 
mücadeleye seferber edecek somut 
talepler de ileri sürmek gerekir. Bu 
bakımdan on binler ve yüz binlerle 
serhıldanlara akan Kürt halkımızın 
adil, onurlu, demokratik barış tale-
bi ve mücadelesini, böyle bir yazıda 
suskunlukla geçiştirmesi Devrimci 
Demokrasi’yi düşündürücü olmalı-
dır. Keza, Batı’da asker annelerinin 
çocuklarının ölmesini istememesi-
nin, sömürgeci savaşa karşı müca-
delenin bir kaldıracı haline getirilip 
getirilemeyeceği de devrimci politi-
kanın alanına giren çok önemli bir 
sorundur. Devrimci Demokrasi bu 
konuya da hiç girmemektedir.

Devrimci Demokrasi şunları da 
kaydediyor:

“b) Kürt ulusunun her ulusal 
demokratik talebini, politik aji-
tasyon-propaganda ve politik ak-
tivitemizin birer parçası olarak 
kullanmakta tereddüt etmeyiz.”

Burada yazılanlar, Kürt ulusunun 
demokratik barış talebini de destekle-
dikleri anlamına geliyor. Oysa bu yön-
de “ajitasyon-propaganda ve politik 
aktiviteden” söz edilemez. O bir yana, 
diğer ulusal demokratik talepler bakı-
mından da durum pek farklı değildir.

Devrimci düşünce ve devrimci 
eylem bakımından netleşmesini çok 
önemli gördüğümüz için, kısmen 
tekrar pahasına sormak ve yanıt al-
mak istiyoruz:

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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Bilindiği gibi, demokratik, adil, 
onurlu barış talebiyle Kürt halkı on 
binler ve yüz binler halinde serhil-
dana duruyor, meydanlara çıkıyor, 
görkemli bir kitle savaşımı yürütü-
yor. Bu mücadelenin Kürt halkının 
en geniş kesimlerinin sömürgeciliğe 
karşı birleştirdiği de bir gerçek. Dev-
rimci Demokrasi’nin, Kürt halkının 
bu kitlesel barış talebi karşısında te-
orik ve politik/pratik tavrı, yani po-
litikası nedir? Bugüne kadar nedir; 
bundan sonra ne olacaktır?

DD’nin 160. sayısında, Sınıf Tav-
rı köşesinde bu konuyla ilgili şu satır-
ları okuyoruz:

“Onurlu barışın ve karşılıklı çıkar-
ları hakkaniyetle eşit temsil etme-
ye dayalı, dengeli ve kabul edilir 
bir uzlaşma zemini hiçbir bakım-
dan bulunmayan mevcut şartlar-
da burjuvazinin değirmenine su 
taşıyan sağ tasfiyeci burjuva libe-
ral safsatadan ibaret olan uzlaşma 
ve barış siyasetini benimseyemez, 
kendi kendine söz hakkı vererek 
boşluğa konuşan ‘çözüm’ önerileri 
komedisine soyunamayız.”

Buradan olarak DD’nin barış po-
litikası “Onurlu barışın ve karşılıklı 
çıkarları hakkaniyetle eşit temsil et-
meye dayalı dengeli ve kabul edilir 
bir uzlaşma zemini” elde etmek için 
mücadeleyi mi kapsamaktadır? Eğer 
böyle ise bunun anlaşılır biçimde 
açık seçik detaylandırılması gerek-
mez mi?

Seyredicilik ve kaydedicilik, “de-
ğerlendirme”, “tahlil ve tespit”çilik, 
günümüzde devrimci hareketin te-
mel zaafı olan apolitizmin en sık 
rastlanan tezahürüdür. Bu tasfiyeci 
gerçekliğin başlı başına ele alınma-
sı gerekli ve yararlı olmakla birlikte, 
yine de burada bu apolitizm mela-
netiyle biraz uğraşmaktan kaçına-
mayız. Bu hastalık, biraz da devrim-
cilik anlayış ve zihniyetinin geldiği 
bir yer, bir durumdur. Politika, teori 
ve programın, stratejik formüllerin, 
güncel, canlı, somut, gerçek istem ve 
taleplerin, bunlar için mücadelelerin 
yerine ikamesi sayıldığı veya böyle 
anlaşıldığı için keza, somut sorunlar 
ve talepler uğruna mücadele önemsiz 
göründüğü, ihmal edilebilir kabul 
edildiği için devrimci hareket git gide 
politika dışılık durumuna gelmiştir. 
Oysa, “politika” dediğimiz gerçeklik, 
ajitasyon-propaganda dahil kuvvet 
seferberliği ile uygun yol ve yöntem-
lerle, araçlarla, gerçek somut sorunla-
rın, taleplerin, durumların, olayların, 
ilkeler, program ve strateji yönünde 
gelişmeye zorlanması, itilmeye çalı-
şılmasıyla toplumsal politik bir kuv-
vetin bir hareketin açığa çıkartılması 
demektir. “Politik müdahale” dediği-
miz de bir hareketi, bir akışı etkileyip 
iradi biçimde kendi programınız, il-
keleriniz ve stratejiniz doğrultusunda 
yönlendirmeye çalışmak demektir.
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Bir politik hareket planı, ancak 
kitleleri uyandırıp harekete geçire-
biliyorsa, bilinç ve örgütlenmesini 
değiştirip geliştiriyorsa, “devrimci 
politika” sayılabilir, devrimci poli-
tika olarak tanımlanmayı hak eder. 
Devrimciler, sosyalistler şu veya bu 
nedenle/gerekçeyle eğer, somut eko-
nomik, sosyal, politik vb. talepler 
uğruna mücadeleye ilgisiz kalırlar 
ise hareketsizliğe sürüklenmeleri, ge-
lişmelerin dışında kalmaları, seyirci-
kaydedici-yorumcu pozisyonuna yu-
varlanmaları kaçınılmazdır. Somut, 
kısmi, parça vb. demokratik talepler 
uğruna mücadele etmek için devrim-
ci olmak gerekmiyor. Zorunlu din 
dersinin kaldırılması, parti-sendi-
ka-dernek vb. örgütlenme özgürlü-
ğü, ya da demokratik barış talebiyle 
mücadele etmek için devrimci olmak 
da, sosyalist olmak da gerekmiyor. 
Demokratlar, liberaller, insan hakları 
savunucuları da pek ala demokratik 
talepler uğruna mücadele ediyorlar. 
Günlük mücadelelerde devrimci ve 
sosyalistleri diğerlerinden ayıran, 
devrimcilerin ve sosyalistlerin, gün-
lük mücadelelere devrimciler ve sos-
yalistler olarak katılmaları, yani bü-
tün güncel talepleri, çelişki ve çatış-
maları, sorunları devrim programıyla 
ilişkilendirmeleri, olayları, gelişme-
leri devrimci stratejileri yönünde it-
menin bir kaldıracı haline getirmeye 
çalışmalarıdır. Örneğin, eğer bu yak-

laşım ile ele alınırsa Batı’da demokra-
tik barış talebi pek ala sömürgeci sa-
vaşa karşı mücadelenin, Türk halkını 
milliyetçilik ve şovenizmden kopar-
manın, “bölücü terör” zehirlenme-
sinden kurtarmanın, devamında da 
savaşın sorumlularından hesap sor-
maya yöneltmenin kaldıracı olabilir. 
Devrimcilik de sosyalistlik de, en has 
devrimci enternasyonalizm de, bu-
gün Türk işçi ve emekçilerinin, Türk 
halkının milliyetçilik ve şovenizm-
den kurtulmasının yol ve yöntemle-
rini aramayı, bunu kendine dert edip, 
yanıp tutuşmayı, bu yolda çok somut 
ve çok pratik biçimde politikalar ge-
liştirerek çalışmayı gerektiriyor.

Devrimci hareketin, Kürt halkının 
ulusal demokratik hakları için Türk 
halkını, proletarya ve ezilenlerini et-
kin bir aydınlatma çalışmasından, 
somut politikalar geliştirmesinden, 
bu bağlamda süreçlere ve gelişmelere 
müdahale etmesinden, diğer bir anla-
tımla dikkate değer bir politik müca-
delesinden söz edilemez. Bu durum, 
en genelde devrimin nasıl olsa bütün 
bu sorunları topyekun halledeceği için 
ihmal edilebilir ve ertelenebilir görme 
zihniyetinin yansıması gerçekliğinden 
ayrı olarak, ilgili her yapının bu ger-
çekliğin farkında olması daha da va-
him bir durumdur. Çünkü o zaman 
en iyimser yorumla bu durumdan 
kurtulmak istiyorlar, ama kurtulamı-
yorlar, kendilerini dönüştürmeyi, dev-

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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rimcileştirmeyi başaramıyorlar de-
mektir. Yukarıda gösterdiğimiz gibi bu 
bakımdan Devrimci Demokrasi’nin 
durumu tipiktir. 160. sayıda yer alan 
şu satırlar da bu belirlememizin doğ-
ruluğunu onaylamaktadır:

“Maoist komünistlerin ve belli 
devrimci hareketlerin söz konusu 
emperyalist tasfiye planına karşı 
esasta olumlu bir irade ve değer-
lendirmeye sahip olduğu, tahlil 
ve tespitlerinin devrimci teoriye 
uygun olduğu söylenebilir, söy-
lenmelidir.” (s. 8)

Bir parantez açalım, peki devrimci 
teoriye pek uygun olduğu vurgulanan 
“değerlendirme”, “tahlil ve tespitler” 
–kısaca “bu durum”– hangi devrimci 
harekete, nasıl bir devrimci eylem ve 
pratik hareket tarzına yol açtı?.. Dev-
rimci Demokrasi, devamla bu soruya 
da yanıt vermeye çalışıyor. Kaldığımız 
yerden okumaya devam edelim:

“Bu bakımdan tamamen olum-
lu zeminde bulunan bu devrimci 
cephenin tüm görev ve sorumluğu, 
bu tutum ve zeminle mi sınırlıdır, 
bu yeterli midir? Açıktır ki, hayır. 
Peki eksik olan nedir bu cephede? 
Tek cümleyle ifade edersek, bun-
ların kendi görevlerini gerçekleş-
tirmenin yöntemlerini geliştirerek 
gerekli pratik mücadeleyi yeterin-
ce uygulayamamaları ve tasfiyeci-
liğe karşı mücadelenin pratik mü-
cadele cephesini örememeleridir. 
Ortak platformlar kurmayarak, 

ortak pratik tepki geliştirememiş 
olmalarıdır zayıf yanları. O halde 
geliştirilmesi gereken budur. Tas-
fiyeci saldırının boşa çıkartılması 
için yürütülmesi gereken görevler 
tespit edilmeli, etkin mücadele 
pratiği ortaya konmalıdır.”

“Olumlu bir irade ve değerlendir-
meye sahip” olacaksınız ve de “tah-
lil ve tespitleriniz devrimci teoriye 
uygun” olacak, ama ortaya devrimci 
pratik adına kayda değer bir sonuç 
çıkmayacak! Sizce de burada bir tu-
haflık, bir terslik yok mu? Devrimci 
pratikte karşılığını bulmayan, eyleme 
işlemeyen bir “irade” nasıl bir irade-
dir? Yol açtığı, ışık tuttuğu devrimci 
eylem tarafından teyit edilmemiş, 
“değerlendirme”, “tahlil ve tespitler”in, 
teorinin, “devrimci teori” olduğunun 
ölçüsü nedir? Bu, nasıl oluyor da 
“devrimci teori” olarak tanımlanmayı 
hak etmektedir? Bunun sağlanması 
nasıl yapılmaktadır?

DD’nin normal olarak bu –
DD’nin görüş açısından– kabul 
edilemez durumun söz-eylem, teo-
ri-pratik kopukluğunun, kapsamlı ve 
derinliğine bir devrimci analizine ve 
keza devrimci eleştirisine girişmesi 
gerekirdi. Bu neden yapılmıyor? Yok-
sa artık alışıldık, olağan-normal bir 
durum olarak mı kabul ediliyor bu?! 

Açıkçası biz burada, DD gibi bir 
söz-eylem; teori-pratik tutarsızlığın-
dan söz edemiyoruz. Bu yazıda gös-
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termekte olduğumuz gibi DD’nin “de-
ğerlendirmeleri”, “tahlil ve tespitleri” 
dolaysız biçimde sömürgeciliğin tasfi-
yeci planını boşa çıkartacak, yenilgiye 
uğratacak bir devrimci hareket pla-
nını kapsamıyor. Söz, teori, tahlil ne 
öneriyor? Türkiye devrimci hareketini 
ve Kürt ulusal hareketini eleştirmek, 
uyarmak. Keza Kürt ulusunu ve hal-
kını uyarmak, Türk egemen sınıfları-
nın karakterini ve tasfiyeci “Kürt açı-
lımı” siyasetini teşhir etmek... Aşağı 
yukarı bunlar değil mi? Beğeniriz, 
beğenmeyiz, yeterli buluruz, yetersiz 
buluruz, DD gazete olarak bunları 
yapıyor, yapmaya çalışıyor... Peki bun-
lar dışında DD’nin sözü, tahlili, teori-
si hangi önemli somut görevleri, hangi 
somut pratiği, pratik devrimci hareket 
planını önerdi de pratiği bunu gerçek-
leştiremedi? Hayır böyle bir durum, 
öngörülmüş ama yerine getirileme-
miş az çok önemli devrimci görevler, 
devrimci bir hareket planı söz konusu 
değildir. Hatta, yukarıda yaptığımız 
alıntıda görüldüğü gibi DD, “tasfiyeci 
saldırının boşa çıkartılması için yürü-
tülmesi gereken görevler tespit edil-
meli” diyor!

DD’nin iddiasının aksine orta yer-
de bir “teori-pratik” bütünlüğü vardır. 
Teori, politikasızlığı, apolitizmi teo-
rize edince, haliyle “pratik mücadele 
cephesini örememeyle” tutarlı olmak-
tadır!.. DD’nin doğru sorusu hangi 
“pratik mücadele cephesi”ni öngördük 

de “öremedik” olmalıdır. Bırakın bir 
mücadele cephesi oluşturmayı, siz, 
maoist komünistlerin ve tavırlarını 
çok olumlu bulduğunuz o belli dev-
rimci hareketlerden herhangi birisinin 
kendi başına hasbel kader, karınca ka-
rarınca, “pratik tepki geliştirme” tutum 
ve yönelimi var mıydı, bu yolda kayda 
değer herhangi bir girişimi oldu mu? 
Yoktu, olmadı, olamazdı da! Çünkü 
teori ve tahlilleri bunu öngörmüyor-
du, çünkü böyle bir iradeleri yoktu!

Kuşkusuz DD’nin, maoist ko-
münistlerin ve belli devrimci hare-
ketlerin, “gerekli pratik mücadeleyi 
yeterince (gerçekten ‘yeterince’ mi?) 
uygulayamamaları”nın altını çizme-
si, bu gerçeği dile getirmesi olumlu 
bir şey gibi gözükmektedir. Aynı şey 
bir önceki (159.) sayıda da bir şekil-
de ifade edilmiştir... Peki böyle ne 
olacak? Acaba özeleştiri yönteminin 
devrimci içeriğinin boşaltılması gi-
bi bir durumla mı karşı karşıyayız? 
Özeleştiri, devrimci değişimin-dö-
nüşümün, zaafları, eksik ve hataları 
aşmanın değil de bir şekilde mazur 
göstermenin, bir şekilde yenir yutu-
lur, kabul edilebilir hale getirmenin, 
tolere etmenin mi aracı olmaktadır?

Politik eleştiri, bir politikanın kar-
şısına politik bir karşılık koyarsa, yani 
bir politikayı karşısına farklı, alter-
natif bir politikayı koyarak sorgular-
sa, iki politik gerçekliği karşı karşıya 
getirir, her birinin kalkış noktalarını, 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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gerekçelerini, hareket tarzını ve yönel-
diği hedefleri analiz edebilirse anlamlı 
olur... Bunun gibi, zaafın, eksiğin, yet-
mezliğin, hatanın vb. farkında olmak 
ve keza politikasızlığını bir şekilde 
kabul ve ilan etmek kuşkusuz güzel-
dir, ama asıl olan bütün bahse konu 

durumlara hücum etmek ve pratik 
olarak değiştirmektir. İşte, devrimci 
olan da budur. Pratiksizliğe yönelik 
özeleştirel beyanların, eyleme işleme-
si, pratik devrimci karşılığını bulması 
bize verilecek en güzel yanıt olur.
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Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde 

DERSİM 

Kitap tanıtımı

Ziya Ulusoy

Cafer Demir’in, Umut Yayımcılık 
tarafından 2009’da yayınlanan DER-
SİM kitabı, politik tarihe ilişkin. Ya-
zar katliamlar ve isyanlar coğrafyası 
Dersim’in, esasen 1852-1938 döne-
mini incelemiş. Geçmişe kısa gönder-
melerle yetinmesi isabetli olmuş. Bu 
yazıda, Demir’in kitabı vesilesiyle, son 
dönemde politik tartışmalarda iz bı-
rakan Dersim tarihine göz atacağız.

Belgeler ve yazılı anıları 
alan araştırmasıyla 
tamamlamak
Yazar, Dersim tarihinin bu kesiti-

ni ele alırken, belgelerden, resmi-sivil 
tarih kitaplarından, Jandarma Umum 
Komutanlığı raporlarından, TBMM 
tutanaklarından ve anı kitaplarından 
yararlanmaya özen göstermiş.

1926 Kocan aşiretine yönelik im-
ha harekatından itibaren sözlü anı-

lardan topladığı bilgilerle yazılı kay-
naklardakileri denetlemiş.

Kitapta, Dersim aşiretlerinin 
yaklaşık 400 yıl süren özerk yöne-
timinin, 19. yüzyılın ortalarından 
itibaren merkezileşmeyi güçlendir-
meye çalışan Osmanlı İmparatorlu-
ğu tarafından kaldırılmaya çalışıldığı 
belirtiliyor.

Osmanlı, başlangıçta, sert askeri 
saldırılarla resmi görev vermeyi ar-
dışık uygulayarak özerkliği sona er-
dirmeyi deniyor. Osmanlı’nın askeri 
saldırılarına karşı, Dersim’in doğu 
bölgesinin beyi Çarekan aşireti re-
isi de, diğer mıntıkaların aşiretle-
ri de direnirler. Osmanlı 1863’ten 
itibaren doğu Dersim’in beyinin 
ailesinden birine Dersim Umum 
Müdürlüğü, bazı aşiret reislerine 
kaymakamlıklar vererek yönetmeyi 
deniyor. 
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Fakat aşiretlerin çoğunun reisleri 
ve halk Osmanlı’yı ve onunla uzla-
şanları yönetici olarak kabul etmeyip 
1875’te ayaklanma gerçekleştiriyor-
lar, özerkliği sürdürüyorlar.

1892’de (bazı Jandarma rapor-
larında halkın sözlü anlatımlarına 
gönderme yapılarak bu tarihin 1901 
olduğu da belirtiliyor.) Dersim’e ye-
ni bir askeri saldırı yapılıyor. Kocan 
aşireti ve destekleyenler direniyorlar. 
Osmanlı’nın artık salt sopa politika-
sına geçtiği dönemdir. Sonraki yıllar-
da da bazı direnişler gerçekleşiyor.

Osmanlı’nın, hazırlanan raporlar 
doğrultusunda 1907’de Dersim’e yi-
ne askeri bir saldırı başlatıyor. Hozat 
aşiretlerinin köylerini yakıp yıkan 
saldırı daha çok aşiretin direnişte 
birleşmesini kışkırtıyor.

Osmanlı generalleri önceki yılın 
başarısızlığı üzerine 1908’de daha 
büyük çaplı askeri saldırı hazırlı-
yorlar. Aşiretler ekonomik ve askeri 
ablukanın kaldırılması ve tutuklula-
rın serbest bırakılmasını içeren nota 
veriyorlar. Neşet Paşa komutasında 
Elazığ ve Erzincan’daki birliklerden 
26 tabur ve Cibranlı aşireti süvari 
alayıyla yapılan 1908 saldırısının bü-
yük gücü, Dersim aşiretlerinin dire-
nişini geriletiyor.

Saldırı devam ederken Meşrutiyet 
ilanının çıkardığı affa rağmen, Neşet 
Paşa ve komutanlar, affı kısmen ka-
bul edip az sayıdaki aşiretin direnişi 

sürdürmesini bahane ederek askeri 
saldırıya devam ediyorlar.

Aşiretlerin yenilgisine rağmen 4. 
ordu müşiri İbrahim Paşa, Kuzey 
Dersim aşiretlerine karşı 1909’da 
yeniden askeri harekat düzenliyor. 
35 aşiretin liderleri uzlaşarak diren-
mekten vazgeçiyorlar. Bu nedenle 
saldırı Haydaran ve Demenanlılara 
yapılıyor.

1911’de Kuzeydeki 5 aşirete karşı 
saldırı yapılıyor köyleri yakılıp yıkı-
lıyor.

1914’e kadar sessizlik hüküm sü-
rüyor. 1914’te direnişe geçen Kırxan 
aşireti yalnız kalıp yenilgiye uğruyor.

Emperyalist paylaşım 
savaşı: Yarı-destek
Emperyalist paylaşım savaşın-

da doğu Dersim aşiretleri, Çarlık 
Rusyası’na karşı, ittihatçı-Osmanlı 
generallerinin yanında başından iti-
baren savaşa katılıyorlar.

Fakat batı Dersim aşiretleri ve 
Kureyşan aşireti generallere güven-
mezler.

1916’da batı Dersim aşiretleri 
Ovacık kaymakamını ve memurları 
kovarlar.

Kureyşan aşireti Nazmiye’yi ele 
geçiriyor. Destek aldığı diğer aşiretle-
rin güçleriyle birlikte Elazığ’a doğru 
harekete geçiyor. Mazgirt, Çarsancak 
(peri) ve Pertek’e saldırıyor. Galatalı 
Miralay Şevket Paşa komutasındaki 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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7 taburdan oluşan askeri saldırı gü-
cünü geri püskürtüyor.

2.Ordu komutanı Ahmet İzzet 
Paşa, karargahını kurduğu Bingöl’e 
aşiret liderlerini görüşmeye çağırır. 
Gelen az sayıdaki aşiret reislerine 
“vergi ve diğer yükümlülüklerden 
muaf tutulacakları, isteklerinin sa-
vaş sonrası kabul edileceğini” beyan 
eder.

Aynı yıl Talat ve Enver paşalar 
batı Dersim aşiret liderleriyle onları 
savaşa katmak amacıyla görüşmeye 
gelirler. Hozat tarafından birkaç aşi-
ret lideri toplantıya katılır ve ittihatçı 
liderlerin savaşa katılma önerisini ka-
bul ederler. Ardından bütün aşiretle-
rin savaşa katılmaları için Talat Paşa 
-toplantıya katılan aşiret reislerinin 
önerisine uygun olarak- Hacıbek-
taş Postnişini Cemalettin Efendi’yi 
görüşmelere gönderir. Cemalettin 
Efendi görevini başaramadan Rus or-
dusu 11 Temmuz 1916’da Erzincan’ı 
ele geçirir, ardından Dersim’i kuşatır. 
Kuşatma ve batı Dersim aşiretleri-
nin Ermeni Murat Paşa’yla anlaşma 
sağlayamamaları sonucu bu aşiret-
ler de Osmanlı-İttihatçı generalle-
rin yanında savaşa katılırlar. Sov-
yet Devrimi’nin Rus ordusunu geri 
çekme kararının yol açtığı elverişli 
durumda, milisleriyle Erzincan’ın 
“kurtuluşunu sağlarlar”. Cibranlı Mi-
ralay Halit bey komutasındaki Kürt 
süvari alayı 1919’da Ovacık’a yerle-

şerek ittihatçı-Osmanlı yönetimini 
yeniden kurar.

Kemalistler de İttihatçıların sopa 
politikasını sürdürürler. Kurtuluş 
Savaşı döneminde batı Dersim aşi-
retlerinin de desteklediği 1921 Koç-
giri İsyanı gerçekleşir. Bunun dışında 
Dersim’de sessizlik hüküm sürer. 
Ama diğer Kürt illerinde, isyanlar 
vardır; 1919’da Mityat’ta Ali Bate, 
1920’de Urfa’da Milli Aşireti isyanı 
gerçekleşir. 

Raporlar, hazırlık, 
planlar: CHP’nin 
Dersim politikası
Kemalistlerin sonraki askeri ha-

rekatlarının kavranabilmesi için, ya-
zar, anlatım akışı içinde onların ha-
zırladıkları raporlardan ve aldıkları 
kararlardan alıntılar veriyor. Bunları 
büyük bölümüyle kitabının içinde ve 
ekler bölümünde yayınlıyor. Buradan 
CHP iktidarının Dersim politikası 
açık-seçik ortaya çıkıyor.

Kemalistler, Kurtuluş Savaşı’nda 
Kürt feodalleri ve aydınlarıyla ittifak 
kurmalarına, Kürt ulusuna özerklik 
vaat etmelerine, 1921 Anayasası’na 
vilayet özerkliğini koymalarına rağ-
men, cumhuriyetin ilanı sonrası 
1924 Anayasası’yla bunları tamamen 
terk ediyorlar. 1921 Koçgiri İsyanı’na 
karşı tavrı ve zorla asimilasyonu iz-
leyecekleri politikasının temel iki bo-
yutu haline getiriyorlar.
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CHP diktatörlüğü, politikasını 
1925 Şark Islahat Planı’nda (bundan 
sonra Plan olarak anılacak) formüle 
edip resmen ortaya koyuyor. Şeyh 
Sait İsyanı’nı ağır katliamla yener 
yenmez, M. Kemal ve Mareşal Fevzi 
Çakmak’ın hazır bulunduğu bir Ba-
kanlar Kurulu toplantısında, Şark 
Islahat Planı hazırlayacak bir komis-
yonun kurulması, 18 Eylül 1925’te 
gizli kararname ile kararlaştırılıyor.

Komisyonda İçişleri Bakanı M. 
Cemil (Uybadın), ırkçılığıyla ünlü 
Adalet Bakanı M. Esat (Bozkurt) 
gibi isimler de yer alıyor. Komis-
yon hazırladığı gizli Plan’ı 24 Eylül 
1925’te İnönü Hükümeti’ne sunu-
yor, kabul ediliyor.

Plan’ın ana fikri; a) Kürtleri 
Umum Müfettişlik(ler) biçiminde 
olağanüstü yetkili sömürge valileri 
ve komutanlarla yönetmek, b) Türk 
nüfus yerleştirme, sürgün ve zorla 
asimilasyon yöntemleriyle Kürtleri 
Türkleştirmektir. 

Şeyh Sait İsyanı, Kürtlere ilişkin 
vaatlerini terk eden CHP iktidarı-
na karşı ulusal temelde bir tepkiydi. 
CHP iktidarı, isyan bölgesinde 15-
20 bin insanı katleden tavrını, Şark 
Islahat Planı’yla sistematik bir politi-
kaya dönüştürüyor. 

Plan, içinde Dersim’in de yer aldı-
ğı bölgenin bütününü 

“5. Umum Müfettişliği”(1) alanı 
ilan ediyor. (2. madde)

“Program(ın) hitam-ı tatbikine 
kadar” sıkıyönetimin sürdürülme-
sine hükmediyor. (1. madde)
“Mıntıkadaki tali memuriyetlere 
dahi, Kürt memur tayin olunma-
malıdır.” (10. madde)
“Silahlar toplanacak, (...) sahip-
leri, Divan-ı Harbi Örfilere tevdi 
olunacaktır.” (12. madde)
“Jandarma karakolları ve askeriye 
ve hudut karakolları (...) süratle 
inşa edilecek.” (17. madde)
“Şark şimendiferleri(nin) az za-
manda” Diyarbakır, Erzincan, 
Van’a “varmasını temine çalışmak.” 
(19. madde). 

Demiryollarının buralara uzatıl-
ması, askeri amaçla planlanıyor.

Plan’ın asimilasyon, koloni yerleş-
tirme ve sürgün maddeleri:

“Aslen Türk olan fakat Kürtlüğe 
temessül etmek üzere olan mevki-
de Türk Ocakları ve mektep açıl-
ması (...)
“Hasseten Dersim... leyli iptidai-
ler (yatılı okullar) açılmak suretiy-
le Kürtlüğe karışmaktan bir an ev-
vel kurtarılmalıdır” (14. madde)
“Dersimlilerin, Dersim’den çık-
mak isteyen kısımları Sivas gar-
binde gösterilecek mıntıkaya nak-
ledilebilirler.” (15. madde)
“Aslen Türk olup Kürtlüğe mağ-
lup olmaya başlayan” Malatya’dan 
Muş ve Van’a, Dersim ilçelerinden 
Diyarbekir’e kadar halkın yalnızca 
resmi dairelerde değil “çarşı pazar-
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larda Kürtçe konuşmaları” yasak-
lanacak, “hükümete ve belediyeye 
muhaliflik” suçu sayılıp cezalandı-
rılacak. (13. madde)
“Fırat’ın garbındaki (...) Kürtlerin, 
Kürtçe konuşmaları behemehal 
menedilmeli” (16. madde)
“Van ... ile Midyat arasındaki hat-
tın garbında Ermenilerden met-
ruk araziye Türk muhacirler yer-
leştirilecektir.” (5. madde)

Plan’ın ardından İçişleri Bakan-
lığı’nın görevlendirdiği Mülkiye Mü-
fettişi Hamdi Bey’in 02.02.1926 ta-
rihli Dersim’e ilişkin raporu da Plan 
hükümleriyle aynı doğrultudadır. O-
kuru tekrarla sıkmamak için özgün 
yanlarını vermekle yetindim.

Hamdi Bey, gezisinde ve görüş-
melerinde Seyit Rıza’nın yakın bir 
zamanda harekete başlayacağına dair 
kanıtlar tespit edemediğini belirtme-
sine rağmen “Dersim, Cumhuriyet 
hükümeti için bir çıbandır. Bu çıkan 
üzerinde kesin bir ameliyat yapma” 
tesbit ve önerisinde bulunuyor.

Okul ve fabrika açarak, halkın 
refahını yükselterek “kısaca medeni-
leştirmek suretiyle ıslaha çalışmak, 
imkansız bir hayalden başka bir şey 
değildir” diyor. “Dersim meselesinin 
bir an önce hal” edilmesini kuvvetli 
bir askeri saldırıyla öneriyor: 

“Düzenli askeri kuvvetle... kuşat-
ma ve tarama harekatı yapmak, 
görecekleri baskı üzerine dağlara 
çekilecek silahlı halkı da, kara ve 

hava kuvvetleriyle yok etmek... dik-
kat edilecek en önemli husustur.” 
(abç)

(...) Tedibatı (uslandırma) genele 
uygulamak gerekir.”

CHP iktidarının açık resmi rapo-
ru bile katliam öneriyor.

Hamdi Bey’in asimilasyon yönte-
mi de ilginçtir:

“25 sene devam etmek şartıy-
la idealist memur göndermek ... 
misyonerlik yaptırarak Kürtleri 
Türkleştirmek.”

“Bu müddet içinde okul açma-
mak, ancak 25 sene içinde ahaliye 
Türklük his ve terbiyesini verdik-
ten sonra, okul yaptırmak ve halkı 
okutmak.”

Aynı yıl İçişleri Bakanlığı, Diyar-
bakır Valisi Ali Cemal’i (Bardakçı) 
Dersim’e gönderiyor. O, farklı bir 
rapor hazırlıyor. Aşiretleri böl-yönet 
ve parçala politikasına uygun askeri 
harekat öneriyor. Nuri Dersim’i da-
hil aşiret liderlerinin çoğunluğuyla 
görüşüyor. Yurtsever aydın Alişer 
daveti kabul etmiyor. Ali Cemal, aşi-
ret liderleri ve halkının çoğunluğu-
nun kazanılacağını, Seyit Rıza’yı bile 
Elazığ’da yerleşmeye ikna ettiğini ra-
por ediyor.

“Üç beş şahıs müstesna, ağalar ve 
reisler de dahil tekmil Dersimliler 
müthiş bir fakrü zaruret içinde 
çarpınmaktadır” 

vurgusunu,
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“gasp-u garatların (gasp ve bas-
kınların, bn.) sebebi, yaşam hissi 
ve endişesidir” 

tesbitini yapıyor.
Tenkilin(2) yalnızca Kocan aşireti-

ne yapılmasını öneriyor. Nitekim ay-
nı yılın (1926) sonbaharında CHP 
Hükümeti, albay Mustafa Muğlalı 
komutasında kara birlikleri ve bom-
bardıman uçaklarıyla –diğer aşiretle-
rinden tecrit ederek– Kocan aşireti-
ne saldırıyor. 

CHP diktatörlüğü, Ali Cemal’in 
diğer önerilerine aldırmıyor. 1928’de 
Genel Müfettiş İbrahim Tali’yi (Ön-
gören) Dersim’e gönderiyor. İ. Tali 
ilk raporunda “tenkil”e şimdilik gerek 
yok diyor. Fakat 1930’da Müfettişlik 
adına ikinci bir rapor hazırlıyor. Kuv-
vetli askeri tenkil harekatı öneriyor:

“Kuvvetli olması şartıyla hareka-
tın hiç olmazsa Haydaranlı, Yuka-
rı Abbas Uşağı, Keçel, Demenan 
aşiretinin Çibokez grubuna teş-
mili (kapsaması) lazımdır.” 

Bütün Dersim’i askeri kuşatma 
altına almayı ve bu yolla aç bıraka-
rak “iltica” etmek zorunda kalanları 
Batı’ya dağıtmayı, “bu harekatın mut-
laka yeterli kuvvetle yapılması”sını 
öneriyor.

Askeri harekata değin orada 
önerdiği tedbirler bile İ. Tali’nin ten-
kil zihniyetini yansıtıyor:

“Elazığ’da bir bomba teyyare fi-
losu buludurularak ... hükümetin 

emirlerine muhalefet edenlerin 
aşiret ve köylerini kesin bir suretle 
bombalamak.”(abç)
“Tehdit edici çeşitli yerlerde kuv-
vetli birlikler bulundurmak. Bu 
müfrezeler Dersim hakkında 
mutassever (tasarlanan) umumi 
harekatın çekirdeklerini teşkil 
ederler.”(abç)

Genelkurmay Başkanlığı da o 
yıllarda kendisine sunulan raporla-
rın özet bir değerlendirmesini yapar. 
Genelkurmay Başkanı, Mareşal Fev-
zi Çakmak’tır, M. Kemal’den sonraki 
sırada rejimin kararlarında belirleyi-
ci etkiye sahiptir. Şark Islahat Planı, 
Hamdi Bey ve İ. Tali raporlarıyla 
aynı düşünceleri paylaşıyor. Sömür-
geci zihniyetini yansıtan alıntılarla 
yetiniyoruz:

“Reisler alındıktan sonra, halkın 
ve en azgın olanların Dersim’den 
çok uzak olan ovalara sevki ve öz 
Türk köyleri içinde dağıtılması.”
“Yerli memurların kamilen çıka-
rılması.”
“Yüksek idare memurlarına adeta 
koloni idaresindeki yetkilerin veril-
mesi.”
“Silahlı kuvvetin müdahalesi 
Dersimli’ye daha çok tesis yapar 
ve ıslahatın esasını teşkil eder.”
“Dersim koloni gibi dikkate alın-
malı. (...) Aşamalı öz Türk huku-
kuna tabi kılınmalı.”

1930’daki bir askeri harekatın ko-
mutanlığını yapan 2. Ordu Komu-
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tanı Ömer Halis (Bıyıktay) da yanı 
yıl rapor hazırlıyor. Toplu sürgünü 
ve riskini tartışıyor sonuçta “yarının 
harbinde en kıymetli” asker ve ayrıca 
dayanıklı işçi olarak değerlendirmeyi 
daha yararlı görüyor.

1931’de CHP Hükümeti İçiş-
leri Bakanı Şükrü Kaya’yı Dersim’e 
gönderiyor. Seyit Rıza ve Hayda-
ran Mirleri dışında, Seyit Rıza’nın 
oğlu dahil aşiret reislerinin hemen 
tümüyle görüşüyor. “Hepsinin tavrı 
mutidir [boyun eğici-bn], ilticakar-
dır.” sonucunu çıkarmasına rağmen 
büyük çaplı askeri harekat ve 347 
aile ve akrabalarının Batı’ya sürgün 
edilmelerini öneriyor. Seyit Rıza’yı 
“tedbirler alınmazsa istikbalin Der-
sim için hazırlanmış şefi” olarak de-
ğerlendiriyor. 

Tenha geçit ve boğazlardaki mez-
raların yakılmasını, Kuzey Dersim 
aşiretlerinin toptan Batı’ya sürgünü-
nü öngörüyor.

İlginç ve iktisadi acımasızlığını 
yansıtan önerisi, geçmiş vergi borcu 
bakiyesini, kayda geçmemiş hayvan 
başına yeni vergilerin askeri harekat-
la birlikte –%20’lik  olarak belirttiği 
marabalar dışında kalan– köylüler ve 
ağalardan alınması önerisi oluyor.

İ. İnönü (Başbakan) 1935’te bütün 
Doğu illerini kapsayan gezi yapıyor 
ve 21Ağustos 1935 tarihli Şark Se-
yahati Raporu’nu (ŞSR) hazırlıyor. 
Rapor’da Dersim’e ilişkin sömürgeci 

zor ve asimilasyoncu içerikte görüş-
önerilere yer veriyor.

“Erzincan beyleri arazilerinde iş-
lemek için Dersimlileri (maraba) 
adıyla kullanmaktadırlar.
Bu köyler ve marabalar Dersim 
çapulcu kollarının içeri yayılması 
için menzil ve yatak rolü yapmak-
tadırlar. Az zamanda Erzincan’ın 
Kürt merkezi olması ile asıl kor-
kunç Kürdistan’ın meydana gelme-
sinden ciddi olarak kaygılanmak 
gerekir.” (abç) 

Dersimli yoksulların yakın bir 
ovadaki Türk toprak beylerine ma-
raba olmalarını bile tehlikeli gören 
ırkçı-sömürgeci zihniyet kendi sözle-
rinden anlaşılıyor.

İnönü’nün Şark Seyahat Rapo-
ru’nun gizli ve Dersim’e ilişkin bölüm-
lerinden kısa alıntılarla yetiniyoruz.

“Dersim vilayetinin yeniden teşki-
li ile askeri idare kurulması.”
“Muvazzaf bir kolordu komutanı 
vali ve üniformalı muvazzaf za-
bitler kaza kaymakamı olacaktır. 
Kaza memurlarından hiçbiri yerli 
olmayacak.”
“İdama kadar infaz ilbaylıkta bi-
tecektir.”
“İlbaylığın emrinde 7 jandarma 
taburu bulunacaktır. Sabit jan-
darma ayrıdır. Karakolları yaptı-
racaktır. 1937 ilkbaharına kadar 
hazır olursa mürettep ve seferber 
2. F. kuvvet ilbaylığın emrine 1937 
ilkbaharında verilecektir.”
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Bu planı bakanlar, GKB, askeri 
vali ve 2 gneel müfettiş, meclis baş-
kanı dışında kimse bilmeyecektir. 

Gerçekten de, 1937-38 Dersim 
askeri harekatı, başlama tarihi dahil, 
Başbakan İnönü’nün 2 yıl önceki pla-
nına uygun olarak eksiği değil fazla-
sıyla yapılıyor.

Ekonomi Bakanı Celal Bayar’ın 
10.12.1935 tarihli Doğu illerinde 
ekonominin geliştirilmesine ilişkin 
raporu Dersim’e ilişkin özel bir şey 
söylemiyor. Genel olarak isyan son-
rası dönemlerde farklı davranılma-
masının yararına değiniyor. Fakat ra-
porunun şu anlayışı tenkil yanlılığını 
yansıtıyor:

“Şark’ta bugün için dahi tamamen 
yerleştiğimiz iddia olunamaz. İs-
tinat edeceğimiz [dayanacağımız-
bn] en mühim kuvvet ordumuz ve 
jandarmamızdır.”

“İsyan edenleri tenkil etmek için 
şiddetin manası anlaşılır ve yerin-
dedir.” (abç)

1934’te Mecburi İskan Yasası’nı 
yapan CHP Hükümeti, 25 Aralık 
1935’te “Tunceli İdaresi Hakkın-
da Kanunu” yasalaştırıyor. Böylece 
1925-35 arası rapor ve planları yasa 
katına çıkarıyor.

“Tunceli Kanunu”, Dersim’in adı-
nı değiştiriyor, 4. Genel Müfettişlik’i 
kuruyor, kolordu komutanının vali 
olmasını ve bütün olağanüstü yet-
kilere sahip olmasını, Tunceli’de 

olağanüstü yetkili mahkemelerin 
kurulmasını hükmediyor. Tunceli 
Kanunu’nun 1940’a değin yürürlük-
te kalması hükmediliyor. Bu kanun, 
1947’ye değin yürürlükte kalıyor.

4 Mayıs 1937’de, M. Kemal ve 
Fevzi Çakmak’ın hazır bulundukları 
Bakanlar Kurulu toplantısında alı-
nan “1937 Yılında Yapılan Tunceli 
Tenkil Harekatına Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı-Gayet Gizlidir” kara-
rıyla, harekata resmen de tenkil adı 
veriliyor.

“Şedid [şiddetli] ve müessir [et-
kili, bn] bir taarruz harekatı” (1. 
madde)
“Bu defa isyan etmiş olan mıntı-
kalardaki halk toplanıp başka bir 
yere nakil olunacaktır. Ve bu top-
lama ameliyesi de köylere baskın 
edilerek, hem silah toplanacak, 
hem de bu suretle elde edilenler 
nakledilecektir.”
“Köyleri kamilen tahrip etmek 
ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu 
görülmüştür.” (2. mad)

Resmi rapor ve kararlar Dersim 
harekatının 1925’ten başlanarak ha-
zırlanan ve planlanan bir iş olduğunu 
tartışmaya yer bırakmayan açıklıkla 
gösteriyor. 

Politik İlhak’ın 
tamamlanması: 1921-38
1. Emperyalist Savaşın sona er-

mesiyle, Kürt Teali Cemiyeti’nin 
Koçgiri Şubesi yöneticileri olan 
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yurtsever aydın Alişer ve aşiretin li-
derleri, batı Dersim aşiretleri lider-
lerinin desteğini alarak Kürdistan’a 
Muhtariyeti (özerklik) Ankara 
Hükümeti’nin de tanınması gerek-
tiği fikriyle örgütlenirler.

Koçgiri reisi Alişan Bey, Ankara 
Büyük Millet Meclisi’ne (ve Paris 
Barış görüşmelerini sürdüren heye-
te) telgraf çekerek,

 “Dersim’in müstakil bir idare is-
tediğini, ancak bu milli talebin 
Ankara Hükümeti tarafından 
kabul ve resmen ilanından sonra 
Kürdistan’ın bir konfederasyon 
şeklinde hükümetle işbirliği yapa-
bileceğini...” 

bildirir.
Ankara Hükümeti, Kürt ege-

menleri ve aydınlarının büyük ço-
ğunluğuyla ittifakına ve meclisteki 
72 milletvekiline güvenerek, Mer-
kez Orduyu, Mart 1921’de başına 
Sakallı Nurettin Paşa’yı atayıp tam 
yetkiyle donatarak Koçgiri aşiretinin 
üzerine sürer. Kontrgerillacı Topal 
Osman’ın komutasındaki Muhafız 
Alayı 47. müfrezesini de gönderir. 
Sivas, Elazığ, Erzincan’da sıkıyöne-
tim ilan eder.

Batı Dersim aşiret liderleri, Elazığ 
Valisi aracılığıyla tavırlarına ilişkin 
soruya, ‘hükümetin Ermeniler gibi 
Kürtleri de tehcir etmek niyetinde 
olduğu malum olduğundan Koçgi-
rililer Müdafaasının meşru olduğu’ 
cevabını verirler.

Koçgiri ve destekleyen aşiretlerin 
silah ve cephaneye yönelik eylemleri 
Temmuz 1920’de başlıyor. Batı Der-
sim aşiret reisleri 15 Kasım 1920’de 
Ankara Hükümeti’ne, özerklik talebi 
çerçevesindeki isteklerini ve Koçgiri 
bölgesine gönderilen askeri birlik-
lerin geri çekilmesini isteyen telgraf 
gönderirler. Yazarın belirttiğine göre 
Seyit Rıza bu toplantılara ve Koçgiri 
ayaklanmasına katılmıyor.

Meclis’te Merkez Ordu’nun ve 
Nurettin Paşanın gönderilmesi üze-
rine tartışmalarda yalnızca Erzurum 
milletvekili Hüseyin Avni (Ulaş) ıs-
rarla muhalefet eder.

Batı Dersim aşiretlerinden üçü-
nün (Kevan, Pezgewran, Kocan) 
güçleri Kemah ve Kuruçay kayma-
kamı ve memurlarını esir alırlar. 
Koçgiri liderleriyle toplantı yaparak 
Ankara BMM’ne gönderdikleri telg-
rafla, isteklerini asgari düzeye indi-
rirler: Koçgiri, Divriği, Refahiye ve 
Kemah’ın başına yerli Kürtler’den bir 
vali atanması koşuluyla il yapılması!

‘Zo diyenleri temizledik. Lo di-
yenlerin köklerini de ben temizleye-
ceğim’ sözüyle ünlü Sakallı Nurettin 
Paşa komutasındaki Merkez Ordusu 
ve Topal Osman’ın çeteleri Koçgiri 
köylerinde tam bir katliam gerçekleş-
tirirler. Nurettin Paşa’nın zulmüne 
karşı çıkan fakat etkili olmadığı için 
Bakanlığa ve Meclise şikayet eden 
zamanın Sivas valisi Ebubekir Ha-
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zım Bey’in (Tepeyran) anlatımları 
katliamın boyutunu yansıtıyor:

“Hadise ise 132 köyün enkazı 
altında hayli zaman evvel bastı-
rılmıştır. Öldürülen 300’e yakın 
nüfustan başka binlerce masum 
ahali açlıktan, sefaletten ölüme 
mahkum edilmiştir.”
“Asilerin... bir tanecik olsun asker 
yaralayamamış olması... gösteriyor 
ki, Nurettin Paşa bu kadar nüfusu 
müsademe suretiyle değil, katliam 
şeklinde öldürtmüştür.”

Alişer, batı Dersim’e sığınıyor. 
(Daha sonra aftan yararlanarak köye 
dönen Koçgiri reislerinden biri evi 
bombalanarak öldürülüyor.)

Dersim milletvekili Hasan Hayri 
Bey ve Erzincan milletvekili Emin 
Bey “bu fecayi Ermenilere bile yapıl-
mamıştır” eleştirisini yaparlar.

M. Kemal, Sakallı Nurettin 
Paşa’yı korur, hiçbir sonuç çıkmaz.

Koçgiri isyanı sonrası yıllarda 
M. Kemal ve Kemalist burjuva-
zi, Kürtlere verdiği özerkliği 1924 
Anayasası’yla terk ediyor. 1925 Şeyh 
Sait ayaklanması üzerine Şark Islahat 
Planı hazırlanmasından 1 yıl sonra 
Dersim’e ilk askeri saldırı 1926’nın 
sonbaharında Kocan aşiretine kar-
şı yapılır. Başında Albay Mustafa 
Muğlalı’nın bulunduğu 6 alay, 3 dağ 
bataryası ve bombardıman uçakları 
saldırıda kullanılır.

Kocan aşiretini yok etme saldırı-
sı, saldırıdan önce aynı yıl Dersim’e 

gönderilen Diyarbakır Valisi Ali 
Cemal’in (Bardakçı) önerisi üzerine 
yapılır. Ali Cemal Bey, diğer aşiret li-
derlerini direnmemeleri için ikna et-
tikten sonra saldırı başlatılır. Ekim-
Kasım ayları boyunca, ağır silahlar 
ve bombardıman uçaklarıyla yürü-
tülen tenkil harekatı tam bir başarı 
sağlayamaz. 

1926-1930 arası zaman Ağrı is-
yanlarının gerçekleştiği bir dönemdir. 
1930’da Pülümür’ün batısı Erzincan 
merkeziyle sınırı olan alandaki aşi-
retler ve Haydaranlılara yönelik sal-
dırı düzenlenir. Erzincan’daki ordu 
birlikleri saldırıya katılırlar. Aralıklı 
olarak 2 defa ve birer hafta süreyle 
yapılan saldırıya bölgenin aşiretleri 
direnirler. Kış şartlarının ağırlığı da 
etkili olur, saldırı silah toplamadaki 
kısmi başarıdan sonra sana erdirilir.

1937-38 Tenkili, 1918’den “1937 
Yılında Yapılan Tunceli Tenkil Hare-
katına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” 
alınıncaya kadarki süreçte çok sayıda 
rapor ve kararla yapılan hazırlıklar-
dan sonra nihai saldırı olarak ger-
çekleştirilir. Raporlar bölümünde ge-
nişçe yer verdiğimiz gibi, İnönü’nün 
1935 şark illerine gezisinden sonra, 
Dördüncü Umumi Müfettişlik kuru-
lur ve başına Korgeneral H. Apdul-
lah Alpdoğan atanır. Tunceli vilayeti 
oluşturulur, özel Tunceli kararı alı-
nır. (07.11.1935’te Meclise sunulur. 
4.1.1936’da kabul edilir) Sıkıyöne-
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tim ilan edilir, büyük çaplı kara bir-
likleri seferber edilir, bombardıman 
uçakları konuşlandırılır, saldırı 1937 
baharında başlatılır. 

Askeri-ekonomik kuşatmaya karşı 
Demenan-Haydaran aşiretleri, Hor-
çik çayı üzerindeki tahta köprüyü yı-
kar ve telefon hatlarını keserler. Sü-
vari bölüğüne saldırırlar. Ayrıca baş-
ka bir köydeki askeri birliğe baskın 
yapılır.(20-21 Mart gecesi 1937). 26 
Nisan’da Askisor karakoluna baskın 
düzenlenir... Hazırlıkları tamamla-
nan saldırı planı bu olayları bahane 
olarak kullanan Dördüncü Umumu 
Müfettişlik tarafından başlatılır.

Saldırı, Bingöl, Erzincan, Diyar-
bakır, Malatya ve Çanakkale’den ge-
tirilen askeri birliklerin takviyesiyle, 
Dersim içlerinde sabit jandarma kara-
kollarının kurulmasıyla sürdürülür. 

4 Mayıs 1937’de M. Kemal ve 
F.Çakmak’ın katıldıkları Bakanlar 
Kurulu toplantısının aldığı kararla 
harekata resmen de “Tunceli Tenkil 
Harekatı” adı verilir.

Başbakan İnönü, 9 Mayıs 1937’de 
askeri harekatı denetleyip geri dönen 
F. Çakmak’tan aldığı bilgiler üzerine 
Korgeneral H. Apdullah Alpdoğan’a 
30 Mayıs’ta kutlama telgrafı çeker ve 
harekatın kışın da sürdürülmesini 
ister. 20 Haziran’da Dersim’e giderek 
büyük çaplı harekata dönüştürülme-
sinin son askeri hazırlıklarını denetler. 
22 Haziran’da harekat Dersim’in dört 
bir yanına saldırıya dönüştürülür.

Mart 1937’de Sin Karakolu’na ya-
pılan ve kim tarafından yapıldığı belli 
olmayan –resmi raporlarda da böyle 
söyleniyor– baskını, Seyit Rıza’nın 
ailesini 16-17 Ağustos’ta katletme-
nin ve Seyit Rıza’yı (10 Eylül’de) ya-
kalayıp oğlu ve 5 arkadaşıyla birlikte 
15 Kasım’da idam etmenin bahanesi 
olarak kullanırlar.

1. Tenkil Harekatı Batı Dersim’de 
direnişi sona erdirmeyi başarır. Ha-
rekatın çok büyük askeri birlikler 
ve hava bombardıman uçaklarınca 
yapılması, aşiretler arası çelişkiler/
zarar görmemek kaygısı direnişe az 
sayıda aşiretin katılmasına yol açar. 
(Haydaran, Demenan, Qalan, Yuka-
rı Abbas’tan kısmen Bahtiyaran, Ku-
reyşan ve Yusufan aşiretleri).

M. Kemal ve İnönü arasında an-
laşmazlık nedeniyle Başbakanlığa C. 
Bayar atanır. M. Kemal, C. Bayar ve 
F. Çakmak birlikte Kasım 1937’de 
Dersim’e gelirler. Singeç köprüsünün 
açılışına katılırlar. Bayar (1986’da 
Tercüman’da yayımlanan) anılarında 
o sıradaki konuşmalarını anlatırken, 
Bayar ve M. Kemal’in tenkil hareka-
tında ne denli pervasız olduklarını 
yansıtıyor:

Bayar M. Kemal’e hitaben “anla-
dım efendim ‘bana hitap edişinizin 
anlamını’ dedim. Atatürk ‘mesuli-
yeti üzerime alıyorum, vuracağız 
Dersim’i’ dedi ve vurduk.”

21 Mart 1938’de 2. Tenkil Ha-
rekatı emri verilir. Harekat Haziran 
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1938’de bir yıl öncekinden daha bü-
yük çaplı olarak başlatılır. Daha önce 
direnişe katılmayan bazı aşiretler di-
renmeye karar verirler. Fakat içlerin-
den yalnızca Kocan aşireti direnişe 
katılır. Askeri birliklere karşı eylem-
ler düzenler, çatışmalara girer.

Ordu birlikleri Kocan aşiretinin 
direnişine 21 Haziran’dan itibaren 
yoğun hava bombardımanıyla saldı-
rırlar. 24 Haziran’da Kuzey’de Palan 
aşiretine karşı büyük çaplı saldırı 
başlatırlar. 28 Haziran’da Kirxat ta-
rafına saldırırlar. 19 Temmuz’da Laç 
deresi civarına saldırırlar. O alanlar-
daki aşiretler saldırılara karşı çatış-
malara girerler.

Demenan aşireti 25. Alay’ın ko-
nuşlandığı karargaha saldırır.

Merkezi Erzincan’da olan 3. Or-
du güçleri de Org. Kazım Orbay 
komutasında takviye güçler olarak 
ve ‘Manevra’ adı altında Ağustos’un 
başından itibaren tenkil harekatına 
katılırlar. Haydaran bölgesine hava 
bombardımanları yapılır.

Hiçbir şekilde savaş hukuku uy-
gulanmaz. Hava bombardımanı, top 
ve makinalı atışlarıyla, kaçıp mağa-
ralara sığınan halka dinamit kalıp-
ları ve zehirli gaz atılarak(3) direnen 
aşiretlerin silahsız sivil halkı çocuk-
kadın demeden katledilir. Köyleri ve 
hayvanları yıkılır, yakılır.

Reşat Hallı, Türkiye Cumhuriye-
tinde Ayaklanmalar (Genel Kurmay 

basımı) kitabında ordu raporlarından 
aldığı bilgilerle askeri birliklerin, her 
defasında 50’şer, 100’er, hatta 500’er 
kişiyi birden öldürmelerini yazmak-
tan, bunların makineli tüfek tarama-
ları ve bombardımanlarla yapıldıkla-
rını belirtmekten kaçınmıyor.

Direnişe katılmayan aşiretlere de 
pek çok köyde katliam uygulanıyor.

Kocan aşireti bölgesi ile Kuzey’de 
Mercan-Pülümür arasındaki direnen 
aşiretlerin geniş bölgesi 2 yasak bölge 
ilan edilir. 1947’ye yasak bölgeler de-
vam ederler.

Askeri birliklere, özel teşkilat 
(kontrgerilla) 6 Eylül’den itiba-
ren katılır, 1938’in ikinci tarama 
‘manevrası’na katılan ordu birlikle-
riyle birlikte tenkil harekatını sürdü-
rür. 2 Ocak 1938’de fiilen başlatılan 
harekat, 16 Eylül 1938’de tamamen 
sona erer.

Ulusal Jenosid
1937-38 Dersim Katliamı’nda 

ordu birliklerinin öldürdükleri insan 
sayısına ilişkin ulaşılabilen belgeler-
de kesin ve gerçek rakam yoktur. 3. 
Ordu Müfettişliği’nin hazırladığı ra-
porda “tarama bölgesi içinde ölü ve 
diri 7954 kişi çıkarılmıştır.” tespiti 
var… Harekatın içinde yer alan bir 
subayın hazırladığı 4. Umum Mü-
fettişlik Raporu’na göre: 13 bin 160 
bin sivil öldürülmüş ve 11 bin 818 
(toplam 2 bin 258 hane) kişi sürgün 
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edilmiştir… (Hasan Saltık’ın topla-
yıp kitap halinde derleyeceği belgeler 
arasında, Röportaj, 19 Kasım 2009 
Sabah gazetesi.)

Dersim halkından; çocuk, yaşlı, 
kadın, erkek, direnişte yer alan-al-
mayan ayrımı yapılmaksızın öldürü-
len insan sayısı muhtemelen 13 bin 
160’ın bir hayli üzerindedir. Yazar, 
Kemalist CHP diktatörlüğünün, 
politik egemenliğini pekiştirmek ve 
Türkleştirmek amacıyla gerçekleş-
tirdiği katliamı jenosid (soykırım) 
olarak niteliyor. Bu doğru bir nitele-
medir.

1925 Şeyh Sait,(4) 1926-30 Ağrı, 
1937-38 Dersim isyanlarında CHP 
diktatörlüğü aynı politikayı izlemiş, 
ordu birliklerini yalnızca direnişçi-
lere karşı değil, sivil halka karşı da 
ölüm yağdıracak biçimde kullanmış 
ve her defasında 15-20 bin arası in-
san katletmiş, kitlesel sürgün ve ya-
sak bölge yöntemlerini uygulamıştır. 
Bu gerçekler Kürtlere karşı jenosid 
uygulandığını ortaya koyar.

Dersim Direnişinin 
niteliği
Yazar, Koçgiri Ayaklanması’ndan 

farklı olarak, Dersim direnişini ulu-
sal nitelikli olarak değerlendiriyor:

“Düşman olarak gördüğü (yaban-
cı) bir gücün (devletin) egemenliğine 
girmeden, ... kendi inançsal ve kültü-
rel değerleriyle yaşamak istiyorlardı.

“... bu son ‘operasyonla’ ... imha ol-
makla yüz yüze kalan kimi Dersim 
aşiretleri direnmeyi seçer.” (s.264)

Bu değerlendirme direnişin ulu-
sal niteliğini vurgulamaktan kaçınan 
bir değerlendirmedir. Oysa kültürel 
değerlerinin iki temel boyutu var-
dır; ulusal ve inançsal. Direnişin, 
Dersim’in özerkliği vasıtasıyla sür-
dürmek istediği bir temel boyut, ulu-
sal kimliğidir. Bu direnişin niteliğini 
verir: Ulusal direniş. Modern veya 
ileri bir örgütlülüğe, ulusal taleple-
ri formüle eden bilinç yüksekliğine 
sahip olmaması direnişin ulusal ni-
teliğini ortadan kaldırmaz. Bilinç 
ve örgütlenme geriliği, bu niteliğin 
düzeyini gösterir ama ulusal niteliği 
(tabi aynı zamanda inançsal-kültürel 
niteliği) ortadan kaldırmaz. C. De-
mir bu iki şeyi karıştırarak önemli 
bir yanılgıya düşüyor.

Yazarın da belirttiği gibi direnişçi 
aşiret reisleri ve aranan Alişer, Nuri 
Dersimi gibi yurtsever aydınlar, ulu-
sal talepleri ileri düzeyde formüle 
eden 1921 Koçgiri ayaklanmasına 
katılmışlardır. O zamandan itibaren 
Ermenilere yapılan imhanın benze-
rinin Dersim Kürtlerine yapılacağı 
endişesi içindedirler. ‘37-38’de, ör-
gütlü bir ayaklanma yoktur ama kay-
gılandıkları yok etmeye karşı, genişçe 
bölümü direnemeyip boyun eğerken, 
bir bölümü ise aynı jenoside uğrama 
kaygısıyla, başarılı olup olmayacak-
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larını düşünmeksizin, direnmeyi se-
çiyor. Ulusal jenoside karşı direnişin 
niteliği ulusaldır. Tenkil harekatını 
yönetenlerin, direniş daha örgütlü ol-
masın diye ilk öldürttükleri de Alişer 
gibi bir yurtsever aydın oluyor. Seyit 
Rıza henüz yakalanmadan önce, eğer 
Alişer öldürülürse katliam yapılma-
yacağı aldatmacası dahil diğer komp-
locu yöntemleri de kullanarak yine 
bölge insanlarına öldürtüyorlar. 

Yazar, Kemalist iktidarın bölge-
ye tam egemen olmak/ devlet oto-
ritesini tam kurmak ve asimilasyon 
(Türkleştirme) amacıyla tenkil-sür-
gün-asimilasyon politikası uyguladı-
ğını vurguluyor. Ancak bu politikayı 
sömürgecilik olarak nitelemekten ka-
çınıyor.

Yazarın da belirttiği gibi; 1921-38 
arası dönemde bu aynı politika Kürt-
lerin yaşadığı bölge çapında uygula-
nıyor. Bu politika bilimsel bakış açı-
sıyla yorumlanırsa şu söylenmelidir: 
Askeri zorla kısmi özerklikleri zaten 
söz konusu olamazdı. Bu yıllara iliş-
kin ilgili bölümde alıntılar verdiğimiz 
raporlar, “koloni gibi ele almak”, “ko-
lonileştirmek” gibi sömürgeleştirme 
kavramlarını açıkça kullanmaktan da 
kaçınmıyorlar. Dönemin İçişleri Ba-
kanı Cemil Uybaydın, M. Kemal’in 
isteği üzerine hazırladığı raporda, 
umumi valilik yöntemini de diğer 
öngördüğü yönetme biçimlerini de 
sömürgecilik olarak görüyor. Rapo-

run başlığı da bu nitelemeyi yapıyor. 
“Kürtler umumi valilikle ve müs-
temleke (sömürge-bn) usulüyle ida-
re edilmelidir.” (Cemil Uybaydın’ın 
raporunun başlığını aktaran, Ümit 
Kardaş, 1921/1938 arası devletin 
Kürt politikası, Taraf gazetesi.)

1937-38 Dersim tenkilinin zafe-
riyle yalnızca Dersim’de değil, bütün 
Kürdistan’da politik ilhak tamam-
lanmış oldu.

Yazar, kitabında, Kazım 
Karabekir’in 1918 tarihli raporu-
na yer veriyor. Rapor, Karabekir’in, 
Dersimlilere, tehcirden kaçan Erme-
nilere yardımcı olmalarından dolayı 
büyük bir kin duyduğunu sergilemiş 
oluyor. Hem bir tarihsel somut ger-
çeğin bilgisini hem de Karabekir’in 
tutumunu öğrenmiş oluyoruz.

Ayrıca Dersim’e nasihat heyetleri 
içinde yeralan gazeteci ve CHP mil-
letvekili Naşit Hakkı Uluğ’un Der-
sim halkının Kızılbaş-Alevi inancına 
karşı kin duyan ve iftira atan sözleri-
ni aktarmakla da isabetli davranıyor. 
Uluğ, Kızılbaş-Alevi inancına göre 
“Kızkardeşi ... bile... helal gördükle-
ri” iftirasını atabiliyor, kitaplarında 
yayıyor. Jandarma Umum Komutan-
lığı raporlarından biri de, Dersimli 
kadınların haftada bir gündüz, er-
kek “oynaş” tutuklarını, bu geleneğin 
Kızılbaş-Alevi inancına dayandığı 
yalanını yazabiliyor. Bunlar, Kema-
list CHP diktatörlüğünün, Kızılbaş-
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Alevi inancına düşmanlığını ve ilerici 
burjuva laiklikle ilgisinin olmadığını 
da göstermiş oluyor.

Derebeyliği tasfiye 
mücadelesi mi, tenkil 
ve asimilasyon mu?
Yazar, Dersim tenkilinin antife-

odal bir mücadele olduğu görüşünü 
haklı olarak eleştiriyor.

Geçmişte ve bugün Kemalistler 
ve hatta ilerici aydınlar tarafından 
bu görüş, tenkil ve asimilasyonu ört-
menin aracı olarak kullanılıyor. Ke-
malistlerin bu yöndeki lafızı ilerici 
aydınları da etkiliyor. Ayrıca Komin-
tern ve TKP’nin o dönemde bu yön-
deki ağır yanılgısı da, Kemalistlerin 
demagojisinin ilerici aydınlar üzerin-
de etkili olmasına yardımcı oluyor.

Kemalistlerin “derebeylikle müca-
dele” iddiası gerçekte kaba bir dema-
gojidir.

Birincisi, Kemalist CHP dikta-
törlüğü, “Kürt ulusal taleplerini” dile 
getiren ve bu tehlikeyi taşıyan feodal-
ler –ki bunlar Kürt feodallerinin az 
bir bölümüdürler– dışındaki Kürt 
feodallerine dokunmamıştır. Kürt 
feodallerinin geniş bölümüyle işbirli-
ği yapmışlardır. Bu işbirliği Cumhu-
riyet tarihi boyunca da sürmüştür.

Örneğin 1925’te Şeyh Sait ayak-
lanmasına katılan feodal unsurlar, 
bir grup Nakşibendi şeyhi ve büyük 
çaplı toprak ağası olmayan aşiret re-

isleridir. Ki bu aşiretler Genç, Hani, 
Lice, Bingöl’deki küçük mülkiyetin 
yaygın olduğu dağlık bölgededirler. 
Bir grup şeyh, bazı aşiret liderleri ve 
Azadi’nin kurucu yurtsever aydınları 
bir cephede, CHP diktatörlüğüyle 
Diyarbakır’ın büyük toprak ağaları 
onların karşı cephesinde yer almış-
lardır.

Kaldı ki; ulusal mücadeleler tari-
hinde bir bölük feodal unsur öncü-
lüğünde veya feodal unsurların da 
önderlik içinde yer aldıkları ulusal 
mücadeleler gerçekleşmiştir. Bunlar 
Marksistlerce, ezen, sömürgeci ulus 
burjuvazilerine karşı haklı ve ilerici 
mücadeleler olarak değerlendirilmiş-
tir. Şeyh Sait ve Dersim direnişlerin-
de de bir grup feodal unsur ulusal ta-
leplerle veya CHP diktatörlüğünün 
sömürgeci katliamlarına karşı ulusal 
direnişin öncülüğünü yapmakla hak-
lı ve ilerici ulusal bir rol oynamıştır.

Azadi’nin ilk kongresinde, Sov-
yetler Birliği’ne de yardım için baş-
vurulmasına, Sovyetler’in inançsız-
lığı temsil ettiği gerekçesiyle, itiraz 
edenlere karşı Şeyh Sait’in tavrı şu 
olmuştur:

“Türkler tarafından Ermenilerin 
akıbetine uğratılmaktansa inançsızlar-
dan yardım almanın mübah” olduğu-
nu söylemiştir. (Öncesi ve Sonrasıy-
la 1925 Kürt Direnişi, Felat Özsoy, 
Tahsin Eriş, Peri Yayınları s.111). 
Seyh Sait’in, Ermenilere yapılanın 
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benzeri bir jenosid beklediği CHP 
diktatörlüğüne karşı direnişi, haklı 
ve ilericidir.

İkincisi, vurgulamak gerekir ki Ke-
malistler, Türk burjuvazisinin temsil-
cisi olarak, daha ulusal kurtuluş savaş 
sürecinden başlayarak, Türk ve Kürt 
feodalleriyle işbirliği/ ittifak içinde 
olmuşlardır. Bu, sonraki onyıllarda 
da sürmüştür. Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetlerinde sayısız Türk ve Kürt 
toprak ağısı, şeyh, din adamı, eşraf yer 
almıştır. Eskişehir’in en büyük top-
rak sahiplerinden Emin Sazak yıllar-
ca CHP milletvekilliği yapmıştır. M. 
Kemal’in kendisi 150 bin dönümden 
fazla toprağa sahiptir.

CHP diktatörlüğü, Adana’da, 
Ege’de, Erzincan ovasında ve diğer 
yerlerde çok büyük topraklara sahip 
büyük kapitalist çiftlik sahiplerinin 
ve ağaların üzerine bir tek jandarma 
göndermemiş, tersine mülkiyetlerini 
koruyarak kapitalist gelişmeyi hız-
landırmıştır. Dersim’deki aşiret ve 
reislerine (ve Ş. Sait’e) karşı ordu bir-
likleriyle gitmişse, açık ki bunu ‘anti-
feodal mücadele’ için değil, sömürge-
ci politika izlediği için yapmıştır.

Somut bir gerçek de, Dersim kat-
liamının en yoğun olduğu mıntıkalar, 

tarıma elverişsiz araziye sahip dağlık-
ormanlık alanlar olarak feodalizmin 
maddi temelinin sürmesi açısından 
en zayıf yerler olmasıdır.

“Derebeylerin tasfiyesi” yalanını 
yayanlar, 1935’teki seyahat rapo-
runda Dersim’in yoksul köylülerine 
Erzincanlı Türk toprak beylerinin 
marabalığını bile tehlikeli bulan 
İnönü’nün, aynı Kürt yoksullarını 
katletmesinde anti-feodallik bulma 
tutarsızlığına/sahtekarlığına düşü-
yorlar.

Direnişlerinin niteliğini doğru 
değerlendiremese de Hikmet Kıvıl-
cımlı, CHP diktatörlüğünün Kürt-
lere yaptıklarını (1925 direnişinde) 
doğru değerlendirebilmiştir, o yıllar 
da: 

“Bürokrasi cenderesi, jandarma 
terörü, yalınkılıç ordu saldırısı” 
(aktaran 1925 Kürt Direnişi).

Dersim’e ilişkin de CHP’nin fa-
şist diktatörlüğü aynı şeyi yapmıştır: 
Jenosid.

Bugün de Kürtlerin ulusal de-
mokratik taleplerine karşı çıkanlar 
ve kirli savaş destekçiliği yapanlar, 
sorun “Güneydoğu’daki feodalizm-
dir” diyerek aynı demagojiyi farklı 
biçimde sürdürüyorlar.

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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1. Raporlara ve Hükümet kararla-
rına ilişkin, kaynakları belirtilmeyen 
alıntıların tümü, C. Demir’in kitabın-
dan alınmıştır. 

2. Tenkil’in sözlük anlamı; “1. 
Uzaklaştırma, 2. Herkese örnek ola-
cak bir ceza verme 3. Düşman ve-
ya zararlı kimseleri topluca ortadan 
kaldırma”dır.

3. Tenkil harekatına katılanların 
yıllar sonra anlattıkları vahşi öldürme 
yöntemleri zulmün boyutunu göste-
rir: 

İhsan Sabri Çağlayangil (Seyit 
Rıza’nın idamını gerçekleştiren po-
lis şefi ve sonrası dönemde Demirel 
Hükümetlerinin Dışişleri Bakanı), 
1986’daki ses bandı kayıtlı röportajda 
anlatıyor: 

“Mağaralara iltica etmişlerdi. Or-
du zehirli gaz kullandı. Mağarala-
rın kapısının içinden. Bunları fare 
gibi zehirledi ve yediden yetmişe o 
Dersim’in Kürtlerini kestiler. Kanlı 
bir harekat oldu. Dersim davası da 
bitti... Dersim böyle bitti.” (Akta-
ran Ayşe Hür, Taraf, 16.11 2008)

Emekli Albay Hacı Hulusi Yaylagil 
(Son Şahitler adlı kitabından):

“1938’de bizi Dersim isyanını ön-
lemeye ve bastırmaya razı etmiş-
lerdi. İsyan dedikleri şey de; bazı 
dağ köyleri o yıl vergi vermemişti. 
Bize verilen emir ise, tek kelime 

idi; İmha!... Canlı bir şey bırakma-
yınız, çocuk kadın vesaire.”

Emekli Yüzbaşı Şefik Bey (anıla-
rında):

“Hatta hınçlarını alamayarak, bazı 
taburlar topladıkları çoluk çocuk, 
kadın ihtiyar bigünah masumları 
büyük avlulu surlu bir evin içine 
doldurmuşlar ve ... teneke gazyağı 
döküp bunları ateşe vermişlerdi. ... 
bir kadın kucağındaki bebeğini... 
surun üstünden dışarıya fırlatmış. 
Fakat bir yüzbaşı o bebeği süngü-
leyerek ... ateşin ortasına atmıştı, 
gözlümle gördüm.” (Abdülkadir 
Badıllı, Said-i Nursi kitabından 
s.1134’ten aktaran, Yeni Aktüel sa-
yı 178, 2008)

4. 1930’da Dr. Bletch Chirgah mah-
lası kullanılarak yazılan (gerçek yazarı 
Celadet Ali Bedirxan veya Süreyya 
Bedirxan’dır) “Kürt Sorunu -Kökeni 
ve Nedenleri” adlı kitapta 1925-28 
yılları arasında, Lice, Darabene, Erdo-
şin, Çapakçur, Nusaybin, Habab, Di-
yarbekir, Genç, İfnot’ta öldürülenlerin 
sayısına ilişkin bilgi veriliyor:

“Yarım milyondan fazla Kürt 
1925-26, 1926-27, 1927-28 kış-
ları boyunca Cumhuriyetin Batı 
vilayetlerine sürgün edildi. Türk 
Hükümeti, zorlu kış şartlarının 
oluştuğundan emin olmak için 
Kürt sürgün topluluklarını kar 
yağışının başlamasından sonra ha-

Dipnotlar
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rekete geçiriyordu. Yaz boyunca 
bu sürgün toplulukları Kürt vi-
layetlerinin merkez noktalarında 
kıtlığa, hastalıklara ve bütün kötü 
hava koşullarına maruz bırakılmış 
olarak kederli tarihlerini bekliyor-
lardı. Bu yıllarda, 8.758 köy yerle 
bir edildi ve 15.206 kadın, genç, 
kız, çocuk ve eli silah tutmayan 
yaşlı bu köylerin yıkıntılarında 
katledildi. Maruz kaldıkları kıt-
lık, hastalıklar, kötü muamele ve 
zorunlu doğa şartları sonucunda 
hayatını kaybeden sürgün sayısı, 

cellatların süngüleri altında ölen-
lerle birlikte 200 bini aşıyordu.” 
(s.69-70). 

Sürgün koşullarında ölenlerin 
sayısına ilişkin verilen sayıyı başka 
kaynaktan doğrulatma imkanı yok. 
Ancak harekatlar esnasında öldü-
rülenlerin sayısına ilişkin ayrıntılı 
bilgiler, kaç köyde ve hangi ilçelerde 
ne kadar insanın sağ kaldığıyla bir-
likte verildikleri için güvenilir bilgi 
olarak kabul edilmelidir. 

Dosya: Kürt Açılımı... Ew çi ye?
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2010 yılı, sınıf mücadelesinin 
birçok cephesinde temel önemdeki 
gelişmelerin muştusunu taşıyor. E-
zenlerin 2007’deki topyekûn saldı-
rısına 2008-09 yıllarında ezilenlerin 
direnişlerinin çeşitli biçimler altında 
kabaran bilançosu, 2010’da devrimci 
bir atılımı olanaklı kılan anlamlı bir 
mücadeleler birikimini oluşturuyor. 

2010, sınıfsal, ulusal ve cinsel 
kurtuluş mücadeleleri bakımından 
hangi gündemlerle geliyor?

Öncelikle, 2010, Türkiye’de 
Ağustos 2009’da başgösteren, dünya-
da Eylül 2008’den beri süregelen eko-
nomik krizin sosyal sonuçlarına doğru 
derinleşeceği bir yıldır. Ekonomik 
krizden çıkış konusunda bir burjuva 
iyimserliğinin damgasını vurduğu 
6-7 Ekim IMF-Dünya Bankası 
Zirvesi’nde söylenenlere bakılırsa;

“Küresel krizin bir sonucu olarak, 
bu yıl 59 milyondan fazla insan 

işini kaybedecek” (DB Başkanı 
Zoellick)

“Afrika’nın Sahra altındaki az-
gelişmiş bölgelerinde 30 bin ila 
50 bin bebek, krize bağlı olarak 
bakımsızlıktan ve yetersiz beslen-
meden ölebilir” (Zoellick)

“2010 yılı boyunca pek çok ülke-
de işsizlik artmaya devam edecek” 
(IMF Başkanı Strauss-Kahn)

“Dünya Bankası rakamlarına gö-
re, krizden sonra 90 milyon insan 
ağır yoksullukla karşı karşıya ka-
lacak” (Strauss-Kahn)

“Düşük gelirli ülkelerde bu, bir 
ölüm kalım meselesi. Bu ülkelerde 
toplumsal huzursuzluklar, siyasi 
istikrarsızlıklar ve hatta savaş bile 
görülebilir” (Strauss-Kahn)

Bütün bu öngörüler, artık kri-
zin dip noktasından çıkıldığını ve 
“korkunun, umuda dönüştüğünü” 
iddia eden emperyalist temsil-

2010: YÜZLEŞME VE HESAPLAŞMA YILI
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cilerce yapılıyor. Demek ki, em-
peryalist tekellerin krizden çıkış 
reçetesi, işsizliğin ve yoksulluğun 
artışını gerektiriyor. Kapitalist 
ekonomik çevrimde krizden çıkış 
yönünde bir ilerleme olması, burada 
işsizliği ve yoksulluğu geriletmiyor. 
Aynı seviyede de kalmıyor. Hatta 
kötüleşiyor! Böyle bir iyileşmenin 
yaşanıp yaşanmayacağı ise ayrı bir 
tartışmadır. 

Öyleyse 2010,   kapitalist eko-
nomik çevrimdeki olası kıpırdan-
maların, işsizleşme ve yoksullaşma 
yoluyla sağlanacağı bir yıl olacaktır. 
Kriz yıkımının ve direnişin özel bir 
yılı olacaktır. 2010’un hemen eşiğin-
de, 25 Kasım grevi, Tekel işçilerinin 
direnişi, itfaiye, demiryolu ve bele-
diye işçilerinin çetin mücadeleleri 
üst üste binerek dikkatlerimizi, ger-
çeğin bu yönüne çekiyor. sermayenin 
başkentine adeta bir direnç karargahı 
kuran Tekel işçileri, mücadelelerini, 
konfederasyonlara genel grev kararı 
aldırtmaya kadar vardırdılar. İşçi sınıfı 
direnişlerinin bu ‘ani’ yoğunlaşması, 
kriz yıkımının yeni bir düzeyini haber 
vermekte ve bu yıkıma karşı direnişin 
yeni biçimlerini açığa çıkarma 
görevine işaret etmektedir. Temel 
tüketim mallarına (doğalgaz, elektrik, 
kent içi ulaşım vb.) ağır zamlar, yeni 
özelleştirme kararları, sağlık alanında 
yeni ticarileştirme projeleri, hüküme-
tin 2010 gündemi maddelerindendir. 

2010 ayrıca, 12 Eylül askeri faşist 
darbesinin 30. yıldönümüdür. Yarı 
askeri faşist rejimi kurumsallaştıran 
cuntanın suçları, mevcut rejim 
tarafından devralınmış ve sürdürül-
mektedir. 12 Eylül, anayasasıyla, 
YÖK’üyle, 24 Ocak’ta başlatılan 
neoliberal programıyla, RTÜK’üyle, 
MGK’ya verdiği özel rolle, darbe 
suçlularının hâlâ anayasal olarak 
korunmasıyla vb. yaşamaktadır. 
12 Eylül darbesiyle yüzleşme ve 
hesaplaşma, hiçbir biçimde, kurulu 
rejimle hesaplaşmadan ayrılamaz, 
onunla bütünlük arz eder. 24 Ocak 
kararlarıyla hesaplaşma, AKP’nin 
kriz yıkımını emekçilere yaşatan eko-
nomi politikalarıyla hesaplaşma ile iç 
içe geçer. Devrimcilerin idamlarının 
yıldönümleri, onları anmak kadar, 
rejimin işlediği sayısız yargısız in-
faz, faili meçhul cinayet, gözaltında 
kayıp vb. suçlarla hesaplaşmanın 
vesilesidir. Darbecilerden hesap sor-
mak için atılacak her somut politik 
adım, özgürlük mücadelesine yeni 
ufuklar ve alanlar açacaktır. 2010 
yılının tamamına, bir ‘yüzleşme 
ve hesaplaşma yılı’ karakterini 
kazandıran bir durumdur bu.

DTP’nin kapatılması, AKP 
hükümetinin yürüttüğü tasfiyeci 
‘Açılım’ politikasında önemli bir 
virajdı. Kuşkusuz ‘Açılım’ bitmedi, 
ama DTP’nin Kürt hareketinden 
kopartılarak rejimin yanına çekilm-
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esi hamlesinin başarısız olduğu net 
biçimde açığa çıktı. Kürt ulusal de-
mokratik hareketi, bu koşullarda, 
2010 Newrozu’nda politik finalini 
bulacak bir mücadele hamlesinin 
başlangıcındadır. Demokratik Toplum 
Kongresi, ‘Demokratik Özerklik’ 
temelinde yaptığı açıklamayla, yeni 
bir anayasa ve yeni bir ulus tanımı 
çağrısı ile bu hamlenin siyasal çer-
çevesini çizmiştir. Türk halkının barış 
ve kardeşlik mücadelesine omuz ver-
mesiyle, bu hamle halklarımızın ortak 
bir demokratik mücadele hamlesine 
dönüştürülebilir. 

2010, Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü 8 Mart’ın kabul edilişinin 
100. yıldönümüdür. 1910’da Kopen-
hag’daki ‘Uluslararası Emekçi Kadın 
Konferansı’nda, Clara Zetkin’in 
önerisiyle, ABD’de bir fabrikada canlı 
canlı yanan işçi kadınların anısına, 
8 Mart, kadınların bir uluslararası 
eylem ve dayanışma günü haline ge-
tirildi. Sosyalist kadınlar, 8 Mart’ın 
100. yılını ‘kadın devrimi’ çıkışıyla 
selamlıyorlar. 2010, bu bakımdan da 
erkek egemen düzenle bir yüzleşme ve 
hesaplaşma yılına dönüşüyor. 2011’de, 
8 Mart’ın sokakta kutlanışının 100. 
yıldönümünde ise dünyanın pek 
çok ülkesinden kadın örgütleri, 
Venezuela’da bir uluslararası kadın 
buluşması örgütlüyor.

2010’da Avrupalı emperyalistler-
in ‘İstanbul Kültür Başkenti’ projesi 

yaşama geçiriliyor. Emeğin başkenti 
İstanbul, emekçilerden ve yoksul-
lardan ‘temizlenmek’ ve bir finans 
kenti haline getirilmek isteniyor. 
Neoliberal ‘kültür başkenti’ projel-
erinin daha önce gerçekleştirildiği 
şehirlerde olduğu gibi, İstanbul’da da 
bu yıl ‘kentsel dönüşüm’ saldırısının 
yoğunlaşması beklenebilir. Öy-
leyse, bu neoliberal kent projesi 
karşısında kent yoksularının konut 
hakkı için direnişi de öngörülebilir. 
Konut Hakkı Koordinasyonu’nun 
4-7 Şubat’ta İstanbul’da ev sahipliği 
yapacağı ‘Uluslararası Kent Yoksulları 
Buluşması’ bu gerçeğin bir yansıması 
ve ifadesidir.

2010’da İstanbul, Avrupa Sosyal 
Forumu’na (ASF) da ev sahipliği 
yapıyor. “Başka bir dünya gerekli-
dir” sloganını yükselten Avrupalı 
ezilenler, üç kıtanın merkezindeki 
İstanbul’da buluşuyor. 1-4 Temmuz 
tarihlerinde İTÜ Taşkışla kampüsü 
merkezli olarak gerçekleştirilecek 
Avrupa Sosyal Forumu, bu forumun 
tarihindeki en militan ve görkemli, 
antiemperyalist karakteri en belir-
gin forum olmaya aday. En büyük 
emek ve meslek örgütlerinin (DİSK, 
KESK, Türk-İş, TMMOB) yanı 
sıra, belli başlı tüm emekten yana 
politik partilerin içinde yer alacağı 
bu forum, yeniyi arayan on binlerin 
buluştuğu, tartıştığı ve eyleme geçtiği 
bir merkez olacak.
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ratıldı. Bu düzeyin kazanımlarına 
basarak, Türkiye işçi sınıfı bu yıl, 
Taksim Meydanı’nın tamamen öz-
gürleştirilmesini sağlayabilir ve yüz 
binlerce emekçinin buluşmasını ger-
çekleştirebilir. 

Ana hatlarıyla bir panoramasını 
sunduğumuz 2010 yılı, belli ki çok 
zengin sınıf mücadelesi deneyimler-
ine gebedir. 

İstanbul ASF, aynı zamanda, 
Türkiye’de 5 yıllık bir mazisi bu-
lunan Sosyal Forum hareketinin 
olgunlaşmasının yeni bir düzeyini de 
ortaya çıkaracak. 

Son üç yıldır, merkezinde İstanbul-
Taksim Meydanı’nın durduğu 1 
Mayıs mücadeleleri, 2009’da bir eşi-
ği aştı.  İlk kez meydanın kısmen de 
olsa özgürleştirildiği bir düzey ya-
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Bu makale, Gramsci’nin 
Nisan 1924’te milletvekili se-

çilerek sürgünden geri döndüğü, 
faşist Mussolini’nin kıskacın-

daki Meclis’in açılışından kısa 
süre sonra Sosyalist milletvekili 

Matteotti’nin katledildiği (10 Tem-
muz), özgürlük isteyen güçlerin fa-
şizme karşı politik hücuma kalk-

tığı ve faşistleri kısmen gerilettiği 
günlerde yazıldı. İtalyan komünist 

hareketinin bu özel anında Grams-
ci, özellikle faşizme karşı direnişin 
sınıf  karakterine ve bunun faşizmi 
izleyecek düzenin niteliği sorunuyla 

ayrılmaz bağına dikkat çeken bu 
makaleyi yayımladı.

Faşizmin tasfiyesi mücadelesinin 
ortaya çıkardığı politik krizde, mu-
halefet bloğu giderek ikincil bir un-
sur konumuna düşüyor. Heterojen 
sosyal bileşimiyle, tereddütleriyle ve 
kitlelerin faşist rejime karşı yürüt-
tüğü mücadeleyi küçümsemesiyle, 
blok, hareketini faşist partinin silahlı 
kanadı karşısında gittikçe küçülen 
basın kampanyasına ve parlamenter 
entrikalara sıkıştırıyor. 

Faşizm karşıtı muhalefetin ço-
ğunluğu Liberal Parti’ye geçti, çünkü 
blok, faşizm karşısında, parlamenter 
burjuva demokrasisine, anayasaya, 
demokrasiye dönüş ve eski düzenin 
restore edilmesi dışında bir prog-
rama sahip değil. Liberal Partinin 
kongresine göre faşizmin aşılması-

NE FAŞİZM NE LİBERALİZM: SOVYETİZM
Antonio Gramsci

Kaynak: L’Unità, 7 Ekim, 1924
Çeviren: Zeynel Gül

       Çeviri 
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nın ardından İtalyan halkı iki seçe-
neğe sahip: Ya faşizm ya liberalizm, 
ya Mussolini’nin kanlı diktatörlüğü 
ya da bir Salandra, Gioliotti, Amen-
dola, Turati, don Sturzo, veya Vella(2) 
hükümeti aracılığıyla eski güzel İtal-
yan demokrasisinin restore edilme-
si, böylece bu demokrasinin maskesi 
altında burjuvazinin sömürücü ege-
menliğini sürdürmesi.

Faşizm altında ezilen ve ondan 
tiksinen işçi ve köylüler, faşizmi ala-
şağı etmek için, geçmişte iktidarda 
oldukları dönemde işçi ve köylülere 
karşı faşizmi destekleyen ve silah-
landıran ve sadece birkaç ay ön-
ce faşizmle sıkı bir blok oluşturan, 
onun suçlarındaki sorumluluklarını 
paylaşan liberal burjuvazi ile iş birli-
ği yapmanın zorunlu olduğuna ina-
nıyorlar. Peki faşizmle hesaplaşma 
sorunu böyle mi ortaya konmalıdır? 
Hayır! Faşizmin tasfiyesi, onu yara-
tan burjuvazinin tasfiyesi olmalıdır.  

Komünist Parti, Matteoti’nin 
katledilmesinden(3) birkaç gün son-
ra “Kahrolsun katiller hükümeti! 
Faşist milis dağıtılsın!” sloganını at-
tığında, katiller hükümetinin yerine 
tüm politikalarıyla katillere yol veren 
ve onları silahlandıran bir hüküme-
tin geçmesini düşünmüyordu. Faşist 
Milis kurulduğunda iktidarda olan, 
işçi sınıfına karşı milisin sırtını sıvaz-
layıp silahlandıran Giolitti, Nitti ve 
Amendola’nın Faşist milisi dağıta-

bileceğini asla düşünmedi. Partimiz 
bu sloganı ileri sürerken, faşizmin 
yerine, yüz kızartıcı başarısızlığı ve 
kesin yenilgisi Roma Yürüyüşü’yle 
açığa çıkan eski liberalizmi koy-
maya yeltenmedi. Komünist Parti, 
faşizmin krizinin başlangıcından 
itibaren; faşist iktidarın mezar kazı-
cısının ve onun yerini alacak olanın 
işçi sınıfı ve köylüler olduğuna işaret 
etti. Sanayi proletaryasının ve köy-
lülerin kitlesel mücadelesi, faşizmin 
yenilmesi ve tüm sonuçlarıyla sınıf  
mücadelesi için gereklidir. Proletar-
ya hiç kuşkusuz, burjuvazi ve kü-
çük burjuvazi saflarındaki çelişkile-
ri ve iç mücadeleleri, faşizme karşı 
mücadelesinde kullanmalıdır. Ama 
doğrudan eylem olmaksızın faşizm 
alaşağı edilemez. Sorunu bu şekilde 
koymak, aynı zamanda faşizmin ye-
rine nasıl bir iktidarın geçeceği so-
rununu da ortaya koymak anlamına 
gelir. Eğer faşizm işçi ve köylüler ta-
rafından yenilgiye uğratılırsa, yerine 
geçecek iktidarda liberalizmin yeri 
olmayacaktır: Bu hak, işçi ve köylü-
leri silahlandırırken, faşist milisleri 
silahsızlandırmakta kararlı ve bunu 
yapabilecek gücü olan işçi-köylü hü-
kümetine ait olacaktır.   

Güncel durumda bu; anayasa-
ya, demokrasiye ve liberalizme dö-
nüşten farklı bir sorundur. Bunlar, 
burjuvazinin kent ve kır işçilerini 
yanıltmak ve krizin gerçek içeriğini 
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kazanmasını engellemek için kullan-
dığı tatlı sözcüklerdir. Sorunun ger-
çek içeriği, işçi ve köylülerin, onları 
ezen faşizmden ve onları yanıltan, 
daha birkaç ay önce Mussolini ile 
işbirliği yapan ya da işbirliği arayan 
(D’Aragona, Baldesi, vb.) libera-
lizmden intikam almalarıdır. 

İtalya’daki kriz sadece emekçi 
kitlelerin hareketiyle çözülebilir. 

Faşizmin tasfiyesi, parlamenter 
entrikalar düzleminde gerçekleş-
tirilemez; bu düzlemden ancak, 
burjuvaziyi tepede, silahlı faşizmi 
onun hizmetinde bırakan bir uz-
laşma çıkabilir. Liberalizm, refor-
mizmin salgılarıyla aşılanmış olsa 
dahi, güçsüzdür. Geçmişe aittir. Ve 
İtalya’nın bütün Don Struzo’larının 
Turati’lerle ve Vella’larla birleşmesi 
dahi, liberalizme, faşizmi tasfiye et-
mek için gerekli gençlik aşısını ya-
pamayacaktır.

Kendisini liberalizmin anayasası 
ve kutsal prensipleri ile sınırlama-
yan, ama faşizmi kesin olarak yen-
meye, silahsızlandırmaya, kent ve 
kır işçilerinin çıkarlarını sömürücü-
lere karşı korumaya kararlı bir işçi-
köylü hükümeti, baskı, sömürü ve 
suçlarla dolu bir tarihi tasfiye ede-
bilecek ve tüm çalışanlara gerçek 
özgürlüğü kazandırabilecek yegane 
genç güçtür.  

Bugün Komünist Partisi, bu ger-
çeği proletaryaya durmadan hatırla-

tan tek partidir. Partinin etkisi artı-
yor, örgütlülüğü gelişiyor ama işçi ve 
köylülerin büyük çoğunluğu halen 
Emek Konfederasyonu ve Maksi-
malist Parti(4) tarafından sürükleni-
yor; bu yüzden de anayasal muhale-
fetin peşinden gidiyor, henüz sınıf  
bilincini kazanmamış durumda ve 
işçi-köylü sınıflarının bu krizi tetik-
leyen birincil faktör olduğunu, çün-
kü karşı konulamaz bir sayısal güce 
ve büyük bir gençlik enerjisine sahip 
olduğunu kavramaktan uzak. Eğer 
işçi ve köylüler kendini kandırmak 
istemiyorsa, İtalyan burjuvazisinin 
maskesini değiştirmek dışında bir 
sonuç vermeyecek sınıf  işbirliği ze-
mininde değil, yakın bir gelecekte 
belirleyici güç haline gelmesine yol 
açacak sınıf  mücadelesi zemininde, 
bağımsız bir güç olarak hareket et-
melidir. 

Partimizin temel görevi, işçi-köy-
lü kitleleri arasında şu düşünceyi ege-
men kılmaktır: Yalnızca işçi ve köylü 
yığınlarının sınıf  mücadelesi faşizmi 
yenebilir. Sadece bir işçi-köylü hükü-
meti faşist milisi silahsızlandırabilir. 
Bu yaşamsal gerçekler, yorulmak bil-
mez propagandamızla fabrika ve kır-
larda işçi-köylü kitlelerinin ruhlarına 
işlendiği zaman, tüm partilerden işçi 
ve köylüler, sınıf  çıkarlarını korumak 
ve faşizme karşı mücadele etmek için 
İşçi ve Köylü Komitelerini kurması 
gerektiğini anlayacaklardır.
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Bu komitelerin, devrimci mü-
cadelenin ve katiller hükümetinin 
yerine işçilerin ve köylülerin hü-
kümetini kurmanın zorunlu araç-
ları olduğunu anlayacaklardır. Ha-
la emekçi halk üzerinde hakimiyet 

kurmaya çalışan Liberal Kongre 
sonlanırken, işçiler onların tantana-
lı ve boş gevezeliklerini İtalya’nın 
bir ucundan diğerine, şöyle cevap-
layacaklardır: Ne Faşizm, Ne libe-
ralizm: Sovyetizm!

1. Mussolini, faşist diktatörlüğü aşamalı olarak yerleştirdi. 1926’daki son darbeye ka-
dar parlamentoyu tasfiye etmedi. Faşist olmayan burjuva parlamenter partiler, 10 Tem-
muz 1924’te meclisin göstermelik niteliğine tepki olarak meclis dışına çıktılar ve Aventine 
Bloku’nu oluşturdular. Komünist Partisi, Liberal Partinin merkezinde durduğu bu bloka 
katılmayarak son ana kadar mecliste kaldı. 

 2. Gramsci, liberaller ve reformcu sosyalistler bloğunun önde gelen liderlerini sayıyor. 
Don Luigi Sturzo, İtalyan Halk Partisi’nin lideri, Katolik papazı, Hristiyan Demokrat bir 
liberal politikacıdır. Buna rağmen, Mussolini karşısında Vatikan’ın desteğini alamamıştır. 
Giovanni Amendola liberal politikacı ve düşünce insanıdır. Mussolini’ye karşı liberal mu-
halefetin önde gelen simasıdır. Mussolini’nin cinayetlerine karşı gazetesi Il Mundo’da yazılar 
yazdı. 1926’da Kara Gömleklilerin kışkırttığı bir olayda Cannes’da katledildi. Oğlu komünist 
partisine katıldı. Filippo Turati, Sosyalist Parti’nin liderlerinden. Parti içinde reformist ka-
nadın başını çekiyordu. Sosyalist-Komünist ayrışmasından sonra, 1922’de bu kez Sosyalist 
Parti içinde bir ayrışma yaşandı ve Turati, partiden ihraç edildi. Turati partinin Reformist 
kanadını da peşinden götürerek Birleşik Sosyalist Parti’yi (PSU) kurdu. Turati, komünist-
lerin aksine, faşizmin yenilgisinin liberal burjuvaziyle ittifaktan geçtiğine inanıyordu. Vella 
da bu partidendi. Giovanni Giolitti Liberal Parti’nin sol kanadının lideridir. İşçi sınıfının 
başkaldırısının damgasını vurduğu 1920-’21 yıllarında Başbakan’dı. Faşist milislerin ortaya 
çıkışına ve işçilere yönelik bastırma hareketine destek verdi. 1924’e kadar Mussolini hükü-
metini destekledi. Antonio Salandra 1914-’16 yıllarında İtalya Başbakanlığı yapmış liberal 
politikacıdır. Savaşın ardından, gelişen işçi ayaklanmalarına karşı Mussolini’nin faşist par-
tisini destekledi. 1924’te muhalefete geçti. Faşist diktatörlüğün kurumlaşmasının ardından 
yeniden Mussolini’nin saflarına katıldı ve 1928’de senatör oldu.

3. 1924 seçimlerinin ardından, mecliste Mussolini’nin seçimlerde uyguladığı hileleri ve 
milisler eliyle uyguladığı şiddeti protesto eden bir konuşma yapan sosyalist milletvekili Gi-
acomo Matteotti, 11 gün sonra (10 Temmuz) faşistlerce kaçırıldı, katledildi. Komünist 
Partisi, bu katliama demokratik bir hücumla yanıt verdi. Parti gazetesi L’Unita, “Kahrolsun 
katiller hükümeti!” başlığıyla çıktı. Özgürlük isteyen halk güçleri, faşistleri şaşırtan bir hız ve 
çapta sokaklara döküldü. Faşistler geriletildi. Ancak faşizmin yerine geçecek bir iktidar al-
ternatifinin olmaması sayesinde yeniden toparlandılar. Matteotti cinayetinin ardından liberal 
ve sosyal demokrat partilere mensup 100 milletvekili meclisi terk ederek ‘Aventine Ayrılığı’ 
hareketini gerçekleştirdiler. Ancak Kral, bunların milletvekilliklerini iptal etti.

4. 1922’de Turati İtalyan Sosyalist Partisi’nden atıldıktan sonra, geride kalan çoğunluk 
kesimi Maksimalist Parti olarak anılıyordu. Maksimalist/Reformist ayrımı, 20. yüzyılın baş-
larından itibaren partinin iki kanadını oluşturmuştur.



Mehmet Yılmazer, Yol Dergi-
si’nde yayımlanan “21. yüzyıl sosya-
lizmi” yazısıyla, sosyalizme dair La-
tin Amerika’daki halkçı hükümetler-
den kaynaklanan görüşlerin sistemli 
bir ifadesini sunmakla kalmıyor, adı-
na konuştuğu hareketin de böyle bir 
sosyalizm anlayışına yelken açtığını 
ilan etmiş oluyor. Her iki bakımdan 
da yazının ele alınması ve tezlerine 
temel aldığı Latin Amerika gerçekli-
ğinin incelenmesi önem kazanıyor.

Latin Amerika’da 
neler oluyor?
Yılmazer, 21. yüzyıl sosyaliz-

minin pratiğinin “esas olarak Latin 
Amerika’da” yaşandığını düşünüyor. 
Referans olarak Venezuela, Bolivya, 
Ekvador, vd.yi alıyor. Her ne kadar 
bu gelişmelerin ‘henüz filiz halinde’ 

olduğunu kabul etse de, bunlardan 
bütün bir yüzyılı bağlayacak yasalar 
çıkarmaktan da sakınamıyor. 

Yılmazer’e göre; 
“21. yy. sosyalizmine gi derken 
pratiğin canlı akışı içinde ortaya 
çı kan en özgün yol: ikili iktidar-
lardır. … Önceleri topyekun bir 
devrimle yaşanan nihai hesaplaş-
ma, 21. yüzyıl deneylerinde zama-
na yayılan uzun so luklu bir bilek 
güreşine dönüşmüştür.”

Yılmazer’e göre, bu ülkelerde, 
“İktidar olmuş, ancak kapitaliz-
min tasfiyesini güç dengeleri ne-
deniyle gerçek leştiremeyen hare-
ketler” var ve bunlar adım adım, 
“Kapitalizm içinde sosyalizmin 
maddi alt yapısını (aynen böyle!) 
ve moral değerlerini” 

örgütlüyor.

21. YÜZYILIN SOSYAL DEMOKRASİSİ
–M. Yılmazer’in ‘21. yüzyıl sosyalizmi’ makalesinin eleştirisi–

Haydar Özkan
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“İkili iktidar gerçeği, egemen sınıf-
ların birden tasfiyesi ve mülksüz-
leştirilmesini im kânsız kılıyor.”… 

ve, zaten… 
“Üç mülkiyet biçi mi [özel, koope-
ratif ve kamu, bn.] 21. yüzyıl sos-
yalizminde birlikte yaşaya caktır.”

Bu yüzden, iktidar mücadelesi 
“neredeyse sürekli” hale gelir. İktidar 
savaşının yerini “uzun süreli mevzi 
savaşı” alır. 

Yılmazer’in bu görüşlerinin eleşti-
risine geçmeden önce, onun dayanak 
aldığı Latin Amerika’daki gelişmele-
rin kendi cephemizden bir okuması-
nı yapalım.

1960’lı ve ‘70’li yıllar, Latin Ame-
rika’da devrimci atılım yıllarıydı. Küba 
örneğini ve Che Guevara’nın Bolivya 
çıkartmasını izleyen Latin Amerika 
halkları ‘özgür vatan’ ve ‘sosyalizm’ şi-
arları etrafında seferber oldular. Şili’de 
halkçı Allende hükümeti altında ya-
şanan görkemli işçi-köylü atılımı, 
Bolivya’da 1971’de Halk Meclisi’nin 
kurulması, Arjantin’de 1973-’76 dev-
rimci atılımı gibi önemli çıkışlar, ABD 
emperyalizminin yönettiği askeri dar-
belerle bastırıldı. Devrimci dalga bu 
kez Orta Amerika’da boy gösterdi. 
1979’da Nikaragua’da Sandinist dev-
rim gerçekleşti. Guatemala’da UR-
NG, El Salvador’da FMLN iktidarın 
eşiğine geldi. 1990’da Nikaragua’da 
yaşanan karşı devrimle birlikte Orta 
Amerika’da da gericilik egemen oldu. 

Böylece, bu acılı kıta boydan boya 
ABD güdümlü faşist iç savaş yöne-
timlerinin pençesine düştü. Bu cun-
talar, devrimci akımları vahşice ezdi, 
kuşaklar arasında devrimci süreklili-
ği engelledi. 

1980’lerde Latin Amerika ülkele-
rinde art arda cuntalar tasfiye edildi, 
neoliberal sivil hükümetlere geçildi. 
Devrimci miras yeni döneme taşına-
madı. Neoliberal hükümetler işçi sı-
nıfına ve sosyal kazanımlara saldırıda 
adeta meydanı boş buldular. Ancak 
emekçiler nihayetinde bu vahşi saldır-
ganlığa dur demek için ayağa kalktı. 

1989 Venezuela/Caracas Ayak-
lanması, 2001 Arjantin Ayaklanma-
sı, Ekvador’da 2000 yılındaki büyük 
halk ayaklanması, Bolivya’da 2000 
Su İsyanı ve 2003 Gaz Ayaklanma-
sı, Latin Amerika halklarının tekelci 
neoliberal modeli kitlesel reddedişini 
ortaya koyuyordu. 

Bu halk ayaklanmaları dalgası, 
kıtada birçok neoliberal hükümeti 
devirdi. İşçi, emekçi ve yerli halklar 
için eylem özgürlüğünü kazandırdı. 
Egemen sınıflar arasında çatlaklar 
yarattı. Burjuva partilerini prestijsiz-
leştirdi. Eski politik rejimleri sürdü-
rülemez hale getirdi.

İşte halk isyanlarının açtığı bu yeni 
konjonktürde, yeni sosyal hareketlere 
dayanan ya da onlarla ittifak kuran 
ilerici-halkçı hükümetler iş başına gel-
meye başladı. Bu hükümetler, burjuva 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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yasallığına ve özel 
mülkiyet düzeni-
ne dokunmamakla 
birlikte, halk hare-
ketlerinin talepleri 
doğrultusunda ki-
mi ileri, demokra-
tik, halkçı adımlar 
attılar. Yeni, bur-
juva demokratik 
anayasalar hazırla-
dılar. ABD askeri 
üslerini kovdular. 
Kıtada, Amerikan 
askeri-politik he-
gemonyasının geri-
lemesine yol açtılar. 
Latin Amerika ül-
keleri arasında kimi 
entegrasyon adımları attılar. 

Venezuela ve Bolivya, bu gelişme-
lerin en belirgin iki örneğiydi.

Venezuela’da, başkent Caracas’ta 
Şubat 1989’da yoksulların şehrin te-
pelerinden merkeze indiği ve önlerine 
ne gelirse yakıp yıktığı, dükkanlarda 
ne varsa alıp evlerine götürdüğü iki 
günlük kendiliğinden halk ayaklan-
ması (Caracazo) neoliberal projeye 
ağır bir darbe indirdi. Ordunun so-
kaklara inerek yoksul halka kurşun 
sıkmasının ve binlercesini katletme-
sinin ağır vicdani yükü ile sarsılan 
ve antiemperyalist eyleme yönelen 
albay Hugo Chavez önderliğindeki 
bir grup genç subay, kimi sol parti ve 

örgütlerle de anla-
şarak 1992 Şubat 
darbesini yapmaya 
çalıştı ve yenildi. 

Ülkede 50 yıldır 
geçerli olan Punto 
Fijo sistemi teme-
linde, egemen sınıf-
ların muhafazakar 
(COPEI) ve sosyal 
demokrat (AD) iki 
partisinin yöne-
timine, komünist 
ve halkçı her türlü 
alternatifin dışlan-
masına dayanan 
rejim, halk yığınla-
rının bütün düzen 
partilerini reddiyle 

sarsıldı. Bir devrimci durum ortaya 
çıktı. Bu olanakları devrim yönünde 
zorlayabilecek bir devrimci hareket 
ise yoktu. Bu koşullarda, antiem-
peryalist subay Chavez, tahliye ol-
masının ardından, darbe girişimine 
yönelik halk desteğine güvenerek, 
başkanlığa adaylığını koydu ve ka-
zandı. 1998’de Chavez başkan oldu. 

Chavez, başkanlığının ilk yıl-
larında izlediği sosyal politikayla, 
henüz emperyalizmin ve tekellerin 
kabul edebileceği bir simaydı. Sos-
yal misyonlarla petrol gelirinin kıs-
mi yeniden dağıtımını sağlıyordu. 
1999’da yeni ve burjuva demokratik 
bir anayasa yazılmasına öncülük et-

Burjuva ordusuna,  
meclisine, bürokrasisine 
vb. dokunmayan, aksine 

onların egemenlik  
alanını genişleten;  
kendisiyle uzlaşan  

bütün burjuva kesimleri 
hükümetinin bir parçası 

haline getiren, özel  
mülkiyet hakkına  

dokunmayacağını ilan 
eden Chavez’in, bir  

sosyalist devrim  
yapmakta olduğu bir 

yanılsamadan ibarettir.
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ti. Bu yeni anayasa, işçi-emekçilerin 
eylem özgürlüğünü genişletiyor, ka-
dınlara yasal eşitlik getiriyor, başkan 
da dahil tüm seçilmiş kamu görevli-
lerinin geri çağırma referandumuy-
la görevden alınabilmesine imkan 
sağlıyor, halka anti-demokratik bir 
hükümete karşı isyan etme hakkını 
tanıyordu. 

Ne zaman ki Chavez, Venezuela 
Petrol İşletmesi’nin tekellere bağlı 
yönetimini değiştirerek, bu işletmeyi 
‘gerçekten ulusallaştırmaya’, hüküme-
tin denetimi altına almaya giriştiyse, 
kızılca kıyamet de o zaman koptu.(1) 
Sınıf mücadelesi bir anda zincirle-
rinden boşandı. Oligarşik ‘muhalefet’ 
sokaklara indi. Çatışmalar yaşandı. 
ABD, ordu içindeki dayanaklarını 
kullanarak bir darbe örgütledi. 11 
Nisan 2001’de Chavez devrildi ve 
Venezuela işveren derneğinin baş-
kanı Pedro Carmona darbeci bir 
hükümet kurdu. Carmona, meclisi, 
anayasayı ve yüksek mahkemeyi lağ-
vederek, Chavez’in inşa etmeye çalış-
tığı orta burjuva iktidarı kökünden 
kazıyıp atmaya yöneldi.

İşte bu noktada, tarihin akışını 
değiştiren bir olay yaşandı. Venezu-
ela halkı, adeta kendiliğinden  sokak-

lara akarak, bir antifaşist halk ayak-
lanması başlattı. Polisin kurşunları 
birçok can alsa da bu sel durdurula-
madı.(2) Halkın bu hareketi, burjuva 
ordu içinde de yansımasını buldu ve 
birçok birlik Chavez’den yana geçti. 
13 Nisan’a gelindiğinde askeri faşist 
darbe püskürtülmüş, Chavez yeni-
den başkanlık koltuğuna oturmuş-
tu. Ardından gelen başkaca politik 
muharebelerde de (patronların gre-
vi, 2004 geri çağırma referandumu) 
Chavez’in orta burjuva hükümeti, 
tekelci burjuvaziyi politik yenilgiye 
uğrattı, geriletti. Venezuela gibi bir 
petrol ülkesinde belirleyici önemde 
olan petrol vanalarını hükümet ele 
geçirdi. Böylece, orta burjuvazinin 
hegemonyasındaki Chavez hüküme-
ti, politik iktidar gücünü ele geçirdi. 
Devlet, petrol şirketinin yönetimini 
elinde bulundurmak, bu hükümete 
yeterli ekonomik iktidar gücünü de 
sağladı. 

İktidar bir sınıftan diğerine geçer-
ken, devlet biçiminde de, buna denk 
düşen bir değişim yaşandı. Punto 
Fijo rejimine dayalı, oligarşik ve an-
tidemokratik bir devlet biçiminden, 
burjuva demokratik bir devlet biçimi-
ne geçiş yaşandı. İktisadi planda da 

1. Devlet Petrol İşletmesi (PdVSA) o tarihte tek başına Venezuela GSYİH’sının %25’ini üre-
tiyordu. Brüt Ulusal Gelir’in (2002’de) toplam %32,4’ü devlet sektöründen (ağırlıkla petrol 
çıkarımı ve işlenmesi) oluşuyordu. Özel sektör de büyük oranda petrol sektörüyle ilişkilere 
bağımlıydı. Bu nedenle, PdVSA’nın tekellerin kontrolünden çıkarılması, politik iktidar mü-
cadelesinin kilit halkası halindeydi.
2. Bu olaylar “Devrim Televizyondan Gösterilmeyecek” adlı belgesel filmde, canlı görün-
tülerle oldukça kapsamlı biçimde anlatılmaktadır. (Yönetmenler: Kim Bartley ve Donna-
cha O´Brien)

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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neoliberal programdan halkçı-sosyal 
bir programa doğru geçildi.

İşçi-emekçi yığınlar, bu çatışma-
da ağırlıklarını halkçı hükümetten 
yana koyarak, taleplerini de hükü-
mete dayattılar. Chavez hükümeti-
nin sola doğru salınması ve ‘sosya-
lizm’ söylemine geçmesi, böyle bir 
politik dönüşümün ürünü oldu. 
Venezuela’yı halkçı hükümetler ku-
şağındaki diğer ülkelerden farklı kı-
lan, tekellerin politik iktidar gücünün 
13 Nisan ayaklanmasıyla kırılmış 
olmasıdır. 

Chavez, kıtadaki diğer halkçı hü-
kümetlerden daha ileri gitti ve (taz-
minatını ödeyerek de olsa) kimi ulu-
sallaştırmalar yaptı. Amerikan em-
peryalizmine meydan okudu. Halk 
meclislerine, komünal konseylere 
sınırlı iktidar gücü sağlayacak bir ana-
yasa taslağı hazırladı (ama bu taslak 
2007 referandumunda reddedildi). 
Anayasayla, kadının evdeki emeğinin 
üretken niteliği tanındı ve ev emekçi-
si kadınlara emeklilik hakkı sağlandı. 
Kapitalist çiftliklerin içindeki kimi 
atıl toprakları topraksız köylülere 
verdi. Antiemperyalist ve demokratik 
dönüşüm adımları attı. Tekelci burju-
vaziyle yaşadığı somut çatışmalarda 
halkı sokaklara çağırdı. Mahallelerde, 
fabrikalarda çeşitli adlar altında taban 
örgütlenmelerini teşvik etti.  

Ancak nihayetinde, Venezue-
la’daki bütün bu süreç, kapitalizm 

çerçevesi içinde gerçekleşti. Kapita-
list üretim ilişkilerine dokunulma-
dı. Burjuva devleti yıkılmadı, aksine 
güçlendirildi. Özel mülkiyet hukuku 
hiç çiğnenmedi. Sömürücüler devlet 
organlarından dışlanmadı. 

Chavez’in ekonomik-sosyal alan-
da izlediği politika, üretim ilişkileri-
ne dokunmadan, dolaşım ilişkilerine 
halkçı-sosyal temelde müdahale et-
mekten ibaret kaldı. Politik alanda 
ise burjuva devlet aygıtını demokra-
tikleştirdi, ezilenlerin politik hareket 
sahasını genişletti. Onun ‘Bolivarcı 
Devrim’inin sınırları, antiemperya-
lizm ve demokratizmle çizilmişti. Bu 
çerçeve, harekete geçen ve taleplerini 
yükselten işçi, emekçi, köylü ve ka-
dınların kimi kazanımlar elde etme-
sine zemin sundu. 

Bu demokratik tedbirlerin, yarın 
proletarya, yoksul yığınlarla ittifak 
halinde iktidarı alırsa, onun işini ko-
laylaştıracağı da bir gerçektir. Ne var 
ki, bu demokratik adımları sosyalizm-
le karıştırmak büyük bir yanılgıdır. 

Başka türlü bir şey
Sosyalizm, başka bir şeydir.
Sosyalizm, öncelikle, burjuva 

devlet aygıtının ‘berhava’ edilmesi 
ve yerine işçi-emekçi organlarından 
oluşan yeni bir devlet aygıtının geçi-
rilmesi demektir. Sosyalizm, sömü-
rücülere hiç-bir devlet organında yer 
verilmemesi demektir. Sosyalizm, 
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üretim araçlarının toplumsallaştırıl-
ması demektir. Üretim ve dağıtımın 
toplum tarafından bilinçli biçimde 
planlanması ve bu yolla, üreticilerin 
toplumsal ilişkilerini yeniden haki-
miyet altına alması demektir.(3) Me-
ta-para ilişkilerinin kademeli olarak 
geriletilmesi demektir.

Burjuva ordusuna, burjuva mec-
lisine, burjuva bürokrasisine vb. do-
kunmayan, aksine onların egemenlik 
alanını genişleten; kendisiyle uzla-
şan bütün burjuva kesimleri hükü-
metinin bir parçası haline getiren, 
ne bugün ne de yarın özel mülkiyet 
hakkına dokunmayacağını ilan eden 
Chavez’in, bir sosyalist devrim yap-
makta olduğu kocaman bir yanılsa-
madan ibarettir.

“Her devrimin temel sorunu ikti-
dar sorunudur.” (Lenin) 

İktidarın hangi sınıfın elinde ol-
duğu temel sorusunu yanıtlamadan, 
hiçbir kapsamlı toplumsal alt üst 
oluş anlaşılamaz ve açıklanamaz. 
Venezuela’da iktidar hangi sınıfın 
elindedir? Tekelci burjuvazinin ik-
tidar gücünün kırıldığını, ama yok 
edilemediğini biliyoruz. Onlar ABD 
emperyalizminin politik-askeri des-
teğine, devlet aygıtı içindeki kimi da-
yanaklarına (Zulia eyaleti vb.) ve hala 

ellerinde tuttukları banka, fabrika ve 
kapitalist çiftliklere dayanıyorlar. Bu 
temelde, belli bir iktidar payını ko-
rumayı başardılar. Ama iktidar üze-
rinde belirleyici olamıyorlar. 2002 
Nisan olaylarından bu yana, politik 
iktidar, Chavez hükümetinin temsil 
ettiği orta burjuvazi tarafından ele 
geçirildi. Bu yeni iktidarın esas daya-
nağı burjuva ordusu ve bürokrasisi-
dir; orta burjuva katmanları ‘ulusalcı’ 
bir ideolojik çerçeve ve somut mad-
di çıkarlar etrafında birleştirmiştir. 
Küçük burjuvazi ve işçi sınıfı içinde 
de önemli müttefikleri, dayanakları 
vardır. 

Bizzat burjuva devlet aygıtının 
içinden çıkıp gelen, onun ürünü olan 
bir politik kişilik olarak Chavez’in, 
bu aygıtı berhava etmesi zaten bek-
lenemez. Ancak, yoksul halkın kimi 
organlarına (komünal konseyler vb.) 
anayasal statü kazandırarak demok-
ratik yönde bir hamle yapmaya giriş-
tiğinde başına ne geldiğini hep birlik-
te gördük! Aralık 2007’deki anayasa 
referandumunda, bizzat Chavist bü-
rokrasi, hayır oyu çıkması için çalıştı, 
süreci sabote etti. 

Eski devlet yıkılarak, devlet ikti-
darı işçi-emekçi sınıflarca ele geçiril-
meden, ‘sosyalizmi inşa’ boş sözden 

3. “Meta üretimine dayalı toplumların kendine özgü bir niteliği vardır, üreticiler kendi 
toplumsal ilişkileri üzerindeki egemenliklerini yitirmişlerdir.”(Engels, Ütopyadan Bilime Sos-
yalizm, Evrensel Yayınları, Aralık 2006, sf. 68) Sosyalizm, bu egemenliğin yeniden kazanıl-
ması süreci, plan ise bunu sağlama imkanıdır. Yılmazer’in plana böyle bir rol yükleme-
diği, tersine, planın rolünü daha baştan “ana üretim stratejilerini saptamakla” sınırladığı 
görülüyor.

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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ibarettir. Burjuvazinin (şu ya da bu 
kanadının) iktidarı sürerken, sosya-
lizm inşa edilemez. Kapitalist üretim 
ilişkileri, ancak iktidar işçi sınıfının 
eline geçerse dönüştürülebilir. 

Yılmazer, bu açık sınıfsal gerçeğe 
gözlerini kapatarak Venezuela’yı (ve 
hatta Bolivya’yı!) “sosyalizme yönelen 
ülke” olarak görmeye çalışıyor. İkti-
dardakilerin “sosyalizmi inşa etmeye 
çalıştığını” öne sürüyor. 

Bugünkü Venezuela’da ‘iktidar 
ikiliği’ tekelci ve orta burjuvazi ara-
sındadır. İşçi-emekçi ve yoksul halk 
yığınları, bu saflaşmada Chavez’den 
yana saf tutup onu ileriye iterek sos-
yal ve politik kazanımlar elde etmeye 
çalışıyorlar.

Dolayısıyla buradaki iktidar 
savaşımı, hiçbir biçimde, örneğin 
Hindistan’ın uzak bölgelerinde Ma-
oist gerillaların yarattığı iktidar alan-
larıyla kıyaslanamaz. Orada, burjuva 
devletin otoritesinden koparılmış, 
emekçi sınıflara ait devrimci otorite 
alanları vardır. Bu otorite alanları, es-
ki devlet ilişkilerinin tahrip edilmesi 
yolundan yaratılmıştır ve ezilenlerin 
devrimci silahlı savaşımının ürünü-
dür. Venezuela’da ise demokratik, 
halkçı ve yurtsever orta burjuvazi ile 
faşist tekelci burjuvazi arasında bir 
çarpışma vardır. Birincisinde çarpış-
ma, burjuva devlet ile onu yıkmaya 
çalışan devrimciler arasındadır, ikin-
cisinde çarpışma, bizatihi burjuva 
devletin bağrında gerçekleşmektedir.  

Venezuela’da sosyalizm 
inşa ediliyor mu?
Devam edelim.
Lenin bize, bir politik parti-

yi sözleri ve açıklamalarıyla değil, 
pratiğiyle değerlendirmeyi öğretir. 
Venezuela’da Chavez, partisi PSUV 
ve halkçı hükümet, ‘sosyalizmi inşa’ 
ediyor mu, etmiyor mu? Bu, mistik 
bir soru değildir. Politik ve sosyal 
pratikten bakılarak somut olarak 
yanıtlanabilir bir sorudur. Chavez’in 
ne yapmadığını yukarıda sıraladık. 
Bir de ne yaptığına bakalım. ‘Sos-
yalizmi inşa’ adına atılan adımlar 
neler?

Sosyal misyonlar nüfusun geniş 
kesimlerine sağlık, eğitim, kültür, 

Kapitalizmi  
‘demokratikleştirme’  

yönelimleri, ancak 
sermaye birikiminin  

genişleyen bir  
konjonktürüyle  

örtüştüğü ölçüde ve o  
dönemlerle sınırlı  

biçimde hayata  
geçirilebilir. Dolayısıyla  

‘sosyal devrim mi,  
sosyal reform mu?’  

sorusu, Latin Amerika için 
gündemdedir. 
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spor alanında büyük hizmetler su-
nuyor. Yeni, parasız ve nitelikli ‘Boli-
varcı’ üniversiteler, liseler kuruluyor. 
Sosyal haklar bizim gibi ülkelerin 
aksine, daralmıyor, genişliyor.

Burjuva kent ve emekçi kent ayrı-
mı hala bariz biçimde görülebiliyor; 
hala Caracas’ı çevreleyen dağlarda 
yoksul varoşlar, Altamira gibi bölge-
lerde ise zengin üst sınıf yerleşimleri 
var. Ancak yoksul semtlerinde gü-
zelleştirme, mafyanın tasfiyesi, genç-
lerin spora ve kültüre özendirilmesi 
gibi çalışmalar yürütülüyor.

Kapitalist devlet ekonomisi sektö-
rüne yeni halkalar ekleniyor. İki yol-
la: Birincisi, devlet ‘sosyalist fabrika-
lar’ kuruyor. Arjantin, Brezilya, İran, 
Rusya, Çin vb. ülkelerin sermayesiyle 
ortak devlet girişimleri olarak kuru-
lan bu fabrikalar, ‘ulusal ekonomiyi’ 
inşa etmek amacını taşıyor. (Ne var 
ki, gözlemlediğimiz kadarıyla, bu inşa 
süreci karınca hızıyla ilerliyor ve kor-
kunç bir bürokratik hantallık hüküm 
sürüyor.) Venezuela tek yanlı bir pet-
rol ekonomisi olmaktan çıkarılmak ve 
değişik metalar üreten bir ekonomi 
haline getirilmek isteniyor. İkincisi de, 
devlet, bazı özel işletmeleri ulusallaştı-
rıyor, ancak her zaman tazminatla, ya-
ni bu şirketin sermayesi kapitalistlere 
geri ödeniyor. Chavez’in “endüstriyel 
sosyalist devrim” dediği şey, devlet 
mülkiyeti altında, petrol dışı sektörde 
(gıda, makine, inşaat malzemeleri, cep 

telefonu vb.) sanayi işletmelerinin ku-
rulmasından ibaret.

Fabrikalarda kapitalist sömürü de-
vam ediyor. Ancak diğer ülkelerin ak-
sine, asgari ücretin artırılması, iş saat-
lerinin 8 saatle sınırlanması, emek sö-
mürüsünde aşırıya kaçan işletmelerin 
devletle (petrol işinde vb.) kontratla-
rının iptali gibi yöntemlerle artı-değer 
sömürüsü bir ölçüde hafifletiliyor. 

‘Katılım’ kavramı etrafında ma-
hallelerde, okullarda, fabrikalarda 
vb. çeşitli toplantılar, meclisler, ko-
münal halk konseyleri kuruluyor. 
Buralarda fikirler özgürce ifade 
ediliyor, emekçiler-yoksullar politi-
kayla tanışıyor. Ancak bu organla-
rın herhangi bir iktidar gücü yok. 
Belediyecilik tarzı belli işlerin (evle-
rin yenilenmesi, mahallelerde sağlık 
ocağı açılması vb.) yapılması için 
kurulmuş ve icra gücüne sahip halk 
konseyleri var.

Toprak sahiplerinin büyük çift-
likleri (latifundia) hala ellerinde. 
Ama bu çiftliklerin işlenmeyen 
(atıl) kısımlarına topraksız köylüle-
rin el koyma hakkı yasayla tanındı. 
Hükümet, kentten kıra göçü örgüt-
lemeye, tarım üretimini artırmaya, 
böylece dışa bağımlılığı azaltmaya 
çalışıyor.

Devlet kooperatiflere kredi vere-
rek küçük işletmeciliği yaygınlaştır-
maya çalışıyor. Böylece, hükümete 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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sosyal taban oluşturacak yeni küçük 
burjuva katmanlar yaratıyor.

Bunların dışında, Venezuela’da 
yoksulluğu azaltmak, alfabe eğitim-
leri, kadınlara kredi verip işyeri kur-
malarını sağlamak (Banmujer-Kadın 
Bankası) gibi sosyal uygulamalar da 
gerçekleştiriliyor.

Ne var ki, bütün bu sosyal-halkçı 
tedbirlerle geçen 10 yılın ardından, 
Venezuela ekonomisinde özel sek-
törün ağırlığı azalmamış, aksine art-
mıştır. Devlet sektörünün ağırlığının 
artmasının sosyalizm anlamına gel-
meyeceğini yukarıda vurgulamıştık, 
ancak 10 yıllık verilerin karşılaştırıl-
ması, genel kanının aksine, eğilimin 
özel sektörün ağırlığının artması yö-
nünde olduğunu ortaya koymuştur. 

Venezuela resmi makamları tara-
fından sağlanan 1998-2008 arasında-
ki on yıllık dönemin Brüt Ulusal Üre-
tim verilerine göre; Chavez’in işbaşına 
geldiği 1998’de, devlet sektörünün 
Brüt Ulusal Üretim içindeki oranı 
yüzde 34,8 iken özel sektörün oranı 
yüzde 65,2 idi. Bu 10 yılda, devlet 
sektörünün payı, tedricen gerileyerek, 
2008 itibariyle yüzde 29,1’e düşmüş 
durumda. Özel sektörün payı yüzde 
70,9 iken, ‘sosyal sektör’ denilen ko-
operatifçiliğin oranı ise sadece yüzde 
1,6. (Bkz. Tablo) Umarız bu veriler, 
Yılmazer arkadaşın, Venezuela ger-
çekliğini daha yakından incelemesi 
için bir vesile olur.

Bu verileri değerlendiren eski 
Temel Sanayi ve Madencilik Bakanı 
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Victor Alvarez, son 10 yılda “ulusal 
ekonominin daha kapitalist hale gel-
diği” değerlendirmesini yaparak, bu 
gerçeği teslim etti. Bu durum, devlet 
sanayinin örgütlenmesindeki kor-
kunç hantallık ve bürokratik engelle-
rin sonucunu yansıttığı gibi, Bolivarcı 
sürecin özel kapitalist ekonomik iliş-
kilere dokunmamasının bilançosunu 
sunuyor. Tekellerin vahşi neoliberal 
programının sınırlanması ve sosyal 
devletçi adımların atılması başka 
bir şeydir, ekonomide özel sektörün 
ağırlığının azaltılması başka.

Böylece görülüyor ki, Chavez’in 
kapitalizmi demokratikleştirme yö-
nünde attığı adımlar, kimi ulusallaş-
tırmalarla birleştirildiği halde, ger-
çekte özel kapitalist gelişmenin zemi-
nini zayıflatmadı, aksine güçlendirdi. 
Yılmazer’in de benimsediği “Üç mülki-
yet biçiminin birliği” formülünden, özel 
sektörün güçlenmesi çıktı! Politik an-
tiemperyalizmine ve demokratizmine 
rağmen, Chavez (sosyalizm bir yana) 
kamu ağırlıklı bir ekonomi dahi geliş-
tirmeyi başaramadı.(4)

Venezuela’da bir ulusal kapitalist 
proje yürürlüktedir. Chavez, sosya-
lizm değil ama, daha sosyal, daha de-
mokratik ve ABD’ye daha az bağımlı 
bir kapitalist ekonomi inşa etmekte-

dir. Nitekim onun ekonomi politikası, 
kapitalizmin çelişkilerini (emek-ser-
maye, zengin-yoksul, burjuva kent-
emekçi kent vb.) ortadan kaldırma-
makta, ama görece hafifletmektedir. 
Onun ekonomi politikasının esas 
yönü ise, tarımda ve sanayide ulusal 
kendine yeterlik ve Latin Amerika’nın 
bölgesel entegrasyonudur.

Burjuva devleti altında 
toplumsal mülkiyet  
olmaz
Fabrikaların ‘sosyalist’ olması için, 

onların devlet mülkiyetinde olması 
yetmez. Devletin de bir işçi-emekçi 
devleti olması gerekir.(5) 

Üretim araçlarının işçi sınıfının 
sosyal mülkiyeti haline gelmesi, dev-
let dolayımıyla gerçekleşir. Sovyet 
devleti, işçi sınıfının fabrika ve ma-
hallelerdeki konseyleri (ama iktidar 
organı olarak konseyler!) üzerinde 
yükselir ve üretim araçlarının sahip-
liği bu yolla sosyalleşir. Kapitalist 
devletin mülkiyetindeki işletmeler, 
sosyalizmin değil, kolektif kapitaliz-
min bir ifadesidir. 

Yılmazer, deneyimin sonuçlarını 
aktarırken şunu ifade ediyor:

“Venezüella’da sendikaların yap-
tığı tespitlere göre anayasal olarak 

4. Verileri, Venezuela’da yayımlanan “Ultimas Noticias” gazetesinin 21/06/09 tarihli sa-
yısından aldık. Tablonun kaynağı Venezuela Ulusal Bankası-İstatistik Kurumu (BCV-INE) 
verileridir. Bu haber, internet üzerinden www.aporrea.org/actualidad/n136931.html ad-
resinden de okunabilir.
 5. Engels, bu noktayı, Anti-Dühring’in ‘Sosyalizm’ bölümünde ele alır. Bkz.: Ütopyadan 
Bilime Sosyalizm, bölüm III, Evrensel Yay.

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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binin üzerinde işletmeye devlet el 
koyup işçi yöne timine geçilebilir. 
Ancak fabrikalarda işçi yö netimi 
beklenildiği gibi hızlı ve verimli 
ilerlemiyor. Fabrikalarda işçi yö-
netimi topyekûn bir gidişin moral 
coşkusunu taşımıyor. Her uygula-
ma kendine özgü sorunlar içinde 
sanki ‘bir adım ileri iki adım geri’ 
gidiyor. İş çiler içindeki grup çıkar-
larının çatışması ge nel bir hedefe 
yönelişi engelliyor. Şunu görüyo-
ruz: Başka koşullar olmazsa işçi 
sını fı işyerlerini etkin bir şekilde 
ve genel toplum sal çıkarları gö-
zeten bir tarzda yönetmeye hızla 
talip olmuyor. Kapitalizm deni-
zi içinde sosyalist adacıklar inşa 
etmek bugüne kadar yaşanan bir 
deney değil, çok büyük enerji, ka-
rarlılık ve yaratıcılık gerektiriyor.”

Acaba neden, fabrikalarda ‘işçi yö-
netimi’ işçileri coşkulandırmıyor? Yanı-
tı basit; çünkü işçiler iktidarda değiller. 
Devlet işçilerin elinde değil. Öyleyse 
bu fabrikalar da işçilere yabancı bir sı-
nıfa ait! Fabrikaların ‘genel toplumsal 
çıkara’ uygun olarak yönetilmesi ancak 
bir proleter komün devletinin başara-
bileceği bir şeydir. Chavez işçilerden 
‘ulusal çıkarlar için’ çalışmalarını istiyor. 
Bu fabrikalarda ‘sosyalist’ olan tek şey, 
isimleri. İşçiler için, fabrikaların özel 
sektörde olmasındansa, devlet işletmesi 
olması ‘daha iyidir’, çünkü çalışma ko-
şulları daha elverişlidir. Ama o kadar…

İşçi sınıfının sosyal mülkiyetle do-
layımsız bir bağ kurabilmesi, burjuva 

devlet aygıtının yerle bir edilerek, ye-
ni tipte, proleter bir devlet aygıtının 
kuruluşuyla mümkün olabilir. Ancak 
böyle bir devlette, işçilerin siyasi ya-
bancılaşması son bulur ve ancak bu 
yoldan, devlet mülkiyeti toplumsal 
mülkiyet haline gelebilir. 

Bolivya: And-Amazon 
kapitalizmi
Gelelim Bolivya’ya…
Bolivya’da da MAS hükümetinin, 

2003 Ekim Ayaklanması’nın bir po-
litik sonucu olduğu bilinen bir ger-
çektir. Ancak Venezuela’da Chavez 
iktidarı, örgütlü ve bilinçli halk ha-
reketlerinin yokluğu koşullarında iş 
başına gelmişken, Bolivya’da Morales 
hükümeti, örgütlü ve bilinçli halk 
hareketlerinin bir devrimi örgütleme 
başarısızlığının sonucunda işbaşına 
gelmiştir. 2003’te başkent La Paz’ı iş-
gal eden ve kamu otoritesini işlemez 
hale getiren, başkentin ortasında on 
binlerce emekçinin katıldığı bir Halk 
Meclisi kuran işçi ve köylü kitleleri, 
kapsamlı bir programı ortaya koy-
muşlardı: Gazın tam ulusallaştırıl-
ması, kamusal sanayi, emperyalizmle 
tüm bağların koparılması, katillerin 
yargılanması, koka ekiminin ser-
best bırakılması, vb. Morales, 2003 
ayaklanmasının gündemini hayata 
geçirmek iddiasıyla seçildi ama attığı 
adımlar bu görkemli programla kı-
yaslandığında çok güdük kaldı. 
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Yılmazer’in “sosyalizm yolun-
da” olduğunu varsaydığı Bolivya’da, 
MAS hükümetinin “sosyalizmi inşa” 
diye bir resmi hedefi dahi yoktur. 
Devlet Başkan Yardımcısı (ve hükü-
metin ideologu) Garcia Linera’nın 
ifadesiyle, MAS hükümetinin hedefi 
“bir And-Amazon kapitalizmi” inşa 
etmektir. Bu amaçla, devlet, sanayiyi 
kontrol etmeli ve yerli toplulukları 
desteklemelidir. Ancak komüniter 
topluluk ekonomisinin uzun süreli 
desteklenmesinin ardından “20-30 
yıl içinde sosyalizmi hayal etmek müm-
kün (aynen böyle!) hale gelecektir”. Bu 
dönem boyunca devlet, yerli toplu-
lukların öz örgütlenmesini ve küçük 
topluluk ekonomilerinin güçlenme-
sini sağlamalıdır.(6) 

Bunun küçük burjuva gerici bir 
ütopya olduğu, her Marksist bakı-
mından aşikardır.

Aynı zamanda, Bolivya hüküme-
tinin ideologu olan Linera’dan alıntı 
yapan Yılmazer, bu şahsiyetin açık-
lamalarında 21. yüzyıl sosyalizminin 
sorunlarına yanıtlar arıyor! Oysa Li-
nera, gayet açık konuşuyor:

 “Evo Morales ve Hugo Chavez 
hükümetlerinin yürüttüğü ‘değişim 
süreci’, kapitalist sistemi yapısal ola-
rak değiştirmeyi amaçlamıyor.”(7)

Bolivya, henüz, Venezuela’nın 
2002 Nisanı öncesinde yaşadığı ko-
şullardadır. İktidar gücü halen te-
kellerin ve büyük toprak sahiplerinin 
ellerinde yoğunlaşmış durumdadır. 
Doğu eyaletlerinde mevzilenmiş fa-
şist toprak sahipleri oligarşisi, ülkeyi 
‘bölünme’ ile tehdit ediyor. İşçi-köy-
lü örgütlerine saldırılar düzenliyor. 
Doğu eyaletlerinde her türlü ilerici 
faaliyet, faşist milislerin zorbalığıyla 
bastırılmaya çalışılıyor. Bu çabaları, 
geçtiğimiz yıl Pando katliamına(8) 
kadar vardı. Faşist sağın saldırıları 
karşısında ‘demokrasi’ye ve yasallığa 
sığınan ve kitleleri sokaklara çağır-
maktan korkan Morales, hiç kuşku-
suz Chavez’in dahi fersah fersah ge-
risindedir. 

Morales’in esas başarısı, yerli (indi-
an) halkların haklarını ve kültürlerini 
tanıyan “Çokuluslu ve Özyönetimci 
Anayasa”yı geçirmesinde yatıyor. Bu 
anayasa, yerli topluluklarına demokra-
tik özerklik sağlıyor ve bütün yerli dil-

6. Garcia Linera, Le Monde Diplomatique, Ocak 2006
7. Garcia Linera, kapitalizme ne derece iman ettiğini sergilercesine, kapitalist dünya sis-
teminin zangır zangır krizle sarsıldığı bu günlerde yaptığı bir konferans konuşmasında, şu 
tezi öne sürmüştür: “Kapitalizm, ne sonunu yaşıyor, ne de geriliyor, aksine yeni bir birikim 
evresine giriyor.” (BolPress internet sitesi, 10.13.2009) 
8. 2008 Eylül’ünde, Doğu eyaletlerinin faşist hareketi tarafından bir darbe gerçekleşti-
rilmeye çalışıldı. Buna bağlı olarak Pando Eyaleti’nin Porvenir kenti yakınlarında faşist 
milisler tarafından 28 devrimci köylü katledildi. Katliam üzerine eyalette sıkıyönetim ilan 
edildi ve ordu eyalet başkenti Cobija’ya yürüdü. Eyalet Valisi faşist Leopoldo Fernandez, 
katliamın sorumlusu olarak tutuklandı.

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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lerini resmi dil hali-
ne getiriyor. (Bütün 
yerel yönetimler 
İspanyolca’nın yanı 
sıra, bölgelerinde 
en çok konuşulan 
yerli dilini resmi dil 
olarak kullanmak 
zorunda.)

MAS Hüküme-
ti, bu anayasanın 
‘dekolonizasyon’u 
(sömürgeci yapının 
sökümü) başardığı 
iddiasında. Sömür-
ge döneminden ge-
len siyasal/hukuksal dilin değiştiril-
mesi, ülkeye ilk kez bir yerli başkanın 
seçilmesi, ırkçılığa vurulmuş önemli 
darbeler olduğu gibi, anlamlı demok-
ratik ilerlemelerdir. Ancak toprak 
mülkiyeti ilişkileri, halen sömürge 
dönemindeki gibidir. Beyaz Adam, 
yerlilerden gasp ettiği toprağı torunu-
nun torununa miras bırakırken, nüfu-
sun çoğunluğunu oluşturan yerliler, 
büyük bir yoksulluk içinde yaşamaya 
devam etmektedir. ‘Dekolonizasyonu’ 
sadece ülkenin anayasa dilini değiş-
tirerek başardığını sanmak, MAS’ın 
büyük yanılgısıdır.

Bir ‘vatandaş devrimi’ aracılığıyla 
demokratik bir anayasa getiren, Ame-
rikan üslerini ülkeden kovan, ulusal 
kapitalist bir ekonomi inşasına yö-
nelen Ekvador devlet başkanı Rafael 

Correa’nın, Cha-
vez’e daha yakın 
bir pratik çizgide 
yürüdüğü söylene-
bilir.

Yılmazer’in “21. 
yüzyıl sosyalizmi” 
namına örnek ver-
diği ülkelerin top-
lamından bakacak 
olursak, karşımıza 
çıkan tablo şudur: 

Latin Ame-
rika’da halk isyan-
larıyla açılan ge-
diklerden geçerek 

hükümetlere gelen yeni tipte sosyal 
demokrat partiler, gelir adaletsizliğini 
düzeltmeye, yoksullara yardım etme-
ye ve kapitalist ekonomiye bazı sosyal 
öğeler katmaya çalışmaktadırlar. ‘Da-
ha az yoksulluk, daha çok eşitlik’ vb. 
Asalaklaşan ve üretkenlikten kopma 
eğilimi sergileyen sermayenin karşısın-
da, devlet eliyle üretken bir kapitalist 
ekonomiyi teşvik ediyorlar. Amerikan 
ekonomik egemenliğini hafifletmek 
için ulusalcı kapitalist ekonomi inşa-
sına ve bölgesel entegrasyona (Güney 
Bankası vb.) yöneliyorlar.

Onları hükümetlere getiren işçi-
işsiz-yerli-kadın-kent yoksulu-köylü 
vb. kitle hareketleri ise, bu yeni ko-
şullar altında taleplerini gündeme 
getirmeye ve dayatmaya çalışmakta-
dırlar. Amerikan emperyalizminin 

Latin Amerika’da sınıf  
mücadelesinin bir  

dönemi kapanmakta,  
burjuva devletinin  

devrilmesinin olanak  
dahiline girdiği, sosya-
lizmin gerçekleştirilme-

sinin pratik bir sorun 
haline gelmekte olduğu 
yeni bir döneminin ön-

cü işaretleri  
birikmektedir.
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kıtadaki politik-askeri hegemonyası 
gerilemekte, Küba’nın etrafındaki 
tecrit giderek kırılmaktadır. Halkçı 
hükümetler dalgası, askeri diktatör-
lüklerin son kalıntılarını temizlemek, 
Soğuk Savaş döneminden kalma re-
jimleri ortadan kaldırmak, burjuva 
demokrasisinin sınırlarını ezilenler 
lehine genişletmek gibi ilerici roller 
oynamaktadır. 

Fakat, Garcia Linera’nın söylediği 
gibi, gerçekten de Latin Amerika’da 
hiçbir hükümet “kapitalist sistemi 
yapısal olarak değiştirmeyi amaçla-
mıyor.” Hiçbir ülke “sosyalizmi” inşa 
etmiyor. “Değişim süreci” neoliberal, 
vahşi tekelci kapitalist sistemlerden, 
sosyalizme daha yakın olduğu varsa-
yılan başka tipte (‘ulusal’, ‘And-ama-
zon tipi’ vb.) bir kapitalist sisteme 
doğrudur. Bu ‘değişim süreçlerinin’ 
varacağı noktanın sosyalizme yakın 
mı uzak mı olduğu ayrı bir tartış-
ma olmakla birlikte, inşa edilenin 
sosyalizm olmadığı apaçıktır. Yani 
“geçiş süreci” kapitalizmden kapi-
talizmedir. Daha klasik terimlerle 
ifade edildiğinde bu, kapitalizmin 
demokratikleştirilmesi, ulusallaştı-
rılması ve sosyalleştirilmesi yöne-
limidir. Emperyalist küreselleşme 
sürecindeki tekeller kapitalizmi 
tarafından yapısal olarak dışlanan 
toplumsal kesimlerin sisteme içlen-
mesi sürecidir. Bu süreçlerin dene-

yimlerinden sosyalizmin yasaları 
çıkmaz.

Kıtada burjuva demokrasisinin 
sınırlarının genişlemesi, sınıf savaşı-
mını daha açık ve şiddetli hale getir-
mektedir.

 “Demokrasi ne denli gelişmişse, 
burjuvazi için derin ve tehlikeli 
bir siyasal anlaşmazlık durumun-
da, insan kırımı ya da iç savaşa o 
denli yakındır.”(Lenin)

Diğer yandan, kapitalizmi ‘de-
mokratikleştirme’ yönelimleri, ancak 
sermaye birikiminin genişleyen bir 
konjonktürüyle örtüştüğü ölçüde ve 
o dönemlerle sınırlı biçimde hayata 
geçirilebilir. Dolayısıyla ‘sosyal dev-
rim mi, sosyal reform mu?’ sorusu, 
Latin Amerika için gündemdedir. 

“Tarih gösteriyor ki, kapitalizmin 
ilerici tarzda reforme edilmesi, 
ancak sermaye birikimi süreciyle 
uyumlu olduğu zaman ve me-
kanlarda mümkün olabilmiştir. 
Bu uyumluluk bugün yoktur. Ne 
Latin Amerika’da, ne de dünyanın 
herhangi bir bölgesinde…

“Er ya da geç, Latin Amerika solu 
tarafından geliştirilen süreçlerin, 
halkçı içeriği ve kapitalist çerçevesi 
onulmaz bir çelişkiye düşecekler-
dir. Çünkü, 21. yüzyılda nasıl uy-
gulanacağı ayrı bir sorun olmakla 
birlikte, ancak bir devrimci sosyal 
dönüşüm Latin Amerika’nın so-
runlarını çözebilir.”(9)

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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9. Roberto Regalado, Latin America at Crossroads [Latin Amerika Yol Ayrımında], Oce-
an Books, 2006. Bu kitabın Türkçesi, Akademi Yayınları tarafından basıma hazırlanmak-
tadır. Bu kitapta, Küba Komünist Partisi’nin MK Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olan Rega-
lado, halkçı-reformcu hükümetler dalgasının sınırlarına tarihsel bir perspektif içinde işaret 
ederek, devrimin zorunluluğunu vurgulamaktadır.
10. Bu olgu, Teoride Doğrultu dergisinin 28. sayısında “Latin Amerika’da Sovyetler” başlık-
lı yazıda ele alınmıştı. Kaynak: www.teoridedogrultu.org/?s=haberDetay&haberId=57

İşte bu zemin üzerinde sınıf mü-
cadelesinin burjuva devletin sınırla-
rını aştığı kimi öncü biçimler, filizler 
ortaya çıkmaktadır. Bolivya’da 2003 
Ayaklanması’nda Halk Meclisleri-
nin kurulması ve kimi yerleşim böl-
gelerinde fiili iktidar gücü haline 
gelmesi, 2007’de Bolivya’nın Cocha-
bamba Eyaleti’nde kısa ömürlü bir 
devrimci eyalet hükümeti kurulma-
sı, Venezuela’da filizlenen komünal 
halk konseyleri, 2006’da Meksika’nın 
Oaxaca kentinin üç ay boyunca Halk 
Meclisi tarafından yönetilmesi gi-
bi…(10)

Böylece, Latin Amerika’da sınıf 
mücadelesinin bir dönemi kapan-
makta, burjuva devletinin devrilme-
sinin olanak dahiline girdiği, sosya-
lizmin gerçekleştirilmesinin pratik 
bir sorun haline gelmekte olduğu 
yeni bir döneminin öncü işaretleri 
birikmektedir. 

ABD emperyalizminin halkçı 
hükümetler dalgasına yönelik askeri-
politik saldırganlığı başlatmış olması, 
bu gerçeğin düşman kampındaki iz-
düşümüdür. Honduras’taki faşist dar-
be, Kolombiya’da ABD askeri üsleri 
inşa ederek FARC ve ELN’ye karşı 
savaşımı doğrudan üstlenme planı, 

Kolombiya’nın Venezuela’ya yönelik 
saldırı girişimleri vb. bu yeni gerçek-
liğin yansımalarıdır. 

Kapitalizmi demokratikleştirme-
nin de sınırları vardır! Latin Amerika 
proletaryasının sınıf olarak öne çıkı-
şının ve burjuva devletin yerine kendi 
sınıf devletini kurmasının tarih-saati 
gelmektedir. Kıtayı bekleyen şiddetli 
politik krizler, bu yeni gelişmelerin 
rahmi olacaktır.

Ya emekçi halklar sosyalizme 
doğru hamle yapacak; yani sömürü-
cüleri devlet organlarından atmak, 
halk konseylerine dayanan yeni tipte 
bir devlet kurmak ve planlı sosyalist 
ekonomiyi kurmak yönünde ilerle-
yecek, ya da mevcut kazanımlarını 
da yitirerek neoliberal Amerikancı 
düzenlere geri dönülecektir. Muh-
temelen halkçı hükümetler dalgası, 
devrimler dalgasını önceleyen bir ol-
gu olarak, kapitalizmin ve ABD em-
peryalizminin kıtayı yönetme krizi-
nin bir görünümü, semptomu olarak 
tarihe geçecektir. 

Marksistler, gerçeğin bu yüksel-
mekte olan yönüne bütün dikkatleri-
ni yönelteceklerine, halkçı hükümet-
ler dalgasının niteliğini ve sınırlarını 
abartan beklentiler içine girer, hele 
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de bunu kendilerine model almaya 
kalkarlarsa sadece politik olarak hata 
yapmakla kalmazlar, diyalektik yön-
temden de koparlar. 

‘Uzun süreli mevzi 
savaşımı’ ya da 
devrimsiz devrim
Yılmazer, ‘iktidar savaşı’nın yerine 

‘uzun süreli mevzi savaşı’nı geçiri-
yor, devrimin yerine evrimi koyuyor. 
Burjuvazinin bir devrim yoluyla ik-
tidardan devrilmesinin reddi, kapi-
talizmden sosyalizme evrimci geçiş 
stratejisiyle birleşiyor. Şöyle diyor:

“Hem merkezi iktidar konumu 
ka zanarak, hem de bu olmadan 
alanlarda ira de yaratarak yaşanan 
ikili iktidarlar olgusu, aynı za-
manda kapitalizm içinde sosyalist 
alanlar yaratma savaşıdır. Önceki 
yol böyle değildi. Sosyalizmin he-
defleri topyekûn bir ik tidar deği-
şimi ile uygulanabilir olarak öngö-
rüldü ve böyle davranıldı. Bu yeni 
olguyu eski alışkanlıkla önemse-
memek bugünü ve geleceği kavra-
mamak olur. Kapitalizm de ön ce 
feodalizm içinde maddi alt yapı 
ve moral değerler olarak gelişmiş, 
sonra devrimlerle iktidar olmuştu. 
Sosyalist mücadelenin bir dönemi 
20. yüzyılla kapandıktan sonra, 
ya şadığımız dönemde benzer ge-
lişmeler yaşa nıyor. İkili iktidarlar 
biçiminde kapitalizm içinde sos-
yalizmin maddi alt yapısı ve onun 
moral değerleri inşa ediliyor.”

…Sosyalizmin hedefleri top-
yekûn bir ik tidar değişimi ile uygu-
lanabilir olarak öngö rüldü ve böyle 
davranıldı… Demek ki bu yanlıştı! 
Bunun yerini kapitalizmle sosyaliz-
min ‘uzun süreli mevzi savaşı’, ‘bilek 
güreşi’ alıyor. İktidarın devrim yoluy-
la değişmesi yerine, adım adım, yavaş 
yavaş devrim! 

Devrim yapılan ülkelerdeki üreti-
ci güçlerin gelişkinlik düzeyine bağlı 
olarak, devrimin tüm üretim iliş-
kilerini dönüştürme hızı ve çapı da 
değişkenlik gösterir. Geri kapitalist 
bir ülkede bu dönüşüm başlangıç-
ta nispeten yavaş olur. Fakat bunun 
Yılmazer’in sözünü ettiği kapitalizm 
içinde “yavaş yavaş” dönüşümle hiçbir 
ilgisi yoktur. Kapitalizmi dönüştür-
mek için önce hakim olmak gerekir. 
Hem devlete, hem de üretim araçla-
rına hakim olmak demektir bu.

Devrim, şiddetli bir alt üst oluştur 
ve sınıf ilişkilerini köklü biçimde de-
ğiştirir. Her devrim, yeni bir toplum 
durumu yaratır. Bu yeni nitelik, sınıf 
ilişkilerinin yeni dönemini belirler. Sı-
nıf mücadelelerinin seyri güç biriktir-
me, geri çekilme, ileri atılma gibi ha-
reketleri içerir. Her sosyalist devrim, 
sınıf mücadelelerinin uzun süreli biri-
kiminin ürünü olan tarihsel bir an’dır. 
‘Uzun süreli dönüşüm’ tezi, devrim 
tezinin zıddıdır, yadsınmasıdır.  

Yılmazer devrimsiz devrim isti-
yor, burjuvazinin iktidardan zorla 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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alaşağı edilmesi ve üretim araçlarının 
kamulaştırılması olmaksızın sosya-
lizm istiyor! Sömürücülerin ellerin-
deki cenneti yitirmemek için ölümü-
ne savaşacağını ve ayrıcalıklarından 
asla vazgeçmeyeceklerini ‘unutuyor’. 

“21. yüzyılda kapitalizmin seçim 
oyunu belli koşullarda sanki bur-
juvazinin istediğinin tersi sonuç-
lar yaratmaya başlamıştır.” 

diyor, Yılmazer. Halk ayaklanmala-
rı, devrimci durumlar, emekçi kitle-
lerin genelleşmiş politizasyonu gibi 
koşullar altında, burjuva düzende 
oluşan çatlaklar pek ala seçimlerde 
de burjuvazinin (ya da onun en iri 
unsurlarının) istemediği sonuçların 
doğmasına yol açabilir. Neoliberal 
programın tekleşmesi ve tüm burju-
va partilerin bu programın memur-
larına dönüşmesi, emekçilerin neoli-
beralizmi kitlesel reddiyle birleşince, 
halkçı-demokratik partilere politik 
alan açılmış oldu. Bunun 21. yüzyıla 
özgü bir yanı da yoktur. Geçen yüz-
yılda sayısız örneği bulunabilir.

Ancak bu durum, parlamento-
nun burjuvazinin organı olduğu ger-
çeğini zerrece değiştirmez. Gerçek 
iktidar ilişkilerindeki her değişim 
girişimi, burjuvazinin binbir araçla 
katı direnişine yol açacaktır. Seçim-
ler yoluyla ancak bu düzenin çatlak-
larından yararlanarak kimi mevziler 
elde edilebilir. Yılmazer, ‘uzun vadeli 
dönüşüm’ tezinde, burjuvazinin her 

zaman oyunu kuralına göre oyna-
yacağını varsayıyor. Oysa burjuvazi-
nin temel sınıf çıkarları söz konusu 
olduğunda ‘gerisi teferruattır’. Parla-
mento, seçimler vb. tüm bu ‘demok-
ratik’ aparatlar, burjuvazinin ezilen 
halk üzerindeki hegemonyasını tesis 
etmeye yarıyorsa, burjuvazi demok-
rasi sevdasıyla yanıp tutuşur. Her-
kesi de demokrasiye uymaya çağırır. 
Ancak tersine, bu aparatlar, emekçi 
sınıfların demokratik iradesini açığa 
vurmasına vesile oluyorsa burjuvazi 
nezdinde meşruluklarını yitirirler ve 
Venezuela ve Bolivya’da gördüğümüz 
gibi, burjuvazi ‘ayak takımına’ yaraya-
cak bir demokrasiyi yok etmek için 
elinden geleni yapar. 

Burjuvazinin iktidar gücü, hiçbir 
biçimde toplumdaki sayısal niceli-
ğinden ileri gelmez. Aksine üretim 
araçları ve gelir kaynakları üzerin-
deki egemenliğinden ileri gelir. Tam 
da bundan dolayıdır ki, burjuvazi-
nin iktidarının sayısal çoğunluk yo-
luyla devrilebileceğini sanmak, ham 
hayaldir. Tam tersine, şu da iddia 
edilebilir; burjuvazinin seçim oyu-
nu beklemediği sonuçları verse bile, 
nihayetinde burjuva devletin ve ku-
rumlarının sınırları içinde kalındığı 
sürece, burjuvazi her zaman hakimi-
yetini restore etmenin yollarını bu-
labilir. Nihayetinde bir ya da birkaç 
‘seçim oyununu’ kaybetmiştir, ama 
oyun sahası ona aittir!
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Kapitalizm içinde 
sosyalist adacıklar!
Gelelim meselenin ikinci boyu-

tuna… Kapitalizmden sosyalizme 
geçiş, feodalizm döneminde yaşandı-
ğı gibi, özel mülkiyetin bir biçimin-
den diğerine geçiş değildir. Proleter 
devrimi, burjuva devriminin zıddı-
na olarak; gelişen ve kökleşen yeni 
bir mülkiyet (ya da sömürü) biçi-
mine dayanmaz, aksine mülkiyetin 
(ve sömürünün) kendisine yönelir. 
Kapitalizm bünyesinde ‘sosyalizmin 
maddi alt yapısı’ inşa edilemez. Olsa 
olsa Venezuela’da yapılageldiği gibi, 
kolektif kapitalist biçimler yaratıla-
bilir. Sosyalizmin ihtiyaç duyduğu 
ve dayandığı ‘temel’; toplumsallaşmış 
üretimdir. Sosyalizm; bu toplumsal-
laşmış üretimin birleştirdiği işçilerin, 
üretim araçlarını da toplumun malı 
haline getirmesidir. 

Kolektif kapitalist biçimler, üre-
tici güçlerin toplumsallığı karşısında 
mülkiyetin özel kalmasının yarattığı 
çelişkinin kapitalist temeldeki çözü-
müdür. Kapitalizmin krizinin şid-
detlenmesi, çeşitli burjuva bölüklerde 
sorunun bu yoldan çözümü eğilimini 
doğurabilir. Sosyalizm ise toplum-
sal mülkiyete dayanır, ki kapitalist 
üretim ilişkileri, toplumsal mülki-
yetle hiçbir biçimde bağdaşmaz. Bu 
türden bir üretim ilişkisi, kapitalist 
ekonomi altında genelleşemez, hatta 
uzun vadede yaşama şansı bile bula-

maz. Pazar koşulları ve rekabete tabi 
olduğu için hiçbir işletme ‘sosyalist’ 
temelde işleyemez. İşçilerin el koy-
duğu fabrikalar, topraksız köylülerin 
işlettiği atölyeler vb. öğeler ekonomi-
nin yalıtık, marjinal unsurları olarak 
kalmaya mahkumdur ve nihayetinde 
bunlar da kapitalist pazar yasalarına 
tabi olurlar.

Yılmazer, sosyalist devrimi, bur-
juva devriminin çerçevesi içinde an-
lamaya, açıklamaya çalışıyor ve tam 
anlamıyla çuvallıyor. Sosyalizme ge-
çişin, feodalizmden kapitalizmden 
geçişe benzetilmesi, tekelci burjuva-
ziye karşı kendi ekonomik biçimle-
rini yaratmaya çalışan orta burjuva-
zinin ideologlarınca teori dünyasına 
yeniden sokuldu. Onu, Yılmazer’in 
kaleminden okumak bizi müthiş de-
recede şaşırtıyor. Bu analoji, proleter 
devrimden vazgeçmekle özdeştir.

“Üç mülkiyet biçi mi [özel, koope-
ratif ve kamu, bn.] 21. yüzyıl sos-
yalizminde birlikte yaşaya caktır.” 

diyor Yılmazer.
Demek ki, Yılmazer’in sosyalizmi, 

sosyal demokratik ‘karma ekonomi’ 
modeline denk düşüyor. Kolektif ka-
pitalist devlet mülkiyeti ve koopera-
tif mülkiyetiyle özel sektörün birliği, 
bu ‘yeni’ sosyalizmin şifresi oluyor. 

Bu ‘üçlü’ modelin, üstelik de bir 
halk devrimi çerçevesi içinde uygu-
lamaya sokulduğu Nikaragua dene-
yiminin bilançosu ve sonuçları ha-

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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11. Güç dengeleri meselesine burada yapılan atıf yanıltıcı olmasın, Yılmazer, sorunun 
güç dengelerinden kaynaklanmadığının da farkında! “İkili iktidar olgusuna sadece ‘güç 
dengeleri’ açısından yaklaşmak veya eski halk iktidarları dönemlerindeki program uy-
gulamalarına hemen geçilmeyişini sürekli eleştirip durmak sorunun özgünlüğünü ve bo-
yutlarını kavramamaktır.” diyor.

tırlardadır. Orada antiemperyalist 
halk devrimi, eski Somoza’cı devlet 
aygıtını yerle bir etti. Küçük burjuva 
Sandinist önderlik, devrimin burju-
va demokratik çerçevesine sıkı sıkı-
ya bağlı kaldı, özel sektöre ‘saygılı’ 
davrandı, ‘karma ekonomi’ modelini 
benimsedi. Somoza-karşıtı burju-
va kesimler, artı değer sömürüsünü 
devam ettirdi. Burjuva basın kuru-
luşları serbestçe işledi. Hatta kon-
traların savaşına karşı ‘burjuvaziyi 
kaybetmemek’ adına, halk sefalet 
çekerken bu kesimlere ekonomik 
tavizler verildi. Nihayetinde devri-
min ilerleyen aşamalarında bunlar, 
burjuva karşı devriminin güç mer-
kezlerine dönüştüler ve Sandinistler 
yenildi.

Özel mülkiyetin sosyalizmde 
varlığı, tümüyle tarihsel koşulların 
zorunlu kıldığı bir durum olabilir. 
Örneğin Ekim Devrimi’nin ardın-
dan küçük köylü mülkiyetinin tüm 
yaygınlığıyla varlık sürdürmesi gibi. 
Ama eğilim, üretim ve dağıtımın 
toplumsallaştırılması yönündedir. 
Piyasa-para ilişkilerinin yerini bu 
temelde adım adım planlı ekonomi 
alır. Proletarya, plan temelinde tüm 
toplumun bilinçli yeniden kuru-
luşuna önderlik eder ve ekonomik 
güçlere yön verir. 

Özel mülkiyetin varlığını sosyaliz-
min bir yasası katına çıkarmak, sosya-
lizmden vazgeçmekle eşdeğerdir.

Yılmazer’in sosyalizminde ‘özne’ 
de belirsizdir. Demokratik kapitaliz-
mi sosyalizmle karıştırdığı için, onun 
öznesi de proletarya değil, ‘hareket-
ler’ ve ‘hükümetler’dir. Bu öznelerin 
sınıf niteliğini ise sessizce geçiştir-
mektedir. Venezuela’da ve Bolivya’da 
“İktidar olmuş, ancak kapitalizmin 
tasfiyesini güç dengeleri nedeniyle 
gerçek leştiremeyen hareketler” var ona 
göre!..(11) Güç dengeleri elverse ne 
olur? Chavez kapitalizmi niye tasfiye 
etsin, örneğin? Tekelci burjuvaziyle 
sosyal ve politik çatışma içinde ol-
ması, Chavez’in hükümetinin burju-
va niteliğini ortadan kaldırıyor mu? 
Her neyse, bunların çok da önemi 
yok, nasılsa “üç mülkiyet biçimi bir 
arada” kardeşçe yaşayacak 21. yüzyıl 
sosyalizminde!

Anlamak gideni ve 
gelmekte olanı…
1989-’91 yıkımının ardından sa-

dece ABD emperyalizmi tek yanlı 
egemenlik gücü elde etmedi, aynı 
zamanda sosyalizm alternatifi de 
yığınlar nezdinde inandırıcılığını 
yitirdi. Sosyalizm için mücadelenin 
bir dönemi kapandı, ama yeni dö-
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nemi ancak teorik olarak ‘açıldı’. Bu 
yeni dönemi, kuvveden fiile geçirecek 
politik-sosyal güçler sınıf mücadelesi 
sahasında yerini henüz almamıştı. 

11 Eylül baskını, Afganistan ve 
Irak işgalleri, ABD’nin tek yanlı aske-
ri egemenliğini nasıl sarstıysa, 2008’de 
patlak veren dünya mali ve ekonomik 
krizi de kapitalizmin alternatifsizliği 
mitini öyle sarstı. Latin Amerika ve 
Güney Asya başta gelmek üzere dün-
yanın her yerinde işçi-emekçi ve ezi-
lenlerin mücadeleleri baş gösteriyor. 
Bunlar politik güç biriktirerek, güç 
dengelerini ezilenlerden yana çevir-
meye yöneliyor. Latin Amerika’daki 
halkçı hükümetler, dünya ezilenleri-
nin mücadelesini kolaylaştıran bir po-
litik güç odağı olarak ortaya çıkıyor. 
ABD emperyalizmi ile Rusya-Çin 
emperyalistleri arasındaki çatışmanın 
derinleşmesi, ezilenlere hareket sahası 
sağlayacak kimi çatlaklar ortaya çıka-
rıyor. Kriz, büyük yığınlar nezdinde 
sosyalizme yönelik bir ilgi ve yönelim 
açığa çıkarıyor.

Ancak bütün bunlara rağmen, 
henüz hiçbir ülkede sosyalizmi pra-
tik politikanın bir sorunu haline 
getiren bir parti veya hareket ortaya 
çıkmadı. Örneğin, Nepal’de Krallığı 
deviren halk devriminin ardından 
hükümete gelen Maoistlerin uygu-
ladığı ekonomik-sosyal program 

da, Chavez’inkinden ileri değildi.(12) 
Kuşkusuz Nepal’de Krallığın yı-
kılması ile Venezuela veya Bolivya 
karşılaştırılamaz. Birinde Krallıktan 
Cumhuriyete geçiş vardır. Diğerin-
de Cumhuriyetten Cumhuriyete. 
Nepal’da eski devlet aygıtı bütünüy-
le ortadan kaldırılmadı. Süreç, bunu 
getirecek bir işçi-emekçi devrimi yo-
lundan ilerlemedi. Eski devlet aygıtı-
nın sağladığı iktidar ilişkileri, süpü-
rülüp atılamamış olan burjuvazinin 
kısa sürede hakimiyetini tesis etme-
sini sağladı ve Maoistler hükümetten 
düşürüldü. 

Emperyalizmin baskın gücü, sı-
nıf mücadelelerini ‘devleti/kapita-
lizmi demokratikleştirme’ sınırları-
na hapsediyor, bu sınırı aşmaya yö-
nelecek her türlü akım vahşi biçimde 
eziliyor. Halkların demokrasiye ve 
sosyal haklara olan açlığı ve özlemi 
de, burjuva demokrasisinin idealize 
edilmesine yol açarak, bu hegemon-
yaya destek oluyor. 

Sosyalizm ve sınıf mücadeleleri-
nin bilançosu, 1989-’91 yıkımının 
ardından açılan ‘ara dönem’in artık 
kapandığını ve dünya halklarının, 
işçi ve emekçi milyonların yeni dö-
nemin toplumsal-politik gerçekleri 
zemininde örgütlenmeye ve yeniden 
başkaldırmaya başladığını gösteriyor. 
Gelişen yön budur.  

12. Örneğin NKP(M) MK üyelerinden Hisila Yami şöyle diyordu: “Yeni Demokratik Devri-
min hedefi, Komünist Parti yönetiminde sosyalist yönelimli bir ulusal kapitalist ekonomik 
sistem geliştirmektir.” (Monthly Review, Kasım 2005)

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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Chavez’in sosyalizm projesi ve 
onu çevreleyen ideolojik tanımlar, bu 
dönemin yeni sosyal demokrasisini 
ortaya çıkarmaktadır. Chavez’in 5. 
Sosyalist Enternasyonal çağrısıyla, 
bu ideolojik çerçeve, bir uluslararası 
örgütlenmeye de kavuşabilir. 

Burada ‘sosyal demokrasi’ kavra-
mını, 20. yüzyıl başlarındaki özgün 
anlamıyla kullandığımızı vurgulaya-
lım. Klasik sosyal demokrasi (Sos-
yalist Enternasyonal) açık neoliberal 
bir içerik kazandı. Tekelci burjuva 
partilerine dönüştü. Tekelci burjuva-
zinin ise programı tekleşti. Eski mu-
hafazakar-sosyal demokrat ayrımları 
anlamsızlaştı. Sosyal demokrat keli-
mesi de 20. yüzyılın başındaki özgün 
anlamından çıkarak SPD türü tekelci 
partileri ifade eden bir kavram haline 
geldi. Oysa sosyal demokrasi, Eduard 
Bernstein’in tezlerinde de ortaya kon-
duğu üzere, kapitalizmden sosyaliz-
me uzun süreli evrimci dönüşüm tezi 
demektir. Devrim yerine, sosyal refor-
mun geçirilmesidir. Nihai hedefin ‘im-
kansızlığı’ ve acil tedbirlerin her şey 
haline getirilmesidir. ‘İlerici’ hedefler 
etrafında sınıf işbirliğidir. Amerikan 
emperyalizmine karşı halkçı-yurtse-
ver çizgideki duruşuyla dünya halkla-
rına ilham veren Hugo Chavez’in uy-
guladığı ekonomik-sosyal programın 
içeriği de bu çerçevededir. 

Yeni bir sosyal demokrasi, 20. 
yüzyılın devrimci, sosyalist güçle-

rinin dönüşüme uğramış politik 
mirasçıları/ardılları arasından çıkı-
yor. Brezilya’da eskinin militan işçi 
önderi Lula, El Salvador dağlarında 
gerilla savaşı vermiş FMLN, eskinin 
Nikaragualı Sandinist devrimcileri 
(Daniel Ortega), Uruguay’da Tupa-
marolar (Pepe Mujica) vb. 

Bu akım, neoliberalizme karşı 
sosyal adaleti, askeri darbe zulmü-
ne karşı demokrasiyi ve cuntacıların 
yargılanmasını, ABD emperyalizmi-
nin hakimiyetine karşı bölgesel (bur-
juva) entegrasyonu vb. savunuyor. 
Burjuva anayasal düzenler çerçeve-
sinde, arkalarını yükselen işçi-ezilen 
hareketlerine dayayarak hükümetle-
re geliyorlar. Aralarında Chavez gibi, 
petrol işletmelerini gerçekten ulu-
sallaştırmaya, emekçi kitleleri sokak 
mücadelelerine çağırmaya, emper-
yalizme ulusalcı çerçeve içinde dahi 
olsa meydan okumaya yönelenler 
olduğu gibi, Lugo (Paraguay), Lula 
(Brezilya), Ortega (Nikaragua) gibi 
kurulu neoliberal düzenin hiçbir te-
mel çivisini yerinden oynatmaya ta-
kati olmayanlar da var.

Bugün için antiemperyalist, de-
mokratik ve ilerici bir rol oynama-
sı, bu ideolojik çerçevenin Marksist 
eleştirisini gereksizleştirmez, aksine 
gerekli kılar. Sınıf mücadelesinin 
burjuva devleti aşan biçimlerinin 
ortaya çıkması durumunda, bu çer-
çeve çatırdayacak, bu ittifak için-
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de yer alan tüm parti, hükümet ve 
hareketler yeniden pozisyon almak 
durumunda kalacaklardır. (Daha 
bugünden, bu küme içinde Chavez, 
Correa gibi daha tutarlı olanlarla, 
Lula, Lugo gibi tutarsızlar biçimin-
de bir iç bölünme gözlenebilir.)

Sınıflar mücadelesinin burjuva 
devletin çerçevesini aşarak, proletar-
ya diktatörlüğüne varmak zorunda 
oluşu fikri, Marksizmin alamet-i 
farikasıdır. Antagonist sınıfların bi-
ri diğerini yok etmeksizin birlikte 
varoluşu, iktidarın zorla alınmasının 
reddi, sosyalizmin alt yapısının kapi-
talizmin içinde oluşturulması, özel 
mülkiyetli ve piyasalı bir sosyalizm 
savunusu ise sosyal demokrasinin ala-
met-i farikasıdır. 

Rosa Lüksemburg’un ölümsüz 
broşürü “Sosyal devrim mi, sosyal 
reform mu?” bir kez daha okundu-
ğunda, bugün tartıştığımız bu so-
runların çok benzer biçimlerde 20. 
yüzyıl başlarında da tartışılmış ol-
duğu görülecektir. Yeni bir devrim 
döneminin eşiğinde, ‘ilerici hareket’ 
içinde sosyal devrim ve sosyal re-
form bölüntüleri oluşmakta, şekil-
lenmektedir. Henüz rüşeym halin-
deki bu bölünme, devrimler gerçek-
lik halini aldığında en açık ve billur 
biçimine kavuşacaktır.

13. Latin Amerika Marksizmi’nin kurucusu Perulu Marksist Jose Carlos Mariategui’nin ünlü 
sözü.

Latin Amerika’yı sarsan ‘90’ların 
ve 2000’lerin halk ayaklanmaları 
dalgaları, halkçı hükümetlerin işba-
şına geleceği siyasal koşulları hazır-
ladı. Halkçı hükümetler bu sahneye 
çıkarak rollerini oynadılar. Buradan 
ileriye ancak mevcut burjuva devlet 
aygıtlarını yıkan ve sömürücüleri 
devlet organlarından atan yeni bir 
isyanlar dalgasıyla yürünebilir. Bu da 
proletaryanın sınıf bilincinde ve ken-
disini politik sınıf olarak kuruşunda 
gerçek bir ilerlemeyi gerektirir.

Yılmazer, yeni tipte sosyal de-
mokrat kitle partilerinin “21. yüzyıl 
sosyalizmini” oluşturduklarından 
emin ve “geleceği” onlarda görüyor. 
Öyleyse, aşılmakta olan bir olguda 
gelecek arıyor. Gelecek, sosyal de-
mokrasinin değil, Marksizmindir, 
sosyal reform çizgisinin değil, sosyal 
devrim çizgisinindir. Tarihin rahmi-
nin duvarlarını tekmelemekte olan 
yeni devrimler dalgasınındır.

21. yüzyıl sosyalizmi, hiç kuşku-
suz “ne taklit ne kopya olacaktır. O hal-
kın kahramanca yaratımı olacaktır”,(13) 
20. yüzyıl sosyalizminden çıkarıla-
cak dersler temelinde gelişecektir ve 
fakat, eğer sosyalizm adını hak ede-
cekse, mutlaka kapitalizm ve burjuva 
diktatörlüklerinin devrimci yıkılışı 
zemininde vücut bulacaktır. 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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Yeni sosyalizmin inşa edilebilme-
si için, 20. yüzyıl sosyalizmi olarak 
adlandırılan İkinci Devrimci Dalga 
döneminin hatalarından sakınma-
mızı ve 20. yüzyıl sosyalizminin te-
oride ve pratikte gerçekleştirdiği ka-
zanımları aydınlatmamızı sağlayacak 
yeni fikirlere ihtiyacımız olduğu açık 
ve kesindir. Şimdi gündemde olan, 
Üçüncü Devrimci Dalga’dır.

Ne var ki, yeni tipte bir sos-
yalizm kavramı geliştirme çabası 
içinde ortaya çıkabilecek kimi kafa 
karışıklıklarını ve belli eklektik yak-
laşımları aydınlatmak amacıyla be-
lirtilmelidir ki; sosyalizm, kapitaliz-
min tam karşıtı olarak inşa edilecek, 
olmuş bitmiş, sabit, tamamlanmış 
bir üretim tarzı değildir ve olamaz. 
Sosyalizm, Karl Marx’ın “Gotha 

Programının Eleştirisi”nde mü-
kemmel biçimde açıkladığı üzere, 
kapitalizmden komünizme “geçiş” 
aşamasını oluşturur. Dolayısıyla 
sosyalizm, ölmekte olan eski kapi-
talist dünya ile doğmakta olan yeni 
sosyalist dünya arasında büyük bir 
savaş meydanı demektir. Sosyalist 
zaferler bu süreci ilerletirken, yenil-
giler restorasyonun zaferine dönü-
şür; yani sosyalizmde ya ilerler, ya 
da gerilersiniz.

Bugün emperyalist dünya siste-
minin parçasını oluşturan her top-
lumsal formasyon ve her ulus devlet, 
bu sistemi aşmaya ve yeni bir dünya-
yı, sosyalist bir dünyayı inşa etmeye 
giriştiğinde, kendi toplumsal, politik 
ve ekonomik yapısının özgünlükle-
rini ve özelliklerini derinlemesine 

21. YÜZYIL SOSYALİZMİ ÜZERİNE 
Jorge Echazú(1) 

Çeviren: Haydar Özkan

1. Jorge Echazu, Bolivya Marksist Leninist Maoist Partisi’nin önderlerindendir.

       Çeviri 
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kavramalıdır. Sosyalizmi inşanın 
zorunlu modelleri olamayacağı gi-
bi, her durumda “yanlış” olan yollar 
ve bunların karşısında her durum-
da “doğru” yollar da yoktur. Eğer 
keşfedilmemiş yollardan yürümek 
zorundaysak, doğrular ve yanlışlar 
çok göreli bir hale gelir. Hiç kimse 
mutlak doğrunun ve “doğru yol”un 
sahibi değildir.

20. yüzyıldaki bütün büyük top-
lumsal deneyimler, özgün fikirler 
ve pratikler katmıştır: Kitlelerin öz-
gücüne dayalı mücadeleler, dünya 
savaşları, ulusal savaşlar, kurtuluş 
savaşları, köylü ayaklanmaları, so-
kak çatışmaları, teorik konuşmalar 
ve büyük ideolojik ve politik tartış-
malar. Tüm bu büyük mücadeleler 
derin bir anti-kapitalist ve anti-em-
peryalist içeriğe sahiptiler ve bugün, 
21. yüzyıl sosyalizmi, eğer gerçekten 
SOSYALİST olacaksa, bu pozitif  
mirası sahiplenmelidir.

Dolayısıyla, bir yüzyıl dolusu 
unutulmaz mücadeleleri bilinen 
“yanlış” yollar karşısında “hakiki” 
yolu bulmak adına değersizleştir-
mek ve gözden düşürmek doğru 
değildir. Sosyalizmin son tahlilde, 
sonucu belli olmamış ve uzun süre-
li bir savaşın cereyan ettiği bir mey-
dan olarak ele alabiliriz; zira henüz 
kimin kazanacağı belli değildir (ka-
pitalist restorasyon mu, sosyalist 
inşa mı?) Bu, uzun döneme yayı-

lan, süreçsel bir olgu açığa çıkarır 
ve birbirine zıt iki tarihsel eğilimi 
karşı karşıya getirir: Ya devlet eko-
nomisinin birincil olduğu planlı bir 
ekonomi güçlendirilir ya da pazarın 
liberal mantığı dayatılır. Ya Değer 
Yasası’nın etkinliği teşvik edilir ya 
da sınırlandırılır. 

Bu konuda, Che Guevara’nın ay-
dınlık ifadelerine sahibiz:

“Kapitalizmin kategorilerinin bir dö-
nem boyunca varlığını sürdüreceğini 
ve bu sürenin önceden saptanamaya-
cağını anlıyoruz; ancak geçiş dönemi-
nin (sosyalizm) karakteristiği, yeni bir 
aşamaya geçebilmek için eski bağlarını 
tasfiye etmekte olan bir toplum olma-
sıdır. Eğilim, bize göre, piyasa, para, 
maddi çıkara dayalı teşvikler gibi eski 
kategorileri, daha doğrusu bunların 
varlık nedeni olan koşulları mümkün 
olan en enerjik biçimde ortadan kal-
dırmak yönünde olmalıdır….
Değer yasasının bilinçli kullanımını 
reddediyoruz; çünkü artık üreticiler ve 
tüketiciler arasındaki karşıtlığı kendili-
ğinden biçimde ifade eden bir serbest 
piyasa yoktur. Devlet işletmeleri ara-
sındaki ilişkilerde meta kategorisinin 
varlığını reddediyoruz ve bütün işlet-
meleri tek bir Devlet işletmesinin par-
çaları sayıyoruz (henüz bu, ülkemizde 
başarılamamış olsa da.) Değer yasası 
ve plan, bir çelişki ve onun çözümüyle 
birbirine bağlı iki kavramdır. Dolayı-
sıyla diyebiliriz ki, merkezi planlama 
sosyalist toplumun varlık tarzıdır, 
onun belirleyici kategorisidir ve insan 
bilincinin ilk kez, ekonomiyi amaçları 
yönünde (komünist toplum yönünde 
insanlığın tam kurtuluşu) sentezleme 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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ve yönetme yeteneğini kazanmasının 
ifadesidir.”(2)

Elimizde, Carlos Tablada Perez(3) 
tarafından analiz edilen, Che’nin 
geçiş döneminde, Küba’da Değer 
Yasası’nın etkinliği konusundaki 
analizleri ve kriterleri de var.

Ne var ki, Victor Alvarez(4) “21. 
yüzyıl sosyalizminin inşası için 
anahtarlar”ında, bunun tam tersini 
tumturaklı sözlerle öne sürüyor:

“Ne merkezi planlama, ne de arz ve 
talep güçlerinin serbestleştirilmesi po-
litikaları, antagonist ve uzlaşmaz seçe-
nekler olarak değerlendirilemez. Bu, 
devlet ve piyasa arasında zorunlu bir 
seçim yapmak gerektiğine dayalı eski 
ikiliğin yeniden gözden geçirilmesi de-
mektir. Bu ikiliği kabul etmek, bizi ya 
tüm karar yetkisini devlet bürokrasisi-
nin eline vermek ya da piyasanın gö-
rünmez eline teslim etmek noktasına 
getirdi. Bu ise, tüm vatandaşların aktif  
ve birincil katılımlarının alanını sınırla-
mak demekti. …

Dolayısıyla, insanların girişimci ve 
yenilenmeci ruhunu mutlak dev-
let mülkiyetinin mezar taşının altına 
gömmeyin. … Ne mutlak devletçilik, 
ne piyasanın egemenliği… Bu ikisi 
de 21. yüzyıl Sosyalizminin sakınması 
gereken aşırılıklar olacaktır. … Tıpkı 
devlet ekonomisinin varlığı gibi, ihti-
yaç olduğu kadar piyasa da var olabi-
lecektir…”(5)

Sosyalizmi savunduğunu iddia 
eden Latin Amerikalı bir yazarın, 
bize devlet ve piyasayı dengelemeyi 
önermesi şaşırtıcıdır. Bize bir kol-
tukta iki karpuz taşımamızı öneri-
yor. Sanki bu politika, 20. yüzyıl sos-
yalizminin yaşadığı yıkımdan çıkıp 
gelmemiş gibi… Orada da sosyalist 
inşa, ekonomik demokrasinin çıka-
rına, “insanların girişimci ve yeni-
lenmeci gücü” adına terk edilmişti. 
Bu, sağın demokratizm ideolojisinin 
ve gericiliğin, bazı ‘sosyalistlerin’ 
zihniyetinde derin yıkımlar yapabil-
diğinin yeni bir kanıtıdır. Bu, dola-
yısıyla, bir açıdan, sosyalizmin insa-
nının üretebileceği muazzam yaratı-
cılık ve yenilenmecilik kapasitesinin 
yadsınması anlamına geliyor. Diğer 
açıdan ise, 21. yüzyıl sosyalizminin 
proletarya diktatörlüğü hakkındaki 
Marksist teori yadsınarak inşa edile-
bileceğini sanmak anlamına geliyor, 
ki proletarya diktatörlüğü sosyaliz-
min ta kendisidir, halk kitlelerine 
demokrasi ve gerici güçler üzerinde 
diktatörlük demektir. Bu noktalar, 
bizi, bu kısa makalenin sınırları için-
de kalmak kaydıyla, 21. yüzyıl sosya-
lizminin gerçekte neye benzeyeceği 
sorusuna getiriyor.

2. Ernesto Che Guevara, Eserler, c. 2, Casa de las Américas, sf. 272 ve 273 
3. Carlos Tablada Perez, “Che’nin Ekonomik Düşüncesi”, Akademi Yayınları, İstanbul 
2010. 
4. Venezuela’nın eski Temel Sanayi ve Madencilik Bakanı.
5. América XXI, “Desde Venezuela para todo el continente”, [Venezuela’dan tüm kıta-
ya], Yıl IV, No. 21-22, Sf. 15-16.)
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Bizce, 21. yüzyıl sosyalizmi, yeni 
olacaktır. Sosyalizmle kapitalizmin 
eklektik bir sentezini yapmak an-
lamında değil, önceki sosyalizmin 
yanlışlarını ve bozukluklarını aşması 
anlamında yeni olacaktır. Zamanın-
da tüm dünya halklarının umudu ol-
muş olan yadsınmaz kazanımlarına 
ise saygı duyacak ve onları yineleme-
ye çalışacaktır.

Yeni dünya, farklı bir dünya ola-
caktır. Yeni, eskinin ve köhnemişin 
artıklarıyla değil, yani suçlu ve kat-
liamcı kapitalizm ve onun ‘korsan’ 
piyasalarıyla (Galeano) değil, ‘cana-
varın bağırsaklarını’ tanıyan (Jose 
Marti) ve kazanımlarının daha önce-
ki geri dönüşlere benzer tarzda yok 
olmasını istemeyecek tüm halkların 
devrimci çabasıyla kurulacaktır.

Son olarak, Bay Alvarez’in vardı-
ğı sonuçlardan da tümüyle ayrı dü-
şünüyoruz:

“Sonuç olarak, piyasa ve devlet arasındaki 
ilişkilerin dinamiği, varsayılan bir genel teori 

veya politikayla, bir kerede ve ebediyen, tüm 
durumlar ve konjonktürler için çözülebilecek 
bir şey değildir. Hangi düzeyde (yüksek veya 
düşük) devlet müdahalesinin veya düzenle-
mesinin uygun olacağının, piyasa güçlerinin 
hareketleriyle bağlantısı içinde belirlenmesi, 
lanetli bir şey olarak algılanmak şurada 
dursun, tam tersine, 21. yüzyılda sosyaliz-
min inşasının anahtarlarından birisidir.”

Geçiş dönemi ekonomisinde, 
kesin olarak, Guevara’nın söylediği 
gibi: Ya meta ekonomisi galip gelir 
ya da geçiş döneminin planlı dev-
letçi ekonomisi. 21. yüzyıl sosyaliz-
minin bütün savunucularının Hugo 
Chavez’in bu konudaki konuşma-
larını okumaları da iyi olacaktır. Bu 
büyük tartışma, Latin Amerika’da 
açılmak zorundadır, yoksa halk mü-
cadelelerinin ödediği büyük bedelle-
re karşın aynı yenilgileri yaşamaktan 
sakınamayız. Sosyalizm, tehlikeli bir 
düşmanı olan, demokratist ve uzlaş-
macı bir eklektizmi benimserse, her 
zaman geri dönüş yaşayabilir.

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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Geçtiğimiz yüzyılda sosyalizm adı-
na mücadeleye atılan politik akımlar, 
başlıktaki sorulara verdiği yanıtlarla 
başlıca iki gruba ayrılıyordu. 

 “Hangi hedef?” sorusuna verilen 
yanıt ortaktı: Sosyalizm. “Kiminle?” 
sorusuna verilen cevap da aynıydı: 
İşçi sınıfı. Ayrışma, “Hangi yoldan?” 
sorusuna karşı alınan pozisyondan 
doğuyordu. Bunlardan birisi, işçi sı-
nıfının görevinin kapitalizmi devrim-
le alaşağı etmek değil, hem kapitalist 
gelişmenin önündeki engelleri kal-
dırarak onun daha hızlı gelişmesini 
sağlamak ve bu yolla onu yavaş yavaş 
kendi doğal ölümüne itmek hem de 
kapitalizm içinde işçi kazanımlarını 
artırarak, sermayeden tavizler kopa-
rarak, onu gerilete gerilete sistemi 
sosyalize etmek olduğunu savunu-
yordu. Çok farklı renklerde boy gös-
terseler de Marksizmin revizyonist 

ve reformcu yorumcularının ortak-
laştıkları politik zemin buydu. 

Marksistlerin tutumu ise belliydi. 
Bir devrim yoluyla burjuva devlet yı-
kılacak ve temel üretim araçları üze-
rindeki özel mülkiyete son verilerek 
sosyalizmin inşasına girişilecekti. 
Kuşkusuz işçi sınıfının henüz yete-
rince gelişmediği yerlerde işçi sınıfı 
köylülükle ittifak içinde, ya da sömür-
ge boyunduruğu altındaki ülkelerde 
işçi sınıfı partileri ulusal kurtuluş mü-
cadelesine önderlik ederek yine aynı 
hedefe doğru yürüyecekti. Bu kesim 
içinde de görüş ayrılıkları vardı, ama 
devrim, burjuvazinin mülksüzleştiril-
mesi ve dünya devrimi üzerinde bir-
leştirilen çizgiyi oluşturuyordu. 

Aslında 20. yüzyılın daha ilk çey-
reğinde, bu her iki çizgi, işçi sınıfının 
devrimci ve reformcu partilerince 
uygulamada sınanmıştı bile. Al-

Bir Ahmet İnsel Eleştirisi ya da İdeolojik Böcekleşmeye İtiraz: 
Hangi Hedefe, Kiminle, Hangi Yoldan 

Ferat Deniz



108 MARKSİST TEORİ I

manya işçi sınıfının reformcu partisi 
(SPD) imparatorluk sonrası burjuva 
devletinin kurucularından olmuştu. 
Rusya’da ise sosyalist devrime ön-
derlik eden Bolşevikler, proletarya 
diktatörlüğünü ilan etmişti. ‘Finans 
Kapital’in yazarı Hilferding, Alman 
Maliye Bakanı; ‘Emperyalizm’in ya-
zarı Lenin, Sovyet Halk Komiserleri 
Konseyi Başkanı seçilmişti. 

Denebilir ki, 1920 ila 1930 ara-
sında bu her iki çizgi, kendi var oluş-
larının tarihsel eğilimlerini ortaya 
serme imkânı buldu. Parlamenter 
çoğunluğu ele geçirerek burjuva dev-
letin yönetim düzenine oturan re-
formcu SPD’nin ilk icraatlarından 
biri, Almanya’daki devrimci parti 
liderlerine saldırmak, Rosa Lüksem-
burg ve Karl Liebknect’i katletmek 
oldu. Hükümet ettikleri süre içinde 
burjuvazinin temel çıkarlarına do-
kunmadıkları gibi, Alman burjuva 
devletinin emperyalist politikala-
rının savunuculuğunu üstlendiler. 
Ve görüldü ki, reformcu partinin 
politikaları, sosyalizm hedefini ya-
kınlaştırmak yerine daha da belir-
sizleştirmekte, işçi sınıfının devrimci 
enerjisini tüketmekte ve onu burjuva 
gericiliği ve faşizme karşı mücadele-
de pasifize etmektedir. Hakeza, ser-
mayenin egemenliği altında işçi sını-
fının hayat düzeyinin hızla iyileşmek 
yerine -kapitalizmin krizleriyle- daha 
önce elde edilmiş kimi kazanımların 

da berhava olması, işçilerin sosyaliz-
me olan inançlarını sarsmaktaydı. 

Rusya’da ise emperyalist saldır-
ganların yıkım girişimleri ve iç sa-
vaştan iktidarını koruyarak çıkan işçi 
sınıfı, yoksul köylülüğü yanına ala-
rak yepyeni bir düzen inşa ediyordu. 
1930’ların ikinci yarısına gelindiğin-
de Orta Asya steplerinden Sibirya’ya 
kadar iktisadi, siyasal, sosyal, kültürel 
muazzam bir altüst oluş yaşanmıştı 
bile. Sosyalizm bir hedef olmaktan 
çıkmış, elle tutulan bir gerçeğe dö-
nüşmüştü. Sosyalizm başarılarının 
bütün dünya emekçileri arasında 
yarattığı sempati, “devrimci yoldan 
sosyalizm” fikrini giderek daha çe-
kici hale getiriyordu. Faşizmin Kızıl 
Ordu’nun önderliğinde ve komünist 
partizanların savaşımlarıyla yerle 
bir edilmesi, işçi sınıfı ve ezilenle-
rin, başta emperyalizm boyunduru-
ğu altında olan ülkeler olmak üzere, 
sosyalizm hedefine bağlanmış ulusal 
kurtuluş ve devrime yönelimlerine 
yeni bir ivme kattı. Balkanlar’da ve 
Asya’da sosyalizm rüzgârı kimi ül-
kelerde devrimci iktidarlara yol açtı. 
Avrupa’da komünist partilerin etkin-
liği arttı.

Yüzyılın ikinci yarısına böyle giril-
di. Kaçınılmaz olarak sınıflar, devlet-
ler pozisyonlarını yeniden belirlediler. 
Emperyalist blok ve onların işbirlikçi 
uşak devletleri ABD hegemonyası 
altında toplandı. Sosyalizmi kuşat-

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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maya almak, onun diğer ülkelerdeki 
dayanaklarını çökertmek ilk hedef-
ti. İşçi sınıfının yüzünü sosyalizmin 
kazanımlarından uzaklaştırmak için 
ona kârdan daha çok pay ayırmak, 
onu sermaye düzenine perçinlemek 
için daha tavizkâr davranmak ve aynı 
zamanda sosyalizm hakkında yalan-
kara propagandayı yoğunlaştırmak, 
kontrgerilla provokasyonları, dev-
rimci sosyalizmi gözden düşürmek 
için başvurulan başlıca yollardandı. 

Yine aynı dönemde komünistle-
rin, savaş yıkıntılarının bir an önce 
onarımını ve kazanılmış yeni mev-
zileri güçlendirmeyi esas almaları, 
sosyalizm karşısında birleşerek ken-
dini tahkim eden kapitalist emper-
yalizmin alaşağı edilmesinin yakın 
dönemde zorlaşması ve yeni bir sa-
vaştan kaçınmanın getirdiği uzlaşma 
arayışları ile dünya devrimi perspek-
tifinden uzaklaşma, Kruşçev’le bir-
likte bir sapmaya dönüştü. Devrim 
yerine sosyalizme barışçıl yollardan 
geçme, emperyalist devletlerle barış 
içinde bir arada yaşamanın bir dev-
letsel varlığı koruma politikası ol-
maktan çıkarılıp bir ilkeye dönüştü-
rülmesi, içeride meta ekonomisinin 
alanını daraltmayı sürdürmek yerine 
genişletme, kârın giderek daha geniş 
bir alanda üretimin düzenleyicisi 
haline getirilmesi, köylü grup mülki-
yetinin kendini üretme koşullarının 
bireysel mülkiyet imkânlarını artır-

ma yönünde teşvik edilmesi,  giderek 
genişleyen bir yeraltı ekonomisinin 
(kaçakçılık-mafya) paralel bir eko-
nomi olarak boy atması, sosyalizm-
den komünizme doğru olan rotanın 
kırılmasına neden oldu. 

Marksizmin modern revizyonist 
yorumunun giderek hâkim olması, 
başta Avrupa’da olmak üzere komü-
nist partilerin büyük çoğunluğunu 
etkiledi. Burjuvaziyi alaşağı etmek 
yerine onunla “tarihsel uzlaşma” ara-
yışları güçlendi. Devrim perspekti-
fi buharlaşmaya yüz tuttu. “Avrupa 
komünizmi”nin lafzı dışında komü-
nizmle bir ilgisi kalmadı. Güçlü sınıf 
örgütleriyle kapitalizmi emekçiler 
lehine dönüştürmek, başlıca hedef 
haline geldi. Bu, tam da burjuvazi-
nin işçi sınıfını sosyalizm amacından 
kopararak onu düzen içinde tutma 
isteğine uygundu. Böylece kapitalist 
Batı’nın pek çok ülkesinde iki buçuk 
parti düzeni kuruluyordu. Hıristiyan 
Demokratlar ve benzeri sağcılar, sos-
yal demokrat ve sosyalist partiler baş-
lıca iki büyük burjuva partiyi temsil 
ederken komünist partiler “buçuk” 
olarak düzenin payandası oluyorlar-
dı. Yüzyılın ilk yarısında henüz işçi 
sınıfının reformcu fraksiyonu olarak 
tanımlanabilecek sosyal demokrat-
lar, artık bütünüyle burjuva progra-
ma bağlanmıştı. Onların yerini artık 
Avrupa komünizmi dolduruyor, işçi 
sınıfı hareketinin revizyonist-refor-
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mist fraksiyonunun politik temsilci-
liğini onlar yürütüyordu. 

Yüzyıl daha bitmeden hem ikti-
dardaki modern revizyonistler iflas 
ederek ya da düzeni dönüştürerek 
kapitalizme teslim oluyor hem de 
sermaye düzeninin ‘komünist’ pa-
yandaları etkisizleşip darmadağın 
oluyorlardı. 

Biçimsel olarak sosyalist ama ger-
çekte modern revizyonist burjuva 
sapmayla giderek içten içe çürüyen ve 
nihayetinde kendi içine çöken devlet-
ler ile adı komünist, gerçekte düzen 
içi reformcu olan partilerin dağılma-
sı emekçi yığınlar ve ilerici aydınlar 
arasında sosyalizme olan sempatinin 
de tarumar olmasına neden oldu. 
En önemlisi de, komünist bir dünya 
idealinin gerçekleşebileceğine olan 
inancın, en başta bu inancın oluştu-
rucuları arasında kaybolmaya yüz 
tutmasıydı. 

20. yüzyıl kapandığında “Hangi 
hedefe, kiminle, hangi yoldan?” soru-
larına yanıt arayan küçük bir azınlık 
dışında pek kimse kalmamıştı. Burju-
vazi tam zaferini “Tarihin Sonu” ola-
rak ilan etmiş ve kenti zapteden bir 
ortaçağ ordusu gibi zafer coşkusu ile 
kazanımları yağmalamaya ve ilerici 
fikirlere tecavüze girişmişti. Devrim 
ve iktidar tahayyülünün burjuva ma-
bedin postmodernist “rahipleri”nce 
Bruno’vari biçimde ateşe verilmesi de 
aynı döneme denk gelmiştir.  

Kader miydi?
Bütün bir yüzyıl boyunca işçi sı-

nıfı hareketinin iki büyük kol halinde 
akması ama sonuçta iktidar olan her 
iki kolun da kapitalizm denizinde 
buluşmasının maddi zemini neydi? 
Ya da, bu bir kader miydi?

Yeri gelmişken, devrimci sosya-
lizmin yenilgisi üzerine bolca mesai 
tüketenlerin, reformcu sosyalizme, 
kapitalizmi içten dönüştüreceklerini 
iddia edenlerin bu iddialarının yer-
lerde sürünmesine dair pek kalem 
oynatmamaları dikkate değer. Sanki 
bütün sorun proletarya diktatörlü-
ğündeymiş gibi yazıp duruyorlar. Re-
formcu sosyalizmin en sefil şekilde 
iflas ettiğini, sermaye egemenliğini 
sınırlandırmaya çalışanların tekelci 
kapitalizmin politik programları-
nın uygulayıcılarına dönüştüklerini 
unutmuşa benziyorlar. 

Yirminci yüzyıl, kapitalizmin te-
kelci aşamasına denk gelir. Sermaye-
nin giderek daha az elde toplaşması, 
ulusal çapta tekelci hâkimiyeti, mali 
sermaye ile sanayi sermayesinin iç içe 
geçişi ise iştahı daha da kabaran mali 
oligarşiyi yaratmıştı. Bu,  aynı zaman-
da dünya ulusları arasındaki eşitsiz-
liği derinleştirmiş, dünyanın ezen ve 
ezilen uluslar olarak bölünmesini, 
dünyanın bir avuç emperyalist tekel 
tarafından paylaşılma sürecini hız-
landırmıştı. Hammadde kaynakları 
üzerinde hâkimiyet kavgası kızışmış, 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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meta ihracının yanı 
sıra sermaye ihracı 
giderek önem ka-
zanmıştı. 

S e r m a y e n i n 
merkezileşmesi ve 
yoğunlaşmasında o 
güne kadar görül-
memiş bu büyüme, 
bir yandan üreti-
ci güçleri daha da 
geliştiriyor, küçük 
mülk sahiplerinin 
proleterleşmelerini 
hızlandırıyor; aynı 
gelişme, ücretlerin 
artmasına ve emekçilerin hayat sevi-
yesinin görece yükselmesine neden 
oluyor, eğitimli serbest meslek sahibi 
yeni bir orta sınıfın ve aydın tabaka-
nın gelişmesine yol açıyordu. Diğer 
yandan artan üretim, onu tüketecek 
yeni dış pazar gereksinimini körük-
lüyordu. Büyük kapitalist devletler, 
bir yandan dünyayı kendi aralarında 
bölüşmek için çekişiyor, diğer yandan 
da kendi iç pazarlarından rakiplerini 
uzak tutmak için gümrük duvarları-
nı yükseltiyordu. Artık fethedilecek 
toprak kalmadığında ve ticari rekabet 
gümrük duvarlarını aşma gücünden 
yoksun düştüğünde, dünyayı yeniden 
paylaşmak ve gümrük duvarlarını sa-
vaş toplarıyla yıkmak için emperya-
listler arası savaşın günü kaçınılmaz 
olarak gelip çatacaktı. 

İşte tam da bu 
savaş öncesinde iş-
çi sınıfı hareketi ilk 
büyük ayrışmasını 
yaşadı. Kapitalist 
emper yal izmin 
keskinleştirdiği 
çelişkiler nede-
niyle savaş kararı 
kaçınılmazdı ama 
işçi sınıfı hareketi 
duruma müdaha-
le ederek çelişki-
leri kendi lehine 
çevirme gücüne 
sahipti. Yapması 

gereken, savaş kararına direnmek, 
savaşın çıkmasını engelleyemedi-
ğinde ise savaşı iç savaşa çevirerek 
iktidarı ele geçirmekti. Nihayet 
Bolşeviklerin hareketi tam da bu 
yöndeydi. Ne var ki, o günkü ana 
akım işçi hareketi savaş öncesinde 
az çok doğru bir zeminde kalsa da, 
savaşın ön günlerinde emperyalist 
çıkar savaşını “ulusal savaş”mış gibi 
göstererek burjuvaziyle aynı zemin-
de buluştu. Bu hareketin pek çok 
partisi, aslında ideolojik barutunu 
daha önceden yitirmişti. İşçi sınıfı-
nın iktidarı devrimci yoldan alarak 
kapitalist üretim ilişkilerini lağv ve 
sosyalizmi inşa edebileceğine inanç-
ları kalmamıştı. Onlara göre, işçi 
sınıfının yakın dönemdeki başlıca 
amacı, kapitalist üretim ilişkileri-

Kapitalizm, tarihinin en  
zorlu dönemini yaşıyor. 

Onu ne yükselen bir  
devrimci işçi hareketi  

sıkıştırıyor, ne de  
sosyalist devletlerin 

kuşatması. O bütünüyle 
kapitalist ekonominin 

işleyiş kanunları  
tarafından  

nefessiz bırakılıyor.
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nin gelişimini hızlandırarak onun 
doğal çürümesini çabuklaştırmaktı. 
Onları savaş destekçisi ve kendi em-
peryalist burjuvalarının hempaları 
haline getirmede üretim ilişkileri-
nin devrimci dönüşümü fikrinden 
uzaklaşmalarıydı. 

Batı Avrupa işçi sınıfı partilerin-
deki bu ideolojik-politik sapmanın, 
işçi sınıfı hareketi içinde giderek et-
kin hale gelen oportünizmin başlıca 
kaynağı, üretici güçlerdeki gelişme-
nin hızlanması ile birlikte işçi sınıfı 
içinde giderek büyüyen bir işçi aris-
tokrasisinin oluşmasıydı. Emperya-
list burjuvazinin sömürgelerden elde 
ettiği yüksek kârların bir kısmını işçi 
sınıfına ayırmak zorunda kalması, 
işçi sınıfı hareketi içinde “ulusçuluk”, 
“ulusal çıkar”, kendi ulus devlet bur-
juvazisiyle kader birliği eğilimlerini 
de güçlendiriyordu. 

İşçi hareketindeki bu keskin bölün-
me, kapitalizmin en gelişkin olduğu 
yerlerde devrim ateşinin giderek sön-
mesine ve daha sonra Rus Devrimi’nin 
yalnız kalmasına neden oldu. SSCB, 
III. Enternasyonal’le kendini dünya 
devriminin üssü ve onun bir parça-
sı olarak konumlandırdı. Avrupa’da 
devrim dalgasının geriye çekilişi Bol-
şeviklerin dikkatini SSCB’de sosyaliz-
min inşasını hızlandırmaya yöneltti. 
Batı’da antikapitalist temelde devrim 
geriye düşerken, Doğu’da antiemper-
yalist temelde devrim yükseliyordu. 

Böylece işçi sınıfı hareketi içinde 
başat iki eğilim kendi mecrasında 
yerli yerine oturuyordu. Hangi hede-
fe, kiminle, hangi yoldan sorularına; 
birincisi, sosyalizm hedefi ile, bur-
juvaziyle uzlaşı içinde kapitalizmi 
reformlarla dönüştürmek yanıtlarını 
veriyordu. İkincisi, sosyalizm hede-
fine bağlı olarak işçi sınıfı ve ezilen 
halkların birliği ile emperyalizmin 
damarlarının devrimlerle kesilerek 
tekelci kapitalizmin nefessiz bırakıl-
masıydı. 

1950’li yıllarda önce Yugoslav-
ya’da, ardından SSCB’de modern 
revizyonist dönüşüm kulvarına gi-
riş ve burjuva bürokratik yozlaşma, 
birçok Doğu Avrupa halk cum-
huriyeti ve Batı Avrupa komünist 
partilerinin revizyonizm kervanına 
katılmaları, yüzyılın ikinci yarısında 
reformcu-dönüştürümcü sosyalizm 
eğilimini daha da güçlendirdi. Çin 
ve Arnavutluk’un sapmaya dire-
nişi, Küba ve Vietnam devrimleri, 
sömürgelerde ulusal devrimler, iş-
çi sınıfı ve ezilen halkları devrimci 
yönde etkilemeye devam etse de, bu 
devrimci eğilimin güç kaybını en-
gellemeye yetmedi. Nihayet Çin de 
70’lerin başında devrimci ufkunu 
yitirerek ABD’yle uzlaşıp SSCB’yi 
baş düşman ilan ederek devrimci 
rotayı kırmış ve daha sonra parti 
önderliğinde kapitalist inşaya giriş-
mişti. 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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Sosyalizme karşı ABD hegemon-
yası altında birleşen kapitalist blok, 
bu sayede üretici güçlerin gelişme-
sine yeni bir ivme katıyordu. Batı’da 
emekçilerin yaşam seviyesinin gide-
rek yükselmesi; buna karşın sosyalist 
ülkelerin, 1930’larda SSCB’ye gıpta 
ile bakılmasına yol açan ekonomik 
başarıları yakalayamaması,  giderek 
tersi bir eğilimi, sosyalist ülke emek-
çilerinin kapitalist ülkelerin yaşam 
tarzına gıpta etmesini doğruyordu. 

SSCB’nin içten çürüyerek yıkıl-
ması ve Çin’in kapitalistleşmesi ile 
birlikte sermaye artık adları dışında 
sosyalistlikleri kalmasa da, bu devlet-
lerin çektiği sınırlardan ve sosyalist 
muhalefetten kurtulmuştu. Serma-
ye son yirmi yılda tam bir “özgürlük” 
içinde dünyayı nasıl istiyorsa öyle bi-
çimlendirme imkânı yakaladı. Hem 
eski sosyalist ülke insanları hem de 
bütün insanlık, sermayenin çıplak 
egemenliğinin ne anlama geldiğini 
yaşarak öğrendi/öğreniyor. Bunun 
bir kader olmadığını her geçen gün 
daha çok kavrıyor.  

İdeolojik şoklar
20. yüzyılda yaşanan yenilgiye da-

ir birçok tartışmanın yapılması doğal. 
Ne var ki, Marksizm ve sol adına ya-
pılan bu tartışmaların büyük çoğun-
luğu ister devrimci cepheden isterse 
revizyonist-reformist bloktan gelsin, 
bilimsel gerçeklerden kopuk, tarihin 

materyalist yorumundan uzak. Dev-
rimci cephe, kapitalizmde meydana 
gelen değişimleri ve yenilginin neden-
lerini yeterince nesnel bir incelemeye 
tabi tutmuyor. Diğerleri ise fikirlerini 
haklı çıkarmak adına gerçekleri çar-
pıtıyor. Birikim çevresinden, Ufuk 
Uras ve 10 Aralık Hareketi’ne, ora-
dan Barış ve Demokrasi Partisi’nin 
kimi çağrıcılarına kadar geniş bir yel-
paze, bu ikinci eğilime giderek daha 
çok kan taşıyor. 

Kapitalizmin devrimci dönüşü-
münün imkânsız olduğu fikrine baş 
koymuş bütün bu çevreler, proletar-
ya diktatörlüklerinin yıkılışından 
bahsetmeye pek meraklıdırlar da, 
sermaye düzenini reformlarla dönüş-
türmeye çalışanların nasıl sermaye 
tarafından dönüştürüldüğünden hiç 
söz etmiyorlar. Sermaye egemenliği 
altında değişimciliğin gücüne inan-
mamızı istiyorlar. Üstelik bu öyle bir 
değişimciliktir ki, lafzi olarak bile, 
refomcu yoldan da olsa, sosyalizme 
ulaşmayı hedef olmaktan çıkarmış-
tır. 

Birikim dergisinin Ocak 2010 sa-
yısında Ahmet İnsel’in “Üç Tarihsel 
Şok ve Solun Geleceği” yazısı, bu tip 
eğilimlerin belli başlı ideolojik altya-
pısını yansıtması bakımından dikka-
te alınması değer. Ahmet İnsel; SHP, 
Ufuk Uras çevresi, 10 Aralık Ha-
reketi ile birlikte bir ‘Yeni Sol Parti’ 
çalışmasının da ideoloğu konumun-
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da. Geçtiğimiz günlerde bu parti gi-
rişiminin panelinde “Sol, artık sınıf 
temelli söylemleri bırakmalı” diyerek 
ufak çaplı bir skandal etkisi yaratmış-
tı. Aşağıda ele alacağımız görüşler, bu 
söylemin temelini oluşturuyor.  

Birinci Şok
A. İnsel söz konusu yazısında so-

lun yaşadığı “üç tarihsel şok”tan bah-
sediyor. Şoklardan birincisi “işçi”ye 
dairdir. A. İnsel’e göre,

 “işçiler ve dar anlamda işçi sınıfı, 
geleceğin toplumunun tohumla-
rını içinde barındıran, umut dolu 
bir geleceğin kendine içkin oldu-
ğu kurtarıcı bir sınıf statüsünü 
yitirdi”. 

Çünkü diyor, 19. yüzyıl sonundan 
20. yy’ın ilk yarısına kadar kapitalizm 
ve burjuva toplumun değişiminin 
bir sonucu olarak işçi olmanın, kol 
emekçisi olmanın statüsü düştü. Ve 
bugün “kimsenin işçi olmayı idealize 
etmediği” ve başta işçiler olmak üzere 
kimsenin işçiye benzemek istemedi-
ği bir dünyaya girdik. Sol da bu işçi 
konumunun deklase (sınıf dışı-bn) 
oluşundan ister istemez etkilendi. 
Birinin, dünyanın bugünkü haline, 
işçiye dair bu satırları yazabilmesi 
için kendini bir manastıra kapatması 
gerekir. 

20. yüzyılın ilk yarısı ile kıyaslan-
dığında “işçi”ye dair önemli değişik-
likler meydana geldiği doğrudur. O 
yıllarda dünyanın büyük bölümünde 

işçiler henüz çalışanların çoğunlu-
ğunu oluşturmuyordu. Bugün ise 
tam tersi. Keza o yıllarda kafa ile kol 
emeği arasındaki eşitsizlik büyük-
tü, bugün aradaki fark giderek daha 
çok azalıyor. O dönem kapitalizmin 
üretici güçleri geliştirmeye devam 
etmesi nedeniyle bilimin üretime 
uygulanması yönünde keskin reka-
bet, eğitimli insana duyulan ihtiya-
cı artırıyordu. Bugün rekabet, daha 
üretken makineyi icat etmeye yönel-
mek yerine işçiyi daha çok makineyi 
kontrol etmeye zorlamak ya da dü-
pedüz makineyi-robotu bir kenara 
atıp onun yaptığını işçiye yaptırmak 
eğilimine güç veriyor. 

Başka değişimler de meydana gel-
di. O yıllarda ve neredeyse yüzyılın 
bütününde, bir dizi gelgiti bir kena-
ra bırakırsak işçi sınıfının ücretleri, 
sosyal hakları ve yaşam düzeyi yük-
seliyor, sınıfın aristokrat tabakası 
genişliyor, hakeza daha iyi ve yüksek 
eğitim alma olanağı bulan işçi çocuk-
larının bir bölümü serbest meslek 
sahibi olma ve üst yönetici görevlere 
gelme imkânı yakalıyor ve böylece 
işçi sınıfı, orta sınıfı güçlendiren bir 
komun kazanıyordu. Bugün ise her 
şey tepetaklak olmuş durumda. En 
gelişkin kapitalist ülkelerde dahi, üc-
retlerdeki erime ve yaşam düzeyinde-
ki düşme göz çıkarır boyutlarda. İşçi 
aristokrasisi, altındaki dayanaklar çe-
kildikçe aşağılara yuvarlanıyor. Kafa 
emekçilerinin büyük çoğunluğu, eski 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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parlak günlerinden çok uzaktalar… 
Bütün işçiler “mavi yakalılıkta” gide-
rek daha çok eşitleniyor. Yalnızca işçi 
sınıfının üst tabakaları orta sınıf ya-
şam tarzına elveda demekle kalmadı, 
bizzat orta sınıf mensupları daha çok 
proleterleşerek “mavi yakalı” yaşam 
tarzına itildi. İşçilerin orta sınıf ya-
şam tarzına yükselme eğilimi tersine 
dönerek orta sınıflar işçi sınıfının ya-
şam tarzına geriledi ve orta sınıfların 
giderek daha büyük bölümü işçileş-
meye başladı. 

Bu kadar da değil, önemli başka 
değişmeler de oldu. Hemen hemen 
bütün 20. yüzyıl boyunca emperya-
list haydutlar sömürge ve yarı-yeni 
sömürgelerden elde ettikleri aşırı 
kârların bir bölümünü işçi sınıfına 
rüşvet olarak dağıtıyordu. Bu rüşve-
tin de verdiği rehavetle bu ülkeler-
deki işçi sınıfının sermaye güçleri ile 
olan çelişkileri yumuşamakla kalmı-
yor, işçi sınıfının çıkarları ile burjuva 
ulus devletin çıkarlarının örtüştüğü 
yanılsamasına yol açıyordu. Aslında 
benzer bir yanılsama sömürge, yarı- 
yeni sömürge işçi sınıfı içinde geçer-
liydi. Emperyalizme tutum alınması 
halinde “ulusal kalkınma” gerçekleşe-
cek, böylece işçi sınıfının yaşam dü-
zeyi yükselecekti. Geçtiğimiz yüzyıl-
da her iki eğilimin de maddi zemini 
vardı. 

Üretici güçlerdeki gelişmenin 
hızlanması ve burjuvazinin sosya-
lizm korkusunun büyümesi, geliş-

miş kapitalist ülkelerdeki ücretlerin 
yükselmesini hem mümkün hem de 
dahası kaçınılmaz yapıyordu. Keza 
henüz kapitalizmin inşası temelinde 
iç pazarı emperyalizmden bağımsız 
geliştirme olanakları tükenmedi-
ğinden “ulusal kalkınma” olanak 
dahilindedir. Bugün ise bambaşka 
bir dönemdeyiz. Gelişmiş kapitalist 
ülke burjuvaları işçi sınıfına emper-
yalist hegemonya ile elde ettikleri 
kârlardan pay vermek yerine fabri-
kaları başkaca yere taşıyarak onları 
ücretlerden ve yaşam koşullarından 
taviz vermeye zorluyor. Dün çe-
lişkileri yumuşatan ve sınıf uzlaş-
masına olanak tanıyan sebepler te-
kelci burjuvazi tarafından ortadan 
kaldırılıyor. Emperyalizme bağımlı 
ülkelerde de emperyalist bağımlılı-
ğın ve tekelci hâkimiyetin sınırlan-
ması ve işçi sınıfının ücret ve yaşam 
düzeyinin yükseltilmesi olanakları 
tükenmekte. Bu yeni sömürge ül-
keler, mali-ekonomik sömürgelere 
dönüştü ve emperyalist tekeller bu 
ülke ekonomilerini o kerte ele ge-
çirdiler ki, “yerli” egemenlerden biri 
haline geldiler. İşbirlikçi burjuvazi 
uluslararası tekellerle doğrudan or-
taklaşırken, tekel dışı burjuvazi ve 
orta burjuvazi giderek daha çok bu 
tekellerin bağımlı üretici ve tüccarı-
na dönüştü. Yeni sömürge ülkelerin 
iç pazarları, emperyalist tekellerin 
serbest pazarı haline geldi ve bu te-
keller “ucuz işgücüne” hücum etti. 
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Bu her iki durum gerek kapitalist 
emperyalist ülke işçi sınıfı, gerek-
se bağımlı ülke işçi sınıfının kendi 
burjuvaları ile geçici de olsa ulusal 
temelde çıkar birliği yanılsamasının 
nesnel zeminini eritti. 

Yüzyıl boyunca işsizlik her za-
man vardı. Ama işsizlik, kriz dönem-
lerinde yükselen ve çevrimin yükseliş 
döneminde düşen bir seyir izliyordu. 
Bugün ise kronik ve yığınsal hale ge-
len işsizlik belası, kriz dönemlerinde 
daha ağır olmak üzere, ekonomik 
çevrimin tüm evrelerinde (yükseliş de 
dahil) işçi sınıfını feci vuruyor. Dü-
şük ücretler ve sosyal güvenlik har-
camalarındaki kısıtlamalarla birlikte 
yoksulluk, açlık, evsizlik en gelişkin 
kapitalist ülkelerde dahi milyonlarla 
ifade edilen kitleleri etkileyen ve gi-
derek etki alanı genişleyen sorunlar 
haline geldi. 

Üretici güçleri geliştirme yetene-
ğini yitirmekte olan sermaye, eğitimli 
işçiye daha az ihtiyaç duyuyor, işçi sı-
nıfının bakım ve onarımı için gerekli 
sağlık harcamalarına da eskisi kadar 
pay ayırmaya gerek görmüyor. Burju-
va devlet hem bu sektörleri sermaye 
yatırım alanlarına dönüştürüyor hem 
de borçlardan kıstığı parayı sermaye-
ye kredi olarak değerlendiriyor. Böy-
lece işçi sınıfı ve çocukları daha az 
eğitim ve sağlığa mahkûm ediliyor. 

Daha birçok “değişim” sayılabilir 
“işçi”ye dair. Bu kadarı, değişimin yö-
nünü anlamak bakımından yeterince 

fikir veriyor. 2008 dünya ekonomik 
krizi, bütün bu “değişim” eğilimlerini 
en kalın biçimde su yüzüne çıkardı. 

İsveç’teki Saab Otomotiv Fabri-
kası’nı kapatma kararı alan General 
Motors’a ateş püsküren İsveçli işçiler, 
yine İngiltere’deki Visteon fabrikala-
rını kapatan Ford’u fabrikaları işgal 
ederek durdurmaya çalışan İngiliz iş-
çiler, fabrikaları kapandığı için şehri 
terk eden 1 milyona yakın Detroit’li, 
işten atılmalara karşı patronlarının 
gırtlağına bıçak dayayarak rehin alan 
Fransız işçiler, fabrikaları özelleştiri-
lerek kapatıldığı için düşük ücretli, 
güvencesiz sözleşmeli işçi statüsüne 
geçmeye isyan eden Türkiyeli Tekel 
işçileri ve bir iş bulmak dışında ha-
yattan başka bir beklentisi kalmayan 
dünya üzerindeki yüz milyonlarca iş-
siz, A. İnsel’in “kimsenin işçi olmayı 
idealize etmediği, başta işçiler olmak 
üzere kimsenin işçiye benzemek iste-
mediği” iddiasına nasıl bir yanıt ve-
rirlerdi acaba? A. İnsel’in, verilmesi 
muhtemel yanıtları duymak isteyece-
ğini hiç sanmıyoruz. 

Anlaşılıyor ki, A. İnsel’in “işçi”ye 
dair solda yaşandığını düşündüğü 
“şok”, emek-sermaye çelişkisinin za-
yıflaması ya da işçi sınıfının önem-
sizleşmesinden değil. Çünkü her iki-
sinde de tam tersi geçerlidir. Burjuva 
ideolojik hegemonyaya teslim oluşun 
ifadesi olabilir ancak, bilimsel sosya-
lizmden kopuşun kaçınılmaz sonu-
cudur bu.  

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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 İkinci Şok
İnsel’in ikinci “şok”u devrime iliş-

kindir. Ona göre gelişmiş ülkelerde 
1970’lerden itibaren gözlenen devrim 
perspektifinin giderek yitirilmesi du-
rumu, SSCB’nin olduğu yerde çöküşü 
sonrasında bütün dünyaya yayılan bir 
yitiş halini aldı. İnsel bunu olumsuz 
bir gelişme olarak nitelendirmiyor, 
tam aksine, olumluyor. “Çünkü” di-
yor,

“yitirilen devrim perspektifi, yaşa-
nacak radikal bir kopuş hedefiyle 
ilintili bir devrim anlayışı idi. Bu-
na karşılık devrimi daha iyi, daha 
güzel, daha arzulanır olana doğru 
giden yolda ilerlemek olarak ta-
nımlamak öne çıktı.” 

Hem zaten devrimle iktidarı ele 
geçiren sol “devrimden sonrasının mu-
hakkak iyi olacağı inancını” yıkmıştı, 
oysa iktidar olmadıkları yerlerde sol 
hareketler modern yaşamın birçok 
kazanımını devrim gerektirmeden 
topluma kazandırmışlardı. Ücretli 
izin hakkından işsizlik sigortasına ka-
dar bir dizi hak böyle elde edilmişti.

Peki devrim perspektifi yitirilince 
bu haklara ne oldu? İşçi sınıfı bunla-
rı neden koruyamadı? Ve bugün elde 
avuçta kalanı korumakta neden bu 
kadar zorlanıyor? Neden sol “daha iyi-
ye, güzel, arzulanır olana” gidemiyor? 

Reformlar devrimin yan ürünleri-
dir. Solun devrim perspektifini yitir-
mesi burjuvazinin devrim korkusun-
dan kurtulması ile aynı anlama gelir. 

Bunun sonucudur ki, burjuvazi, işçi 
sınıfı hareketine daha kolay saldır-
mış, onun örgütlü yapısını dağıtma-
ya girişmiş, reformları bir bir kemir-
meye başlamıştır.

Devrim perspektifini yitiren işçi 
sınıfının reformlar elde etmesi ve on-
ları koruması zorlaşır. Çünkü burju-
vazi, reformları devrimin nefesini en-
sesinde hissetmemek için, taviz olarak 
verir. 1960’larda devrim perspektifini 
giderek yitiren gelişmiş kapitalist ül-
kelerin işçi sınıfının yeni kazanımlar 
elde etmesinin nedeni, onun tekrar 
devrime yönelmesini engellemek 
olduğu kadar, yüzünü sosyalist dev-
letlerden çevirmesini sağlamak için 
burjuvazinin taviz vermek zorunda 
kalması idi. Devrim korkusundan 
kurtulduğunda burjuvazinin nasıl 

A. İnsel bu “şok”  
tahlillerden sonra, nasıl 
bir yanıt vermiş oluyor? 

Hiçbir hedefe, hiç 
 kimseyle, hiçbir yoldan! 

“İyi, güzel, arzulanır 
olan yönünde” gibi  
tamamen içeriksiz  

sözler de bu “hiç”liğin 
cilası oluyor. İnsel ve 

onun gibiler amaçsızlığı, 
iradesizliği, ideal yok-

sunluğunu “sol hareket” 
olarak öğütlüyorlar.
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vahşileşeceği 90’lı yıllardan bu yana 
yeterince açık biçimde görülüyor.

Devrim perspektifinin yitirildiği 
doğrudur, ama bu “daha iyi, daha gü-
zel, daha arzulanır” sonuçlar yarat-
mamıştır. Devrim perspektifinin yiti-
rilmesinin nedeni, ne nesnel koşulla-
rın onu gereksiz hale getirmesi ne de 
devrimle hiçbir şeyin değişmeyeceği 
sonucuna ulaşılmasıydı. Her şeyden 
önce sınıf çelişkileri, bilhassa 1980’li 
yıllardan sonra, hızlanan emperyalist 
küreselleşme saldırganlığı nedeniyle 
çok daha keskinleşmişti. Devrim-
le iktidarın alındığı yerlerde devrim 
sonrası toplumsal gelişmenin hiç de 
tahayyül edildiği gibi olmadığı savı 
da bütünüyle çarpıtmaydı. SSCB’de 
yüzyılın ilk yarısındaki muazzam dö-
nüşüm, en değme burjuva ideologlar 
için bile hayranlık uyandıracak dü-
zeydeydi. Örneğin en ilkel koşullara 
mahkûm biçimde, cehalet içinde ya-
şayan Orta Asya halkları, kısa süre-
de modern toplumlara dönüşmüştü. 
Kar için değil, insan ihtiyaçları için 
üretim ve konseylere dayalı yönetim 
tarzı milyonlarca emekçiyi cehalet 
uykusundan uyandırmış ve sefil-kö-
le yaşamından çekip çıkararak onları 
kendi varlıklarının bilincinde insan-
lar haline getirmişti. Fakat görüldü 
ki, sosyalist ülkelerde dünya devrimi 
perspektifinden uzaklaşma ve kapi-
talist ülkelerde devrimden vazgeçiş, 
bir amaç çürümesine neden olmuş 
ve varoluş amacını yitirmiş her varlık 

gibi bu devletler ve partiler de olduk-
ları yerde çürüyüp gitmişlerdi.

Devrim perspektifinin yitirilmesi, 
dolaysız biçimde iktidar perspekti-
finin yitirilmesi ve bunun yitirildiği 
yerde de bağımsız bir siyasal varlık 
olma nedeninin ortadan kalkması 
demekti. Bunun sonucudur ki, dev-
rim perspektifini yitiren partiler ya 
burjuva hükümetlerde emperyalist 
küreselleşme politikalarının uygu-
layıcısı oldular ya da siyasal nitelik-
lerini yitirerek birer kültürel sosyal 
organizasyona dönüştüler. 

  
Üçüncü  Şok
A. İnsel’in üçüncü “şok”u 

“değişim”di. “Solun değişim tahayyü-
lü bulandı” diyor. Ona göre sola özgü 
politikalar liberal sağ hareketler ta-
rafından hayata geçirilmeye başlan-
dı. Sol, değişim arzusunun tarihsel 
olarak doğal aktörü olma konumunu 
yitirdi.

İnsan ister istemez liberal sağın, 
sola özgü hangi politikaları hayata 
geçirdiğini merak ediyor. İşçi sını-
fının yüzyıllık kazanımlarının “dev-
let reformu”, “kamu reformu” adıyla 
emekçilerin elinden çekip alınma-
sından mı söz ediyor İnsel, yoksa 
“çalışma hayatı reformu” adı altında 
özelleştirme, taşeronlaştırma, es-
nek çalışma vb. dayatılmasını mı? 
Nedir bu liberal sağın hayata geçir-
diği sol politikalar? Dünya Ticaret 
Örgütü’nün etkinliğinin artırılması, 

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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birkaç yüz tekelin dünya pazarları 
üzerindeki hâkimiyetinin kolaylaş-
tırılması, “özerk kurullar” aracılığıyla 
piyasa denetiminin doğrudan onlara 
bırakılması mı? Peru’daki yerlilerin 
binlerce yıllık yerleşim alanlarının 
ya da Hindistan’daki Advişi halkının 
topraklarından zorla sökülüp atıla-
rak buraların uluslararası tekellere 
peşkeş çekilme çabası mı? Ya da “yö-
netişim” adıyla parlamentoların gide-
rek önemsizleştirilmesi, burjuvazi-
nin doğrudan yönetme imkânlarının 
artırılması, onlarca yıllık mücadeley-
le devletin yapmakla yükümlü kılın-
dığı sosyal görevlerin “sivil toplum 
kuruluşları”na devri mi? Sosyal yar-
dımların bir “hak” olmaktan çıkarıla-
rak, burjuvalardan bağış toplayarak 
halka dağıtan kuruluşlar aracılığıyla 
sadakayı dönüştürülmesi mi? Yoksa 
“terörle mücadele” adı altında art ar-
da çıkarılan faşist yasalar mı?

Burjuvazi işçi sınıfı ve ezilenlerin 
büyük bedeller ödeyerek elde ettiği 
kazanımları gasp etmekte, bu kaza-
nımların ifadesi olan devletsel ku-
rumları dağıtmaktadır. A. İnsel bun-
ları sola özgü politikaların liberal sağ 
tarafından hayata geçirilmesi olarak 
tanımlayabilmektedir. Bu, onun zih-
nindeki “sol”a dair tahayyülün nasıl 
olduğunu gösterir.

Kuşkusuz bu kafa karışıklığının 
altında yatanlar vardır. Emperyalist 
burjuvazi devrim ve sosyalist ülke-
lere karşı içerde “sosyal devlet” tavizi 

verirken, bağımlı ülkelerde antiko-
münist temelde çoğunlukla ordu 
üzerinde kontrol sağlayarak kendi 
himayesinde rejimler inşa etmiş-
tir. Bağımlı ülkelerde gümrüklerle 
korunmuş iç pazarın genişletilme-
si temelinde işbirlikçi sermaye oli-
garşilerinin hâkim olduğu, genelde 
geri kapitalist düzen hüküm sürü-
yordu. SSCB ve Doğu Avrupa’daki 
düzenlerin yıkılması, Çin’in kapita-
listleşmesi, hem içerde hem dışarıda 
eski burjuva devletsel yapıların yeni 
ihtiyaçlara göre yeniden yapılandı-
rılmasını gerektirdi. Bu kaçınılmaz 
olarak hem gelişmiş kapitalist ülke 
emekçilerinin hem de bağımlı ülke 
emekçilerinin muhalefetine yol açtı. 
Muhalefetin derdi, kazanımları ko-
rumaktı. Özellikle bağımlı ülkelerde 
eski ayrıcalıklı konumlarını korumak 
isteyen geçmiş sürecin asker-sivil 
politik aktörlerinin pozisyonları ile 
emekçilerin kazanımlarını koruma 
çabası yer yer örtüşür göründü. Bu-
na karşın emperyalist tekeller, mali 
oligarklar ve onların işbirlikçileri, 
‘eski düzen’i yıkmaya kararlı liberal-
ler olarak boy veriyordu. Yugoslavya, 
Ukrayna, Gürcistan vb. ülkelerdeki 
“renkli devrimler” bu emperyalist 
hokkabazlığın en ileri biçimleriydi.

Belli ki A. İnsel bu hokkabazlığın 
etkisinden kurtulmuş değil. Emper-
yalist tekellerin dünyayı kendi çıkar-
larına uygun dönüştürme hamleleri-
ni “sola özgü politikaların liberal sağ 
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tarafından hayata geçirilmesi” olarak 
niteleyecek kadar tersine dönmüş bi-
lincin etkisidir bu. Ona göre, böylece 
sol “değişim”i de sağa kaptırınca eli 
hepten boş kaldı. 

Peki ne yapmalı?
İşçi artık geleceğin kurucu öğesi 

olmaktan çıkmış, sol devrim perspek-
tifini yitirdikten sonra “değişim”i de 
liberal sağa kaptırmışsa geriye yapıla-
cak ne kalıyor? A. İnsel’e göre,

 “günümüz toplumlarında, çok 
küçük bir dogmatik azınlık hariç 
kimse toplumsal gidişata bütü-
nüyle ve tamamen bilinçli biçimde 
hâkim olacak bir toplumsal gücün 
varlığına artık inanmıyor”. O halde, 
“iktidarın ele geçirilmesiyle bir-
likte kapitalizm ve ücretli emeğe 
son verilmesinin, insanlığın bugü-
ne kadar süregelmiş tarihinin son 
bulmasının ve yeni insanın yaratıl-
masının mümkün olacağı üzerine 
doğal radikal kopuş ve bakir yeni-
den doğuş tahayyülün de gündem-
den düşmesi demek.” 

Peki bu sözler, en pespaye bir bur-
juva şarlatanın demagojisinden ne öl-
çüde farklı? Mesela bir Fukuyama’nın, 
bir Soros’un görüşleri aynı içerikte 
değil mi? Gerçi onlar A. İnsel gibi 
“sol”culara göre daha “dürüst”, zira 
kendilerini “solcu” olarak niteleme 
gereği duymuyorlar, üstelik 2008-09 
krizinden sonra kapitalizmin gelece-
ğine dair A. İnsel’den daha az güvenli 
bahsediyorlar ve olası ihtilallerin solu-

ğunu hissedecek burjuva sınıf sezgisi-
ne sahipler.

A. İnsel’e yönelttiğimiz soru orta 
yerde duruyor hâlâ. Peki ne yapmalı?

“Tarihsel bir gereklilik pozisyo-
nuna sırtını vererek, doğal biçim-
de hegemonik konum sahibi artık 
olmayacak olan solun önünde 
bundan sonra… İyi, güzel, arzu-
lanır olan yönünde gerçekleşecek 
değişimin koşullarını hazırlamak” 

kalıyor.
“Hangi hedefe, kiminle, hangi 

yoldan?” sorularına A. İnsel bu “şok” 
tahlillerden sonra, nasıl bir yanıt 
vermiş oluyor? Hiçbir hedefe, hiç 
kimseyle, hiçbir yoldan! İşte onun 
işçi sınıfına, ilericilere, devrimcilere 
önerdiği budur. “İyi, güzel, arzulanır 
olan yönünde” gibi tamamen içerik-
siz sözler de bu “hiç”liğin cilası olu-
yor. İnsel ve onun gibiler amaçsızlığı, 
iradesizliği, ideal yoksunluğunu “sol 
hareket” olarak öğütlüyorlar.

İnsanlığın en büyük ölümü; yeni 
bir dünyanın, daha insani ve özgür 
bir dünyanın, sömürüsüz ve sınırsız 
bir dünyanın kurulacağı tahayyülü-
nü yitirmesi olacaktır. Ve İnselgille-
rin önerdiği de böylesi bir ideolojik 
böcekleşmedir.  

Komünizm her  
zamankinden  
daha yakın
Kapitalizm, tarihinin en zorlu 

dönemini yaşıyor. Onu ne yükse-
len bir devrimci işçi hareketi sıkış-

Dosya: 21. Yüzyılın Sosyalizmi ve Sosyal Demokrasisi
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tırıyor ne de sosyalist devletlerin 
kuşatması. O bütünüyle kapitalist 
ekonominin işleyiş kanunları tara-
fından nefessiz bırakılıyor. Sermaye, 
üretici güçleri geliştirme yeteneği-
ni giderek daha çok yitirmekte ve 
artık eskisi gibi kendini genişleten 
koşulları üretmekten aciz. Bir yan-
da kronik aşırı fazla sermaye, öte 
yanda kronik aşırı işsiz dağları bü-
yüyor. Üretim-ticaret-kredi dünya 
ölçeğinde, birkaç yüz tekel dünya 
pazarına hükmediyor, buna karşın 
dünyanın burjuva temelde ulusal si-
yasal bölünmüşlüğü sürüyor. Dün-
ya fabrikası ve ticareti işçi sınıfının 
ulusal bölünmüşlüğünün maddi 
temellerini yerinden söküp attı ama 
işçi sınıfı burjuva ulus devlet hapis-
hanelerinde zorla tutuluyor. Orta 
sınıflar hızla proletaryaya itiliyor. 
Küçük üretici ve tüccarların tekelci 
hâkimiyetle baş etmelerinin hiçbir 
koşulu kalmadı, kapitalizm altında 
varlıklarını bağımsız sürdürme im-
kânları tükendi. İşçi sınıfı dışındaki 
diğer ezilen tabakaların çıkarları, iş-
çi sınıfının hedefleriyle daha örtüşür 
hale geldi. Burjuva devletin sosyal 
bir organizasyon olarak dayatılmış 
kurumsal eklentileri bir bir yerin-
den sökülüyor. Kapitalist barbarlık 
ve vahşet, insanı içinde yaşadığı do-
ğayla birlikte yok oluşa sürüklüyor.

Böyle bir nesnel tablodan hangi 
sonuçlar üretilebilir?

1) Üretici güçleri geliştirme ye-
teneğini giderek daha çok yitiren ve 
kendini genişletme koşullarını es-
ki tarzda üretemeyen kapitalizmin 
genel bunalımı, sermayenin varoluş 
krizi halini almıştır.

2) Ekonomi küreselleşmiş, buna 
karşın burjuva siyasal hegemonya 
ulusal ya da burjuva bölgesel birlikler 
olarak parçalı kalmıştır.

3) Gelişmiş kapitalist ülke işçi 
sınıflarının kendi içindeki tabakalaş-
ması erimiş, aynı zamanda bunların 
bağımlı ülke işçi sınıfı ile olan keskin 
ayrımı zayıflamıştır. İşçi sınıfının sos-
yal tabanı genişlemiştir. Dünya fabri-
kası gibi dünya işçisi oluşmuştur.

4) Sermaye tarafından işçi sınıfı 
dışında ezilen diğer emekçi tabaka-
ların kapitalizm içinde geleceklerini 
kurma şansı her geçen gün daha çok 
tükenmektedir.

5) Emperyalist küreselleşme ko-
şullarında ve dünya tekellerinin ulaş-
tığı devasa güç dikkate alındığın-
da herhangi bir ülkenin, tekellerin 
egemenliğine son vererek  kapitalist 
temelde herhangi bir düzen inşa et-
mesi giderek daha da olanaksızlaş-
maktadır.

Eklenebilecek başkaları ile birlik-
te, bu nesnel tespitleri yüz yıl önce-
si ile karşılaştırırsak görürüz ki; işçi 
sınıfının toplum içindeki yeri, çok 
daha büyümüştür. Kapitalistlerin, 
işçi sınıfının devrimci bir isyanı kar-
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şısında tavizler verme politikasıyla 
esneme kabiliyeti çok daha zayıfla-
mıştır. İşçi sınıfının politik olarak re-
formist ve devrimci olarak iki kanada 
bölünmesinin nesnel zemini önemli 
ölçüde tükenmiştir. Ezilen tabaka-
ların kaderi işçi sınıfıyla birleşmiştir. 
Kapitalizm temelinde “ulusal kalkın-
ma” imkânı neredeyse kalmamıştır. 
Antiemperyalist mücadele, antikapi-
talist mücadeleyi içermeden, emper-
yalizmden kurtuluşun imkânsızlığı 
giderek daha çok anlaşılmaktadır ya 
da anlaşılacaktır.

İşçi sınıfı, yüz yıl öncesine göre 
nesnel olarak çok daha güçlü ve kapi-
talizm bir o kadar güçsüzdür. Serma-
ye egemenliğine son verdikten sonra, 
daha kısa sürede sosyalizmi inşa et-
mek için koşullar bugün çok daha el-
verişlidir. Dünyanın büyük bölümün-
de “yaygın bir küçükburjuvazi”den 
artık eskisi gibi söz edilemez, söz 
edildiği yerde ve sözü edildiği kada-
rıyla küçükburjuvazinin kapitalizm 
altında kendini üretme yetenekleri 
tükenmekte olduğundan, nesnel ola-
rak sosyalist kurtuluşa eskisinden 
çok daha yatkındır. Küreselleşmiş 
ekonomi zemininde ulusal aidiyet te-
meline dayalı siyasi birliklerin nesnel 
dayanakları ortadan kalkmış, küresel 
siyasal birliği sağlamaya yetenekli ye-
gâne sınıfın işçi sınıfı olduğu bugün 
çok daha görünür olmuştur. Dünya 
devrimi ve komünizmin üst evresine 

geçiş şartları yüz yıl öncesine göre 
çok daha uygundur.

Bu satırları okuyacak olsa A. İn-
sel ya da “Günümüz dünyasının pi-
yasası küresel piyasa; salı pazarı değil 
ki, kaldırıyorum diyebilesin” diyen 
Ufuk Uras gibi bir solcu, bizi hayal 
dünyasında olmakla itham edecektir. 
Ama onların unuttuğu bir şey var; 
insan denen varlığın nesnel var oluş 
ayrımı, nesnel gerçeğe bakıp yeni bir 
şeyi kafasında önce tasarlaması ve 
sonra o nesnel gerçek içinde (doğa-
da) bulduğu araçlarla o tasarıyı ger-
çekleştirme çabasıdır. İnsanın doğayı 
değiştirerek, kendini üst düzeyde 
yeniden yapılandırması, bu şekilde 
olur. Devrim bir tasarımdır, ama o 
tasarım nesnel gerçeklerden çıkarılır. 
Ama adı üstünde ‘tasarım’, henüz ol-
mayan bir şeydir. Onu olur kılmanın 
tek yolu işe girişmektir. 

Emekçiler, aydınlar söz konusu 
olunca günümüzde burjuvazinin ta-
hayyül ettiği ideal insan geleceğe dair 
tasarım yeteneğinden yoksun insan-
dır. Burjuvazi, bütün ideolojik araçla-
rını tasarım yeteneği kötürümleşmiş 
bu “ideal insanı” yaratmak için sefer-
ber etmektedir. O halde geleceği, yeni 
bir toplumu, bugüne kadar olmamış 
olanı tasarlamak, solun, ilericiliğin, 
devrimciliğin hem bir direniş biçimi 
hem de mihenk taşıdır. Üstelik ko-
şullar yüz yıl öncekinden çok daha 
mükemmel tasarımlar yapmamıza 
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olanak veriyor. Ama bu tasarımları 
gerçekleştirmek için, işçi sınıfını si-
yasal bir sınıf olarak örgütlemek şart. 
Gücünün, tek tek işçi olmaktan, bur-
juvazinin kölesi olmaktan değil; üre-
tim içindeki kolektif konumundan 
ve kolektif siyasal varlık olmaktan 
geçtiğini, işçi sınıfı ve ezilenlerin bir-
liğini dünya çapında sağlamak gerek-
tiğini işçi sınıfının bilince çıkarması 
gerekiyor. Bunun için de, her zaman-
kinden daha çok işçi sınıfının kararlı, 
militan, öncü partisine ihtiyacı var. 
Tam da bütün burjuva düşkünle-
rin, kapitalizmin yıkılabileceğinden 
umudunu kesenlerin kaçındıkları, 
ideolojik olarak birlik içinde, gelece-

ğe dair tasarımlarını ifade eden po-
litik bir programa ve bu programa 
ulaşmak için devrimci bir stratejiye 
sahip partiye, her zamankinden çok 
ihtiyaç var.

En baştaki soruyu şimdi bir kez 
daha sorabiliriz:

Hangi hedefe? Kiminle? Hangi 
yoldan?

Dünya devrimine, işçi sınıfı ve ezi-
lenlerin birliği ile, tek tek ülkelerdeki 
burjuva iktidarları alaşağı ederek.

Eksik olan, geleceği tasarlama ya 
da tahayyül yeteneğini kitleselleştir-
mektir. Bunun ilk adımı, bu amaçla 
yola çıkanların geleceği tahayyül ede-
bilmeleridir.
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“Eski cihan, yeni cihan önünde eğil!/ 
Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak 
değil/  Her ne yapsan varacağız eme-
limize!/ Karadeniz… bunu duysun 
derinliklerin: O ateşli göğüsleri delen 
hançerin/ kabzasını alacağız biz eli-
mize!”

Nâzım Hikmet

TKP’nin kurucu önderi Mustafa 
Suphi ve Merkez Komitesi üyeleri-
nin de aralarında bulunduğu 15’lerin 
katledilmesiyle sonlanan ‘dönüş’le 
ilgili pek çok görüş açıklandı, de-
ğerlendirmeler yapıldı. Antisömür-
geci savaşa katılmak ve toplumsal 
devrimi hazırlamak için, Kuruluş 
Kongresi’nde alınan ve TKP önderli-
ğince pratikleştirilen bu kararın oluş-
ma sürecini ve gerekçelerini yansıtan 
belgeler ışığında, olguları daha geniş 
bir okur kitlesine sunmak, tarih bi-
linci bakımından taşıyacağı anlam 

kadar, 28-29 Ocak şehitlerinin anıla-
rına ve amaçlarına saygının ve bağlı-
lığın biçimlerinden biri olarak kabul 
edilebilir. 

Mustafa Suphi ve 
TKP’nin kuruluşu
35 yıllık ömrünü, Karadeniz’de 

‘sonsuzluğa bir bayrak gibi diken’ 
M. Suphi, Giresun’da doğdu. An-
ne-babası ezen sınıflara mensuptu. 
Hakkında Arnavut olduğu yolunda 
söylentiler çıkmışsa da, TKP ku-
rucu Merkez Komitesi üyelerinden 
Süleyman Nuri, Suphi’nin Çerkez 
halkından olduğunu yazar. Kudüs, 
Şam ve Erzurum’daki öğrencilik ya-
şamı, İstanbul’da hukuk eğitimini 
tamamlamasının ardından, Paris’te 
siyasal bilgiler okulu mezuniyetiyle, 
1910’da son bulur. Paris’te okurken 
Tanin gazetesi için muhabirlik ya-
par. İstanbul’a dönüşünden sonra ise 

Yürünmemiş Yolu Yürümek: 
Suphilerin Anadolu’ya gelişi

A. Metin Boran
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ekonomi-politik öğretmenliğinden 
başka Tanin, Servet-i Fünun ve Hak 
gazetelerinde yazılar yazar. 

İttihat ve Terakki’nin burjuva ile-
rici bir hareket olduğu yıllarda onun 
saflarında yer alan Mustafa Suphi, 
amaçlarından koptuğu düşüncesiyle 
İttihat ve Terakki’den uzaklaşmakla 
kalmamış, ona gazetelerden eleştiri-
ler de yöneltmiştir. 1912’de oluştu-
rulan Milli Meşrutiyet Fırkası’na ku-
rucu olarak katılışı ve partinin yayın 
organı İtham gazetesini yönetmesi, 
İttihat ve Terakki karşısındaki duru-
şunun en açık ifadesidir. 

Haziran 1913’teki Memduh Şev-
ket Paşa suikastının ardından İttihat 
ve Terakki yönetimince ve başlatılan 
devlet terörü koşullarında, yüzlerce 
kişiyle birlikte Sinop’a sürgün edilen 
M. Suphi, Paris sürecinin etkisiy-
le, daha çok burjuva sosyalizmiyle 
beslenen Türk ulusalcısı görüşlere 
sahiptir. “Tarihi Vazife” başlıklı yazı-
sında o dönemi şöyle tarif eder:

“Bundan hemen on sene evvel 
bizler; hükümetçi veya köylü 
sosyalistler,  minimalist (asgari) 
milliyetçiler, federalistler, hülasa 
(özetle) Türk gençliğinin muta-
sallut şoven İttihat ve Terakki 
siyasetine karşı ayaklanan kısmı, 
bir taraftan memleketi ve rençber 
(ırgat) halkı felakete sürükleyecek 
muharebelere (savaşlara) nihayet 
vermeye çalışırken, diğer taraftan 
Anadolu’ya hayat verecek medeni, 

inkılabi inkişaflara (devrimci açı-
lımlara) zemin ve yol arıyorduk. 
Bu inkişaf (açılım) bizim fikri-
mizce dahilde Makedonyalıların, 
Arnavutların, Kürtlerin, Erme-
nilerin vs. medeniyet, muhtariyet 
(özerklik) ve hatta istiklallerine 
(bağımsızlıklarına) istidatleri (ye-
tenekleri) derecesinde yol vererek 
hür milletlerin hür ittihadı (bir-
leşmesi) halinde ‘milli tenasüt’ler 
(dayanışma) vücut bulacaksa, 
hariçten de Alman ve İngiliz em-
peryalizmden ziyade beynelmilel 
(uluslararası) amele hareketine 
istinat (dayanma, yaslanma) ile 
kuvvet alabilecekti.”(1)

Temmuz 1913’te Sinop’a sürgün 
edilen Mustafa Suphi, politik faali-
yetlerini bir gazete çıkararak sürdür-
mek amacıyla dokuz arkadaşıyla bir-
likte firar edip, Mayıs 1914’te Kırım’a 
gider. Orada burjuva reformcu bir 
aydın olan ve “Tercüman” gazetesini 
çıkaran Gaspıralı İsmail’le ilişkile-
nir. Tercüman gazetesinde, Suphi 
ile yapılan geniş röportajda, birlikte 
Kırım’a gittiği arkadaşları hakkında 
şunları söylüyor: 

“Bu siyasi şahıslar, 1908 yılı Jön-
türk ihtilalinden sonra meydana 
getirilen çeşitli partilere ve der-
neklere girerek bu hükümetin iç 
ve dış politikasına karşı çıktılar; 
devrimi devam ettirmeye ve kök-
leştirmeye, ayrıca Türk halkının 
durumunu mümkün olduğu ka-
dar iyileştirmeye azmettiler.”(2)
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İki ay sonra ise “İkbal” gazetesin-
de yazmak için Kafkaslar’a, Bakü’ye 
geçer. Bu gazetede yayımlanan ve 
Osmanlı Devleti’nin I. Emperyalist 
Paylaşım Savaşı’na katılmasına karşı 
çıkan “Türkiye’nin Maliyesi” başlıklı 
makalesinin çeşitli bölümleri, Kırım 
ve Kafkaslar’daki bütün önemli gaze-
telerde yer bulur. 

Bu dönemde Rusya’dan siyasi ilti-
ca istediyse de, emperyalist paylaşım 
savaşının başlamasıyla, Çarlığın, ön-
lem adı altında, “yabancı ve düşman 
kişiler” kategorisinde gördüğü insan-
ları, önce Kaluga’ya, Alman ordusu 
Asya içlerine ilerleyince ise Ural’a 
sevk etmesiyle M. Suphi’nin Ekim 
Devrimi’yle sonlanacak sürgün dö-
nemi başlar. Bu, aynı zamanda onun 
yaşamında Marksist devrimciliğe 
açılan yepyeni bir süreçtir. Sürgünde 
Bolşevikler ve Çarlığa karşı müca-
dele eden çeşitli devrimci gruplarla 
tanışan Mustafa Suphi, Marksizmi 
inceleme olanağına kavuştu. 1915’te 
RSDİP’e katıldı. Kaluga sürgünün-
de iki binden fazla, Ural’a ise 741 kişi 
gönderilmişti. Bunlar, gittikleri yer-
lerde demiryolu yapımında, fabrika 
ve çiftliklerde çalıştırıldılar. 1917’de 
özgürlüğüne kavuşacağı güne de-
ğin, M. Suphi, Osmanlı Devleti’nin 
esir askerleri arasında Bolşeviklere 
bağlı devrimci çalışmalar yürüttü. 
Ekim’den sonra ise iç savaş yılla-
rı boyunca bir yandan Kırım ve 

Kafkaslar’daki Müslüman ve Türk 
halklar arasında Bolşevik Parti adına 
faaliyet yürütüp, Kızıl Ordu safların-
da karşı devrimcilerle savaşırken, bir 
yandan da Komünist Fırkası’nın ku-
rulması ve dönüş için hazırlık içinde 
oldu. 

22 Temmuz 1918’de toplanan 
Türk Sosyalistleri Konferansı’nın 
başkanlığını yapan M. Suphi, Kasım 
1918’de ise Sultan Galiyev’in baş-
kanlık ettiği Müslüman Komisari-
yatı Kurultayı’nda delege olarak yer 
aldı. 18-23 Mart 1919’da toplanan 
SBKP(B) 8. Kongresi’ne katılarak 
konuşma yaptı. 19 Mart 1919’da ise 
III. Enternasyonal I. Kongresi’nde 
İsmail Hakkı ile birlikte delegeydi. 
Yaptığı konuşmada söyle diyordu: 

“Şuna içtenlikle inanıyorum ki, 
Doğu’daki devrim, Batı’daki dev-
rime yakından bağlıdır. Rus dev-
rimi saflarında çalışan biz Türk 
devrimcileri, eminiz ki, Doğu 
devrimi yalnız Doğu’nun Avrupa 
emperyalizminden kurtuluşu için 
değil, Rus devriminin savunusu 
için de gereklidir. 
Yoldaşlar, bilindiği gibi, Fran-
sız-İngiliz kapitalizminin başı 
Avrupa’da ise gövdesi (midesi) 
Asya’nın geniş alanlarında bulu-
nuyor. Ve biz Türk sosyalistleri 
için acil görev, Doğu’da kapitaliz-
min köklerini söküp atmaktır. An-
cak bu yolla İngiliz-Fransız siste-
mini hammadde kaynaklarından 
yoksun kılabiliriz. Türkiye, İran, 
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Hindistan, Çin ve diğerleri İngi-
liz-Fransız sanayilerine kapılarını 
kaparlarsa, hem Avrupa borsaları 
pazar olanaklarından yoksun ka-
lır hem de kaçınılmaz bir krize yol 
açılmış olur ve bunun sonucu hâ-
kimiyet, proletaryanın eline geçer 
ve sosyalist düzen kurulur…
(…) 
Coğrafi konumu nedeniyle Asya 
ile Avrupa’yı birleştiren Türkiye, 
kapitalizmin doğrudan zulmü al-
tında kalmış ve bu, gelecek dünya 
devrimi hareketinde şerefli bir gö-
rev yüklenmesini kaçınılmaz kıl-
mıştır. Türk proletaryasının bütün 
gücüyle dünya sosyalist devrimini 
savunusuna ve gelişimine katıla-
cağı güvenci içerisindeyiz.”(3)

M. Suphi, 1 Eylül 1920’de 
Bakü’de toplanan I. Doğu Halkla-
rı Kurultayı’nda Başkanlık Kurulu 
üyeleri arasında yer aldı. Kurultay 
bildirgesi, Doğu halklarına şu çağrıy-
la bitiyordu: 

“Doğu halkları! Birçok kereler 
hükümetlerinizin sizi kutsal sa-
vaşa çağırdığını işittiniz. Pey-
gamberin yeşil bayrağı altında 
yürüdünüz; fakat bütün o kutsal 
savaşlar, aldatmacalar ve yalan-
lardı, çünkü yalnızca açgözlü yö-
neticilerinizin çıkarlarına hizmet 
ediyordu. O kutsal savaşlardan 
sonra, siz köylüler ve işçiler yine 
kölelik, yine yoksulluk içinde ka-
lıyordunuz. Dövüşmekle yalnız 
başkaları için iyi yaşama koşulla-

rı sağlamıştınız. Kendinize hiçbir 
yararınız olmuyordu. 

Şimdi biz sizi ilk kez kutsal bir sa-
vaşta, Komünist Enternasyonal’in 
kızıl bayrağı altında dövüşmeye 
çağırıyoruz. 

Sizi kendi iyiliğiniz, kendi özgür-
lük ve yaşamınız için kutsal sava-
şa çağırıyoruz. 

İngiliz istilacılarına karşı bir kut-
sal savaş içinde tek bir adam gibi 
kalkın ayağa!

Kalk, sen ey açlıktan ve katlanıl-
maz kölece çalışmaktan bitkin 
düşmüş Hintli!

Kalk, sen ey tahsildar ve tefecinin 
kanını emdiği Anadolu köylüsü!

Kalk, sen ey çıplak dağlara sürül-
müş Ermeni emekçisi!

İngilizlerin kumlu çöllerde dün-
yayla ilişkisini kestiği Araplar, 
Afganlar siz de kalkın!

Hepiniz, ortak düşmana, emper-
yalist İngiltere’ye karşı mücadele 
etmek için... Kalkın!”(4)

Mustafa Suphi, Ekim Devrimi’ni 
izleyen aylarda, Stalin’le yapılan 
görüşmelerden sonra, 27 Nisan 
1918’de Moskova’da “Yeni Dünya” 
adlı haftalık bir gazete çıkarmaya 
başlamış, daha sonra bunu sırasıyla 
Kırım’a, Taşkent’e ve Bakü’ye taşı-
mıştı. Osmanlı savaş esirleri ara-
sında dağıtılan gazete Şubat 1921’e 
değin 67 sayı yayınlanmıştı. 
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O, Enternasyonal’in II. Kongresi 
vesilesiyle Yeni Dünya’da yayımlanan 
bir yazısında şöyle diyordu: 

“Şark’ın inkılapçı komünist teş-
kilatları, daire teşkilatlarını iler-
lettikçe Üçüncü Enternasyonal’in 
de Şark için faaliyet müzaharetini 
(yardımını) inkişaf ettirmesi, bey-
nelmilel (uluslararası) içtima-i in-
kılap (toplumsal devrim) namına 
mukaddes (kutsal) bir vazifedir; 
cihanşümul (dünya çapında) inkı-
lap hareketinde Garp proletarya-
sından müstakil olarak Şark’ta iş 
görmek nasıl bir vahime (gereksiz 
korku) ise, Şark’ı Garp’tan ayır-
mak ve birini diğeri namına feda 
etmek de büyük ve tarihi bir hata 
olur.”(5)

Bolşeviklerle tanıştığı Ural sür-
günüyle başlayıp, Ekim Devrimi 
sonrası iç savaş yıllarıyla devam eden 
süreç, Mustafa Suphi’yi bir Marksist 
devrimci olarak şekillendirirken, par-
tinin kuruluşunu da mayalıyordu. 

TKP, 10 Eylül 1920’de Bakü’de 
toplanan kongreyle kuruldu. 51’i Tür-
kiye ve Kürdistan kentlerinden gelen 
71 temsilcinin katıldığı kongreyle 
İstanbul, Ankara, Eskişehir, Zongul-
dak, Ereğli, Samsun, Rize, Erzurum, 
Kars, İnebolu, Konya ve Sivas delege 
göndermeyi başarmış, İzmir ve Ada-
na delegeleri ise savaş koşullarını aşıp 
Bakü’ye ulaşamamışlardı. 

Anadolu delegelerinden Ethem 
Nejat ve Hilmioğlu Hakkı’nın, ko-

münist grupların birleşmesi önerisi-
nin oybirliğiyle kabul edilmesiyle ku-
rulan TKP’nin merkez komitesine 
Mustafa Suphi,  Ethem Nejat, İsmail 
Hakkı, Hilmioğlu Hakkı, Nazmi İb-
rahim ve Süleyman Nuri seçildiler. 

Dönüş kararı ve 
sürecin gelişimi
“Fırkanın Anadolu’ya nakli”, 

kuruluş kongresi kararıdır. TKP 
önderliği, sorunu, ilk toplantıdan 
başlayarak, aralık ayına değin çeşitli 
yönleriyle tartışmış ve planlamıştır 
ki, bunlar “Şark Şubesi” nezdinde III. 
Enternasyonal’in bilgisi dahilindedir. 
Yine, gerek kongreden aylar önce ve 
kongre sonrasında pek çok partili, 
propaganda, örgütlenme, sosyal is-

Katliamın sorumlusu  
Ankara Hükümetidir.  
Erzurum ve Trabzon  

Valileri bu kıyımı bizzat  
M. Kemal’in bilgisi ve  

direktifleriyle  
örgütlemişlerdir. Katliamın 

sorumluluğunu hiçbir  
zaman kabul etmemiş  

olmaları, suçlarının  
ağırlığından ve Sovyetler 

Birliği’nin alabileceği  
tutumların önünü kesme 

hesaplarındandır.
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tihbarat (yığınların ruh hali, gerek 
antisömürgeci mücadele, gerek Ekim 
Devrimi ve sonuçlarıyla ilgili ne dü-
şündükleri vb.) ve antisömürgeci 
hareketin başına geçen milli burjuva 
liderleriyle görüşmeler için Türki-
ye ve Kürdistan’a gönderilmişlerdir. 
Gelen raporlar, TKP önderliği tara-
fından değerlendirilmiş, bazı kişiler 
toplantılarda dinlenilmiş ve ulaşılan 
sonuçlar dönüş ve bunun hangi bi-
çimde gerçekleştirileceğine değin bir 
dizi konuda tartışmalara, kararlara 
zemin oluşturmuştur. 

TKP önderliğinde iç görev bö-
lümü yapılan 17 Eylül 1920’deki ilk 
toplantıda, 

“program ve teşkilat nizamna-
mesinin tashih ve neşir ve tabı ve 
kongreye ait bir gazete çıkarılması 
ile Türkiye amele ve rençberlerine 
Ethem Nejat, Türkiye’de yaşayan 
Kürt, Ermeni ve Türk aşiretle-
rine M. Suphi yoldaş ve Rus ve 
Avrupa proletaryasına Hilmioğlu 
Hakkı yoldaş tarafından bir hi-
tapname yazılması” ile İstanbul 
ve Erzurum’a gitmek için hemen 
yola çıkacak kadrolar ve yerine 
getirecekleri görevler kararlaştırıl-
dıktan sonra dönüş hakkında şu 
saptanıyor: “Merkezi heyetin iki 
hafta zarfında Anadolu’ya nak-
ledilmesi ve beraberinde yirmi 
teknik memur ve burada harici 
büro bırakılması ve bu büroda 
mesul bir yoldaşa bırakılarak, ay-
rıca teknik memurları kalacak ve 

gazete Anadolu’ya naklolunacak. 
Kongre’de bulunan yirmi yoldaş, 
Anadolu’ya izam olunacak (gön-
derilecek). Ve kâğıt ve tab levazı-
mı vesaire temin olunacak.”(6)

İkinci toplantıdaki şu kararlar 
da, yönelimi ve netliği gözler önüne 
sermektedir: 

“3- Hareketten evvel Emin yol-
daş harbi komisyon ile birlikte 
menziller teşkili ve sair hazırlıklar 
hakkında teşkilat yapmalıdır. 
4- Anadolu’da alay vücudu hak-
kında Kazım Karabekir nezdin-
de ve Anadolu’ya bir kurye izamı 
(gönderilmesi) ve kuryenin Cevat 
yoldaşa(?)
5- Merkezi heyetin bu kafile ile 
gitmesi hususu muvafıktır (uy-
gundur). Teferruatı (detayı) ileri-
de müzakere edilecektir. 
6- (Halil Mustafa, Yusuf Hüse-
yin) ve arkadaşlarının Türkiye’de 
açılacak mektepte okutturulmak 
üzere memlekete götürülmesi.”(7)

Dördüncü toplantıda yeni bir 
adım atılır:

“Fırkanın Türkiye’ye nakli için 
Ethem Nejat, Mehmet Emin ve 
İsmail Hakkı yoldaşlardan mü-
rekkep (oluşan) bir encümen 
teşkil etmiştir. Encümenin vazi-
fesi gidecek arkadaşların miktar 
ve isimleri, heyetlerin tertibatı, 
heyet-i seferiyenin (yola çıkacak 
heyetin) tertibatı ve teşkilat me-
sarifi, Türkiye’deki fırka teşkilatı 
hakkında bütçe 16 aylık...” (8)
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Beşinci toplantıda Merkez Komi-
tesi üyelerinden Nazmi’nin

“İstanbul’daki muhtelif grupların 
tevhidi (birliği) teşkilatlarla mer-
kez arasında rabıta (bağlantı) tesis 
etmek ve İstanbul ve havalisi siya-
si ve iktisadi, askeri vaziyetin hak-
kında malumat almak, işçi dernek 
ve birlikleri arasında Bakü’de Şark 
Birliği’nin vereceği şerait daire-
since çalışarak Anadolu’daki İşçi 
Birlikleri kongresine vekiller gön-
dermek ve nihayet üç aya kadar 
heyet-i merkeziyeye iltihak etmek 
(katılmak) üzere” 

gizli tarzda (sahte kimlik belgeleriy-
le) İstanbul’a gönderilmesi kararlaş-
tırılıyor.(9)

Yürütülen tartışmalar, Anado-
lu’ya iki grup halinde gidilmesi dü-
şüncesini geliştirir. 1 Ekim 1920’de-
ki 8. toplantıda, ilk heyette Mustafa 
Suphi, Ethem Nejat ve Mehmet 
Emin’in yer alacağından başka şun-
lar kararlaştırılır. 

“Gidecek heyete verilen vazife: 
Anadolu kıyamcı hükümeti ile 
tesisi münasebet etmek (ilişki 
kurmak), fırkanın kanuni şekilde 
çalışmasına ve teşkilat yapmasına 
imkân hazırlamak, her ne şekilde 
olursa olsun mevcut teşkilatları ve 
gazeteleri kuvvetlendirmek, kendi 
münevvid efkârı (fikirleri) olarak 
Yeni Dünya gazetesini çıkarmak, 
siyasi mektep ve amele ve rençber 
ve işçi çocukları için mektep ve 
gece dersleri açmak, işçi dernek 

ve birlikleri tanzim ederek Bey-
nelmilel Moskova Kongresi’ne 
vekiller göndermek, gençler teş-
kilatını sevk ve idare etmek üzere 
konferansa davet etmek için fırka 
işleri ile meşgul olacaktır. Buna 
Mustafa Suphi, Mehmet Emin ve 
Ethem Nejat yoldaşlar tevkil (ve-
killik) ediyorlar.”

İkinci kafilenin Enternasyonal 
temsilcileriyle görüştükten ve mali 
yardım aldıktan sonra, 

“Anadolu’ya gidecek birinci kafi-
le ile buluşacak ve bir veya diğer 
kafile Anadolu’nun Garp ve Şark 
mıntıkalarında ikiye ayrılarak te-
min-i faaliyet edeceklerdir. İkinci 
kafile buradan hareket ederken 
Beynelmilel Şark propaganda şû-
rası ve Üçüncü Enternasyonal ve 
Rusya Komünist Fırkası ile daimi 
rabıta (bağ) temin etmek üzere 
arkadaşlardan birisini Bakü’de bı-
rakacaktır.”(10)

Bu gelişmelerden sonra TKP 
önderliği, hiç ummadığı bir prob-
lemle, mali sorunla yüz yüze gelir. 
Enternasyonal’in Şark Şubesi, dönüş 
bütçesini (istenen parayı) çok yüksek 
bulmuştur. Bu durumda ne yapacak-
ları sorusuna iki cevap verilir: İlki, yi-
ne de gitmeliyiz. İkincisi ise, görüşüp 
tartışalım, sonuca göre hareket ede-
lim, biçimindedir. Karara göre,

“Fırka, Türkiye’de icra-yı faaliyete 
(faaliyet yürütmeye) her vechile 
taraftardır. Türkiye’de çalışmak 
zamanı gelmiştir. Türkiye’de ko-
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münistler şimdiye kadar bilmu-
avenet (yardımcı olarak) çalıştı. 
Tabii parasız ve muavenetsiz (yar-
dımsız) kalsa, bundan sonra da 
çalışacaktır. Fakat şurası şayan-ı 
dikkattir (dikkate değer) ki, en 
müsait zamandayız. Bu zaman-
da süratle ve geniş mikyasta (öl-
çüde) çalışmaz isek Türkiye’nin 
komünizme olan taraftarlığından 
istifade olunamaz. Ve binnetice 
(sonuçta) Türkiye’de komünizm 
işleri pek bati (yavaş) gider.”(11)

Gerilimi artıran mektuplaşma-
lardan sonra, sorun, “İstasova, Pav-
loviç, Suphi yoldaşlardan mürekkep 
bütçe komisyonu”nda ele alınır. So-
nuç olarak, 

“Merkezi Komite bütçesi, merkezi 
heyet yedi kişi olarak kabul edildi. 
Teftiş komisyonu, kabul oluna-
madı. Kançılarya (konsolosluk 
işlerinin yürütüldüğü yer) tadilen 
(değişiklik yapılarak), teşkilat ta-
dilen, köylüler ve kadınlar arasın-
da çalışma komisyonu aynen, teb-
ligat şubesi aynen, neşriyat (yayın) 
ve matbuat (basın) tadilen, siyasi 
mektep aynen kütüphane ilavesiy-
le istihbarat tadilen”

onaylandı.(12)

Böylece mali engel de aşılmış olur. 
16-17 Kasım’daki toplantıya değin 

TKP önderliği içinde “dönüş”, dönüş 
biçimi, Anadolu ve Mezopotamya’da 
nasıl faaliyet yürüteceği konularında 
herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. 

16-17 Kasım’daki toplantıda, 
dönüşle ilgili değil ama biçimiyle il-
gili ciddi bir itiraz ortaya çıkar. Sü-
leyman Nuri, toplantıya gönderdiği 
“daklad”ında (raporunda), meseleye 
devrimcilere has bir tedbirlilikle yak-
laşılmasını ister ve bugün TKP’nin 
Anadolu’ya davet edilmediğini belir-
tir. Tersi bile olsa, yine de bunu “ha-
kiki inkılapçıların kayd-ı ihtiyatla te-
lakki etmeleri (temkinle, düşünerek 
adım atma olarak anlamaları, kabul 
etmeleri) lazım gelir kanaatindeyim” 
diyor. 

Süleyman Nuri, daha önce de-
ğişik görevlerle Anadolu ve Mezo-
potamya’ya gönderilen yoldaşların 
uğradıkları baskılarla ilgili Merkez 
Komitesi’ne sunulan raporların, Ka-
zım Karabekir’le yapılan görüşmele-
rin ve M. Kemal’in son açıklamaları-
nın dikkate alınmasını ister.

“Böyle nümayişkârane (gösterişli) 
bir surette merkezi heyetin henüz 
Anadolu’da istinat edebileceği 
(dayanabileceği, güvenebileceği) 
esaslı bir teşkilat ve kuvvet mevcut 
olmadığı halde, toplu ve açık bir 
surette heyetin Anadolu’ya nakli, 
fırkanın gayesine hiçbir fayda te-
min edemeyeceği (sağlamayacağı) 
gibi, memleketteki faaliyetimize 
de mazarrat tevlid edeceği (zarar 
doğuracağı) şüphesizdir,” diyerek 
“daklad”ını, “Binaenaleyh (bu iti-
barla) kanaatimce Anadolu’ya gi-
decek mesul (sorumlu) yoldaşları, 
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muhtelif (çeşitli) nikata muayyen 
(belli noktalardaki) vazifeler (gö-
revler) ile hafice (gizlice) çalışmak 
üzere tavzit ederek buradan gön-
derilmesi lazım geldiğini evvelden 
beri ileri sürdüğüm halde nazar-ı 
dikkate (göz önüne) alınmayarak 
bu surette toplu bir halde gidil-
mesini tamamıyla muarızım. Bu-
nun için meselenin tekrar nazar-ı 
dikkate alınarak Anadolu’da yapı-
lacak içtimai inkılap (toplumsal 
devrim) harekâtına şimdiden iyi 
bir taktika ile başlanılmasını da 
bütün dünyada ileri götürmek 
için çalıştığımız mukaddes inkılap 
namına talep ederim” sözleriyle 
bitiriyor.(13)

“Daklad” okunduktan sonra yü-
rütülen tartışmalar sağlıklı gelişmez. 
Bunda, tersini yazmasına karşın, Sü-
leyman Nuri’nin daha önce bu tip bir 
düşünce ileri sürmemişliğinin, mese-
leyi önderlik organında görüşmeden 
“daklad”ının birer kopyasını Şark 
Şûrası ve Kafkas Büro’ya vermesinin 
belirli bir payı olsa da, asıl mesele, 
Süleyman Nuri’nin Doktor Fuat adlı 
kişiyle ilişkileridir.

Doktor Fuat, henüz TKP ku-
rulmadan önce Erzurum Kongresi 
delegesi kimliğiyle Bakü’ye gelmiş, 
önce Ankara hükümetinin temsil-
cisi, sonra Komünist sıfatıyla Şark 
Şûrası’yla ve Bakü’de oluşan komü-
nist grup ilişkilenmeye çalışmış, fa-
kat parti kurulunca, komünist değil, 

bir burjuva milliyetçisi olduğu gerek-
çesiyle saflardan uzaklaştırılmıştır. 
Buna karşın Süleyman Nuri, Dok-
tor Fuat’la ilişkilerini geçmişteki gibi 
sürdürmüş, sorun gündemleştiğinde 
ise ona komünist demediğini fakat 
parti karşıtı da saymadığını ve ilişki-
lerinin bireysel arkadaşlık temelinde 
olduğunu, iddia edildiği gibi bir grup 
teşkil etmediklerini ve parti mesele-
lerini konuşmadıklarını söylemiştir. 
Tutanaklardan, açıklamaların TKP 
önderliğinin öteki üyelerini yeterince 
ikna edemediği anlaşılıyor. Burada 
kritik sorun ise, Doktor Fuat’ın TKP 
önderliğinin ve güçlerinin Anadolu’ya 
gidişine karşı oluşu ve bu doğrultuda 
propaganda yürütmesidir. Süleyman 
Nuri’nin önerileri, bu olguların bas-
kısı altında ele alınır ve bu nedenle 
de tartışma sağlıklı gelişmez. 

Konu, 17 Kasım tarihli toplantı-
da, Mustafa Suphi ve Ethem Nejat’ın 
Türkiye mümessili (temsilcisi) Mem-
duh Şevket Bey’le yaptıkları görüş-
menin sözlü raporunu sunmalarıyla 
yeniden gündeme gelir. İlk dikkat 
çekici olan, Memduh Şevket’in An-
kara hükümetinden daha ileri fikirler 
taşıdığı izlenimi yaratmaya çalışmış 
olmasıdır. 

M. Suphi, görüşmede önemli gör-
düğü hususları aktardıktan sonra, 
Memduh Şevket’in “Anadolu hükü-
meti sulh yaparsa siz ne yaparsınız?” 
sorusuna, 
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“Eğer sulh yapıp içtimai inkılabı 
yıkmaya çalışırlarsa, biz o vakit 
ayrılır ve fikrimizi koruruz. Eğer 
sulhü Finlandiya vesaire gibi ya-
parlar ve memlekette komünist-
lerin çalışması kabul edilmek su-
retiyle bir şekilde olursa, buna bir 
şey demeyiz” 

cevabını verdiklerini belirtir. Yeni-
den görüşeceklerini ve konunun bir 
neticeye bağlanacağını ifade eden M. 
Suphi, 

“Arkadaşların daha başka fikirle-
ri ve söyleyecekleri şeyleri var ise 
bu hususu söylesinler, görüşmede 
bunları mevzu bahis ederiz” 

diyor.(14)

Süleyman Nuri, “Memduh Şev-
ket’in fikirlerinden, komünistlerin 
Anadolu’da çalışmaları hakkında na-
sıl bir tutum geliştirecekleri anlaşılı-
yor muydu?” sorusunu yöneltir. 

Bunu Ethem Nejat,
“Türkiye’de kanuni surette çalış-
mak mümkündür, buna teminat 
veririm, inkılap yapmak ve hükü-
meti ele almak mevzu bahis ol-
mazsa buna kimse mani olmaz” 

sözleriyle cevaplar. 
Süleyman Nuri, “Esasında Mem-

duh Şevket veya Anadolu’daki hükü-
met yöneticileri ne derse desin, o söz-
lere bakarak karar vermemeliyiz” der. 

İsmail Hakkı ise, çalışma olanağı 
elde etmek için de olsa, 

“Biz hükümeti ele almayacağız 
demek, inkılap yapmamak demek 

olur. Bunun şeklini tayin etmek 
lazım” 

itirazında bulunur. 
M. Suphi’nin cevabı; 

“Biz fırka-i siyasiye (siyasi parti), 
onlar hükümet. Bunlar bir dere-
ce-i muayyeneye (belli bir kerteye, 
rütbeye) ait birtakım uhûdlardır 
(yeminler, ahidlerdir). Bugünkü 
şerait bize bu lüzumu gösteriyor. 
Bizim hareketimize göre onlar 
birtakım işlere teşebbüs ederler 
(girişimde bulunurlar). Darbe-i 
hükümet teşebbüsü (hükümet 
darbesi teşebbüsü) bizde yoktur, 
diyoruz” 

olur. 
Tartışma sonrası karar şöyledir:

“Netice olarak; müzakereyi de-
vam ettirmek ve ledelicap (icap 
ettiğinde) tahriri (kayıtları) bir 
şekle sokmak selahatiyle (yetki-
siyle) müzakerenin hitama (sonu-
ca) erdirilmesi hakkında Mustafa 
Suphi ve Ethem Nejat yoldaşın 
bu vazifede devam etmeleri husu-
suna karar verildi.”(15)

Dönüş, 12 Kasım tarihli toplantı-
da yeniden gündemdedir. 

M. Suphi, 
“İstasosa ile gitmek meselesi gö-
rüşüldü. Memduh Şevket’in de 
birlikte gideceği ve bizim cephede 
görüşülmesi ve icabına göre arka-
daşların tamamen avdet etmeleri 
(dönmeleri) bildirileceği ve diğer 
arkadaşların da bir iki suretle git-
mesi düşünüldüğünü söyledi.
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(…)

(…) Plan meselesini etraflıca mü-
zakere etmeliyiz. Bunda hangi ar-
kadaşların bir yerde, hangilerinin 
daha sonra gitmeleri icap eder. 
Heyet-i merkeziyeden üç kişi 
orduya hediye götürüyor. Onlar-
dan orada tabiatıyla lazım gelen 
haberleri buraya gönderecekler;  
mülakatımız yolunda veya aksi 
surette cereyan ederse ona göre 
malumat getireceklerdir. Ve on-
dan sonra diğer arkadaşlar da işe 
başlarlar ve buradan giderler. Böy-
le tedrici (derece derece) surette 
hareket daha muvafık (uygun) 
olur zannediyoruz. Arkadaşların 
fikirlerini soralım. Onlardan di-
rektif alalım”

der. 
Hakkı’nın 

“Nejat yoldaşın yapacağı planı 
dinleyelim ve ondan sonra fikir 
beyan edelim”

önerisi üzerine, Ethem Nejat, 
“Plan yapılmıştır. Fakat diyorum 
ki, biz bir taraftan teşkilat için 
hükümetle müzakere yaparken, 
diğer taraftan buna zıt bir mahi-
yette gizli teşkilatta bulunmamız 
muvafık olur mu? Ben buranın 
nazarı dikkate alınması lüzumuna 
kaniyim” 

der.
Mehmet Emin’in 

“gizli çalışma ve örgütlenme pla-
nına dair karardan şimdilik vaz-

geçilmesi, gelecek haberlere göre 
hareket edilmesi teklifine” 

katılan olmaz. 
“Benim fikrim, açık surette ça-
lışmaya müsaade etseler bile 
gizli çalışmalıyız. Gizli çalışmak 
her iki halde de lazım. Neden 
Anadolu’dan gelecek haberlere in-
tizaren burada beklensin?”

diyen Hilmioğlu Hakkı’nın sözleri 
üzerine, Suphi, önderlik üyelerinin 
üçünün gitmesi, üçünün Bakü’de 
kalması, ellerindeki paranın büyük 
bölümünün de orada tutulmasını 
önerir. 

(Giden) “Arkadaşlar, şayet fena 
ve mühim bir vaziyette kalırlarsa, 
burada tesir (etki) yapacak kimse-
ler bunlusun” der Suphi ve ekler: 
“Bütün bunlar bizim planlarımızı 
yapmaya mani (engel) değil. Pla-
nımızı yaparız, plan üzerine işe 
başlarız.”

Suphi’nin çizdiği çerçeve uygun 
bulununca, Ethem Nejat, hazırladığı 
gizli faaliyet planı hakkında bilgiler 
sunar. Tartışmaların ardından, gizli 
plan onaylanıp öneriler temelinde 
“tanzim (düzenleme) ve ikmali (ta-
mamlama) için” Ethem Nejat görev-
lendirilir. Üç kişinin bir grup yoldaş-
la birlikte gitmesi ve bunların parti 
önderliği yetkisini kullanması, kala-
cak üç kişinin gelecek bilgilere göre 
hareket etmesi, İsmail Hakkı’nın ise 
“harici büro”nun başında Bakü’de fa-
aliyet sürdürmesi karara bağlanır.(16)
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24 Kasım 1920 tarihli toplantı-
da Mustafa Suphi, Kafkas Büro’da 
(Orkinidze, Nerimanof -Azerbaycan 
Devrim Konseyi Başkanı- üç Ermeni 
komünist ve M. Suphi hazır bulunu-
yor) yapılan tartışmaları özetler ve 
bu temeldeki düşünce alışverişinin 
ardından Sovyet sınırına yaklaşan 
Anadolu hükümeti birliklerinin yet-
kilileriyle görüşmek,  amaçlarını an-
lamak, Antant’a karşı mücadele bir-
liğini ve Sovyetler Birliği’nin gerek o 
güne değin sağladığı yardımları, ge-
rekse de gücünü hatırlamak üzere bir 
heyet gönderilmesine karar verilir.(17)

Heyet 18 Aralık 1920 tarihli top-
lantıda bir “daklad” (rapor) sunar. 

Heyet başkanı Süleyman Nuri, 
Kazım Karabekir’le görüşmede diğer 
şeylerin yanı sıra, şu ifadeleri aktarır:

“Tevkif edilen (tutuklanan) arka-
daşlardan bahsettik. Biz çalışma-
larına mani (engel) değiliz, dedi. 
Kendi muhitimde bir şey yapma-
dım, dedi. Biz Şerif Menstof’u ve 
Nazmi yoldaşları söyledik. Kızdı, 
isimleri ve nefyedildiği (sürgün 
edildiği) tarihi yazdı. Komünist 
arkadaşların nefyinden dolayı 
Kazım Karabekir suni tesir hasıl 
etti.”(18)

Verilen bilgilerden sonra M. Sup-
hi şu değerlendirmeleri yapar:

“1- Anadolu Kuvayi Milliye Ordu-
su’nun Rusya Şûralar Cumhuru’na 
karşı bir suikastı (kötü niyeti, bn.) 
hissolunmaktadır. 

2- Şark cephesinin kumandanının 
ise Kürt ve Türk komünistleri-
nin ahval (durumlar) ve şerait-i 
mahalliyeye (yerel şartlara) göre 
faaliyette bulunmalarında, Şark 
vilayetlerinde dolaşmalarında bir 
mani yoktur. 
3- Kanuni surette (biçimde) teş-
kilat yapılması için mutlaka An-
kara hükümeti ile anlaşmak ve ora 
komünist teşkilatına karşı vaziyeti 
tayin etmek (belirlemek).
4- Kars’ın Ermenistan Şûrası’na 
iltihakı (katılması) meselesi, Ana-
dolu İnkılap Ordusu ile Kızıl Or-
du arasında hüsn-i münasebeti 
(iyi ilişkileri) bozacak bir mahi-
yettedir (içeriktedir).”(19)

Toplantı; ilk ikisi, 
“1- Arkadaşlar memlekete girer, 
merkezi komiteden alacakları di-
rektif dairesinde çalışırlar.
2- Ankara’ya gitmesi lazım gelen 
arkadaşların gitmesi mutlaka la-
zım gelir” biçiminde, diğer ikisi 
ise, Sovyetler Birliği ile Ankara 
hükümeti arasındaki sorunlara 
dair dört karar alarak, bunların 
“Kafkas Büro’ya, Azerbaycan K. 
F’ye; Şark Şûrası’na, Moskova’ya, 
3. Beynelmilel’e gönderilmesi” 

sonucuna varır.(20)

Bakü’den Karadeniz’e
15’ler için Karadeniz’de sonlana-

cak yolculuğun ilk adımları, 19 ve 23 
Aralık’ta iki grubun Kars’a gitmek 
üzere yola çıkmasıyla atıldı. Arala-
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rında TKP Genel Başkanı M. Sup-
hi, Genel Sekreter Ethem Nejat, 
kurucu merkez komitesinin yayın ve 
propaganda sorumlu üyesi Hilmi-
oğlu Hakkı, istihbarattan sorumlu 
üyesi Nazmi İbrahim ve maliyeden 
sorumlu üyesi Mehmet Emin’in de 
bulunduğu 28 partili Kars’ta bir ara-
ya geldiler. Bakü’de kurucu merkez 
komitesinin Enternasyonal ilişkiler-
den sorumlu, son olarak Harici Bü-
ro Başkanı olarak görevlendirilmiş 
üyesi İsmail Hakkı ile daha sonra 
Anadolu’ya çağrılacak Harici Şube 
Sorumlusu Süleyman Nuri kalmıştı. 
Bu tablo, TKP’nin nasıl bir risk aldı-
ğını göstermeye yetiyor. 

Merkezi heyetle birlikte dönen; 
çoğu kongre delegesi ve Bakü’de mer-
kezi karargâhta çalışmış 23 partili 

düşünüldüğünde tablonun bir başka 
ağır yönü daha açığa çıkıyor. 

19-23 Aralık gruplarının ardın-
dan, Novrososki üzerinden deniz 
yoluyla İstanbul’a, Doğu Karadeniz’e, 
Diyarbakır’a gizli faaliyet için görev-
lendirilen 10 kişilik bir grup daha 
yola çıkar.(21)

TKP kararlıydı, risk almıştı fakat 
durum risk almaktan daha öteydi. 
Çünkü antisömürgeci savaşın diz-
ginlerini elinde tutan Türk milli bur-
juvazisinin siyasi-askeri lideri, kararı 
daha önceden vermişti. 

“Mustafa Suphi yoldaşın Büyük 
Millet Meclisi ile temas, memle-
ketin gerçek menfaatlerini görerek 
hariçte avantür (macera) peşinde 
koşmaması için münasip bir refa-
katle doğruca Ankara’ya göndere-
ceğimi, 25.12.1920 tarihli şifreli 
telgrafname ile bildirilmiş olmak-
la arzu keyfiyet olunur efendim”

diye yazan K. Karabekir’e, Musta-
fa Kemal, “TBMM Reisi” imzasıyla 
şöyle cevap verir:

“Ankara’da komünist cereyanları 
arzu hilafındadır (arzu edilmi-
yor). Bakü Türk Komünist Fırkası 
Reisi Mustafa Suphi’nin bu cere-
yanları körüklemesi akla gelen sa-
kıncalardandır. Bir defa kendisini 
gördükten sonra değerlendirmele-
rinizin bildirilmesini isterim.”(22)

Mustafa Suphi ve Ethem Nejat’ın 
da arasında bulunduğu ilk grup 28 
Aralık 1920’de Kars’a geldiğinde 

Sovyetler Birliği’nin  
tavrını, Ankara  

hükümetinin resmi  
açıklamaları çerçevesinde 

oturtması, konuya  
doğrudan müdahil  

olmaktan ve güçlü bir  
protestodan kaçınması,  

dönemin uluslararası  
koşulları nedeniyle ve  
M. Kemal hareketine  

verilmiş ağır bir tavizdi.
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Kazım Karabekir tarafından törenle 
karşılandılar. Onurlarına ziyafet ve-
rildi. Halktan sevgi ve destek gördü-
ler. Son grupla birlikte ocak ayının ilk 
haftasına kadar sayıları 24’e ulaştı.

Kazım Karabekir ve Ankara 
Hükümeti’nin kimi yetkilileriyle gö-
rüşmeler yapmak, dönüş kararının 
biçimini kesinleştirmek için Suphi 
ve yoldaşları Kars’ta üç hafta kaldı-
lar. M. Suphi, Memduh Şevket’in, 
“Yetkilerimi aşar” dediği yazılı bir 
anlaşma imkânını aradı. Bu amaç-
larla, Kazım Karabekir’den başka 
Moskova’ya elçi atanan Ali Fuat 
Paşa’yla Türk-Sovyet barış görüşme-
lerinde Ankara hükümetini temsile 
giden Yusuf Kemal, Dr. Rıza Nur ve 
Tevfik Rüştü Aras’la görüştü. Onlar 
antisömürgeci savaşa katılmaya ve 
parti olarak faaliyet yürütmeye gel-
diklerini, “hükümet darbesi” gibi bir 
amaçlarının bulunmadığını anlattı ve 
Ankara Hükümeti’nin meseleye na-
sıl baktığını anlamaya çalıştı.

Olumlu izlenimler edindiğini 
gösteren bir veri söz konusu değil. 
Tersine, Tevfik Rüştü’nün kimi ima-
ları ve Kars’tan sonra saldırıya uğra-
yacakları söylentileri, onların mese-
leyi Kazım Karabekir’le konuşma-
larını koşulladı. 11 Ocak’ta Kazım 
Karabekir’le görüşen Mustafa Suphi 
ve Ethem Nejat, bu ima ve söylentiler 
hakkında sorular sordular. Sonuçta 
iki gruba ayrılmayı, bir grubun Er-

zurum, diğerlerinin Tiflis üzerinden 
Trabzon’a gitmek istediklerini söyle-
diler. Kazım Karabekir’in cevabı 

“Ya hepiniz Erzurum üzerinden 
giderek halkın gidişatını görür-
sünüz veyahut Ankara’ya gitmek-
ten vazgeçer, Bakü’ye dönersiniz” 
olur.(23)

“Mustafa Suphi yine de orta-
da dönen dolaplardan ve Kazım 
Karabekir’in tutumundan, heye-
tin ikiye ayrılarak birinci kısmının 
Erzurum’a sağ salim varmasından 
ve bunun bildirilmesinden sonra 
kendisinin diğer arkadaşlarıyla 
yola çıkacağını Kazım Karabekir’e 
bildirir. Kazım Karabekir bunu 
kabul eder ve Ankara’nın bilgisi 
içinde kendisine yollarda kolaylık 
gösterileceğini söyler.”(24)

Bu görüşme üzerine, Kazım Ka-
rabekir 11 Ocak’ta Erzurum Valisi 
Hamit’e şu telgrafı çeker: 

“Mustafa Suphi bazı arkadaşları-
nı yola çıkarıyor. Suikasta maruz 
ve hakarete uğramayacağı hakkın-
da zatıâlinizden güvence gelmezse 
dönmeye karar veriyor.”(25)

Vali’nin “güvence” bildiren telgrafı-
na Kazım Karabekir şu cevabı verir:

“Mustafa Suphi ve arkadaşlarına 
fiili bir tecavüze (saldırıya) yer 
verilmeyeceği hakkında yazının 
tebliği üzerine sözü geçen yol-
daşlardan sekiz kişilik bir kafile-
yi on dört ocak sabahı Kars’tan 
Erzurum’a doğru harekete geçiyor. 
Bu kafilenin Erzurum’a varış ha-
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berinin alınmasından sonra ken-
disi de arta kalan arkadaşlarıyla 
Kars’tan Erzurum’a hareket ede-
cektir. M. Suphi birinci kademe 
ile Erzurum’da haklarında cereyan 
ve gösterileri kollamak istediğin-
den, ikinci kademenin hareketine 
engel olacak nedenlerin oluşması-
na meydan verilmemesi hususunu 
hatırlatır ve varışlarının bildiril-
mesini rica ederim.”(26)

Sonraki gelişmeler, Mustafa Sup-
hilerin her nedense fikir değiştirdik-
lerini gösteriyor. Kazım Karabekir’e 
kabul ettirdikleri, iki grup halinde 
ikincisinin yola çıkmaması kararını 
bir yana bırakarak, 16 Ocak’ta tek 
grup olarak Kars’tan ayrılırlar... 

18 Ocak’ta Erzurum’a geldiklerin-
de istasyonda burjuvazinin örgütlediği 
bir linç güruhuyla karşılaştılar. “Din, 
namus, mülk elden gidecek, bunlar 
başka hükümet adına çalışıyorlar” vb. 
yalanlarla harekete geçirilmiş yığı-
nı arkasına alan Vali Hamit’in resmi 
kuvvetleri,  Suphi ve yoldaşlarına yi-
yecek, içecek, yatacak yer verilmesini 
engellediler. Aynı tecrit ve alçaklıklar 
Bayburt, Gümüşhane hattını izleye-
rek Trabzon’a ulaştıkları yol boyunca 
devam etti. Komünistlerin Erzurum’a 
gelişlerinden Trabzon’a varışlarına 
değin uğradıkları zulüm, Mustafa 
Kemal’le doğrudan irtibat halindeki 
Vali Hamit tarafından yönetildi. 

28 Ocak’ta Trabzon önlerine ge-
len komünistler, kente sokulmadan 

Yahya Kaptan yönetimindeki katiller 
sürüsü tarafından yol boyunca saldı-
rı ve hakarete maruz bırakılarak doğ-
rudan iskeleye getirildiler. Üzerlerin-
deki silahlar alındı. Akşamüstü bir 
motora bindirilerek yola çıkarıldılar. 
Arkasından silahlı kişilerle dolu bir 
motor hareket etti. “Sürmene ya da 
Araklı açıklarında” Mustafa Suphi ve 
on dört silahsız yoldaşı, Ankara Hü-
kümeti cellatları tarafından katledil-
diler. Bedenleri Karadeniz’e atıldı. 

30 Ocak 1921 tarihli “İstiklal” 
gazetesinde komünistlerin sayısı 14 
olarak açıklandı ve isimleri şöyle sı-
ralandı: 

1- Samsun’un Hançerli mahalle-
sinden Mustafa Suphi

2- Üsküdar Ahmet Çelebi mahal-
lesinden Ethem Nejat (İzmir Maarif 
Sadr-ı sabıkı-eski eğitim başkanı)

3- Erzincanlı Aşçıoğlu Bahaeddin 
(muallim-öğretmen)

4- Uşak’ın Hacı Hüseyin mahal-
lesinden Kazım Hulusi

5- Sürmene’nin Asu Kariyesinden 
Kıralioğlu Maksud

6- Cihangirli Hilmioğlu (İsmail) 
Hakkı (Doktor)

7- Van’ın Erçiş kazasından Ah-
met oğlu Hayrettin (Nefer)

8- Bandırma’nın Manyas nahi-
yesinden Hakkı Bin Mehmet Ali 
(Topçu Yüzbaşısı)

9- İstanbul’lu Emin Şefik (mü-
hendis)
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10- Kadıköylü Tevfik Bin Ahmet 
(Teyyare yüzbaşısı)

11- Manisalı Kazım Bin Ali (ihti-
yat zabiti-asteğmen)

12- Erzincan’ın Akdağ kariyesin-
den Hadpoğlu Mehmet

13- İzmir’in Tilkilik mahallesin-
den Hacı Mustafa oğlu Mehmet

14- Kandıralı Cemil Nazmi bin 
İbrahim (Elmalı Kaymakam sabıkı-
eski)(27)

Hamit Erdem ise kaynak göster-
meksizin on beş komünistin katle-
dildiğini yazar ve şu adları verir:

“1- Mustafa Suphi, 2- Ethem Ne-
jat, 3- Hilmioğlu (Arap) İsmail 
Hakkı, 4- İsmail Hakkı (Topçu 
binbaşı) 5- Bahaeddin, 6- Kazım 
Hulusi, 7- Maksut Ekşi, 8- Hay-
rettin, 9- Emin Şefik (Mühen-
dis), 10- Mehmet Ali, 11- Tevfik 
(Tayyareci), 12- Hatipoğlu Meh-
met, 13- Mustafa oğlu Mehmet, 
14- Kazım (Ali), 15-Cemil Naz-
mi”(28)

Erzurum Valisi Hamit’in 22 
Ocak’ta M. Kemal’e çektiği telg-
raftaki “M. Suphi, 17 Arkadaşıy-
la Erzurum’a gelmiş ise de” sözleri, 
komünistlerin Trabzon’a doğru yola 
çıkmadan önceki sayısını göstermek-
tedir.(29)

TKP Merkez Komitesi üye-
si Mehmet Emin ve Merkez 
Komitesi’ne bağlı “Enformasyon 
Şubesi” başkanlığını yapan, Mustafa 
Kemal’le yüz yüze görüşmeleri yü-

rüten ve Anadolu’daki durumla ilgili 
raporlar hazırlayan Süleyman Sami 
hakkında çeşitli söylentiler yayılmış-
sa da TKP’nin parti adına yayınlan-
mış bir değerlendirmesi yoktur. Bu-
na karşın TKP Harici Büro ve bağlı 
teşkilatların görevlerinin sona erdiği-
ne dair hazırlanan metin tartışılırken 
“Türkiye Komünist Fırkası dahilin-
deki bazı gayri tabii (doğal olmayan) 
hadiselerin zuhuru (ortaya çıkması) 
ve merkezi heyetin başına gelen son 
felaket dolayısıyla…” Mehmet Emin 
ve Süleyman Sami’nin durumlarına 
gönderme yapılmaktadır. Harici Bü-
ro Başkanı İsmail Hakkı, ifadeye iti-
raz edince, Abid Alimof, ifadenin

“Merkezi Heyet âzâlarından me-
sul iki arkadaşın, Mehmet Emin 
ve Süleyman Sami yoldaşların, 
son Anadolu’da aldıkları vaziyet 
ve tavır ve hareketleriyle İttihatçı-
lar en sadık dostları dolayısıyla da 
fırka dahilinde hafiye olduklarını 
ispat ediyor”

düşüncesini de yansıttığını açıklı-
yor. Bu sözlere ikna olmayan İsmail 
Hakkı, Abid Alimof ve Süleyman 
Nuri’nin oylarıyla çoğunluk görüşü 
oluşunca metindeki “gayrı tabiilik” 
ifadesine şerh koyuyor.(30)

Hamit Erdem, Mahmut 
Goloğlu’nun “Cumhuriyete Doğru” 
adlı kitabını kaynak göstererek,

“M. Goloğlu, Süleyman Sami’nin 
Rusya’ya döndüğünü yazmakta-
dır. Orada da Enver Paşa’ya katıl-
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mış. Mehmet Emin ise İstanbul’a 
yerleşmiş. Hayatının sonuna ka-
dar İstanbul Şehremini’de tuhafi-
yecilik yaparak yaşamıştır” 

der.(31)

Karadeniz şehitleriyle birlikte 
Trabzon’a ulaşan tek kadın komünist 
Meryem Suphi’dir. TKP arşivinde 
yer alan “Abdulkadir yoldaşın layiha-
sı (tasarı) kopyası” başlıklı “Türkiye 
Komünist Gençler Birliği âzâların-
dan Abdulkadir” imzalı 1 Eylül 1921 
tarihli belgede, Suphi’lerin katledil-
mesinden “birkaç gün sonra, tayfa-
lardan birisinden aldığımız maluma-
ta nazaran (bilgiye göre) Sürmene 
açıklarında ayakları ve elleri bağlı 
olarak denize attıklarını söylediler. 
Yalnız Suphi yoldaşın ailesinin geri 
döndüğü zaman kâhya tarafından 
çıkarıldığını haber aldık” deniyor. 
Belgede Meryem Suphi’nin “kâhya 
tarafından Rizelilere” verildiği ve bu 
komünist kadının cinsel saldırılar-
dan sonra katledildiği belirtiliyor.(32)

Karadeniz katliamından son-
ra kaleme alınan “Anadolu’dan Son 
Haber” başlıklı raporda “Bir telgraf 
uyarınca Yakup Yoldaş gruptan alı-
nıyor ve şimdi serbest bulunuyor. 
Daha önce kendisine ordu ile temasa 
geçme yetkisi verilen Nedim Agâh 
yoldaş Trabzon’da katlediliyor” den-
mektedir. (33)

“Abdulkadir yoldaşın, layihası 
kopyası” başlıklı belgede ise, “Suphi 
yoldaşın vakasından sonra Maçka’da 

hastalanarak geriye kalan Tevfik yol-
daş geldi. Kendisiyle bir defa görüş-
tüm. Şimdi İstanbul’a gideceğim diye 
söyledi ve o akşam İstanbul’a hareket 
etti. 

Yakup yoldaş ise askeri fırka ku-
mandalığında mahpus bulunmakta-
dır. Kendisine biraderleri tarafından 
muavenet (yardım) edilmektedir. 
Son gelecek zamanlarda İran sefareti 
(elçiliği) maiyetinde (kapsamında) 
memur olarak İran’a gönderileceğini 
haber aldım. Nedim Agâh yoldaş, 
Samsun’da tevkif edilmişti. Oradan 
Giresun’da dahi derdest edilerek 
hudut harici olmak üzere Batum’a 
sevk olunmuştu. Batum Gürcistan 
Menşevikleri kabul etmeyerek tekrar 
Türkiye’ye geldi ve Giresun’da tevkif 
edildi (tutuklandı).”(34)

Mahmut Goloğlu ise “Cumhu-
riyete Doğru” adlı kitabında üçü de 
Karadenizli olan Yüzbaşı Nedim 
Agâh, Yüzbaşı Yakup ve Yüzbaşı 
Abdulkadir’in, katliam yapılacağını 
öğrenen akrabaları tarafından yolda 
(ayrı ayrı zamanlarda) alıkonularak 
kurtarıldığını yazıyor.(35)

TKP’nin Açıklaması ve
Enternasyonal’den 
Talepleri
Gerçeğin bilgisine çok geç sahip 

olan TKP Harici Büro’nun 17 Şubat 
1921 tarihli toplantısında Tuapse’de 
(Ukrayna) bulunan “Mehmet Tahir 
yoldaşa” çekilen telgrafta, 
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“Suphi yoldaştan arabacının getir-
diği mektubun gönderilmesi için 
böyle telefon ve pramür büro ile 
konuşulmasına karar verildi” 

deniyor.
Aynı toplantıdaki “Ahval-i harın 

hakkında malumat: Moskova kon-
feransı, Gürcistan, Anadolu” başlıklı 
değerlendirmede;

“Merkezi Heyet Kars’ta Kazım 
Karabekir tarafından hüsn-i su-
retle (olumlu biçimde) kabul edil-
diler. Sonra heyet Trabzon’a gitti. 
Bazı hadiseler (kayd-ı ihtiyatla te-
lakki olunacak) işitiliyor” 

denmektedir.(37)

Novrosiski üzerinden İstanbul-
Samsun-Doğu Karadeniz, Diyar-
bakır’a gizli faaliyet için gitmek üzere 
Mustafa Suphilerle aynı günlerde 
Bakü’den yola çıkan 10 kişilik grup 
başarılı olamaz. Tuapse’ye dönerler. 
Gruptan Naciye ve Mesut Zeki ora-
dan Bakü’ye gelir ve rapor vermek 
üzere Harici Büro’nun toplantısına 
davet edilirler. 19 Şubat tarihli top-
lantıda,  

“Bizim geri gelmekliğimizden mak-
sat Türkiye’deki Merkezi Heyet’in 
maruz kaldığı felaket haberleri üze-
rine avdet ettik (geri döndük) ki, bu 
hususta meseleyi anladıktan sonra 
sizin de reyinizi alarak Türkiye’de 
felaket içinde kalan arkadaşları bu-
raya kaçırmak için lazım gelen te-
şebbüsat (girişimler) ve icap eden 
parayı almak için buraya geldik” 

diyorlar. Harici Büro, kazayla ilgili 
olarak “Merkezi Heyet hakkında 
kati (kesin) ve sarih (açık) malumat 
alınıncaya kadar bu yoldaşların te-
şebbüsüne lüzum olmadığından, 
ileride alınacak kati malumata göre 
Merkezi Heyet’in teşhisi için her 
türlü fedakârlıkları yaparak mutlaka 
çarelere tevessül etmelidir (başvur-
malıdır)” kararını alır.(38)

20 Şubat 1921 tarihli Harici Bü-
ro toplantısında, gelişmeleri öğren-
mek için iki ay süreyle, “İsmail Amir 
yoldaşın” Anadolu’ya gönderilmesi 
ve “işitilen haberler üzerine meselenin 
hakikatini resmen tahkik (araştırmak) 
için Kazım Karabekir Paşa’ya tahrirat 
(mektup) yazılması tevekkür edilerek” 
yirmi gün içinde gidip dönmesi için 
“İbrahim Abdullah yoldaşın” görev-
lendirilmesi kararlaştırılır.(39)

Harici Büro’nun konuyla ilgili ilk 
açıklamaları mart sonundadır. 

“Doğu Halkları Propaganda ve 
Faaliyet Kurulu Başkanlığı’na” 
gönderilen mektupta “TK Fırkası 
Merkezi Heyet’ten dört uzvu ile 
on iki faal uzvunun Trabzon açık-
larında deniz üzerinde vahşiyane 
itlafı (katledilmesi) artık şüphe 
götürmez surette tahakkuk etmiş-
tir (meydana çıkmıştır)” 

deniyor.(40)

2 Nisan 1921’de Harici Büro adı-
na Ahmet Cevat’ın Pavloviç’e gön-
derdiği mektupta da,

 “Sevgili yoldaşımız Pavloviç, size, 
tüm Trabzon önlerinde öldürülüp 
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denize atılmış olan M. Suphi, dört 
merkez komitesi üyesi ve on iki di-
ğer yoldaşımızın başına gelen bü-
yük felaketten ciddi olarak söz et-
mek zorundayım. Korkunç ve kan-
lı darbe yoldaşlarımıza 28 Ocak’ta 
indirildi; iki aydan uzun süreden 
beri yoldaşlarımız kayıp ve birçok 
rapora göre, Trabzon burjuvazisi 
ve bizzat hükümet tarafından satın 
alınmış cellatların darbeleri altında 
yaşamlarını yitirdiler” 

diyor. (41)

Kurucu Merkez Komitesi üyesi 
ve Harici Büro Başkanı İsmail Hak-
kı, “olayların ve durumun aydınla-
tılması için Gürcistan’a, Batum’a 
kadar” gittiğini ve bu nedenle mek-
tubunu geç cevapladığını belirterek 
Pavloviç’e 4’ü Merkez Komitesi üye-
si 16 veya 17 partilinin şehit oldu-
ğunu bildiriyor.(42)

Yayımlanan belgelerde dört mer-
kez komitesi üyesi dışındaki partili-
lerin isimleri yer almıyor. 

Katliam değerlendirmesi ve geliş-
tirilecek tutumla ilgili TKP’yle En-
ternasyonal arasındaki görüşmelere 
dair bilgiler çok sınırlı. Yine de kısmi 
bir fikir vermesi bakımından şunları 
aktarabiliriz: 

“Doğu Halkları Propaganda ve 
Faaliyet Kurulu Başkanlığı’na” 
Harici Büro adına yazılan mek-
tupta şunlar öneriliyor. 
“1) Hadise-i cinaiye Komintern 
vasıtasıyla bütün cihana neşrolun-
malı (yayılmalı);

2) Burada matem mitingi tertip 
edilmeli.

3) Namlarına bütün matbuat (ga-
zete ve dergiler) makaleler yazma-
lı…”(43)

Harici Büro’nun 2 Nisan 1921 ta-
rihinde Pavloviç’e yazdığı mektupta 
ise şunlar yer alıyor: 

“Yoldaşlarımızın 16 veya 17’sini, 
en mükemmellerini, en yiğitlerini 
yitirdik; onlarla dayanışma gös-
termeliyiz. Katillerin asılmasını 
istemeliyiz, bu büyük suçu adalet-
siz ve intikamsız bırakmamalıyız. 
(…)
Umuyorum ki, sevgili yoldaş, ora-
da bu sorunu yükseltirsiniz ve 
cellatların darbeleriyle yaşamını 
yitirmiş yiğit yoldaşlarımızın sa-
vunuculuğunu üstlenirsiniz.”(44)

Ne var ki, 11-12 Nisan 1921’de 
Krasin’in de katıldığı Harici Büro 
toplantısında alınan karar, bu istek-
lerin karşılık bulmadığını gösteriyor. 

İlk günkü toplantının sonun-
da Krasin, bir tavır geliştirmeliyiz, 
ancak bunu biz yapamayız, çünkü 
resmen Kemal’i suçlayacak bir daya-
naktan yoksunuz ve “ölenlerin hepsi 
Türk tebaasından” oluşuyor, der. Bu 
koşullarda meseleye doğrudan mü-
dahalede bulunup Kemal’i suçlama-
nın diplomatik ilişkilerde sorun ya-
ratacağını ekler. TKP’ye Ankara’daki 
bağlantılı teşkilatlar yoluyla soru-
nu gündemleştirmelerini, meclise 
taşımaya çalışmalarını, doğrudan 
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Kemal’i suçlamadan katillerin ce-
zalandırılmasını istemelerini önerir. 
İkinci günkü toplantının sonucunda 
şu karar alınır:

“Hadise-i müellime (acı olay) 
hakkında şimdilik münasebat-ı 
siyasiyeyi (siyası ilişkileri) halel-
dar etmemek (bozmamak) için 
gazeteler ve nümayişler (göste-
riler) yapmak mücadele için caiz 
(yerinde) değildir. Ancak mesul 
makamata (sorumlu makamlara) 
hadiseyi bildirmeli ve yalnız Türk 
hücrelerinde matem merasimi ic-
ra edilmelidir. İtlaf olunan (katle-
dilen) yoldaşlar kanları ve canları 
pahasına olarak fırkaya büyük bir 
hizmet ifa etmişlerdir (yapmış-
lardır). Bu fedakârlıklarını Türk 
komünistleri hiçbir zaman unut-
mayacaktır. Onlar fırkanın şühe-
dasıdır (şehitleridir). Hatıralarını 
ihya etmek vazifedir.”(45)

Kısa bir değerlendirme
Bir yorum eklemeksizin, TKP’nin 

belgelerinden, dönüş kararı, amaç,  
dönüşün zamanlamasına-biçimine 
etki eden faktörler ve tüm bu sorun-
lar hakkında yürütülen tartışmaları 
ana hatlarıyla yansıttık. Kısa bir de-
ğerlendirmeyle bitirelim. 

Türkiye ve Kürdistan’da emper-
yalist işgale karşı süren mücadeleye, 
Ankara hükümetiyle ittifak kurarak 
fakat bağımsız bir güç olarak katıl-
mak, Ekim Devrimi’nin köylüler, 

işçiler, aydınlar içinde yarattığı etkiyi 
maddi bir güce dönüştürmek, top-
lumsal kurtuluş için gerekli siyasal 
orduyu örgütleyip hazırlamak amaç-
larıyla bağlı “dönüş” kararı, dönemin 
doğru devrimci tutumudur. 

TKP, Türkiye ve Kürdistan’da 
varlık ve önderlik hakkını en anlamlı 
süreçte ve koşullarda mücadeleye ka-
tılarak elde etmek istemiştir. 

Türk milli burjuvazisinin çıkarları-
nın temsilcisi M. Kemal liderliğindeki 
grubun, işgale karşı mücadelenin ba-
şına geçmesine, Ankara meclisi yoluy-
la önderliğine kurumsal bir meşruiyet 
ve resmiyet kazandırmasına karşın, 
emekçi ve ezilen yığınlar ve halklar 
içindeki yegâne otorite haline geldiği 
söylenemezdi. Söz konusu dönemde 
Yeşil Ordu’nun Çerkez Ethem kuv-
vetlerinin ve değişik bölgelerde Anka-
ra hükümetinden bağımsız, “çete” adı 
verilen köylü direniş gruplarının ya-
bana atılamaz bir etkinliği ve prestiji 
vardı. “Büyük Millet Meclisi”nde M. 
Kemal’inkinden farklı sesler de yük-
selmektedir. İstanbul’da işçiler içinde 
belirli bir komünist etki mevcuttur. 
Geniş köylü yığınları, barış, toprak, 
özgürlük arzusuyla doludur. Başta 
Kürt halkımızın ulusal talepleri olmak 
üzere ciddi bir devrimci enerji uyan-
dıracak dinamikler söz konusudur. Ve 
Suphilerin amacı, bu koşullar altında, 
yürütülmekte olan antisömürgeci 
savaşı güçlendirmek, ona toplumsal 
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devrimci amaçlar kazandırmaya ça-
lışmak, aynı zamanda, İngiltere’nin 
başını çektiği emperyalistlerin Ekim 
Devrimi’ni boğma, proletarya iktida-
rını yıkma planlarının bozguna uğra-
tılması eylemini yükseltmektir. 

Bu koşullarda TKP önderliğinin, 
değişik örgütsel-siyasal görevlerle tek 
tek parti kadrolarını Türkiye ve Ku-
zey Kürdistan’a göndermenin ötesi-
ne geçmesi, askeri kuvvetlerini, yayın 
faaliyetinin kadrolarını ve Merkez 
Komitesi’nin büyük bölümünü dev-
rimi örgütleyeceği topraklara taşı-
mayı güncel bir görev olarak önüne 
çekmesi, amaca bağlılığı gösteren 
devrimci bir yöneliştir. Güçlü bir po-
litik kararlılıktır. 

TKP yönetimi dönüş kararıyla, 
“önderliğin” bir partinin yaşantısın-
daki ve devrimin örgütlenmesin-
deki işlevinin bilincinde olduğunu 
göstermiştir. Şüphe yok ki, “içerde” 
yeterli bir yönetim gücü ve “uzaktan 
mektuplar”la, direktiflerle işleyecek 
sağlam bir örgütsel çark yokken, 
“dışarıda” (Bakü’de) kalmak, politik 
iddialarını bir kenara bırakmaktan 
başka bir anlam taşımazdı. Özellik-
le de, o dönemin politik ve toplum-
sal koşulları altında!

Tam da aynı görüş açısından, 
“önderliğin nakli”nin ciddi bir gü-
venlik stratejisiyle planlanması, yol 
güvenliğinden, çalışma alanlarında-
ki yerleşimlerine değin bir dizi ko-

nuda hazırlık gerekirken, bu mese-
lelere anlamlı bir ilgi göremiyoruz. 
Önderliğin işlevine dair bilinç ve 
bu bilincin belirli somut koşullarda 
gerektirdiği irade adeta bir yana bı-
rakılmıştır. 

Peki neden? M. Kemal yöneti-
mine karşı beslenen hayallerden mi?  
Hayır. TKP önderliği, M. Kemal 
liderliğinin sınıfsal karakteri ve he-
defleri konusunda nettir. Ona güven 
duymamaktadırlar. Fakat ne yazık 
ki, bir sınıfsal düşman olarak onu 
küçümsemektedirler. M. Kemal’le 
Kazım Karabekir’le ve Ankara hü-
kümetinin değişik temsilcilerle ya-
pılan görüşmelerde, yazışmalarda, 
dönüş için resmi bir anlaşma yapma, 
resmi davette bulunulmasını sağlama 
ısrarı, güvenmeme tavrının ifadesi-
dir. Kuşkusuz böyle bir resmiyet, en 
azından M. Kemal’in Sovyetler Birli-
ği karşısında yükümlülüklere girme-
sini ve örneğin, Suphilerin katledil-
meleri yerine geri gönderilmelerini 
koşullayabilirdi. Esasında, Kazım 
Karabekir’in ve Ankara hükümeti-
nin bazı temsilcilerinin kendi adları-
na tersi eğilimler yansıtmalarına kar-
şın, M. Kemal’in resmi davete ya da 
dönüşü resmileştirmeye yanaşmama 
ısrarı, TKP yönetimince bilinmez 
değildir. 

“Son zamanlarda Türkiye’de geli-
şen olaylar” başlıklı, M. Suphi ve E. 
Nejat imzalı 12 Ekim 1920 tarih-
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li raporda, S. Sami’yle Eskişehir’de 
yaptığı görüşmede “Dışarıdan gelen 
teşkilatçı kişilere kesinlikle ihtiyaç 
yok” diyen M. Kemal’in “teşkilatın 
Anadolu’da legal faaliyette bulunma-
sına izin verilip verilmeyeceği konu-
sundaki sorulara, olumlu yanıt ver-
mediği”  bilgisi yer almaktadır. 

O halde neden böyle bir dönüş 
biçimi seçildi?

Bunu koşullayan temel etmen, 
M. Suphi’nin devrimci gelişme için 
çok elverişli ve kaçırılmaması gere-
ken bir dönemle yüz yüze olundu-
ğuna kuvvetle inanması, önderlik 
organını buna ikna etmesi ve siya-
sal gelişim stratejisini, antisömür-
geci mücadele içindeki Türkiye ve 
Kürdistan’da kısmen de olsa, Sov-
yetler Birliği’ndeki iç savaş dene-
yiminden geçmiş 400 kişilik hazır 
güce sahip Kızıl Alay’la savaşa ka-
tılma, meşru bir güç olarak en geniş 
ölçekte devrimci çalışma yürütme, 
komünizm adına ortaya çıkan fakat 
Marksizm-Leninizmle ilgisi bulun-
mayan çeşitli grupların, partilerin 
etrafındaki kitleyi kazanma, Anka-
ra meclisinde Komünist Parti adına 
temsiliyet elde etme üzerine kurma-
sıdır. Mesele şudur ki; söz konusu 
çalışma ve mücadele, tıpkı Sovyetler 
Birliği iktidarı koşullarında veya 
Bakü’deki gibi açık bir önderlik ka-
rargâhı, bu temelde yönetilen açık 
parti okulu, yayın faaliyeti, askeri 

kurslar vb. çarkı üzerine bina edil-
mek istenmiştir. O nedenle de, nite-
liksel güçlerin dönüşünün ve doğru 
bir planla konumlanışının ötesinde, 
“çark”ın da aynı biçimde nakledil-
mesi yolu tutulmuştur. 

Bu siyasal-örgütsel plan, 1920 so-
nuna gelinirken M. Kemal grubunun 
kazandığı inisiyatifi, iktidarın biricik 
sahibi olmak, toplumsal devrimin 
ocaklarını söndürmek yönelimlerini, 
devrimden duyduğu korkuyu, bur-
juvazinin “Rumlar Bolşeviklerden 
daha iyidir, hiç olmazsa mallarımızı 
almazlar” propagandası başlatması, 
Trabzon ve Erzurum’a Bolşevikle-
re düşmanlıklarıyla tanınan iki yeni 
valinin atanması gibi işaretleri gö-
zetmiyordu. Apaçık tarzda, TKP 
yönetimi düşmanını küçümseme tu-
zağına sürüklenmişti. Bu sürükleniş, 
arzulanan tipte bir siyasi mücadele ve 
örgütsel çalışma için merkezi karar-
gâh düzenini de Ankara’ya nakletme 
planının düşünceler üzerinde yarat-
tığı baskıdan besleniyor ve TKP’ye 
diş bilese, kin duysa da, M. Kemal’in 
Sovyetler Birliği’nin askeri, mali, siya-
si yardımına duyduğu ihtiyaç nede-
niyle belirli bir sınırın ötesine geçe-
meyeceği fikrine dayanıyordu. “Fena 
gelişmeler” ihtimali dillendirilse de 
M. Kemal yönetiminin daha sonra 
pek çok örneği görüldüğü gibi İttihat 
Terakki yöntemlerine başvurabilece-
ğine gözler kapatılıyordu. O nedenle 
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de dönüş tartışmaları sürecinde biz-
zat Suphi’nin önerdiği, MK üyelerin-
den yalnızca üçünün bilinen şekilde 
gitmesi, birinin gizli tarzda dönmesi, 
üçünün Bakü’de kalması ve eldeki 
paranın büyük kısmının orada tutul-
ması, “fena bir gelişme” yaşanması ha-
linde geride kalan önderlik üyelerinin 
duruma müdahale etmesi önlemleri 
de bir yana bırakılabilmiştir. 

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
bir başka yere, örneğin İstanbul’a 
değil, dosdoğru Anadolu’ya gitmek, 
antisömürgeci savaşa katılmak, dev-
rimci demokratik bir iktidar için 
mücadele etmek istek ve kararlığıyla 
başlattıkları yürüyüş, katledilmele-
riyle son buldu. Karadeniz şehitle-
rimizin sayısı TKP Harici Büro’nun 
1921 ilkbaharında duyurduğu üzere 
16 veya 17 midir, yoksa Nâzım’ın şi-
irleriyle kaydettiği ve öyle kabul edi-
legeldiği üzere 15 midir, bilmiyoruz!

Fakat şunları biliyoruz:
1. Kuşkuya yer yok ki, katliamın 

sorumlusu Ankara Hükümetidir. 
Erzurum ve Trabzon Valileri bu kı-
yımı bizzat M. Kemal’in bilgisi ve di-
rektifleriyle örgütlemişlerdir. 

Katliamın sorumluluğunu hiçbir 
zaman kabul etmemiş olmaları ve 
kayıkçıların kâhyası Yahya çetesinin 
işi olarak göstermeleri, suçlarının 
ağırlığından ve Sovyetler Birliği’nin 
alabileceği tutumların önünü kesme 
hesaplarındandır. Fakat M. Kemal’in 

gerek Kazım Karabekir, gerekse de 
Erzurum Valisi’yle yazışmaları, ger-
çeği belgelemek için yeterlidir. 

2. Bu katliam TKP’de, ortadan 
kaldırılamayan bir önderlik boşluğu 
yarattı, bir dönem sonra inisiyatifin 
İstanbul’a, Şefik Hüsnü’ye geçmesiy-
le de Bakü ruhu giderek tasfiye oldu. 
Tüm Marksist teorik söylemine, yö-
netici ve üyelerinin Kemalist dikta-
törlük koşullarında ağır beldelerle 
çalışma yürütmelerine karşın ortama 
Menşevik ve sosyalşoven bir TKP 
çıktı. 

3. TKP’nin devrim iddiasına, bu 
temeldeki ideolojik varoluşa ve si-
yasi mücadele pratiğine kapıları ka-
patmasının tahrip edici sonuçları ve 
yükü, sonraki on yılları ipotek altına 
aldı ve yeni bir devrimci silkiniş an-
cak 71 devrimci atılımıyla mümkün 
oldu. 

4. Katliam ve sonuçlarından dev-
rimci hareketten çok, burjuvazinin 
iyi öğrendiği görüldü. Karşıdevrim 
günümüze değin, devrimci “ordula-
rın”, “genel kurmayları” katledilerek, 
tutsak edilerek, irade kırılmasına 
uğratılarak dağıtılması, iddiasızlaş-
tırılması, ideolojik-siyasi tasfiyeciliğe 
yöneltilmesi, strateji ve politikasını 
güçlendirerek sürdürdü. Ne yazık ki, 
devrimci parti ve örgütler, önderlik-
lerini işlevlerine uygun bir konum-
lanmayla koruyarak durumu terse 
çevirecek bir irade ve profesyonellik 
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sergileme sıçrayışı gerçekleştireme-
diler. Bu sorun devrimci hareketin 
zayıf karnı olmaya devam etti. 

5. M. Suphilerin dönüşünde kar-
şımıza çıkan meselenin önemine, 
gereklerine uygun iyi düşünülmüş 
bir hazırlıktan yoksunluk sorunu 
veya daha genel bir ifadeyle “hazırlık 
meselesi” devrimci hareketin kopu-
şamadığı bir zaaf ve geri yan olmayı 
sürdürdü. Bunda gerek dünya dev-
rimci hareketinin gerekse de Türkiye 
ve Kuzey Kürdistan devrimci mü-
cadelesinin deneyleriyle hazırlık so-
runu temelinde etkin bir ilişkilenişe 
girilmemesinin payı büyüktür. 

6. Katliamdan iki ay sonra Pav-
loviç’e iletilen taleplere, Krasin’in 
katıldığı toplantıda verilen olumsuz 

cevabın, protesto ve teşhirin TKP’yle 
sınırlı tutulması isteğinin enternas-
yonalizm ve dünya devrimi perspek-
tifi açısından yaralayıcı olduğu tartış-
ma götürmez. Bu sorunda, Sovyetler 
Birliği’nin tavrını, Ankara hükümeti-
nin resmi açıklamaları çerçevesinde 
oturtması, konuya doğrudan müda-
hil olmaktan ve güçlü bir protesto-
dan kaçınması, dönemin uluslararası 
koşulları nedeniyle ve M. Kemal ha-
reketine verilmiş ağır bir tavizdi. M. 
Kemal ve burjuvazinin bu tavizden 
komünistlere, Bolşevizm sempati-
zanı gruplara ve diğer muhaliflere 
karşı resmi bir yasaklama, tutuklama 
ezme terörü için cesaret bulduğunu 
düşünmek olayların akışına uygun 
görünmektedir. 

Dipnotlar:
1) Mustafa Suphi/Bir Yaşam Bir Ölüm, Ha-
mit Erdem, Sel Yayıncılık, 101
2) Age. 35
3) Aktaran Age, 97
4) Age, 121
5) Age, 79
6) Dönüş Belgeleri I, Tüstav Yayınları, 23-24
7) Age, 25-26
8) Age, 29-30
9) Age, 32-33
10) Age, 77-78
11) Age,  123
12) Age, 150
13) Age , 166-167
14) Age, 180-181
15) Age, 181-182
16) Age, 219-220, 224
17) Age, 231, 237
18) Age, 264
19) Age, 265
20) Age, 265-266
21) Age 272-273 ve Dönüş Belgeleri II, 103
22) Mustafa Suphi/Bir Yaşam Bir Ölüm, 151
23) Age, 151
24) Age, 152

25) Age, 152
26) Age, 152
27) Aktaran Kürtler, Kemalizm ve TKP, 
Ömer Ağın  vs yayınları, 210-211
28) Mustafa Suphi/Bir Yaşam Bir Ölüm
29) Age, 153
30) Dönüş Belgeleri II, 141
31) Mustafa Suphi/Bir Yaşam Bir Ölüm, 
154
32) Dönüş Belgeleri II, 161-162
33) Aktaran, Kürtler, Kemalizm ve TKP, 
Ömer Ağın, 212
34) Dönüş Belgeleri II, 163
35) Aktaran Bir Yaşam Bir Ölüm, Hamit Er-
dem, 154-155
36) Dönüş Belgeleri II, 71
37) Age, 80
38) Age, 84
39) Age, 87
40) Age, 124-125
41) Age, 128
42) Age, 151
43) Age, 125
44) Age, 130
45) Age, 139
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Giriş
13. yüzyıl Anadolu coğrafyası; 

toplumsal alt-üst oluşlar, devrim ve 
karşı devrimler, yeni sınıf dinamik-
lerinin oluşması ve siyasal mücade-
lelere dahil olması, halklar arası kay-
naşma ve karışmalar, buna paralel 
olarak dinler, mezhepler ve tarikatlar 
biçiminde yeni ayrışma ve/veya bü-
tünleşmeler, yine bu siyasal-sınıfsal-
toplumsal gelişmelerin birer sonucu 
olarak yıkılan devletler/ beylikler, 
ilerleyen ve gerileyen devletler vb. bi-
çimlerde sunduğu zengin panorama 
ile ilgi çekici tarihsel bir dönemi ifa-
de etmektedir.

Anadolu’nun temel üretici gücü, 
köylü sınıfıdır. Feodalizmin gelişme 
düzeyine bağlı olarak ürün, rant biçi-
minde artık ürüne el koyan sömürü 
düzeni işlemektedir. Bunun yanı sıra 
emek rant-angarya kalıntıları da de-
vam etmekte, henüz o düzeye ulaş-
mamış olsa da para rant sistemi uç 
vermiş, gelişmektedir. Toprak mül-
kiyeti, Bizans egemenliğinin sürdüğü 
bölgelerde imparator-saray tekelin-
dedir. Batı Roma imparatorluğun-
dan farklı olarak Doğu Roma-Bizans 
imparatorluğu, feodallerin iktidar 
üzerinden baskı kuracak güce eriş-
melerini engellemek için özel toprak 

Din-Bilim-İsyan
ŞEYH BEDREDDİN VE TOPLUMSAL DÜZENİ 

“Devrimci kültürü, geçmişin ütopyacı bir umut taşıyan tüm yönleriyle zen-
ginleştirmek: Yüzlerce yıllık özgürlükçü mücadelenin ve hayalin mirasçısı 
ve onların vasiyetini uygulamakla görevli olmadığı takdirde Marksizm’in 
bir anlamı yoktur”

Walter Benjamin

       Alternatif Tarih okumaları 
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mülkiyetini yasaklamış, böylece Bi-
zans, kuruluşu itibariyle merkezi fe-
odal devlet niteliğini korumuştur.

Büyük Selçuklu Devletinin 
Anadolu’ya uzanan kolu olarak ku-
rulan Anadolu Selçuklu Devleti, Bi-
zans toprak mülkiyeti sistemini esas 
itibariyle değiştirmeksizin devraldı. 
Selçuklu’daki ikta, Arap İslam huku-
kundaki katı’a ve Bizans sisteminde-
ki pronia ile uyum sağlıyor, böylece 
feodal derebeyler sınıfının gelişmesi 
geriye atılıyordu.*

I
Devlet Sınıf Mülkiyet
Anadolu’da aşiret ve gens bağ-

larına göre örgütlenmiş ve halen 
göçebe, yarı göçebe yaşam süren 
Türkmenler, devlet öncesi aşamada 
beylik düzenleri kurmuşlardı. Ana-
dolu Selçukluları, yerleşik iktisada 
geçişin yarı yolundaki bu beylik-
leri gönüllü, yarı gönüllü ya da zor 
yoluyla egemenlikleri altına alarak 
“birleştirdiler.”

En önemlilerinden Babai Ayak-
lanması başta gelmek üzere, Anado-
lu sınıf mücadeleleri ve halk isyanları 
ile Moğol istilaları eş zamanlı geldik-
çe Selçuklu devleti yıkıldı. Eski bey-
liklerin bir kısmı Moğol vesayetine 
girerken bir kısmı kendi aşiret-gens 
bağlarına dönerek beylik düzenlerini 
yeniden kurdular.

Osmanlı devletinin kuruluşu da 
13. yüzyıl alt-üst oluşlarının son 
hamlelerindendir.

Osmanlı’da, beylikten devlete 
geçiş köklü değişim ve sıçramalar 
sonucu gerçekleşmiş, her aşamada 
siyasi ve toplumsal krizlerle yüz yüze 
gelmiştir.

Kurucu beyler Osman ve Or-
han Gazi’nin seçim yolu ile beyliğin 
başına geçtikleri büyük olasılıktır. 
Taşıdıkları Gazi ünvanı Horasan 
Erenleri’nden devraldıkları, göçebe 
Türkmen aşiretlerinin akıncı gele-
neklerini sürdüren, yağma savaşı 
yürüten Gaziyan-ı Rum kökenine 
dayanır. 

* Katı’a: İslam hukukunda devlete ait toprakların işletilmesi ve yararlanılması haklarının 
ve ‘imtiyazının’ devlet tarafından verilmesi. Bu hakkı elde eden mülk sahibinin bu malı 
satma, ferağ (başkasına devretme) ve miras olarak bırakma hakkı vardı. Buna karşı 
‘idari imtiyaz’ ya da ‘senyörlük’ hakları yoktu. Vergiye tabiydi. Müslümanlara verilen bu 
topraklarda öşür olarak vergi alınırdı. Sahipleri bu toprakları değerlendirmekle yükümlüy-
düler. Devlet bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin elinden toprağı geri alma hakkına 
sahipti. 
Îkta: Katı’a’nın Selçuklulardaki adı. Anadolu’ya girdikten sonra, Alparslan’ın yakınları ve 
gazileri belirli yerlerdeki toprakları îkta olarak almış ve fetihlere memur edilmişlerdi. Büyük 
îktalar çeşitli beyliklere yol açmıştı. Her bey, kendi yandaşlarına küçük îktalar dağıtmış ve 
bu suretle meydana gelen îktalar Selçuklu devlet arazi sistemine damgasını vurmuştu. 
Pronia: Selçuklulardaki îkta sistemine benzer bir usüldür. Pronia usülüne göre, Bizans dev-
leti belli toprakları vergi toplamak ve asker beslemek üzere belirli kişilere devrediyordu. 
Devredilen toprağın mülkiyeti değil, tasarruf hakkıydı. Bu sistem, o dönem Franklar’da 
da ‘beneficium’ adı altında uygulanıyordu. (Kaynak: M. Tului Sönmez, Osmanlı’dan gü-
nümüze toprak mülkiyeti, Açıklamalı Sözlük, Yayımevi Yayınları)
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Ganimet gaziler arasında, fethedi-
len topraklar aşiretler arasında pay-
laştırılır. Kuruluş sürecinde tarikat 
ve dervişlerin güçlü desteği, yağma 
akınlarının yanına İslamın yayılması 
görevinin eklenmesini de getirir.

Bizans İmparatorluğunun yer-
leştirdiği, Selçuklu devletinin İslami 
mülkiyet anlayışı ile sentezleyerek 
devraldığı toprak mülkiyet düzenini, 
Osmanlı devleti de benimser ve titiz-
likle uygular.

Osmanlı’nın kurucularını kabaca 
at üstünde kılıç sallayan, yağma ya-
pan, toprak fetheden akıncılar olarak 
düşünmek yanıltıcı olur. Daha baş-
langıçtan itibaren ganimeti hesapla-
yan, geleneklere uygun biçimde üleş-
tiren, fethedilen toprakların kaydını 
tutan, ellerindeki toprağın genişliğini 
ölçen, araziyi tarım, orman, mera vb. 
özelliklerine göre sınıflandıran görev-
lileri ve kayıt defterleri mevcuttur.

Osmanlı devleti, uyguladığı top-
rak mülkiyet sistemi sayesinde Av-
rupa devletlerinin aksine, kuruluştan 
itibaren merkezi feodal devlet niteli-
ğine sahiptir. Avrupa devletleri ise fe-
odal iktisadın gelişimi, devlet bürok-
rasisinin güçlenmesi ve feodallerin 
tasfiyesi ile ancak belli aşamalardan 
sonra merkezi feodal devlet düzeyine 
erişebilmişlerdir.

Beylikten devlete geçiş, yine de bü-
yük sarsıntılar, krizler, hatta iç savaşlar 
halini alan çatışmaları doğurmuştur. 

Sınıfsallaşmanın yaygınlaşması, sınıf 
farklılıklarının derinleşmesi, iktidarı 
elinde tutan kesimin ayrıcalıklarla do-
nanarak kendisini mutlak otorite yeri-
ne koyması, toplumun egemen-ezen-
ezilen-sömürülen kesimler/sınıflar 
biçiminde ayrışarak gentilik bağların 
tümüyle çözülmesi ve yerine devlet-
halk, iktidar-teba ilişkisinin geçmesi 
devletleşme sürecinin ilk ve en dikka-
te değer değişimleridir.

Fetihlerle genişleyen toprak ve 
elde edilen ganimetin büyüklüğü, sı-
nıfsal derinliklerin artığı koşullarda 
egemenlerin çevresinde toplanmış 
kesimler arasında da ayrışmaları be-
raberinde getirir. Osmanlı soyundan 
elit kesim elde ettiği siyasi-askeri 
güçle saltanat düzenini yerleştirir. 
Gaziler, dervişler, tarikat önde gelen-
leri, ulema, tüccar-bezirgan tabaka, 
gens/ boy ve aşiret önderleri vb. ikti-
darla ilişkileri, elde ettikleri ayrıcalık 
ve zenginliklerden aldıkları paya gö-
re siyasi-iktisadi ayrışmaya uğrarlar. 
Üretici köylü, zanaatkar teşkilatı ve 
geniş halk tabakaları üzerinde etkili 
olan bu kesimlerin önemli bir kısmı, 
Osmanlı saltanat elitince satın alın-
dılar. Bürokraside yönetici görevler, 
askeri birliklerde komutanlık, Tımar 
ayrıcalıkları, Sancakbeyliği vb. rüşvet 
olarak dağıtıldı. Bu görev, mevki ve 
Tımar dağılımı, aynı zamanda Os-
manlı devlet bürokrasisinin de inşası 
anlamına geliyordu.
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Beylikten devlete geçiş, diğer ifa-
deyle feodal merkezi devlet süreci 
belirli bir istikrarla, yükseliş biçimin-
de 14. yüzyıl boyunca sürdü.

Avrupa feodalizmine kıyasla Türk 
feodalizmi, gecikmiş bir feodalizm 
olarak tarih sahnesine çıktı. Göçebe, 
yarı göçebe aşiret örgütlenmesinin 
çok uzun sürmesi bu gecikmenin 
esas nedenidir. (Gecikmiş feodaliz-
min nedenleri ise konumuzun dı-
şında, ama yine önemli bir inceleme 
konusu olarak düşünülmelidir.)

Geç feodalizm olgusuna karşın 
Osmanlı merkezi feodal devleti, bu 
uzunca hazırlık-olgunlaşma ve ör-
gütlenme evresinde bir parasal eko-
nomik yapıya, denizden ve karadan 
yürütülen ticari faaliyete sahipti. Yi-
ne de feodal devletin güçlenmesi için 
aşiret örgütlenmesinin ve askeri de-
mokrasinin dağıtılması ve devlet bü-
rokrasisinin inşası ile düzenli ordu-
nun kurulması gerekiyordu. Düzenli 
akan bir vergi geliri ve üretime dayalı 
bir iktisat, bunun zorunlu ekonomik 

şartıydı. Dolayısıyla, toprak üzerin-
deki mülkiyet, sıkı denetim altına 
alınmalıydı. Toprak gelirleri eski 
mülk ve ikta sahiplerinden alınıp, 
saltanat etrafındaki aristokrat ve ay-
rıcalıklı tabakaya aktarılacaktı.

14. yüzyılda bu mülkiyet dev-
ri ile devlet bürokrasisi güçlenmiş, 
toprağa dayalı temel iktisat merkezi 
devletin denetimine geçmiştir artık. 
Sınırlı düzeyde bireysel mülk ile 
vakıf toprakları dışında tüm top-
rak, miri mülkiyet halini almıştır. 
Toprağın tek sahibi ve hakimi, tanrı 
ve devlet adına Sultan’dır. Toprak, 
hizmet ve rütbelerine göre has (bü-
yük), zeamet (orta), tımar (küçük) 
biçiminde tüm maiyete dağıtılır.** 
Dirlik sahiplerinin toprağın tasar-
ruf hakkının babadan oğula intikali, 
geleneksel bir hak olmakla birlikte 
sultanın keyfiyetine tabiydi. Başlan-
gıçta, geliri az olan tımarları eyalet 
valisi (beylerbeyi) de verebilirdi. 
Kanuni Süleyman, 1530’da bu yet-
kiyi beylerbeylerinin elinden aldı. 

** Tımar, yıllık geliri 10 bin ila 20 bin akçe arası; zeamet, geliri 20 ila 50 bin arası; has, ge-
liri 50 bin akçeden fazla olan arazilere denirdi. Has olarak ayrılan topraklar, doğrudan 
doğruya padişaha aitti. 7 çeşit has vardı. Hepsi serbest olan bu haslar, yüksek devlet 
memurlarına ait tımarlar kapsamındadır. Bu topraklar, sadece kendilerine has tayin edi-
lenler devlet hizmetinde kaldıkları sürece onların tasarrufunda olurlar, ölümleri halinde 
Sultan’ın kararına bağlı olarak başka birine intikal ettirilirler. 
Klasik biçimde, sipahi tımarı iki biçimde oluşur. Birincisi, bizzat tımar sahibine ayrılan bö-
lümdür. Çayırlar, bağ ve bahçeler, değirmenler vb. gibi gelir getiren kaynaklar da tı-
mar sahibinin tasarrufundadır. Bu bölüme ‘hassa çiftlik’ de denir. İkinci bölüm ise ‘reaya 
çiftlikleri’dir. Reaya, ayni ya da nakdi vergi vermekle yükümlüdür.
Nitelik açısındansa tımarlar, ‘serbest’ olanlar ve ‘serbest olmayanlar’ olarak ayrılır. Ser-
best tımarlarda cürüm işleyen reayadan alınan cezalar tımar sahibinindir. Serbest tımar-
lar yalnızca alaybeyleri, subaşıları, çeribaşları vb. yüksek rütbeli sipahilere verilir. Tımar 
hiyerarşisinin üst kademeleri subaşılarla sancak beyleridir. Bunlar, kendi idari bölgesine 
ait tımarların reayasından da harç ve ceza akçeleri alma hakkına sahiptir.
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En küçüğünden en büyüğüne kadar 
tek dirlik dağıtım yetkisi sultana ait 
oldu. Böylece, tüm toprak kullanımı 
ve üretime dayalı iktisat üzerinde 
sultanın mutlak hakimiyeti gerçek-
leşir.

Osmanlı’da da temel üretici güç, 
köylü sınıfıdır. Devletin tüm askeri 
aygıtı ve bürokrasisi, köylünün artı 
ürününe el koyarak geçinir. Artı ürün 
dışında para ekonomisinin gelişme 
düzeyine bağlı olarak para rant siste-
mi de işlemekte ve özellikle yerel bey 
ve yöneticiler merkeze aktarılan artı 
ürün haricinde vergi salma yoluyla 
üretici köylüyü defalarca kez soyma 
yetkisine de sahiptirler.

Taht Kavgası  
– Sınıf Mücadelesi
Akraba kavimlerden oluşan tür-

deş yapısı, tebasının konfedere özel-
liği ve sahip olduğu birleşik önder-
lik ile kendi içinde barındırdığı kriz 
unsurlarına karşın hızlı yükseliş ve 
yayılma yeteneği gösteren Osmanlı 
devletinin 14. yüzyılda geç feodaliz-
min biçiminden tarihe adeta çarpa-
rak girişi altı çizilmesi gereken bir 
tarihi olgudur. 

Anadolu’ya kavimler göçü halin-
de gelmesinin nedenlerinden birisi 
olan Moğol saldırıları, 14. yüzyılda 
Türkleri Batı Anadolu’ya sıkıştırın-
caya kadar basıncını sürdürür.

Moğol varlığı, önünde durulmaz 
sel gibi, geriye dönülse aşılmaz duvar 
gibi gücünün doruğundadır. Yerle-
şik iktisada geçememiş, fetih, yağma 
ve talan iktisadına dayalı yukarı bar-
barlık aşamasındaki bu savaşçı halk, 
Osmanlı’nın doğuya doğru yayılması-
nın baş engelidir. Bu yüzden, Osmanlı 
beyliği yönünü Batı’ya, bugünkü Ku-
zey Ege, Trakya ve Rumeli’ye çevir-
mek zorunda kalır.

Başarılı fetih savaşları yürüten, 
Bizans’ı Konstantinopol’a sıkıştırıp 
Avrupa içlerine yönelen Osmanlı 
devleti bu kez kapitalizmin şafağın-
daki Avrupa’ya çarpar. Merkezi feo-
dal despotik Osmanlı, kapitalizme 
giriş hamlesi yapan Avrupa ile gö-
çebe-yağma ekonomisi ve askeri de-

Şeyh Bedreddin  
ayaklanmasının en doğru 

tanımı, tarihe erken  
doğum için zorlanan,  
hümanist ve ütopik  

eşitlikçi-ortakçı toplum 
düzeni amacı ile dönemin 

egemen sınıf  
ilişkilerini ve sömürü  
düzenini hedef alan,  

anti feodal ve özgürlükçü 
köylü ayaklanması  

biçiminde yapılabilir.
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mokrasili Moğollar arasında sıkışıp 
kalır. Peşi sıra iki büyük kriz nede-
niyle iç kargaşaya sürüklenir, kuru-
luştan yüz yıl sonra yıkılmanın eşi-
ğine gelir, 15. yüzyıl başlarında fetret 
dönemine girer. 

Birinci kriz olarak Yıldırım 
Bayezıt’ın Timur’a yenilmesi ve esir 
düşmesi, Osmanlı devletinde önder-
lik ve yönetim boşluğu da ikinci krizi 
tetikler.

Yıldırım ve küçük oğlu Musa, 
Timur’un elindeyken büyük oğulları 
Süleyman ve Mehmet Çelebi, taht 
kavgasına tutuşur. Devlet fiilen ikiye 
bölünür. Savaş meydanını terk edip 
kaçan vezir, komutan ve sancakbey-
leri tamamen ekonomik çıkarlarına 
göre taht kavgasında taraf olurlar. 
Bölünme, esas olarak egemen sınıf 
ve yönetici tabaka arasında gerçek-
leşir. Hıristiyan ve Müslüman halk, 
zanaatkar ve köylüler tüm reaya ve 
Osmanlı tebası iki çıkar grubunun 
arasında kalır.

Bunalım dönemi, Musa Çelebi’nin 
taht kavgasına dahil olması ile zir-
vesine ulaşır. Üçüncü taraf olarak 
Musa Çelebi alt tabakalara dayanır, 
tımar ve zeametlerini kaybeden orta 
kademe komutan ve yöneticiler, kent 
halkı ve köylüler Musa Çelebi’yi tah-
tın meşru varisi görürler. Babalarını 
terk edip kaçan şehzadeler ve onların 
etrafında toplanan aristokrat tabaka 
halk tarafından desteklenmez.

Edirne’yi kendisine merkez alan 
Musa Çelebi, önce Süleyman’ı yenil-
giye uğratır. Trakya ve Rumeli’de ha-
kimiyetini kurar. Halktan toplumsal 
destek almasına karşın yakın, çevresi 
ve önemli görevleri üstlenenler eski 
yönetici tabakadandırlar. Bunlar, Ga-
ziyan-ı Rum ekolünden akıncı kolo-
ğullarıdır ve gazi geleneğinden uzak-
laşarak aristokratlaşmış ve halktan 
kopmuşlardır. Halka güven veren ve 
halkla sıkı ilişki kurmasını sağlayan 
en önemli adımı, Şeyh Bedreddin’i 
kendisine Kazasker olarak ataması-
dır.

Halkın içinde bulunduğu yok-
sulluğu dikkate alarak vergileri dü-
şürmesi, uğradıkları adaletsizlikleri 
giderme yönünde aldığı tedbirler, 
tımar ve zeamet sahiplerinin halkı 
açlığa sefalete sürükleyen ürüne zor-
la el koyma uygulamalarını kurala 
bağlayıp üretici köylünün yükünü 
hafifletmesi vb. Politikalar, Musa 
Çelebi’nin taht mücadelesine halk 
hareketi niteliği de kazandırıyordu. 
Buna ek olarak Şeyh Bedreddin’in 
bizzat atadığı yerel yöneticiler ve 
özellikle kadı-hakimler adaleti yerel 
yöneticiler ve özellikle kadı hakimler, 
adaleti halkın yararına işleterek Hı-
ristiyan ve Müslüman yoksul köylü 
ve halk kitlelerinin güçlü desteğini 
alıyordu.

Sırp kralı, Bizans ve Osmanlı 
aristokratlarının Musa Çelebi’ye kar-
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şı birleşmeleri de onun yer yer ve kıs-
men halk hareketi niteliği kazanan 
toplumsal dinamikleri yedeklemiş 
olduğu taht mücadelesini sınıf çıkar-
ları bakımından ne derece tehlikeli 
bulduklarını gösteriyordu.

Devletin en zengin ve en geniş eya-
let ve toprakları Süleyman Çelebi’nin 
elinde kalmıştı. Musa, iki yıl süren 
gel-gitli çarpışmalar sonunda kar-
deşi Süleyman’ı yenilgiye uğrattı. 
Kendisini bu macera dolu ve zorlu 
mücadele ile tahta çıkaranlar, yoksul 
halk, Müslüman ve Hıristiyan küçük 
köylülerdi. Süleyman’ı destekleyen 
feodalleşmiş has sahipleri ve zengin 
ulema tabakası ile Musa’nın halk ta-
bakalarına dayanması, iktidar mü-
cadelesine açık bir sınıf mücadelesi 
görünümü veriyordu. Musa, aristok-
ratlara duyduğu kin gibi bu feodal ve 
zengin sınıfa karşı da nefret doluydu. 
Ankara bozgunundan, babasının ve 
kendisinin Timur’a esir düşmesi ve 
Yıldırım Bayezid’in esarette ölmesin-
den Osmanlı aristokratlarını sorum-
lu görüyordu. Yaptığı kimi cezalan-
dırmalardan korkuya kapılan sömü-
rücü sınıf mensupları çareyi Mehmet 
Çelebi’ye (I. Mehmet) sığınmakta 
buluyorlardı. Musa’nın iktidar müca-
delesinin alt tabaka sınıfsal karakter 
taşıması sömürücü sınıf kesiminde 
bir toplumsal tehlike ile karşı karşı-
ya oldukları gibi büyük oranda haklı 
bir korkuya yol açıyordu. Bu telaş ile 

Osmanlı soyluları, beyler, prensler, 
has ve zeamet sahipleri, dalkavuk 
ulema, Sırp ve Bizans egemenleri 
bir  ‘kutsal ittifak’ oluşturarak yürü-
düler Musa’nın üzerine. Musa Çele-
bi ve taraftarları yenildiler. Osmanlı 
iktidarında taht kavgası sona erdi, I. 
Mehmet’in sultanlığı ile Fetret devri 
de kapandı.

Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi 
arasındaki taht mücadelesinin bir 
tarafında Kapıkulu ile devletin ku-
rucu unsuru olan Gaziler arasındaki 
mücadele bulunmaktaydı. Başve-
zir Bayezid Paşa, Kapıkulu hizbini 
temsil ediyor, devlet yönetiminde 
Kapıkulu’nun ağırlığını etkileyecek 
kişi ya da girişime karşı var gücüyle 
mücadele ediyordu. Musa’nın yenil-
gisi ile aynı zamanda Kapıkulu sınıf, 
devletteki konumunu iyice pekiştiri-
yor, Gaziler ise eski nüfuzunu kay-
betmiş oluyordu.

I. Mehmet’le başlayan saltanat, 
Osmanlı Devleti için yeni bir dönem 
anlamına gelir. Kuruluş ve yükseliş 
döneminin sınıf ittifakları değişir. 
Göçebe örgütlenme ve askeri de-
mokrasinin tüm kalıntıları tasfiye 
olur. Soylular ve aristokrat tabaka 
konumunu pekiştirir. Devlet, adeta 
yeniden örgütlenir. Eyaletler ve san-
cak beylikleri, has ve zeamet, hemen 
tüm ekonomik ayrıcalıklar iktidar 
mensuplarınca paylaşılır... Halk, 
hem yoksullaşır hem zorba yönetici-
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ler tarafından ezilir. Sınıf mücadelesi 
yeni bir atılım için güç biriktirmekte, 
toplusal patlama dinamikleri alttan 
alta kabarmakta, tarih sayfaları halk 
ayaklanmalarını kaydetmek üzere 
hazırlanmış, o patlama anını bekle-
mektedir. 

Ankara bozgunu-Timur yenilgisi, 
fetret dönemi, siyasi bir boşluk ya-
ratmıştı. Şehzade kavgası gibi görü-
nen ve Musa Çelebi’nin tahtın meşru 
varisi olarak öne çıktığı taht müca-
delesi, aynı zamanda ve esas olarak 
çeşitli toplumsal güçlerin iktidarı ele 
geçirme mücadelesiydi. Musa yenilip 
öldürüldükten sonra Osmanlı devle-
tinin siyasi kadrosu iktidara sağlam-
ca yerleşti. Bundan böyle halk kit-
lelerinin mücadelesi iktidarı elinde 
tutan sınıflara karşı olacak, öne çıkan 
çelişki de halk/devlet çelişkisi biçi-
mini alacaktı.

Musa Çelebi’nin kısa süren iktidarı, 
geniş bir kitlenin memnuniyetsizliğini 
örgütleyip seferber etmesi sayesinde 
gerçekleşmişti. Rumeli Müslümanla-
rı ile Hıristiyan halkı birleştirme ve 
toplumsal bir harekete dönüştürme-
de Şeyh Bedreddin’in yer aldığı taraf, 
halkın güven duymasında tayin edici 
oldu. Taht kavgası olarak görülen bu 
hareket aslında güçlü bir radikal halk 
hareketi karakterini ve dinamikleri-
ni bağrında barındırmaktaydı. Şeyh 
Bedreddin’in onu açığa çıkarıp ha-
rekete geçirme gücü ve potansiyeli, 

Osmanlının yönetim kadrosunu ve 
iktidarı eline alan egemen sınıfları 
ürkütüyordu. Yoksa Musa’nın Kazas-
keri olmak, Bedreddin gibi değerli bir 
bilgin için sürgüne gönderilecek kadar 
büyük bir suç değildi. Sürgün kararın-
da ve daha sonraki idamında Mehmet 
Çelebi’den (I. Mehmet) ziyade beyler-
beyi ve beylerin, aristokrat tabakanın, 
yobaz ve softa ulemanın kararı etkili 
olmuştur.(1) Devlet bürokrasisi içeri-
sinden gelen Bedreddin gibi hem bil-
gin, hem bürokraside yüksek görevler 
üstlenmiş, hem de aristokrat bir ai-
leden gelen birisi, devletin yönetici 
kadroları ve egemen sınıfları için nasıl 
bir tehlike oluşturmakta ve onları bu 
kadar korkutan ne gibi özelliklere sa-
hiptir?...

II.
Osmanlı’da örgütlenmiş 
ilk halk ayaklanması  
ve Bedreddin Hareketi
Simavna Kadısıoğlu Bedreddin 

Mahmut, namı diğer Şeyh Bedreddin, 
1359’da Edirne’nin Simavna bucağın-
da dünyaya gelir. Dedesi Abdulaziz 
Fetihçi gazilerdendir, Osmanlı’nın 
kuruluşunda yer almış olması muh-
temeldir, Rumeli’ye ilk geçen gazi-
ler arasındadır. Bedreddin’in babası 
İsrail de akıncı kolbaşıdır, kuşatıp 
teslim aldığı Simavna’nın Dimetoka 
kale kumandanının kızı ile evlenir. 
Grek ve Hıristiyan olan annesi, ev-
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lendikten sonra mecburen İslam’a 
geçmiş ve Melek adını almıştır. 

Babası İsrail’in sınıfsal konumu ve 
devlet kademesindeki yeri nedeniyle 
Bedreddin Mahmud, ayrıcalıklı bir 
çocukluk dönemi geçirmiştir. Eği-
timli ve kültürlü bir kadın olan an-
nesi, zengin ve aristokrat aile kökeni, 
akıncılığı bırakıp Simavna kadılığına 
geçen bilime ve eğitime önem veren 
babası Bedreddin Mahmud’un ye-
tişme tarzında belirleyici olur. İki 
kardeşi gazi-akıncı olmayı tercih 
ederken Bedreddin Mahmud, bilim 
adamı olmayı seçer. 

İlk eğitimini aile içerisinde kadı 
babasından alır, zeki ve başarılı Bed-
reddin en iyi medreselerde okur, en 
bilgili alimlerden ders alır. Öğrenme 
tutkusu, onu dönemin en ünlü bilim 
merkezlerine yolculuğa çıkarır.

Bursa, Konya ve Bağdat med-
reselerinde eğitim görür. Bu arada, 
Bursa’da tanıştığı ünlü İslam bilgini 
Emir Buhari onda gördüğü ilim ışı-
ğına atfen Mahmud adına Bedred-
din adını ekler. Bu isim, medrese çev-
relerinde ulaştığı düzeyi ve kazandığı 
saygınlığı ifade eder.

Öğrenim yolculuğunda Bedred-
din Mahmud, geçtiği her yerleşim 
yerinde halka açık toplantılar gerçek-
leştirir, tartışmalar örgütler. Gelenek 
halini almış olan bu tartışmalar saye-
sinde ünü kendisinden önce ulaşma-
ya başlar gideceği kente. Bağdat’tan 

Halep’e, oradan Kudüs’e gelir. Buraya 
kadar alacağını almış, öğreneceğini 
öğrenmiştir. Geniş bir alanda eğitim 
almış, tüm bilim dallarıyla ilgilen-
miş, gökbilimden felsefeye kadar her 
alanda bilim adamı düzeyinde biri-
kim edinmiştir. Ancak Bedreddin 
Mahmud’un asıl uzman olduğu alan, 
fıkıh bilimi/ İslam hukukudur.

Eğitiminin son durağı olarak 
Mısır’a gider. 14. yüzyıl İslam dünya-
sının bilim merkezi Mısır’dır ve Bed-
reddin Mahmud, Kahire’deki bilim 
çevreleri ile hem bilgisini test etme 
hem eksiklerini tamamlama niyetin-
dedir. Ancak Kahire, onun bilimsel 
eğitim yolculuğunu kökten değişti-
recek, temel felsefesini ve görüşlerini 
radikal dönüşüme uğratacak, bilgisini 
ve bilimsel kimliğini yeniden kurma-
sına neden olacak dönüm noktasıdır.

Sünni İslam temelinde aldığı 
eğitim gereği Ortodoks Sünniliğin 
men ettiği özelilikle tasavvuf, sufilik, 
dervişlik, tekke/tarikat mensupluğu, 
Batınilik, haricilik gibi heterodoks 
İslam kollarını onaylamayan, ibadet 
biçimleri ve ritüellerine karşı taham-
mülsüz ve uzlaşmaz olan Bedreddin 
Mahmud, Kahire’de Şeyh Hüseyin 
Ahlati ile tanışır. Ahlati ile yaptığı 
tartışmalar Bedreddin’in tüm öğren-
diklerini, metodunu ve bilim kura-
mını sorgulatır. Katı eleştirel tutu-
muyla, tasavvufa muhalif ve mesafeli 
görüşleriyle yürüttüğü tartışmalarda 
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Bedreddin, Şeyh Ahlati’nin felsefi 
derinliği, yöntemi ve mantık gücün-
den etkilenir. Günler süren tartışma-
lardan sonra Şeyh Ahlati ile birlikte 
çileye çekilirler, üç ay sürer çilehane 
inzivası. Bedreddin, tüm bilgisini tek 
tek gözden geçirir ve kuramını sil 
baştan yeniden oluşturur. Temel ha-
reket noktası, tanrı-insan ilişkisidir. 
Ortodoks Sünni İslam öğretisinde 
tanrı-kul biçimindeki bağımlı ve kö-
leleştirici ilişkiyi insan-tanrı biçimin-
de yeniden kurar. Böylece Hallac-ı 
Mansur’un “Enel Hakk-Tanrı be-
nim!” önermesindeki gerçek manayı 
kavramayı başarır. İnsan, dünyadaki 
tüm varlıklar gibi, tanrının bir biçi-
mi, onun yansımasıdır. Ne varsa bu 
dünyadadır, cennet de cehennem de 
yeryüzündedir. Bedreddin için yeni 
bir aşamadır bu ve bu olgunluğa eri-
şebilmek için ilim yeterli değildir, in-
sana sezgi gücü kazandıran irfan da 
gereklidir. Bunun yolu ise tasavvufa 
eğilmek ve kendini keşfetmeye yara-
yacak iç yolculuklara çıkmayı başar-
mak, bilimsel bilgi ile tasavvuf ilmini, 
vecd ile zühd’ü birleştirebilmektir.

Hüseyin Ahlati ile tartışmaları, 
sohbetleri ve çilehane sorgulamala-
rı, Bedreddin’i şeyhin müridi yapar. 
Molla Mahmud Bedreddin, bu aşa-
madan itibaren Şeyh Bedreddin adı-
nı alır. Zengin ve aristokrat yaşamı 
terk edip, yoksul halkın yaşam ko-
şullarını paylaşma, halk yığınlarının 

dertlerine eğilme, sorunlarını anlama 
ve çözüm arayışları ilim ve irfan sa-
hibi kişinin asli amacı olmalı fikrini 
düstur edinir. Egemenlerin sağladığı 
rahat ve lüks ortamlarda yaşayan ve 
anlatan-konuşan bilgin olmayı red-
deder Şeyh Bedreddin, halk yığın-
larının, emekçi kitlelerin, ezilenlerin 
sözcüsü ve bilgesi olmaya doğru iler-
leyen bir siyasal önder ve eylem insa-
nıdır artık. 

Geçmişi ile tüm bağlarını kopa-
rır, aşılmış bilgi yığınından oluşan ve 
kendince yararsız daha önce yazmış 
olduğu kitapların bütün ciltlerini Nil 
nehrine atar. Arınmış ve yenilenmiş 
bir halk filozofu, tasavvuf ehli ve 
halk bilgini olarak yeni yolculuğuna 
hazırdır şimdi. 

Şeyh Bedreddin bu sıralarda 
Ahlati’nin önermesiyle doğuya yap-
tığı bir seyahatinde Timur ile karşı-
laşır ve zorunlu misafiri olur. Timur 
bilginlere büyük değer verir, ünlü 
bilginleri bir araya toplayıp tartış-
malarını dinler ve bilgisini artırır, ba-
zen kendisi de katılırdı tartışmalara. 
Şeyh Bedreddin’le devlet, hukuk, ta-
rih, varoluş gibi konularda yaptıkları 
tartışmalarda Timur çok etkilenir. 
Özellikle devlete dair düşünceleri 
ilgisini çeker. Bilginler heyeti oluş-
turup yaptırdığı tartışmalarda Şeyh 
Bedreddin’in bilgi ve birikimini, bi-
limsel cesaretini, adalet ve hukuka 
bağlılığını test eder. Devletleşmeyi 



159MARKSİST TEORİ I

başaramayan Timur, kendisi ile bir-
likte gerileyip ortadan kalkacak siya-
si varlığını kalıcılaştırmada, bir dev-
let düzeni ve siyasi-iktisadi-sosyal bir 
düzen kurmada Şeyh Bedreddin’den 
yararlanmak ister. Önce damadı ol-
masını teklif eder, ünlü bilgin İbn-i 
Haldun başkanlığında kurulacak ko-
mite için yer almasını ve inşa edilecek 
devlet modelini birlikte belirlemesini 
ister. Ardından, şeyhülislam görevi-
ni önerir. Şeyh Bedreddin Timur’un 
önerilerini tereddütsüzce geri çevirir.

Şeyh Ahlati, ölümünden sonra 
yerine Şeyh Bedreddin’in geçmesini 
vasiyet eder. Gönülsüz de olsa Bed-
reddin şeyhinin vasiyetine uymaya 
eğilimlidir, ancak tarikatın yaşlı mü-
ridleri genç Bedreddin’in liderliğini 
kabullenmezler, geleneklere aykırı 
diyerek itiraz ederler. Şeyh Bedred-
din bu durumdan biraz da hoşnut, 
görevi devreder ve ailesi ile yakın 
dostlarını yanına alıp Kahire’den ay-
rılır. Artık Anadolu’ya dönme vakti 
gelmiştir. 

Memlekete dönüş tarihe 
giriştir: Örgütlenme  
hazırlıkları
Kahire’den Edirne’ye yolculuğu-

nu, önemli duraklara uğrayarak aynı 
zamanda bir örgütlenme çalışmasına 
dönüştürür. Geçtiği yerlerde, yap-
tığı toplantılarda iz bırakır, yerleşik 
düşüncelere meydan okur. Halkın 
içinde bulunduğu koşulları görmesi, 

halkla kaynaşması, yoksulluk ve zu-
lüm altında yaşayan halka çare gös-
termesi kendi düşünce yapısında da 
olgunlaşma ve berraklaşmayı getirir. 
Tanık olduğu adaletsizlik, sömürü 
ve zorbalıklar eşitlikçi düzen fikrini 
olgunlaştırır, geliştirir. Ezen ve ezile-
nin olmadığı, herkesin her şeyde eşit 
olacağı, ayrıcalıkların kaldırılacağı, 
ortak mülkiyet ile mülkte adaletin 
sağlanacağı bir düzen ile yeryüzünde 
cennetin kurulacağı bir toplum dü-
zeninin inşasını temel hedefi olarak 
belirler.

Dönüş yolunda Karaman ülke-
sinden geçer, Konya’da bir eve yerle-
şir. Öğrencilerine bir süre ders verir. 
Karaman Beyliği’nden sonra Germi-
yan Beyliği topraklarını baştan başa 
kat eder. Bedreddin ve taraftarlarını 
burada bizzat Germiyan beyi karşı-
lar, sarayında ağırlar, büyük hürmet 
gösterir. Oradan, Menderes vadisine 
ve Aydıneli’ne geçer. Bir süre Aydın/ 
Güzelhisar’da konaklar. Bu arada 
Müslüman bir iktidara bağlı olma-
yan Hıristiyan bölgesi ile ilişkiler 
geliştirir. Ceneviz yönetimine bağlı 
Sakız Adası ileri gelenleriyle bağ ku-
rar, Hıristiyan din adamları arasında 
taraftar edinir. 

İzmiroğlu Cüneyd’in daveti üze-
rine İzmir’e geçer. İzmir beyi Cü-
neyd ile Şeyh Bedreddin arasındaki 
ilişki mürşit-mürid ilişkisi olmasa 
bile yine de bir manevi bağdan söz 
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etmek mümkün. Ancak Osmanlı 
muhalifi ve Osmanlı’nın bu bölgeye 
yerleşmesine karşı çıkan Cüneyd ile 
aralarında siyasi bir yakınlık ve ilişki-
nin varlığı muhakkak. Daha sonraki 
yıllarda Mehmet Çelebi’nin kardeş-
lerini tasfiye edip iktidarı tek başına 
ele alınca, yapacağı ilk işlerden birisi 
Şeyh Bedreddin’i İznik’te sürgün ve 
zorunlu ikamete mecbur bırakması, 
bir diğeri ise İzmir beyi Cüneyd’i ya-
kınlarında bir kentin sancakbeyliğine 
atayarak denetimi altına almasıdır. 

Şeyh Bedreddin, Anadolu turu-
nu tamamlayıp Kütahya-Domaniç-
Bursa üzerinden nihayet memleketi 
Edirne’ye varır. Edirne’nin medrese 
hocaları ve alimleri, tasavvufa yöne-
len Bedreddin’i başlangıçta kuşku ile 
karşılarlar. Tartışma ve toplantılarda, 
önyargılar yerini hayranlık ve saygın-
lığa bırakır. Yarattığı olumlu etkinin 
ardından kendi dergahını kurar ve 
yanında gelen taraftar ve dervişler-
le propaganda faaliyetlerine girişir. 
Anadolu’nun ve Rumeli’nin farklı 
bölgelerinden gelen öğrencilerini ye-
tiştirir, bunlar aracılığıyla örgütlenme 
çalışmaları yürütür. Tüm bu dönem 
boyunca, başyardımcısı-başhalifesi 
Börklüce Mustafa’dır. 

Aydın bölgesinden olan Börklüce, 
genç yaşta akıncı bölüklere kaydol-
muş, gaziler safında fetih savaşların-
da yer almış Azaplardandır. Yıldırım 
Bayezid’in Timur karşısında yenil-

diği Ankara savaşında esir düştüğü, 
kaçarak esaretten kurtulduğu rivayet 
edilir. Girdiği savaşlarda tanık olduğu 
gereksiz kan dökme, zulüm ve zor-
balık, savaşın amacını sorgulamasına 
yol açar. Eğer bir savaş yürütülecekse 
bu, halkın yararına ve adalet ve eşitlik 
uğruna olmalıdır. Arayış ve sorgula-
ma döneminde sorularına yanıt ve-
recek, düşüncelerine karşılık bulacak 
dervişleri dergahları dolaşırken, Şeyh 
Bedreddin’de tüm sorularının yanıtını 
bulur, aradığı önder ve özlediği top-
lumsal düzen, karşısındadır...

Bir diğer rivayete göre, Börklüce 
Mustafa, Timur’un yanında tutsak 
iken Bedreddin’le karşılaşmış ve 
ondan etkilenmiş, sonra da kaçarak 
Bedreddin’in yanına gelmiştir.

Şeyh Bedreddin’le Börklüce Mus-
tafa arasındaki bağ, iki halk önderi 
arasında, birbirini tamamlayacak 
türden ideolojik-teorik önderlikle 
siyasi-askeri-örgütsel önderlik biçi-
minde iç içe geçer, kopmaz ve vaz-
geçilmezdir. Şeyh Bedreddin, Musa 
Çelebi’nin Kazaskeri olduğunda, 
Börklüce Mustafa da Bedreddin’in 
Kethudası olur.

Şeyh Bedrettin’in  
düşünce yapısının  
köşe taşları
Şeyh Bedreddin’in felsefi düşün-

ce sistemi, tasavvufla Sünni İslam 
sentezine dayanır. Kuran’ın Batıni ve 
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zahiri anlamı vardır. Zahiri anlam, 
okuyan herkes tarafından anlaşılma-
ya elverişlidir. Batıni anlamı ise, örtük 
ve dolaylıdır. Bunu ancak dini mana-
da derinleşenler anlayabilir. Kuran’ın 
Batıni anlamını herkesin anlaması 
da gerekmez. Zahiri anlam ortalama 
her Müslüman için yeterlidir.

İslam felsefesinde farklı yorum-
lara ve ayrışmalara neden olan bu 
çift anlamlılık, mezhep bölünmele-
rine felsefi temel de oluşturur. Şeyh 
Bedreddin’in özgün yanı Sünni İslam 
ile tasavvuf, Batıni ile Zahiri arasında 
yeni köprüler inşa etmiş olmasıdır. 
Ancak bu sentezlemenin Bedreddin 
düşünce sisteminde yer yer sorunlara 
yol açtığını, kimi durumlarda eklek-
tizmle de malül hale getirdiğini be-
lirtmeliyiz. Şeyh Bedreddin, mezhep 
farklılıklarını nesnel olarak ortadan 
kaldıracak senkretik-bağdaştırmacı 
sistemini İslam’la da sınırlı tutmaz. 
Onun felsefesi, Hıristiyan ve Musevi 
dinleri de kapsar, hak dinler arasında 
ortak noktaları öne çıkarır, tasavvuf 
felsefesinin Vahdet-i Vücud önerme-
si, bu bağdaştırmacılığa cevaz verir.

‘Varlıkta birlik’ hakikate ulaşma-
nın bilgisinin gerçekte verili oldu-
ğunu, hakikatin yolunun gerçeğin 
bilgisinden geçtiğini anlatır. Şeyh 
Bedreddin’e göre varlık, ne külli ne 

de cüz-i değildir. Küll (çokluk-tü-
mel) ve cüz (azlık-tekil) Varlık’ın 
hem özünü hem görünüşünü oluş-
turur. Külli olanın cüz’i olabilmesi 
için kendisine zıt bir şeyle birleşmesi 
gerekir. Yani, tümelden tekile geçiş-
te, örneğin insan kavramı bir şahısa 
indirgendiğinde, ‘şahıs’ tümel insan 
kavramının zıddı olur, çünkü artık 
yalnızca ‘şahıs’ vardır. Tekil ‘şahıs’ tü-
mel, insanı/insanlığı temsil edemez. 
Demek ki ‘vucüd’un/varlık’ın cüz’i-
tekil olması için zıddı ile birleşmesi 
gerekir, oysa vücutta vücuda zıt bir 
şey yoktur!... Bu önermesini, Hallac-
ı Mansur’un “Enel Hak-Tanrı benim, 
Hak bendedir” fikrini, Ortodoks İs-
lam için kabul edilebilir noktaya ge-
tirme amacıyla geliştirmiş olabilece-
ğini de düşünmek olasılıklardan biri-
si. İnsan-Tanrı önermesinde yanlış ve 
çelişkili bir anlam olmadığı, tanrının 
insan suretinde yeryüzünde aramız-
da olduğu, tanrı hakikatse hakikati 
gerçekte aramak gerektiği fikri de 
öne sürülebilir.***

Evreni mücerret ve müşahhas –so-
yut ve somut– kavramlara ayırır. Bu 
ayrım yönteminin kökeni Aristo’ya 
dayanır. İslam felsefesi de evrenin 
oluşumuna dair teorisini sağlam ze-
mine oturtabilmek için Aristo’dan 
yararlanmıştır. Aristo’nun kadim 

*** Bedreddin’in felsefi sisteminin panteist temelde, henüz iç tutarlılığa kavuşmamış bir 
materyalizme mi, yoksa Hegel’deki Mutlak İdea fikrine benzer biçimde bir nesnel idealiz-
me mi denk düştüğü tartışmalı bir konudur. Dergimiz, yazarın fikrini bu biçimde bırakmak-
la birlikte, konunun tartışmaya açık olduğunu da vurgular –MT.
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kavramlar dediği, bir geçmişe sahip 
olan, yani tarihsel olanla İslam’daki 
sonradan yaratılma düşüncesini 
birleştirerek idealist bir önerme ile 
“özsel ve zamansal” ayrımına tabi 
tutmuş, bu yolla evrenin zamansal 
–kadim– tarihsel varlığını yaradılış 
fikriyle birleştirmeye çalışmıştır. 

Şeyh Bedreddin de yaradılı-
şın zamana bağlı olmadığını, özsel 
olduğunu öne sürmeyle evrenin 
sonradan yaratılmadığını savun-
muş oluyor. Evrenin varlığı fikri, 
Bedreddin’de belli bir zamana değil, 
zamanın bütününe dayanır. Evren 
hangi biçimde bulunursa bulunsun, 
Allah’ın özü ile birlikte bir geçmişe 
sahiptir, zamana bağlı değildir. Yal-
nız varlığını (vücuda geliş) Allah’ın 
özünden, sonradan alır.

Şeyh Bedreddin, halkın irade ve 
karar verme gücünün, alemin bu-
na uygun yetenekte olmasına bağlı 
olduğunu savunur. Allah’ın iradesi 
eşyanın yeteneğine göre ve ona uy-
gundur. İlahi irade eşyanın gerçek-
leştirebilme yeteneğini diler. Başka 
türlü olamaz.

Ahirete iman konusunda, cennet 
ve cehennemin yeryüzünde olduğu-
nu öne sürer. Ölümden sonra tekrar 
hayata dönüş yoktur, “yaratılış ve ya-
ratılanların bozulması ezeli ve ebedi-
dir.” (Varidat)

Şeyh Bedreddin, birey-toplum-
devlet-mülkiyet konusunda çağının 

çok ilerisinde görüşlere sahiptir. Bi-
reyle toplum arasında bireyi merkez 
alır, bireysel mülkiyet hakkını savu-
nur, toprak mülkiyetinin tüm birey-
lerin hakkı olduğundan yola çıkarak, 
toprak reformundan yanadır. Bunun 
yanında kimsenin ihtiyacından fazla-
sına sahip olmayacağı/olmaması ge-
rektiği; bireylerin eşitliğinin mülkiyet 
eşitliğine, toprağın adil dağılımına 
bağlı olduğunu düşünür. Toplumun 
geleceğinin, ancak bireylerin mülki-
yet hakkı ve eşitliğinin sağlanması 
sayesinde güvence altına alınabilece-
ğine inanır. Toplumsal zenginlik, re-
fah ve mutluluk bireyin zenginleşme, 
refah ve mutluluğuna bağlıdır.

Devlet bunun aracı olmalı, birey 
ve toplum yöneticilerini serbestçe 
belirleme hakkına sahip olmalıdır. 
Krallar ve padişahları koruyan, onla-
ra ayrıcalık ve mutlak yönetme yetki-
si veren tabiat üstü bir tanrı idaresi 
yoktur. İnsanlar doğuştan ve doğal 
olarak eşittirler. Birinin sultan ata-
nıp servet biriktirmesi ile diğerinin 
ekmeğe bile muhtaç kalması, hem 
ilahi amaçlara hem doğa kurallarına 
aykırıdır. Her şey –‘yarin yanağı’ ha-
riç– insanlığın ortak malıdır.

Şeyh Bedreddin, çağının önde ge-
len İslam bilginlerinden yararlanmış, 
eserlerini ve düşüncelerini incele-
miştir. Yunan antikçağ filozoflarının 
kitaplarını da incelemiş, kendi dü-
şünceleri ile karşılaştırmıştır. Yönte-
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mi eleştirel ve kuşkucudur. Daima 
inceleme ve araştırma halindedir. 
Anadolu’nun, Mezopotamya’nın, 
Ortadoğu’nun tarihi, kültürel, top-
lumsal yapısını araştırmış ve bu kay-
naktan beslenmiştir. Bu zengin kül-
türel toplumsal birikim, Bedreddin’i 
din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapma-
yan bir düşünce olgunluğuna eriştir-
miştir. O, bütün insanlığa seslenmiş, 
tümünü kucaklamaya çalışmıştır.

Bedreddin’in düşünce sistemi, or-
taçağ kültür ve yaşam tarzının ürü-
nüdür. Ortaçağ bilim kuramı tanrı 
merkezlidir. Bilimsel araştırma ve 
bulgular, dini kurallar ve dogmalar 
tarafından kuşatılmıştır. İktisadi ve 
toplumsal yaşam, hukuk ve yasalar, 
felsefe ve politika din ve tanrı tarafın-
dan oluşturulduğu var sayılan kutsal 
ve ilahi düzenle uyum içinde olmak 
zorundadır. Bilim, felsefe, politika, 
hukuk gibi ideolojilerin tüm biçim-
leri teolojiye bağlanmakta, teolojinin 
alt dalları olarak kabul edilmektedir. 
Şeyh Bedreddin de kaçınılmaz olarak 
bu dünyanın düşünürüdür. Bütün 
ileri yanlarına karşın bilimsel bir ko-
puş gerçekleştirememiştir. Buna rağ-
men, dönemin siyasal kopuş örnek-
lerinden birisi olarak Bedreddin’in 
eylemini devrimci bir kopuş olarak 
tanımlamak gerekir. Dini dogmalara 
ve tanrı fikrine bağlı kalmış, ama ra-
dikal yorumlara tabi tutarak yerleşik 
düşünce yapılarını sarsmış, ekono-

mik siyasi düzeni sorgulamış özgün 
görüşler geliştirmiştir. Bedreddin 
felsefesi ve siyasi toplumsal düzen 
tasavvuru 14-15. yüzyılın toplumsal 
kültürel yapısı içinde değerlendiril-
melidir. Bedreddin’in toplumsal dev-
rim programı, materyalist önermele-
ri, ütopik sosyalizan düşünce sistemi 
vb. toplamında hümanist komünal 
bir sosyal düzen özlemine karşılık 
düşer. Bedreddin’in büyüklüğü ve 
değeri, çağının ilerisine sıçramış bi-
lim, düşünce ve eylem insanı olma-
sında yatar. 

Şeyh Bedreddin, döneminin en 
önemli fıkıh alimi/ İslam hukukçu-
sudur. Nakilci değil, akılcı ekolün-
dendir, İslam hukukuna katkısı, yasa 
yapıcı/yasa koyucu düzeyindedir. 

Geliştirdiği düşünce sistemine 
hukukçu birikimini katarak birey, 
toplum, devlet ilişkisini tarif eden 
iktisadi- siyasi- örgütsel mekaniz-
maları inşa eden bütünlüklü bir 
devlet düzeni teorisi oluşturmuştur. 
Timur ile tartışmalarında, devlet ve 
iktidar sorununda başında egeme-
nin bulunduğu bir siyasi düzenin 
doğası gereği ve kaçınılmaz olarak 
baskı ve sömürü üzerinde yüksele-
ceğini öne sürer. Adalet, eşitlik ve 
özgürlük olgusu ile başında bir ege-
menin bulunduğu devlet modelinin 
yan yana gelmesinin mümkün ola-
mayacağını savunur. Timur’un dev-
letleşme sürecinde düşüncelerinden 
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yararlanma isteğini reddetmesinin 
nedeni de Bedreddin’in sorunun 
esasına dair ilkesel düzeyde farklı 
duruşa sahip olmasıydı. Bedreddin, 
öngördüğü siyasi düzeni kurmak 
üzere siyasi mücadele strateji ve 
taktiği geliştirmiş, etkili bir savaş 
örgütü ile bunu pratiğe geçirmeye 
de girişmiştir. Görüleceği gibi Şeyh 
Bedreddin, yalnızca bir filozof ve 
hukukçu değil, yalnızca bilim insanı 
değil, bir ideolog, bir stratejist, bir 
siyasi lider ve bir halk önderidir.

III.
İznik sürgünlüğü
Siyasi karargah
Eşitlikçi düzen
İznik’te zorunlu ikamet, Şeyh 

Bedreddin’i siyasi amaçları doğrultu-
sunda faaliyet yürütmekten alıkoy-
maz. Kurmuş olduğu örgüt ağı dü-
zenli işlemekte, değişik bölgelerden 
gelen öğrenci kuryeler ve müridleri 
vasıtasıyla eğitim ve propaganda ça-
lışmalarını sürdürmekte, taraftarı 
olan gezgin tüccarlar ve kervancılar 
üzerinden uzak bölgelere kadar dü-
şüncelerini ulaştırmaktadır. İznik’teki 
dergahı tam anlamıyla siyasi bir mer-
kez gibi çalışmaktadır.

Börklüce Mustafa, Aydın böl-
gesinde üslenmiş, bir yandan Şeyh 
Bedreddin’in eşitlikçi-ortakçı top-
lumsal düzen propagandasını yayar-
ken, bir yandan bunun pratik-somut 
adımlarını atmaya yönelir.

Bedreddin’in bir diğer müridi 
Torlak Kemal ise Manisa-Saruhanlı 
bölgesinde faaliyet yürütmektedir.

Dinler arası bağdaştırmacı-senk-
retik düşünceleri sayesinde Hıris-
tiyan ve Yahudiler de Bedreddin’in 
savunduğu eşitlikçi düzen fikrini 
benimserler. Sakızlı Rum gemici-
ler, Yahudi esnaf, Hıristiyan yok-
sul köylüler Bedreddin hareketine 
katılırlar. Bedreddin’in baş halifesi 
Börklüce Mustafa, böylece Karabu-
run ve Aydın arasında yaşayan Müs-
lüman ve Hıristiyan halkın büyük 
desteğini alır. 

Bölgenin coğrafi yapısı, ulaşım 
yolları, eyalet merkezleri ile zayıf 
bağlar vb. avantajları Börklüce ve 
adamlarının kısa sürede hızla örgüt-
lenmelerine yardımcı olur. Hareketi 
benimseyen halkla derhal komünal 
topluluklar kurmaya girişirler. Köy 
komünleri ile toprak mülkiyeti or-
taklaştırılır. Kent ve kasaba merkez-
lerinde Ahi örgütleri de Bedreddin 
Hareketine destek verirler. Ahilerin 
desteği ile komünlere ortak yeni üre-
tim aletleri temin edilir. Üretim top-
luca yapılır, ürün eşitçe paylaştırılır.

En önemli kararları, toprak bey-
lerine ödedikleri yıllık vergi, aşar ve 
artık ürün teslimine son vermeleridir. 
Üründen beylerin hissesini almaya 
gelen memurlar dövülerek kovulur. 
Kimi yerlerde bey kervanları ile ça-
tışmalar yaşanır, korucular öldürülür. 
Köylüler, topraklarını ve ürünlerini 
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savunmak için silahlanırlar. Börklüce 
Mustafa ve derviş yoldaşları savaşta 
da usta olduklarını hem köylülere si-
lah ve savaş eğitimi verirken, hem de 
beylerin giderek sıklaşan baskınları-
na karşı köylülerle birlikte savaşarak 
kanıtlarlar. Bedreddin Hareketi kü-
çük topluluklar biçiminde yepyeni 
bir toplumsal düzen inşa etmektedir. 
Propaganda etkisinin ulaştığı alanlar-
da komün toplulukları çoğalmakta, 
hareket kartopu gibi büyümektedir.

Şeyh Bedreddin düşünce siste-
mini geliştirirken, iktidar ve ege-
menlik konusu üzerinde önemle 
durmuştur. Öngördüğü toplumsal 
düzeni kurmak için öncelikle ikti-
darı egemenin elinden almak ge-
rektiği fikri açıktır Bedreddin için. 
Ama bunun yolları konusunda fazla 
iyimser olduğunu hayat göstermiş-
tir. Musa Çelebi’nin yanında Ka-
zasker görevini yürütürken, bu yolla 
nüfuzunu genişletmeyi, bürokrasi 
içinde örgütlenmeyi ve zamanla ikti-
darı ele geçirmeyi tasarlamış olması 
muhtemeldir. Başarısızlığa uğrayan 
bu birinci girişiminden sonra, özel 
olarak belirlediği Karaburun-Aydın 
ve Manisa-Saruhanlı bölgelerinde 
savaş ve ayaklanma düzeninden zi-
yade komünal topluluk düzeni inşa 
etmeye girişmesi, toplumsal devrim 
stratejisinde ileri bir aşamayı temsil 
etmesine karşın, iktidarı bu yoldan 
egemenin elinden alabileceği iyim-
serliğinin bir başka ifadesidir. Ka-

nımızca, Bedreddin’in düşünce sis-
temindeki hümanist karakterin bir 
sonucudur bu iyimserlik.

Küçük çarpışmalarla  
büyük savaşa hazırlanma
Köylülerin ürün teslimini red-

detmeleri ve vergileri ödememele-
ri, başlangıçta İzmir Sancakbeyliği 
tarafından bir asayiş sorunu olarak 
görülür. Asayiş birlikleri ile birkaç 
köy basılır, gözdağı verilir, bey hak-
kına göz diken köylülere hadleri bil-
dirilirse eski düzen tekrar sağlanır 
diye düşünülür. Ne var ki İzmir’den 
yola çıkan askeri birlikler hedefleri-
ne ulaşamadan imha edilirler. Yollar, 
geçitler Börklüce’nin örgütlediği mi-
lisler tarafından tutulmuş, eğitilmiş 
ve silahlandırılmış köylüler sıkı bir 
düzenle nöbet ve gözcü sistemi kur-
muşlardır. İzmir’den yola çıkan beyin 
her hareketi Ahi, esnaf, köylü halka-
ları üzerinden Börklüce’nin kararga-
hına kadar iletilmektedir.

Köylülerin üzerine gönderilen 
müfrezeler bozulup imha edilince, 
İzmir Beyi Bulgar Sisma elindeki 
kuvvetlerden büyük bir birlik oluştu-
rarak köylere baskın vermeye çıkar.

Ayasluğ’dan (Efes/ Selçuk) ileriye 
geçemeyeceğinden emin olan Börk-
lüce Mustafa, ana kuvvetlerini topla-
ma gereği dahi duymaz. Yeni bir top-
lum düzeni örgütlemenin heyecanı 
ve coşkusuyla aralıksız çalışmakta, 
gündüz bir tarlada, bir yol inşaatın-
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da, bir bent kurmada vb. ortak üre-
time katılırken asıl dikkatini çevre 
köylere, yerleşim bölgelerine elçiler, 
propagandacı dai’ler yollayarak dü-
şüncelerini yaymaya, kendilerine ka-
tılma çağrılarına yoğunlaştırıyordu. 
Yörükler, konargöçer Türkmenler, 
bölgede örgütlü tarikatlar, abdallar, 
dervişler, babalar Börklüce’nin dave-
tine cevap veriyor, Bedreddin Hare-
ketine katılıyorlardı. Börklüce Mus-
tafa, Şeyh Bedreddin’in öğretisine 
uyarak savaştan ziyade düzen kurma 
işiyle ilgileniyordu.

Mehmet Çelebi’nin Cüneyd’in 
yerine İzmir’e atadığı Bulgar Sisma, 
Ayasluğ’a varmadan daha ilk geçitte 
dervişlerle köylülerin baskınına uğrar, 
birliklerin yarısı imha olur, göğüs gö-
ğüse bir çarpışmaya girmeden kırılır 
askerler. Börklüce’nin tahmini doğru 
çıkar, geçidi geçip düzlüğe çıkarlar 
ama kalanlar, gecenin karanlığında bi-
rer-ikişer vurulur, bir o kadarı da firar 
eder. Sisma güçlükle döner İzmir’e, 
can havliyle kalesine sığınır. Bu işin bir 
asayiş meselesi olmadığını anlamaya 
başlamıştır artık. Nedir, kimdir kar-
şısındaki, henüz hiç karşılaşmamıştır 
bozguncu takımıyla, ama tanınmayan 
bir düşmanla yüz yüze olduğunu an-
lamıştır. Bunun üstesinden gelmenin 
tek yolu vardır, Mehmet Çelebi’nin 
verdiği izin ile derhal asker toplayıp 
ordu kurmaya girişir. Zorla adam 
toplar köylerden, savaşmaya gücü ye-

ten herkesi kaydeder orduya. Aylarca 
eğitimden geçer, talim yapar ordu. 
Belirsiz bir düşmana karşı savaşacak 
olmanın tedirginliği, bir yandan hırs-
landırır egemeni…

Diğer yandan Bedreddin Hareke-
ti büyümekte, yayılmaktadır. Tarlalar 
birlikte sürülmekte, ekin hep beraber 
kaldırılmakta, beyin hakkı, mültezim 
payı demeden tüm ürün köylünün 
ambarına yığılmaktadır. Yoksul köy-
lü hiç olmadığı kadar varlık sahibidir. 
Ahiler alet-edavat yetiştirmekte zor-
lanmakta, ticaret artmış, refah ve gö-
nenç içinde halk ilk kez tadına varıyor 
mutluluğun ve özgürlüğün. Köyler 
gelişmekte, yeni yerleşim yerleri inşa 
edilmektedir. Ayrılık gayrılık yadırga-
nır olmuş, medrese talebesi ile tarikat 
müridi bir olmuş, Hıristiyan, Müs-
lüman, Musevi kardeşleşmiş, Türkü, 
Rum’u, Yahudi’si abdalı, dervişi, cav-
lakı, torlakı, babası yeni bir toplumsal 
düzen kurmanın, kendi eserleri olan 
yeni düzenin heyecanı içinde kaderle-
rini birleştirmişler...

İzmir’de büyük bir ordunun ku-
rulmakta olduğundan haberlidir 
Börklüce Mustafa. Bu büyüklükte 
bir ordunun ne kadar zamanda eğiti-
mini tamamlayıp sefere hazır olacağı, 
iaşesini giderip yola çıkacağı, ağırlık-
larıyla birlikte hangi güzergahı izle-
yeceği, bir bir hesaplanır. Bir kurul-
tay toplar Börklüce ve savaş hazırlığı 
kararlaştırılır.
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Ordunun izleyeceği yol boyunca 
pusu ve baskın yerleri belirlenir. Her 
köy savaşa dahil olur, kendi bölge-
lerini savunma görevini üstlenirler. 
İzmir’den Aydın’a tüm güzergahta 
milisler mevzilenir. Savaş planına gö-
re ordu ilerlerken köy köy savunma 
birliği kendi mıntıkasında bekleyecek, 
sırası geldiğinde vuracak, ordu geçip 
giderken peşi sıra takılacak ve yan-
lardan gerilerden sürekli baskınlarla 
hırpalayacaktı. Baskınlar ve pusular, 
vur-kaç taktikleri dönemin en yaratıcı 
gerilla taktiği olarak başarıyla uygu-
landı. 

Geçitlerde kaya ve kütükler yu-
varlanarak ordunun bir kısmı kırıldı. 
Gece baskınları verildi, milisler uyu-
makta olan ordunun arasına girip 
birkaç bölüğü uykularında doğrar-
ken çıkan panikle ordu karanlıkta 
birbirini doğramaya başladı. Geceleri 
baskından korunmak için büyük ateş-
lerle aydınlatmayı düşünen ordudan 
ağaç kesmeye giden bölüklerin hiç 
biri geri dönmez. Ormanda pusuya 
düşer hepsi. Onları aramaya gidenler 
de dönmez, paniğe kapılan ordunun 
içine sızan kılık değiştirmiş dervişler, 
durmaksızın propaganda yaparlar, as-
kerin maneviyatı bozulmuştur, karan-
lık bastığında gruplar halinde firarlar 
başlar.

Ayasluğ’a ulaştığında ağırlıklarını 
kaybetmiş, morali bozulmuş, iaşeleri 
tükenmiş, savaş gücünü yitirmiş bir 

kalabalık kalmıştır ordudan geriye. 
Ayasluğ’da sivil halkı kırarak, ambar-
larını yağmalayarak askerin mane-
viyatını tekrar yükselteceğini hesap-
layan bey ve kurmayları bomboş bir 
kentle karşılaşırlar. Ambarlar taşınıp 
boşaltılmış, ne yiyecek namına bir şey, 
ne de tek bir canlı yoktur Ayasluğ’da.

İzmir’den 60 bin askerle çıkan or-
du, daha ilk yerleşim yerine vardığın-
da sayısı 20 bine inmişti, kalanların da 
savaşmaya niyeti yoktu. Aralarına sı-
zan dervişlerin bildirmesi ile Börklüce 
Mustafa kuvvetlerini toplayıp ordu-
nun üzerine yürür, kısa bir çarpışma 
ile ordu dağılır, kaçamayanlar teslim 
olur. İzmir beyi Sisma ve maiyeti ters 
yöne, denize doğru kaçar. Nasıl olsa 
sıkıştırıp ele geçiririz diyerek üzerle-
rine varmaz Börklüce. Ama bakar ki 
kıyıda bir gemi beklemekte, sıkıştığın-
da kaçış yolu için hazır tutmaktaymış 
İzmir beyi. Daha savaş başlamadan 
kendi canını güvenceye almanın der-
dine düşen birinin, savaşı kazandığı 
nerede görülmüş?...

Büyük bir zaferdir köylüler için, 
kurdukları düzeni savunmada sı-
navdan geçmiş, kazanmışlardır. Bey 
takımının artık üzerlerine bir daha 
gelemeyeceğine güvenle günlük ya-
şamlarına dönerler. Feodallere, sancak 
beylerine, ordu komutanları ve ases-
başlarına, mültezimlere, yobaz ve bağ-
naz medrese görevlilerine, egemenden 
yana her kesime, önce sömürü kay-
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naklarını keserek, ardından ordularını 
bozarak derslerini bildirmişler, haklı 
davalarına bağlılıkları artmış, tuttuk-
ları yolun doğruluğuna inançları pe-
kişmiş haldedirler.

Diğer tarafta Torlak Kemal ve yan-
daşları da, Manisa ve Saruhan Beyle-
rinin üzerlerine gönderdiği orduyu 
bozguna uğratmış Ali beyi son anda 
sığındığı kalesinde kuşatma altında 
tutmaktadır. Bir müddet kuşatmayı 
sürdüren Torlak Kemal daha fazla za-
man geçirmemek için kuşatmayı gev-
şetir, torlak ve milisleri günlük işlerine 
döndürür, birkaç nöbetçi ile Saruhan 
beyini kalesine hapseder.

Manisa ve Saruhan’ın Yahudi es-
nafı özellikle kent ayaklanmasında, 
beylerin kale tarzında konaklarının 
basılmasında önemli roller oynar-
lar. Müslüman halk, Ahi teşkilatı 
ve Yahudi esnaf, kentin yönetimini 
üstlenirler. Köylerin ihtiyacı olan 
mal sevkiyatını yaparlar, köylünün 
ürününü pazarda satmasına aracı 
olurlar. Köyle kent arasında doğal 
işbirliği ve dayanışma da Bedreddin 
Hareketinin toplumsal düzenin in-
şasındaki yeteneğin kanıtı, ileri bir 
aşama olarak kitlelerce benimsenir. 

Ayaklanmanın birinci 
perdesi: İki ordu  
karşı karşıya
İzmir ve Saruhan beylerinin yenil-

mesi, Edirne Sarayı’nda telaşa neden 
olur. Mehmet Çelebi ve Başvezir Ba-

yezid Paşa derhal divanı toplarlar. Çı-
kan karar, Osmanlı ordusunu üzer-
lerine sürmektir. Başkumandanlığa 
henüz 14 yaşındaki Şehzade Murat 
getirilir, Bayezid Paşa danışmanı ve 
başyardımcısı olarak atanır. Ama or-
dunun fiili komutanı Bayezid Paşa’dır. 
Edirne’de alınan kararı ilk duyan Şeyh 
Bedreddin olur. Gecikmeden haberci 
çıkararak durumu Börklüce Mustafa 
ve Torlak Kemal’e bildirir. Çok zorlu 
bir savaş için hazırlıklara başlamaları 
talimatı verir. Yerel beylere karşı ka-
zandıkları yengi nedeniyle her iki ön-
der de halkın ellerindekini korumak 
için kararlılıkla savaşacağına ve yine 
galip geleceklerine güvenlidirler. 

Güzergah üzerinde önce Torlak 
Kemal Osmanlı ordusunu karşıla-
mak için hazırlık yapar. Kurultay 
toplar, milisleri, torlakları, abdalları, 
ahileri savaş düzenine geçirir, görev 
dağılımı yapar, arazi koşullarına ha-
kim olmaları ve yerel halkla kurulan 
sağlam ilişkilere göre en uygun savaş 
yönteminin vur-kaç taktiği, pusu ve 
baskın için hazırlanırlar.

Karaburun ve Aydın bölgesinde 
Börklüce Mustafa da kuvvetlerini 
uzun sürecek bir savaşa göre örgütler. 
Göğüs göğüse çarpışmalardan kaçı-
nılacak, geriden ve kanatlardan vu-
rulacak, mevzi savaşına girilmeyecek, 
birlikler sürekli hareket halinde ola-
cak, Bayezid Paşa’nın kıyıcılığı hesaba 
katılarak sivil halk ve savaş dışında 
kalan çocuk, kadın ve yaşlılar koru-
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naklı bölgelere çekilecek... Mancınık 
ve alev topları gibi yeni savaş araçları 
kullanılacak. Sakızlı Rum gemicilerin 
yardımlarıyla deniz yolundan şaşırt-
macalar verilecek… Uzun sürecek 
savaşta çevre ikmal yolları kesilecek, 
yiyecek ve su stoklarına sabotajlar ya-
pılacak -Büyük ordunun iaşe sorunu 
da büyük olur- 

Zor bir savaş olacağını hesap et-
mekle birlikte Börklüce Mustafa tam 
bir halk seferberliği ile bu saldırıyı 
püskürteceklerine inanmaktadır. 
Çağrıyı alan yöre köylüleri, gezgin 
dervişler, tarikat öğrencileri, abdal-
lar, dedebabalar, pirler, şeyhler, ko-
nar-göçer Türkmen aşiretleri, esnaf 
ve lonca birlikleri, dil, din kavim ay-
rımı olmaksızın Ege insanı, Börklüce 
Mustafa’nın etrafında toplandı. De-
niz ticareti ve deniz taşımacılığının 
merkezi sayılan Samoş-Sakız-Kara-
burun üçgeni, çalışmak için gelen çok 
sayıda denizciyi de barındırıyordu. 
Deniz ticareti olur da korsanlık ol-
maz mı? Bu bölge aynı zamanda kor-
san yatağıydı. Denizde karşılaştıkla-
rında birbirini boğazlayan denizciler 
ile korsanlar şimdi Börklüce’nin sa-
fında omuz omuza Osmanlı ordusu-
na karşı savaşacaklardı.

Osmanlı ordusu ilkin Torlak Ke-
mal ve kuvvetlerinin etrafından do-
laşarak şaşırtmaca verdi. Böyle bir 
ordunun ancak İzmir gibi büyük bir 
kentte ikmal yapabileceğini, bu yüz-
den İzmir üzerinden geleceğini bek-

leyen Börklüce’nin dervişlerine şa-
şırtmaca yapan Bayezid Paşa, İzmir’e 
uğramadan doğrudan Ayasluğ’a yö-
neldi. Kıyıdan başlayıp yükseklere 
doğru alabildiğine uzanan, okyanus 
gibi dalgalı görüntüsü ile ormanın 
önünde ilk molayı verdi. Orman kıyı-
dan Karaburun tarafına, içlere doğru 
Ortaklar-Aydın yönüne, kuzeye doğ-
ru ise Torlak Kemal’in mevzilendiği 
Saruhanlı’ya doğru kesintisizce uza-
nıyordu. Arada zorlu geçitler, ırmak 
deltaları, vadiler, ova ve düzlükler, 
ağaç denizinde ada gibi kalıyordu. 
Bayezid Paşa, ormanı tutuşturdu bir 
ucundan. Yangın, denizden esen yel 
ile birlikte, büyük bir hızla yayılarak 
ilerledi. Acımasızlığı, zalimliği ve kan 
dökücülüğü ile ünlü Bayezid gibi bi-
rinden bile beklenmeyecek bir kıyıcı-
lıktı bu. Ormanın içinde pusuya yat-
mış müridlerin bir kısmı cehennem 
ateşinden kaçamadı. Orman haftalar 
boyu yanmaya devam etti. Köyleri 
kasabaları yuttu, tarlalar, bahçeler, 
otlaklar kavruldu, orman hayvanla-
rı, büyük ve küçük baş sürüler telef 
oldu. Görülmemiş, duyulmamış bir 
vahşetti yaşanan.

Öfkesini bastıramayan bazı bir-
likler, Osmanlı ordusuna feda hü-
cumları yaparak yittiler. Orduya 
kendi kayıplarından büyük zayiatlar 
verdiriyor, fırtına gibi biçiyorlardı 
Osmanlı askerini. Ama kontrolsüz 
her hücum ve her kayıp zayıflatıyor-
du Börklüce’nin kuvvetlerini.
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Torlak Kemal etrafını dolaşıp 
geçen ordunun peşine takılır, artçı 
birliklerini vurmak için fırsat kollar. 
Börklüce’nin gönderdiği habercinin 
talimatı ile Osmanlı’nın gerisinden 
baskın verir. Ordunun arkasındaki 
kaynaşma ve karışıklığı görünce Tor-
lak Kemal’in hücuma geçtiğini anlar 
ve Börklüce de cepheden saldırıya 
geçer. Önlü arkalı sıkıştırarak kıra-
bildiği kadar kıracak, şaşkınlığı geçip 
toparlanıncaya kadar budayacak ve 
hızla geri çekilecekti. Osmanlı ordu-
sunun mevcudu 150 bin civarı diye 
tahmin edilir. Torlak Kemal kuvvet-
lerinin bir kısmını Manisa-Saruhan 
bölgesinde bırakmak zorunda kal-
mış, savunma savaşına göre hazırlık 
yaptığı için ancak iki bin savaşçı ile 
Ayasluğ önlerine varabilmiştir. Börk-
lüce Mustafa’ın ana kuvveti 10 bin 
civarında, bir o kadarı da çevreye 
dağılmış milis kuvvetleri olarak mev-
zilenmiş durumda, toplamı 20 bine 
yakındır.

Üst üste verdiği şaşırtmacalarla 
Bedreddin müridlerinin hesaplarını 
bozan Bayezid Paşa göğüs göğüse 
girdikleri ilk çarpışmada çok çetin bir 
savaşa girmiş olduklarını fark eder. 
Usta komutan, karşısına çıkan savaş-
çıların hareketlerindeki disiplini, aklı 
ve taktik yeteneği saptamakta gecik-
mez. Gevşek davranmamak, baldırı 
çıplaklar ordusunu hafife almamak 
gerektiğini bir iyice anlar.

Torlak Kemal’in baskınını püs-
kürten ordu, ağırlığını Börklüce’nin 
üzerine çevirince planladığı gibi geri 
çekilir. Zigzaglar çizerek, Karaburun 
tarafına döner ve orduyu arkasına 
takar. Ortaklar ve Aydın yönünde 
Bayezid Paşa’nın yol üzerinde tüm 
köyleri ve kentleri yerle bir edeceğini 
tahmin eden Börklüce, halka zarar 
gelmemesi için çarpışmaları yerle-
şim yerlerinin uzağına çekmeye çalı-
şır. Eşitsiz iki ordunun karşı karşıya 
geldiği bu savaşta bir yandan halkı 
korumak isterken, Börklüce, savaşı 
halkın dışına taşırdıkça halk deste-
ğinden mahrum kalmanın da mut-
lak bir yenilgi anlamına geleceğinin 
farkında mıdır bilinmez… Küçük 
çarpışmalar, pusu ve baskınlar yine 
aralıksız sürer. Araziye hakim Bed-
reddin kuvvetleri her taşın, her ağa-
cın ardından, her geçidin üstünden 
Osmanlı ordusuna ölüm yağdırırlar. 
Gerilerken hızla dönüp hücuma kal-
karlar, birkaç kere yüz geri edip da-
ğılmanın eşiğine gelen Osmanlı or-
dusu, Bayezid Paşanın etkili komu-
tası altında tekrar toparlanır. Ordu 
üzerinde mutlak bir otoritesi vardır 
Paşanın. Düz ovada saf halinde sa-
vaşmaya göre eğitimli ordu elverişsiz 
arazide ne kadar zorlanıyorduysa da 
Bayezid Paşanın komutanlık becerisi 
sayesinde ilerleyebiliyordu. Koca or-
dusunu sürekli savaş halinde tutmayı 
başarıyordu.
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Börklüce, Karaburun’a yaklaştık-
ça nihai çarpışma anının da yaklaş-
makta olduğunu hesaplıyordu.

Bedreddin yiğitleri ne kadar ka-
yıp vermişlerse de savaşma gücü ve 
iradesini koruyor, morallerini yüksek 
tutuyorlardı.

Osmanlı ordusu her yönünden 
darbeler almış, hırpalanmış, büyük 
kayıplar vermiş, kimi zaman yenilgi 
korkusuna kapılmış olsa da, Bayezid 
Paşanın kararlılığı ve hırsı, ordunun 
temelli bozulmasını önlüyordu. 

Karaburun sınırdı, arazi elveriş-
liydi, Osmanlı ordusu saf düzeni-
ni tutturamıyor, birlikler arasında 
irtibatı koruyamıyordu. Börklüce 
Mustafa birkaç kola ayırdığı kuvvet-
leriyle ayrı ayrı noktalardan hücuma 
geçti. Bedreddin müridleri, orduyu 
sıkıştırmaya, geriletmeye başladılar. 
Kıyasıya bir savaş veriyorlardı, ke-
sip biçmekte, düpedüz doğramak-
taydılar Osmanlı’yı. Ama kuvvetler 
çok eşitsizdi, birer birer düşüyordu 
Bedreddin yiğitleri, sayıları az oldu-
ğu için Osmanlı ordusunu çembere 
alamadılar. Kuşatamayınca kuşatıl-
dılar. Eşitsiz savaş bir müddet son-
ra Börklüce ve yoldaşlarını kırmaya 
başladı, 10 bin mürid 8 binini savaş 
meydanında bıraktı. Sağ kalanların 
bir kısmı Osmanlı’nın eline geçti. Bir 
kısmı, ancak kuşatmayı yarıp çekil-
meyi başarabildi. Börklüce Mustafa, 
onlarca kılıç ve mızrak yarası ile sağ 

yakalandı. Meydan savaşı bitmiş, 
yeni bir aşaması vardı sırada şimdi 
çarpışmanın; inançlar sınanacak, da-
vaya bağlılık test edilecekti cellatlar 
önünde.

Osmanlı’ya da oldukça pahalıya 
mal olmuş bir savaştı bu. 150 bin-
le çıkılan sefer sonucunda ordudan 
başka her şeye benzeyen 20 bin kişi-
lik yorgun, bezgin bir güruh kalmıştı 
Bayezid Paşa’nın elinde... Ordudan 
ayırdığı bir kol ile Torlak Kemal’in 
üzerine yürüdüğü, Manisa-Saruhan 
dağlarında torlakları vurduğu, sağ ya-
kaladıklarını kent meydanında idam 
ettirdiği sonradan öğrenilecekti.

Şehzade Murat ve Bayezid, tüm 
bölgede Dede Sultan diye anılan 
Börklüce Mustafa’nın nasıl bir kişi 
olduğunu görmek, anlamak istedi-
ler. Bedreddin müridleri ile bir ör-
nek giysileri içinde Börklüce Mus-
tafa yaralarına aldırmadan dimdik 
duruyordu karşılarında. Tartışma 
kısa sürdü, davamız bunca haklı ol-
masaydı Osmanlı böyle bir ordu ile 
üzerimize gelmez ve biz de şimdi 
burada karşınızda haklı davamızı sa-
vunuyor olmazdık deyince Börklüce, 
egemenin söyleyecek sözü kalmadı. 
Bayezid bir ikrar ve teslimiyet sözü 
için ve tüm yöre halkına gözdağı ol-
sun diye Börklüce Mustafa’yı en ağır 
işkencelerle cezalandırdı... Ellerin-
den ve ayaklarından çivi ile çakılarak 
İsa gibi çarmıha gerildi. Bir devenin 
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sırtına yüklenip Ayasluğ’da dolaştı-
rıldı. Börklüce Mustafa’nın yüzünde 
acı çektiğine dair bir işaret yoktu. 
Bedreddin’e bağlılığının, Bedreddin 
düşüncesine inancının ödülüydü 
bu işkenceler. O yüzden başı dikti, 
onurla bakıyordu çevresinde topla-
nan halka. Sağ yakalanan Bedreddin 
müridleri Börklüce’nin gözleri önün-
de işkence edilerek katledilirken 
egemenin ‘aman dileyen affedilecek’ 
vaadi, ‘Dede Sultan iriş!’ haykırışları 
içinde kayboluyordu. İdam edildiler 
birer birer, en son Börklüce, kolları 
bacakları gövdesinden ayrılarak kat-
ledildi.

İkinci perde: Bedreddin 
Makedonya’da Deliorman 
köylüleri arasında
Yenilgi haberi İznik’e ulaştığında 

Şeyh Bedreddin derin bir acıya ka-
pıldı. Börklüce Mustafa, Torlak Ke-
mal ve nice dervişler, abdallar, torlak-
lar, müridleri, öğrencileri, dava arka-
daşları, yoldaşlarını yitirmenin acısı 
tarifsizdi... Yenilginin nedenlerini 
hızla değerlendirdi, hareketin önderi 
olarak kendisini sorumlu gördü. Sa-
vaşa erken girmişlerdi, henüz hazır 
değildi köylüler ve taraftarları böyle 
büyük bir savaşa. Yürüttükleri çalış-
malar, köy komünleri, ortaklaşmacı 
düzen maya tutmuştu ama egemeni 
küçümsemişlerdi. Toplumsal bir dü-
zen inşa etme çabası, iktidarı alma 

çabası ile birleştirilmeliydi. İktidarı 
almak içinse, halk savaş düzeninde 
örgütlenmeliydi. Osmanlı bir kere 
daha aldatmayı başarmıştı ezilenleri. 
Yerel beyleri üzerlerine göndermiş, 
onlarla çarpışmalarda yorulmuş, hır-
palanmışken, asıl ordusu ile Osmanlı 
yürümüştü Aydın ve Manisa köylü-
sünün üstüne. Ve son olarak Bedred-
din, Ayasluğu meydanında bir sehpa 
kurulacaksa, orada Börklüce değil 
ben olmalıydım, dedi. Osmanlı’nın 
yürüdüğünü duyar duymaz çıkma-
lı İznik’ten ve müridlerinin yanına 
varmalı, hareketin başına geçmeli ve 
ayaklanmanın komutanı olarak sa-
vaşa girmeliydim diyerek yenilginin 
sorumluluğunu üstlendi. Şimdi sıra 
tarihe karşı özeleştiri vermekteydi.

Dergahtaki yoldaşlarını topladı 
ve kararını açıkladı, 

“Yarım kalan işi tamamlamak 
gerek, savaşı üzerimize alıyoruz, 
Osmanlı ile yeni bir çarpışmaya 
hazırlanmak üzere İznik’ten ayrı-
lıyoruz, geri dönüşümüz yoktur, 
serbestsiniz, peşimizden gelmek 
isteyenlerde gönüllülük esastır.”

Gizliden yapılan yol hazırlığı 
ile gecenin karanlığında hiç firesiz 
Bedreddin ve müridleri İznik’ten 
ayrılırlar.

Şeyh Bedreddin, Osmanlı sultanı 
Mehmet Çelebi’ye muhalif Çanda-
roğulları Beyliği ile temas kurmak 
zorunda kalır.
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Çandaroğlu beyi İsfendiyar bir 
yandan sınırlarını genişletmek, Os-
manlı’nın topraklarını ele geçirmek 
ve sultan tahtına oturmak isterken, 
bir yandan Mehmet Çelebi’den çe-
kinmektedir. Açıktan cephe almayı 
göze alamasa da el atından Meh-
met Çelebi’ye karşı her türlü hare-
kete destek vermektedir. Nitekim 
Süleyman’a karşı Musa Çelebi’ye 
desteğini açıktan göstermiş, gemileri 
ile Eflak kıyılarına çıkarmıştı. 

Mehmet Çelebi’nin bir başka 
kardeşi taht iddiasında bulununca, 
ayaklanma Sinop’ta İsfendiyar beyin 
konağında planlanmıştı. Osmanlı’nın 
Düzmece Mustafa olayı diyerek çar-
pıttığı ayaklanmada yine aynı gü-
zergahtan gemilerle Eflak kıyılarına 
varılmış, Eflak prensi Mircea’nın yar-
dımlarıyla ayaklanma Bulgar toprak-
larında başlamıştı.

Siyasi dengeler, çelişki ve çatış-
maları hesaplayan Şeyh Bedreddin, 
İsfendiyar beyi doğal müttefik görü-
yor ama yine de tam güvenmiyordu. 
Zira Mehmet Çelebi haber alır ve 
İsfendiyar’ı sıkıştırırsa, karşı koyma-
yıp kendisine teslim edeceğini düşü-
nüyordu. Bu düşünce ve kuşkularla, 
Çandaroğlu topraklarında oyalan-
maksızın, İsfendiyar Bey’den alacağı 
yardımla yoluna devam etmeyi ka-
rarlaştırmıştı. En güvenli yer olarak 
Timur’un oğlu Şahruh’un yanını gö-
rüyordu. Osmanlı’nın sözünün geç-

meyeceği tek kişi Şahruh’tu, geçmişte 
Timur’un yanında kaldığı zamanlar-
da babasının gösterdiği hürmeti oğ-
lunun da göstereceğini umuyor, ko-
ruması altına alacağına inanıyordu.

İsfendiyar bey yolların güven-
sizliğini gerekçe yaparak Şeyh 
Bedreddin’i Doğu’ya gitmekten vaz-
geçirdi. Kırım beyi ile dostluğundan 
söz ederek, Osmanlı’nın Kırım’da 
etkisiz olduğunu, güven içinde çalış-
maların yürütebileceğini, taraftarla-
rıyla kolay irtibat kuracağını, zamanı 
geldiğinde de Osmanlı topraklarına 
ulaşmanın deniz yoluyla hem gü-
venli hem elverişli olacağını anlatın-
ca Bedreddin bu seçeneğe razı oldu. 
Osmanlı ile rekabeti nedeniyle İsfen-
diyar Bey’in kendisinden yararlan-
mak niyetinde olduğunu da sezmek-
teydi ama koşulların pek de elverişli 
olmaması nedeniyle Çandaroğlu’nun 
önerisini kabul etmekten başka çare 
yoktu. Diğer yandan İsfendiyar Bey, 
Şeyh Bedreddin’i Kırım’a ulaştırma-
yı düşünmüyordu. Tahsis ettiği gemi 
ile Kırım’a doğru gitmekte oldukları-
nı sanan Bedreddin ve müridlerinin 
aksine, kaptan, yolcuları Eflak sahi-
linde bırakma talimatı almıştı. Erzak 
tedariki gerekçesiyle kıyıya yanaşan 
Kaptan, dinlenmeleri için Bedreddin 
ve yoldaşlarını karaya çıkarır, ten-
ha kıyıların şüphesi, geminin yelken 
açıp uzaklaşmasıyla aydınlanır. Eflak 
topraklarında terk edilmişlerdir!...
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Şeyh Bedreddin, Kazaskerlik 
görevinden bildiği güvenilir ilişki-
leri aracılığı ile bölgeye yerleşir. Bir 
müddet faaliyetleri gizli yürütmek 
niyetindedir. Ağaçdenizi de denilen 
Deliorman bölgesinde bir köy bü-
yüklüğünde kamp kurar. Dervişleri, 
müridleri, taraftarları çevreye dağı-
lır, Bedreddin’in yerini açıklamadan, 
Bedreddin düşüncesini yaymaya, 
halka, yoksul köylüye eşitlikçi or-
takçı düzen için Osmanlı sultanı ve 
soylularla aristokratlar ve ayrıcalıklı 
toprak zenginleri aleyhine, sömürü 
ve zorbalık düzenine karşı propagan-
da faaliyetlerine girişirler.

Rumeli’ye ilk çıkan akıncılar ve 
gazi dervişlerin bıraktığı tasavvuf 
ve halk İslamı etkileri Bedreddinî 
propagandanın yankısı ile canlanır. 
Rumeli Müslüman halkı ile yoksul 
köylüler arasında taraftar bulmaya 
başlar. Bu arada Hıristiyan heretik 
akımlardan Pavlikanlar ve Bogomil-
lerin Hıristiyan halk arasında yarat-
mış oldukları muhalif kültür, Şeyh 
Bedreddin’in bağdaştırmacı felsefesi 
ile bütünleşir. Mehmet Çelebi’nin 
toprak tahsisinden memnun olma-
yan ya da tımarları ellerinden alınan 
yerel beyler de Bedreddin Hareketi-
ne yakınlaşırlar. Geniş bir toplumsal 
destek bulma eğilimine giren hare-
ket bu yayılma hızı ile Osmanlı’nın 
dikkatinden kaçamaz. Ayaklanma 
merkezi ve karargahı Selanik’te olan 

‘Düzmece’ Mustafa’yı kuşatmış olan 
Mehmet Çelebi ve Bayezid Paşa, De-
liorman taraflarından yayılan tehli-
keden haberdar olur olmaz kuşatma-
yı kaldırıp derhal Şeyh Bedreddin 
için tedbir alırlar.

Mehmet Çelebi ile Bayezid Pa-
şa arasında geçen tartışma ilginçtir. 
Mehmet Çelebi taht iddiası ile ayak-
lanan kardeşi ‘Düzmece’ Mustafa’yı 
safdışı etmeye öncelik vermek is-
terken Bayezid “o yalnızca egemen 
koltuğuna oturmak istemekte asıl 
düşman Bedreddin’dir, o iktidarı is-
temekte” diyerek aradaki sınıfsal ve 
siyasal amaç farkına dikkati çeker.

Çalışmaları henüz başlangıç aşa-
masındayken Osmanlı tarafından 
duyulup Mehmet Çelebi’nin tedbir 
almakta olduğunu öğrenince Bedred-
din taraftarları ayaklanma teklifinde 
bulunurlar. Şeyh Bedreddin gerek 
hareketin cılız oluşu gerekse siyasi 
koşulların Osmanlı lehine dönmüş ve 
Mehmet Çelebi’nin iktidarını pekiş-
tirmiş olması nedeniyle ayaklanma-
nın başarısızlığa mahkum olduğunu, 
bu yüzden masum onca insanı sonu 
kesin yenilgi olacak bir savaşa sokup 
kanını akıtılmasını büyük sorumsuz-
luk ve vicdansızlık olarak görür. Za-
man kazanmak için Mehmet Çelebi 
ile uzlaşma yolu bulunmasını, aksi 
halde mutlaka bir bedel ödenecekse 
de bunu kendisinin göğüsleyeceğini 
kararlılıkla savunur. Yakın yoldaşları, 
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Bedreddin’in teslim olması anlamı-
na gelecek bu kararını onaylamazlar. 
Tam bu sırada bir ihanet gerçekleşir. 
Bedreddin taraftarı görünen yerel 
beylerden Yusuf bey affedilmek ve 
elinden alınan tımarların iadesi kar-
şılığında Şeyh Bedreddin’i Mehmet 
Çelebi’ye teslim eder. Yoldaşlarının 
direnmeye kalkmaları üzerine daha 
fazla kan dökülmesini istemez, dur-
durur onları Bedreddin.

Karargahını Serez’e taşıyan Meh-
met Çelebi, Şeyh Bedreddin’i huzu-
runa çıkartır. Son durumunu gör-
mek ve tartışmak ister. Bedreddin’in 
yanıtları, egemenin zorbalığını ve 
soygun düzenini sorgulayıp mah-
kum eder tarzdadır. Düşüncelerini 
çürütülemez sağlamlıkta savunarak 
meydan okur.

Şeyh Bedreddin gaziler soyun-
dan aristokrat aileden gelmekte, en 
önemli bilim merkezlerinde ünü ve 
bilgisi ile büyük saygınlığı olan, dev-
lette yönetici görevler üstlenmiş bir 
kişidir. Mutlak karar yetkisine sahip 
Mehmet Çelebi dahi olsa Bedreddin 
hakkında göstermelik bir yargılama 
olmaksızın, idamını gerektirecek bir 
suç ithamı ile sözde bunu kanıtlayıp 
fermanı yazılmadan idam etmeyi 
kimse göze alamazdı. Ama Bedred-
din hakkında suçlama yapacak ve 
onu suçlu gösterecek ulema sınıfın-
dan bir kadı-hakim bulmak da kolay 
değildi. İran’dan gelen Molla Haydar 

Herevi ile yüz yüze yapılan ve iki gün 
süren tartışmalardan sonra Haydar 
yenilgiyi kabul eder ve Bedreddin’in 
suçsuz olduğunu ilan eder. Mehmet 
Çelebi’den fetva talimatını alan ule-
ma heyeti bilimi, tartışmayı, yargıla-
mayı bir kenara bırakır, karar veril-
miştir, Şeyh Bedreddin idam edile-
cektir. Molla Haydar’ın yerini Molla 
Fahreddini Acemi alır. Sorgulama ya 
da yargılama değil, hakaret ve küfür 
vardır yalnızca. Bedreddin susar, ya-
nıt vermez hiç birine. “Madem ki bu 
kez yenildik haklı davamızda, bun-
dan böyle bütün konuşmalar boşu-
nadır... Verin şu fermanızı” der ve 
koyar noktayı...

Serez’in Bakırcılar Çarşısı’nda 
darağacı kurulur. 18 Aralık 1416 
perşembe günü sabah erken saat-
lerde üstündeki giysiler çıkartıla-
rak çırılçıplak bedeniyle asılır Şeyh 
Bedreddin.

Bedreddin’in katlinden sonra mü-
ridleri ve taraftarları Osmanlı karşıtı 
muhalif hareketler içinde yer alırlar. 
Bunlar arasında en dikkat çekici olan 
İzmir beyi Cüneyd’dir. Cüneyd, İzmir 
beyi iken Bedreddin’in onu ziyaret et-
tiği, hürmetle ağırlandığı bilinir. Os-
manlı taht kavgası Cüneyd’i de İzmir 
beyliğinden eder. Süleyman Çelebi 
Cüneyd’i İzmir beyliğinden alıp Ohri 
Sancakbeyliğine atar. Musa Çelebi’nin 
Süleyman’ı yenmesinden sonra tekrar 
İzmir beyliğine döner. Ancak Mehmet 
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Çelebi’nin Musa’yı alt etmesi ile tek-
rar İzmir’den sürgün edilir, bu kez Ni-
ğbolu sancakbeyliğine atanır. Cüneyd 
Bey tamamen gözden çıkarılmasa da 
kendisine tam güvenilmeyen bir yöne-
ticidir. Düzmece Mustafa olayı ile bir-
likte Cüneyd, Mehmet Çelebi’ye karşı 
açıktan muhalefete geçer. Bedreddin 
müridleri önderlerini kaybettikleri bu 
dönem Düzmece Mustafa ile birlikte 
hareket eden Cüneyd saflarına katılır-
lar. Düzmece Mustafa’nın yenilip öl-
dürülmesinden sonra Cüneyd tekrar 
İzmir’e döner. İzmir ve Aydın halkı, 
Bedreddin’in dostu olarak gördükleri 
Cüneyd’i bağırlarına basarlar. İzmir 
ve Aydıneli’nin bağımsızlıkçı beyi 
Cüneyd, Börklüce’ye ve elbette Şeyh 
Bedreddin’e sıkı sıkıya bağlı Karabu-
run köylülerine dayanır. 1453’te yeni-
lip idam edilmesi, Aydıneli’nin siyasi 
açıdan Osmanlı boyunduruğu altına 
girmesi ve Bedreddin Hareketi’nin 
askeri açıdan sonu anlamına gelir.

Şeyh Bedreddin ayaklanması-
nın en doğru tanımı, tarihe erken 
doğum için zorlanan, hümanist ve 
ütopik eşitlikçi-ortakçı toplum dü-
zeni amacı ile dönemin egemen sınıf 
ilişkilerini ve sömürü düzenini hedef 
alan, anti feodal ve özgürlükçü köylü 
ayaklanması biçiminde yapılabilir.

Şeyh Bedreddin, Börklüce Mus-
tafa, Torlak Kemal: Karaburun-Ay-
dıneli ve Manisa-Saruhanlı’dan, Ma-
kedonya topraklarına Deliorman’a, 

Varna’ya, Tuna’ya, Silistre’ye yayılan 
eşitlikçi-ortakçı düzen özlemiyle anti 
feodal radikal dini ve toplumsal hare-
ket kendisinden sonraki sınıf müca-
delelerini silsileler halinde etkileyerek, 
her tarihi dönemin sınıfsal biçimlen-
mesine, kültürel mayalanmasına uy-
gun dönüşümler geçirerek ezilen in-
sanlığın elinde bayraklaştılar...

Osmanlı aristokrasisi, Bedreddin 
hakkında hükmünü verirken “ka-
nı helal malı haramdır” demişti. Bu, 
Bedreddin’in mal varlıklarına el ko-
nulmayacağı, mirasçılarına dokunul-
mayacağı, eserlerinin imha edilmeye-
ceği anlamına geliyordu. Ama mürid-
leri ve Bedreddin’e bağlı yoksul halk, 
acımasız kıyımlardan kurtulamadı.

Serez, Bedreddin müridleri için 
adeta bir hac merkezine dönüştü. 
Osmanlı döneminin sonuna kadar 
Bedreddin’in türbesi Serez’de ‘Şeyh 
Bedrüddin Efendi Türbesi’ adıyla 
varlığını korudu. Ayrıca ‘Bedrüddin 
Simavi Tekyesi’ adlı bir tekke ve yine 
‘Bedrüddin Mahallesi’ adlı bir ma-
hallenin varlığı bilinir. 16. yüzyıla 
doğru Bedreddin soyunun ve ilk ku-
şak müridlerinin izleri kaybolmaya 
başlar. Gizlilik dönemine geçtikleri 
varsayılır.

Bedreddin müridleri ve taraftar-
ları açıktan propaganda yapamıyor, 
izleniyor, ele geçirildiklerinde ağır 
cezalara çarptırılıyorlardı. Bir araya 
gelip örgütlenemediler bir daha. Ru-
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meli ve Anadolu’da dağınık halde kal-
dılar. Büyük oranda sufi tarikatlara 
girdiler, kendilerine yakın gördükleri 
dini-sosyal mezhep ve akımlarla bir-
leşerek içlerinde eridiler. Makedonya 
ve Rumeli’de, Bektaşi ve Hurufi mez-
hepleri ile Anadolu’da yine Bektaşilik 
ve Melamilik ile kaynaştılar.

Anadolu halk İslamında, ke-
za heterodoks mezhep ve akımla-
rın bir izdüşümü biçiminde gelişen 
Balkan İslamı’nın şekillenmesinde 
Bedreddin’in büyük rol oynadığı açık 
bir gerçektir.

Osmanlı’nın tarihi boyunca yüz 
yüze kaldığı halk hareketleri ve 
ayaklanmalarda Şeyh Bedreddin 
düşüncesi kavşak ve kesişme nokta-
sı olmuş, bu yolla tarihsel süreklilik 
kazanmış ve sınıf mücadeleleri tari-
hinde günümüze kadar rolünü yeri-
ne getirmiştir. 

Şeyh Bedreddin idam edilirken, 
etrafında toplanan halk döner yü-
zünü, dört yöne ayrı ayrı selam ve-
rir, halk da aynı selamla karşılık ve-
rir, iki sözcükle tarih bağrına basar 
mührünü: “Hakikat bizimle!”
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Kronoloji

1359 Simavna’da, Gazi İsrail ile 
Dimetoka kumandanının Hıristiyan 
kızının evliliğinden Bedreddin Mah-
mut’un doğumu

1361-1369 Edirne/Adrianopo-
lis’in Osmanlılarca fethi

1378-’79’a kadar Bedreddin Edir-
ne’de ailesiyle birlikte yaşar.

1380’e doğru Bursa’da eğitim gö-
rür.

1381’e doğru bir yıllığına Konya’-
dadır.

1381-’83 arasında, Bedreddin Ku-
düs üzerinden Kahire yolculuğuna 
çıkar.

1383 Kahire’ye varır.
1384 Mekke ve Medine’dedir, tek-

rar Mısır’a döner.
1389-1402 Yıldırım Bayezid Os-

manlı Sultanı olur.
1395 Bedreddin’in Şeyh Hüseyin 

Ahlati ile ilk karşılaşması
Temmuz 1402 Yıldırım Bayezid, 

Ankara savaşında Timur’a yenilir ve 
esir düşer.

1402-1403 Osmanlı’da fetret dö-
nemi

Nisan 1403 Bedreddin, Tebriz ve 
Sultaniye’de

1403 sonu Timur’un Karabağ’daki 
karargahında

1404-1405 Mısır’a dönüş, Ahla-
ti’nin ölümü ve Şeyh Bedreddin’in 
Halep üzerinden Anadolu, Aydıne-
li, Sakız yolculuğu... Trakya yoluyla 

Edirne’ye dönüşü.
1405-1411 Bedreddin Edirne’de
1410 Bedreddin’in oğlu İsmail ile 

Börklüce Mustafa’nın Menderes üze-
rindeki Nizar’da karşılaşmaları. İsma-
il burada ölür.

1407-1411 İzmiroğlu Cüneyd 
Edirne’nin doğusunda Ohri sancak-
beyi yapılır

1411-1413 Musa Çelebi’nin Os-
manlı Rumeli’sinde hükümdarlık dö-
nemi... Bedreddin Musa’nın kazaskeri, 
Börklüce Bedreddin’in kethudası olur.

1413-1421 Mehmet Çelebi’nin (I. 
Mehmet) hükümdarlık dönemi.

1413-1414 Şeyh Bedreddin 
İznik’te sürgün. Börklüce Aydıneli’nde 
propaganda çalışması yürütüyor.

1415 İzmir’in Mehmet Çelebi ta-
rafından fethi. Cüneyd, Niğbolu san-
cakbeyliğine gönderilir.

Nisan-Temmuz 1415 Bayezid’in 
oğlu olduğu iddia edilen Mustafa taht 
iddiası ile Sinop’tan Eflak’a geçer.

1416 Börklüce Mustafa ve Torlak 
Kemal’in önderliğinde, Karaburun 
ve Manisa’da tarihe Şeyh Bedreddin 
Ayaklanması olarak geçen isyan..

Temmuz 1416 Bedreddin İznik’ten 
ayrılır. Sinop’ta İsfendiyar’ın yanında.

1416 Sonbaharı Eflak ve Bulgaris-
tan’da

18 Aralık 1416 Şeyh Bedreddin 
Serez’de idam edilir.

1422 Düzmece Mustafa’nın yenil-
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Miri: Devlet hazinesine ait olan
Miri Mülk: Hazine malı
Has: Hükümdara özgü olan. En 

yüksek niteliğe sahip (kişi, gelir, mülk 
vs.)

Tımar: Osmanlı’da hizmet karşılı-
ğı verilen, yıllık geliri, üç bin ile yirmi 
bin akçe arasında olan toprak.

Zeamet: Tımardan sonraki yük-
sek geliri olan toprak.

Dirlik: Osmanlı’da hizmet karşılı-
ğında devletçe verilen aylık ya da bir 
yere bağlı gelir.

Fetret: İki padişah arasında padi-
şahsız geçen dönem.

Reaya: Osmanlı’nın Müslüman ol-
mayan uyrukları 

Teba: Uyruk
Kazasker: 1.İlmiye sınıfının yük-

sek derecesinde bulunan devlet görev-
lisi. 2.Osmanlı döneminde mahkeme-
lerin en yetkilisi 

Kethüda: Devlet büyüklerinin em-
rinde çalışan, onların bir takım işlerini 
gören görevli, kahya.

Kapıkulu: Osmanlıda devletten 
ödenek alan ve sürekli görev yapan 
asker teşkilatı. Profesyonel ordu ve as-
keri bürokrasi.

Vecd: Sevgi veya heyecandan do-
ğan çoşkunluk, kendinde geçme, es-
rime.

Zühd: Takva. Dinin yasak ettiği 
şeylerden sakınıp buyurduklarını ye-
rine getirme.

Azap: Gerekli olduğunda sancak-
lardaki gençlerden toplanıp orduya 
katılan asker.

Mültezim: Açık artırma usulüyle, 
belirli eyaletleri (özellikle merkezden 
uzak olanları) kiraya vermeye iltizam, 
iltizam sahibi olan kişiye de mülte-
zim denirdi. Bu yolla elde edilen para 
doğrudan devlet kasasına giderdi. İl-
tizam usulü kiraya verilen eyaletler-
de çalışan devlet görevlilerin maaşını 
devlet karşılardı. Mültezim, köylüler-
den alınan vergiyi toplamakla birlikte, 
politik olarak yerel yönetimle, devlet 
yönetimi arasında bir aracı kuruluş 

Sözlük

gisi ve idamı
1422 Karaburun köylülerinin yar-

dımlarıyla Cüneyd, Aydıneli’ni tekrar 
ele geçirir.

1425 Cüneyd, İpsala kalesinde ku-
şatılır ve Osmanlılar tarafından asılır.

1460’a doğru gizlilik dönemi başlar.
1492 Bedreddin taraftarı bir torlak 

tarafından Arnavutluk’tayken Sultan 

II. Bayezid’e suikast.
1571 Varnalı ve Ankhialos’lu Bed-

reddinilere karşı tedbirler
1571 Bulgaristan’da Hurufi kıyımı
1924 Bedreddin’in kemikleri 

İstanbul’a getirilir.
1961 II. Mahmud’un türbegahında 

defnedilir. (Bugün Divanyolu’nda ‘Türk 
Ocağı’na verilmiş bulunan bina)
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oluştururdu. Gerek duyulduğunda 
politik ve ekonomik güç olarak devle-
te yardımda bulunurdu. 18. yüzyılda 
bir çok mültezim Osmanlı devletinde 
ayan olarak tanımlanmıştır.

Kesenekçi: Toprağın gelirini sa-
tın alan.

Asesbaşı: Asayişten sorumlu gü-
venlik görevlilerinin başı.

*Uyur İdik Uyardılar, İrene Meli-
koff, Demos Yayınları

*Ben de Halimce Bedreddinem, 
Radi Fiş, Evrensel Yayınları

*Şeyh Bedreddin, Tasavvuf ve is-
yan, Michel Balivet, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları

*Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bed-

reddin -Hayatı-felsefesi-isyanı M. Şe-
refettin Yaltkaya

*Şeyh Bedreddin’in Toplumsal 
Düzeni, Hamit Baldemir, Nam Yayın-
cılık

* M. Tului Sönmez, Osmanlı’dan 
günümüze toprak mülkiyeti, Açıkla-
malı Sözlük, Yayımevi Yayınları

Kaynaklar






