


 

SUNU 

Sınıf Pusulası’nın 3. sayısıyla merhaba. 

İlk yazımız; emperyalist tahkim saldırısını kapsıyor. Yazı, ekonomik kriz iddiasını ele 
almakta, emperyalistlerin, faşizm ve sermayenin saldırı paketini ve emperyalist 
tahkimi ve buna karşı mücadelenin önemini vurgulamaktadır. 

İkinci yazımızda, Abdullah Öcalan’ın “İmralı savunması” stratejisinden hareketle, PKK 
ve PKK Başkanlık Konseyi’nin tuttuğu yol tartışılmaktadır. Öcalan’ın “İmralı 
stratejisi”nin devrimi terk etmek olduğu, tam anlamıyla bir inkar ve kaçış anlamına 
geldiği açıktır. Bu konuda fazla söze de gerek yok. Daha da önemlisi PKK’nin ve 
Başkanlık Konseyi’nin bu hattı benimseyip benimsememesidir. PKK Başkanlık 
Konseyi’ni dostça eleştirerek, nereye gitmemelerini göstermeyi, A. Öcalan’ın eleştiri- 
sinden daha fazla önemsedik. 

Üçüncü yazımız; “Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele” başlığını taşımaktadır. Bu yazıda 
geçmiş deneyimlerinden çok, somut bir şekilde önümüzde duran ve tarihi içinde sınıf 
hareketinin çıkarabileceği bazı olumlu ve olumsuz deneyimleri de barındıran 
TDKP’nin tasfiyesi ele alınmaktadır. Kuşkusuz bugün TDKP yoktur. Ama o 
tasfiyeciliğe bir örnektir. Tasfiyeci kuşatmanın devrimci ve yurtsever hareketi 
doğrudan kuşattığı günümüzde, bu örneğin bilinmesi önemlidir. Dün olduğu gibi, 
bugün de tasfiyecilik, hemen her düzeyde bir kendi kendini reddediştir, bir inkardır. 
Tam da bu nedenledir ki, tasfiyeci oportünizm boyun eğiştir; boyun eğişin yani 
dönekliğin teori ve pratiğidir. 

Dördüncü yazımız; “Türk Şovenizminin Doğuşu ve Gelişimi” başlığını taşıyor. Bu 
sayıda da devam eden dizi yazının ikinci bölümünde, Türk şovenizminin hangi 
koşullarda ve nasıl doğduğu, nasıl bir gelişim seyrini izlediği somut olarak 
değerlendirilmektedir. Türk şovenizmine karşı mücadelenin güçlendirilmesi 
bakımından yazı önemlidir. 

Beşinci yazımız, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 29. yılında, bir tarihçe veriyor. 
“29. Yılında 15-16 Haziran Direnişi Öğretmeye Devam Ediyor” başlıklı yazımız, işçi 
sınıfımızın hak gasplarına ve sömürünün yoğunlaştırılması paketlerine, emperyalist 
tahkim saldırısına karşı yeniden sesini yükselttiği günümüzde önem taşımaktadır. 

“Terörizm mi Dediniz?” başlıklı altıncı yazımız, Amerikan emperyalistlerinin 
teröristliğini gösteriyor. Yazıda, kendi statükolarını kabul etmeyen tüm güçlere 
“terörist” damgasını vuran ve tam bir haydutlukla yeni dünya düzenini (YDD) 
yerleştirmeye çalışan dünya jandarması ABD emperyalistlerinin teröristliği teşhir 
edilmektedir. 

“Tarih Bilinci” köftemizdeki yedinci yazımızda “Şeyh Bedreddin Ayaklanması” yer 
almaktadır. Devrimci bir miras olarak algıladığımız bu ayaklanma bir kahramanlık 
örneğidir ve de günümüze ışık tutan tarihsel dersleri önemini korumaktadır. 

Yeni bir sayıda görüşmek dileğiyle!.. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ, EKONOMİK 
PAKET VE TAHKİM

Bur ju va par ti le rin, med ya nın ve ser ma ye 
ku ru luş la rı nın (bu na IMF, Dün ya Ban ka sı vb. 
gi bi ulus la ra ra sı olan lar da da hil) ve de em per ya-
list ül ke le rin Tür ki ye eko no mi si üze ri ne yap tık-
la rı de ğer len dir me le ri –is ter alt al ta ko ya rak, 
is ter se de yan ya na ko ya rak– kar şı laş tır dı ğı mız-
da, an cak, bir şey le rin ifa de edil di ği ni, ama 
so mut hiçbir şe yin ifa de edil me di ği ni an lı yo ruz. 
Aşa ğı da da ele ala ca ğı mız gi bi, ki mi le ri ne gö re, 
eko no mi az kal sın ba tı yor du, çö kü şün, uçu ru mun 
eşi ği ne ge lin miş ti; ki mi le ri ne gö re du rum hiç de 
öy le de ğil di ve ba zı la rı da iş le rin yo lun da ol du ğu 
an la yı şın day dı. Dış dün ya, em per ya list ül ke ler 
ve ma li ku rum lar ise öy le pek ka ram sar gö zük-
mü yor lar. Dev rim ci ba sın da ise -son dö nem de 
hı zı bi raz ke sil miş ol ma sı na rağ men- en de rin 
kriz ve çö ken eko no mi ede bi ya tı ya pı lı yor.

Ya pı lan bü tün de ğer len dir me ler, so ru nun şu 
ve ya bu yö nü nü ele alı yor ol sa lar da, yan lış. Yan-
lış; çün kü, ağaç tan or ma nı gör me yen bir de ğer-
len dir me ya pı lı yor. Bir şey ler an la tı lı yor, ama 
so ru nun esa sı yan lış ele alı nı yor. Az kal sın ba tı-
yor su nuz, uçu ru mun ke na rı na ge lin miş! Dev rim-
ci ba sın da da bu nun adı en de rin kriz! So ru şu; 
ma dem ki, du rum bu den li va him, o hal de Dün ya 
Ban ka sı, IMF, ni çin kre di ve ri yor? Tür ki ye’nin 

kre di no tu ni çin dü şü rülmü yor? Ma dem ki bu 
den li du rum va him, o hal de, ör ne ğin Tür ki ye’nin 
stra te jik kıy me ti ni bi len ABD, ne den bu önem li 
mev zi sini kur tar mak için on mil yar lar ca do lar 
tu ta rın da bir ser ma ye trans fe ri yap mı yor, baş ka 
ül ke ler de yap tı ğı gi bi? Bu so ru lar ço ğal tı la bi lir. 
Ama her ha lü kar da or ta da bir “sa kat lık” var. Bu na 
açık lık ge tir mek için ön ce bir du rum tes pi ti yap-
mak ge re ki yor.

1- Türk Eko no mi si nin  
Son Du ru mu
Bur ju va zi; sı nıf ola rak bir bü tü nü ifa de 

eder. Ama bu bü tün, eko no mik çı kar ba kı mın dan 
ken di ara sın da ta ba ka la ra ay rı lır. Bur ju va zi nin 
her bir ta ba ka sı/ke si mi ken di çı kar la rı nı ifa de 
eden bir hü kü me ti iş ba şı na ge tir mek için ça lı şır. 
Hü kü me tin, en azın dan ken di çı kar la rı nı da ifa de 
eden ted bir ler ve ka rar lar al ma sı nı sağ la ma ya 
ça lı şır. Bu ne den den do la yı da bi zim ki ler si ya ha 
be yaz ve be ya za da si yah de mek ten çe kin mez. 
Med ya on la rın hiz me tin de dir. Türk med ya sı na 
bak tı ğı mız da bu nu açık ça gö rü yo ruz. San ki dün-
ya ba tı yor. 56. Hü kü me t’in de Baş ba ka nı olan 
Ece vit, IMF ile yü rü tü len gö rüş me le rin içe ri ği ni 
bil di ğin den, bu gün son şek li ve ril miş olan eko-



Türk Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim  

Sınıf Pusulası /4

no mik pa ke ti ka mu oyu na ka bul et tir mek için 
dö nem dö nem “az kal sın çö kü yor duk” ve dö nem 
dö nem de “so run la rı mız var, ama aşa ca ğız” ede-
bi ya tı yap tı. Du ru ma gö re nab za şer bet ver di. 
½im di ki ko alis yon hü kü me ti de ay nı tak ti ği 
uy gu la dı: Ya bu pa ket ka bul edi lir, ya da çö ke riz/
ba ta rız! Bu me saj ön ce lik le iş çi sı nı fı na ve bü tün 
hal ka ve ri li yor du.

Sa na yi ci ler  de, TÜ Sİ AD’a ay nı doğ rul tu da 
yay ga ra ko par tı yor du.

Ya man Tö rü ner’e gö re eko no mi da ha Ma yıs 
ayın da “kri zi at la tı yor”du. (Hür ri yet, 5 Ma yıs, 
1999). Bu ba yın ve ri le ri ne gö re “29 Ni san iti ba-
rıy la eko no mi nin ge nel gi di şi kö tü gö rün mü yor”. 
Ger çek ten de öy le ve ri ler sı ra la mış ki, on la ra 
ba ka rak eko no mi nin kriz de ol du ğu nu hiç kim se 
sa vu na maz. Ve ri ler doğ ru. Ama eko no mi nin kriz-
de olup ol ma dı ğı nı sap ta ma ya yet mez.

Os man Ula gay’a gö re, eko no mi çö kü şün 
eşi ği ne gel miş (Mil li yet, 1 Ni san 1999). Bu ba yın 
der di de iş çi le re ve ri len üc ret le rin da ha da dü şü-
rül me si, her şe yin özel sek tö re dev re dil me si.

Bu ra da tek tek ele al ma mı za ge rek yok. 
Hü kü me tin pa ke ti ha zır la dı ğı dö nem de ve açık-
la dık tan son ra baş ta TÜ Sİ AD ol mak üze re di ğer 
ser ma ye ku ru luş la rı nın yap tık la rı açık la ma lar 
bi li ni yor. Pa ket te ken di ni gö ren ler, ge le ce ğe 
iyim ser ba kar ken, ken di ni gö re me yen ler çö küş 
ede bi ya tı nı de vam et ti ri yor lar.

Bü tün bun lar olur ken, bir de ba kı yor su nuz 
“çat lak ses ler” çı kı yor, ola cak iş de ğil!

Tür ki ye sa na yi in de oto mo tiv sek tö rü mo tor 
gü ce sa hip tir. Ne ga rip tir ki bur ju va zi nin bir ke si-
mi -özel lik le rant çı lar- eko no mi yi çö kert me ye 
de vam eder ken, oto mo tiv sa na yi sek tö rün de ih ra-
cat son ye di ay da %47.1 ora nın da art mış.

Bur ju va ba sın da çı kan ha ber le re gö re, 
“Dün ya Ban ka sı zor du rum da ki Türk ih ra cat çı sı-
na kre di des te ği ve ri yor”. Top lam 407 mil yon 
do lar. IMF ise kre di mus luk la rı nı açı yor. Dün ya-
nın ön de ge len kre di de re ce len dir me ku ru luş la-
rın dan stan dard and a po ors’s (S+P), Tür ki ye’nin 
‘B’ olan kre di no tu nu de ğiş tir me di ği ni ve son ba-
har da bu no tu yük sel te bi le ce ği ni açık la dı. Ban-
ka lar, kâr la rı na kâr ka tı yor lar ve borç ba ta ğın da 
olan Tür ki ye Kö mür İş let me le ri Ku ru mu, 
1998’de 60 tril yon li ra kâr edi yor.

Koç’a gö re, pi ya sa lar Ey lül ’den son ra dü ze-
le cek miş ve TOBB’ye gö re de hü kü me te za man 
ta nın ma sı ge re ki yor muş ve Net Hol ding’in en 
bü yük his se da rı Be sim Ti buk da “eko no mi de 
kriz var di yen ya lan söy lü yor” an la yı şın da. (Hür-
ri yet, 5 Ağus tos, 1999)

Bu tür den, eko no mi nin sey ri ni olum lu ve 
olum suz de ğer len di ren açık la ma la rı ço ğal ta bi li-
riz. Ama bu bi zi so nu ca gö tür mez.

Bi lim ola rak is ta tis ti ğin de ken di ne öz gü 
araş tır ma ko nu su ve yön te mi var dır. Ta bii biz 
bur ju va zi den is ta tis tik bi li mi ni mark sist le rin 
an la dık la rı gi bi an la ma la rı nı ta lep ede me yiz ve 
do la yı sıy la mark sist te ori ye gö re is ta tis tik yön te-
mi ni kul lan ma la rı nı bek le ye me yiz. Bir bü tün 
ola rak bur ju va zi ve onun her bir bö lü mü eko no-
mi yi “dü zelt mek” için si ya si söy le mi, iş çi sı nı fı 
ve emek çi yı ğın la ra kar şı bir si lah ola rak kul la nı-
yor. Bur ju va zi, hiç kim se bir şey an la ma sın, top-
lu mun üze ri ne bir ka ram sar lık düş sün ve be nim 
tes pit le ri mi ye ga ne kur tu luş ola rak gör sün di ye, 
ha bi re kı ya met gü nü tel lal lı ğı ya pı yor. Tür ki-
ye’de olan bu dur.

Eko no mi nin ge liş me sey ri ni ger çek du ru-
mun dan fark lı gös ter me nin bir yo lu da ha var. 
İs ta tis tik ve ri le ri yo rum la ma sı nı bi len ler, bu yön-
te mi de bi lir ler: Bir eko no mi nin du ru mu nu ve 
ge liş me si ni olum lu gös ter mek is ti yor san, ele alı-
nan de ğer le rin en dü şük ol du ğu yı lı baz yı lı ola-
rak alır sın ve çok bü yük oran la ra ula şır sın. Ör ne-
ğin, 1994 yı lı na gö re 1999’da oto mo bil üre ti mi 
%20 art mış di ye bi lir sin. Her sek tör, her üre tim 
da lı için uy gun baz yıl la rı se çi le rek eko no mi nin 
şim di ki du ru mu nun çok iyi ol du ğu gös te ri le bi lir. 
Sta lin, bur ju va zi nin ger çek le ri giz le mek için bu 
yön te me baş vur du ğu nu ya zar. Bu yön tem, eko-
no mi nin du ru mu nu ta ma men kö tü gös ter mek, 
ba tı şı ve çö kün tü yü is pat la mak için de kul la nı la-
bi lir. Ya ni şu ve ya bu sek tör de üre ti min en yük-
sek ol du ğu yıl, baz yı lı alı nır ve kar şı laş tır ma 
ya pı lır. So nuç mut la ka mut lak kü çül me yi ifa de 
ede ce ği için en de rin kriz, ba tış ve çö küş ka nıt-
lan mış olur!

Coğ raf ya mız da ak lı ba şın da olan hiç kim se, 
Türk eko no mi si nin du ru mu nun “iyi” ol du ğu nu, 
kriz için de ol ma dı ğı nı sa vu na maz. Aşa ğı da ele 
ala ca ğı mız gi bi, pa ke tin içe ri ği em per ya liz me 
ba ğım lı lı ğın ifa de si dir. Eko no mi nin du ru mu, 
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özel lik le ya pı sal so run la rın dan do la yı “ber bat”tır. 
Eko no mi bir kriz için de dir. Ama bu id dia edil di ği 
gi bi, ken di ko şul la rı için de pat lak ve ren bir faz la 
üre tim kri zi de ğil, bir ara kriz dir. Ara kriz den 
an la şıl ma sı ge re ke ni şöy le özet le ye bi li riz: Ara 
kriz, ka pi ta list eko no mi de ya sal bir ge liş me nin 
ifa de si de ğil dir. Ba zı ko şul la rın bir ara ya gel me-
sin den do la yı iki faz la üre tim kri zi ara sın da pat-
lak ve ren ve ta li özel lik ta şı yan kri ze ara kriz 
de nir. Ara kriz, eko no mi nin; re el üre ti min peri yo-
dik ha re ke ti ni bö ler ve et ki si, “nor mal” faz la üre-
tim kri zi ne gö re da ha az dır ve sü re si de kı sa dır. 
Bun dan do la yı da eko no mi nin her bir dev re vi 
ha re ke tin de mut la ka gö rül mez. Bi lin di ği gi bi, 
eko no mi nin dev re vi ha re ke ti fark lı aşa ma lar da 
olu şur; dur gun luk, can lan ma, yük se liş ve kriz. 
Eko no mik dev re vi lik, bu dört aşa ma nın top la-
mın dan olu şur. Ama gü nü müz ka pi ta liz min de bu 
kla sik dev re vi lik de for me ol muş ve yük se liş aşa-
ma sı ye ri ni iniş li-çı kış lı bir dur gun luk aşa ma sı na 
bı rak mış tır. Kriz, dev re vi ha re ke tin en önem li 
aşa ma sı nı oluş tu rur. Kriz aşa ma sı nın gü cü, ya ni 
kri zin et ki si, dev re vi li ğin ge liş me sey ri ni be lir ler. 
Ara kri zin ise, bü tün bu ge liş me ler le il gi si yok tur. 
Çün kü, ara kriz be lirt ti ği miz gi bi, ka pi ta lizm de 
bel li bir ya sal lı ğın, faz la üre tim kri zin de ol du ğu 
gi bi bir ya sal lı ğın ifa de si de ğil dir. Ara kriz, ola-
ğa nüs tü den ge siz bir ge liş me den do la yı pat lak 
ve re bi lir ve pat lak ver dik ten son ra da, esas kri ze 
ne den olan çe liş ki le ri, en faz la sıy la, kıs men çö zer 
ve eko no mi nin ye ni bir dev re vi ha re ke ti ne çı kış 
nok ta sı nı oluş tur maz.

Tür ki ye eko no mi si nin ge liş me sey ri de 
bü tün bu an lat tık la rı mı zı  doğ ru la mış tır. Sı nıf 
Pu su la sı’nın 2. sa yı sın da (Ma yıs-Ha zi ran 1999) 
“Tür ki ye Eko no mi si ve Eko no mik Kriz” ya zı sın-
da mev cut kri zin ka rak te ri ni, eko no mi nin ge nel 
du ru mu nu ve kriz ol gu su na fark lı yak la şım la rı 
ele al mış tık. Kü çük bur ju va çev re ler, ya yın 
or gan la rı nın her sa yı sın da kri zi bi raz da ha de rin-
leş ti rir ler ken, biz bu nu şid de ti kı rıl mış bir ara 
kriz ola rak açık la mış tık. Hü kü me tin eko no mik 
pa ke ti nin kap sam ve de rin li ği de böy le bir kri zin 
so run la rı nı çöz me ye yö ne lik tir. 

Hü kü me tin eko no mik pa ke ti ne geç me den 
ön ce bir nok ta ya da ha açık lık ge ti re lim. Ara kriz 
de bir kriz dir. O da bir faz la üre tim kri zi dir. Yal-
nız “nor mal” pat lak ve ren faz la üre tim kri zi nin 

ta bi ol du ğu ya sal lık tan do la yı pat lak ver mi yor. 
Ara da ki fark bu. Ara kriz tes pi ti, ne eko no mi nin 
için de bu lun du ğu va him du ru mu ha fif le ti yor, ne 
de kriz ol gu su nu red de di yor. Ve ya da de rin le şen 
kriz de mek le, ger çek du rum ol du ğun dan da ha da 
va him leş mi yor.

2- Hü kü me tin Eko no mik Pa ke ti
Eko no mik pa ket, hü kü me tin ve ser ma ye 

ke sim le ri nin “az kal sın çö kü yor duk, ba tı yor duk” 
tü rün den açık la ma la rı eş li ğin de ha zır lan dı ve 
açıl dı. Hü kü met, IMF ile gö rüş me le rin de pa ke tin 
içe ri ği ni tes pit et ti ğin den do la yı, kar şı ta vır ala-
cak olan ke sim le ri psi ko lo jik bas kı al tı na al ma yı 
dü şün dü. On la ra gö re, bü tün top lum şu na inan-
ma lıy dı; uçu ru mun eşi ği ne gel dik. Bu pa ket le 
dü ze çı ka ca ğız ve bun dan do la yı hiç kim se se si ni 
çı kart ma ma lı dır. Ya pı lan pro pa gan da buy du. 
Ama bu pro pa gan da yı ya pan hü kü met ve bir 
kı sım ser ma ye çev re si, özel lik le de sa na yi ci/ih ra-
cat çı ke si mi du ru mun hiç de öy le ol ma dı ğı nı çok 
iyi bi li yor lar dı. Pa ket açıl dı ve du rum dan mem-
nun olan tek ke si min sa na yi ci ler, ih ra cat çı lar 
ol du ğu an la şıl dı. İkin ci ola rak; pa ke tin içe ri ği nin, 
hiç de ba tan bir eko no mi yi kur tar ma ya yö ne lik 
ol ma dı ğı gö rül dü. Pa ket, ya pı sal so run la rı de ğil, 
kon jonk tü rel so run la rı or ta dan kal dır ma ya yö ne-
lik ti. Pa ke tin salt bu özel li ği ba tı yo ruz, çö kü yo-
ruz de ma go ji si nin ni çin ya pıl dı ğı nı gös ter me ye 
ye ti yor. Ya ni pa ke tin ama cı, ağır, gi de rek de rin le-
şen bir eko no mik kriz de olan eko no mi yi kur tar-
mak de ğil, eko no mi yi can lan dır mak tı. Pa ket açıl-
dı ğın da mem nu ni ye ti ni ilk açık la yan lar sa na yi ci-
ler di. Sa ban cı ’sın dan, Koç’una, TÜ Sİ AD’ın dan 
TOBB’una ön de ge len hol ding ler ve ser ma ye 
ku ru luş la rı pa ke tin uy gu lan ma sın dan ve hü kü me-
tin des tek len me sin den ya na ta vır be lir le di ler. 
Hü kü met bu ke si me birta kım ko lay lık lar sağ lı-
yor; kay nak ak ta rı yor, üret ve ih raç et di yor. Ni te-
kim bu amaç için 1.8 mil yar do lar lık bir kay nak 
sağ la nı yor. Ba kı yor su nuz ay nı dö nem de IMF, 
Dün ya Ban ka sı, Ja pon ya ve Ka na da gi bi ül ke ler 
Tür ki ye’ye kre di açı yor lar. Pa ket, ara kriz den 
et ki le nen ve öde me sı kın tı sı için de olan şir ket le re 
de du rum la rı nı dü zelt me le ri için ko lay lık lar sağ-
la ma yı he def li yor.

Pa ket, bur ju va zi nin fark lı ke sim le ri ara sın-
da ki ça tış ma yı da yan sı tı yor. Rant çı lar, ma li sek-
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tör un sur la rı, ka ra pa ra ak la yı cı la rı, ka yıt dı şı 
eko no mi un sur la rı ade ta ayak lan dı lar ve hü kü me-
te is te dik le ri ni ka bul et tir di ler. Ma li mi lat er te len-
di. “Ne re den bul dun” kal dı rıl dı, bor sa da oy na-
yan la ra ver gi ko lay lı ğı sağ lan dı. 

“Ne re den bul dun” ar tık so rul ma ya cak
Ece vit, 56. hü kü me tin de baş ka nıy dı. O 

dö nem “ne re den bul dun” so ru su na çok önem 
ve re rek(!), bu so ru esa sı na gö re “re form” ya pan 
Ece vit, şim di 57. Hü kü me t’in baş ba ka nı ola rak 
“ne re den bul dun”u sor ma ma ka ra rı al mak zo run-
da kal dı. Bir kaç ay için de “ne re den bul dun” 
te me lin de ki “re form”, “ne re den bul dun”un so rul-
ma dı ğı “re for ma” dö nüş tü! Aca ba ne de ğiş miş ti, 
bu bir kaç ay için de? Bir bi ri ni ta kip eden hü kü-
met ler, ne ol du da fark lı ka rar lar al mak zo run da 
kal mış lar dı? Ön ce, “ne re den bul dun” de me ce sa-
re ti ni gös te ren ler, son ra “ne re den bul dun”u sor-
ma ma “ce sa re ti”ni gös ter di ler. Anım sa ta cak olur-
sak, eko no mi çök tü, Tür ki ye bat tı çı ğırt kan lı ğı nı 
ya pan la rın ba şın da bu ke sim, “ne re den bul dun” 
so ru suy la kar şı kar şı ya kal mak is te me yen ler ge li-
yor lar dı. Bun lar; rant çı lar, ka ra pa ra sa hip le ri, 
ma li spe kü la tör ler vs. çı ğırt kan lar ko ru su nu oluş-
tur muş lar dı. Bü tün amaç la rı, sa hip ol duk la rı ser-
ve tin kay na ğı nı açık la ma mak ve ver gi ver me-
mek ti. 56. hü kü met “ne re den bul dun”u ya sal laş-
tır mış tı ve li te ra tü rü mü ze de “ma li mi lat” kav ra-
mı gir miş ti. Ama şim di 57. Hü kü met, bu se fer, 
“ne re den bul dun”u sor ma ma yı ya sal laş tı ra rak 
“ma li mi lat”ı da ra fa kal dır dı. Böy le ce, yurt dı şı na 
kaç mış olan, men şei bel li ol ma yan, yas tık al tın da 
tu tu lan, spe kü la tif ve vur gun kay nak lı, ka ra vs. 
olan ne ka dar pa ra var sa eko no mi ye ye ni den 
çe kil mek is te ni yor. Ri va ye te gö re bu mik tar en 
azın dan 30 mil yar do lar ci va rın da. De mek olu yor 
ki, hü kü met “ne re den bul dun”u sor ma mak la 30 
mil yar do la ra tes lim ol muş olu yor. Di ğer bir ifa-
dey le; is te di ğin gi bi ça la bi lir sin, dev le ti ve va tan-
da şı do lan dı ra bi lir sin, or man la rı ya kıp rant ala nı 
aça bi lir sin, uyuş tu ru cu ti ca re ti ya pa bi lir sin. Ar tık 
“na sıl bü yü dün”, “dev le ti ve va tan da şı na sıl soy-
dun”, “vur gu nu na sıl yap tın” vb. so ru lar so rul ma-
ya cak.

57. Hü kü me t’in eko no mik pa ke ti ka ra pa ra-
ya ya sal gü ven ce ve ri yor. Bu pa ket te dev let, ka ra 
pa ra yı res men onay lı yor.

Eko no mik pa ket ve ka yıt dı şı eko no mi
Ka yıt dı şı eko no mi nin hac mi ko nu sun da da 

ri va yet çe şit li. 23 Haziran 1998 ta rih li Hür ri yet’te 
çı kan bir ha be re gö re Tür ki ye, ka yıt dı şı eko no-
mi nin en bü yük ol du ğu ül ke. Bu ha be re gö re, 
Tür ki ye’de ka yıt dı şı olan eko no mi %40, İtal-
ya’da %26, İs viç re’de %7. Ta bii bu ko nu da baş ka 
he sap lar da var. Ama ge nel ka nı, Tür ki ye’de 
ka yıt lı eko no mi ile ka yıt dı şı eko no mi ay nı ağır-
lık ta. Bu ak la yat kın. Çün kü, her şe ye rağ men 
ayak ta kal ma nın, gö rün me yen iş siz li ğin bir ne de-
ni ol ma lı. Tür ki ye’de yur ti çi brüt üre ti min tu ta rı 
1998’de 204.5 mil yar do lar dı. Bu, ka yıt lı eko no-
mi. Bir bu ka dar da ka yıt dı şı ola nı var. Ya ni top-
lam yur ti çi brüt üre tim 410 mil yar do lar ci va rın-
da. De mi rel’in sık sık te la fuz et ti ği eko no mik 
gü cü müz 400 mil yar do lar ci va rın da sö zü nün 
bo şu na ol ma dı ğı açık.

Hü kü met, bu ke si mi ka bul le ni yor. 56. 
Hü kü met “ma li mi lat” ve ver gi ile bu ke si mi 
ka yıt la ma yı amaç la mış tı. ½im di ise tam ter si ni 
ya pı yor.

57. Hü kü me t’in eko no mik pa ke ti ka yıt dı şı 
eko no mi yi meş ru laş tı rı yor. Tür ki ye eko no mi si-
nin ya rı sı nın ka yıt dı şı lı ğı nı tes cil edi yor.

Bor sa cı la rın da gön lü alın dı
Hü kü met, bor sa ya tı rım la rı nın ver gi len di ri-

le ce ği ni açık la dı ve ak si ha ber le ri gün ler ce ya lan-
la dı. Ama so nuç ta an la şıl dı ki, bor sa cı lar da ver-
gi den mu af tu tu lu yor lar. Ye ni ver gi ya sa ta sa rı-
sın da his se se ne di ka zanç la rı na, 1999 yı lı da hil 
ol mak üze re 2002 yı lı so nu na ka dar ver gi mu afi-
ye ti sağ lan dı ğı yer alı yor. Ya ni 4 yıl bo yun ca 
bor sa da is te di ğin gi bi ku mar oy na yıp, vur gun 
ya pa bi lir sin. Sen den bu nun he sa bı so rul ma ya cak.

“Sos yal Gü ven lik” adı na söy le nen ler de 
sos yal gü ven siz li ğin ve soy gu nun ifa de si dir

Hü kü me tin eko no mik pa ke ti, tam an la mıy la 
bir pan do ra ku tu su. Ça lı şa na, üre te ne, iş çi sı nı fı 
ve emek çi le re hiçbir ko lay lık, hiçbir eko no mik 
iyi leş tir me ve sos yal hak yok. Ama tam ter si söy-
le ni yor. Ece vit, SSK’yı kur ta ra ca ğız, sos yal 
gü ven lik ko nu sun da geç miş te ya pı lan ha ta la rı 
dü zel te ce ğiz, di yor. Sav bu. Ama or ta ya çı kan 
du rum ta ma men fark lı. Eko no mi yi ve sos yal 
gü ven li ği dü zelt me adı al tın da iş çi sı nı fı na ve 
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emek çi le re, dü şük üc ret, aç lık, se fa let, ver gi, 
se si ni yük selt me du ru mun da teh dit ve me zar da 
emek li lik re va gö rü lü yor. İş çi sı nı fın dan ve 
emek çi yı ğın lar dan alı nı yor, ka pi ta list le re kay nak 
ola rak su nu lu yor. Me zar da emek li li ğin bir aya ğı, 
öle cek üze rey ken emek li ye ayır mak sa, di ğer aya-
ğı da bi ri ken fo nun ka pi ta list le re, kay nak ola rak 
su nul ma sı dır. Hü kü met bu pa ke tiy le iş çi sı nı fı ve 
emek çi le rin ce bin den da ha di sip lin li bir şe kil de 
ala cak ve ka pi ta lis te kay nak ola rak ve re cek; sos-
yal gü ven lik ya sa sıy la, enf las yon ver gi siy le ala-
cak. Bun la rı top la ya cak. Bu mik ta rı ve yu kar da 
be lirt ti ği miz gi bi sağ la nan ko lay lık lar so nu cun da 
do ğan mik ta rı top lu ca ka pi ta lis te kay nak ola rak 
ak ta ra cak. Hü kü met böy le ce re el üre tim ve ma li 
sek tör de ki şir ket le ri ih ya ede cek.

Bu an lam da 57. Hü kü me t’in eko no mik 
pa ke ti, iş çi sı nı fı nı ve emek çi le ri soy ma/ta lan 
et me pa ke ti dir.

Her ne ka dar pa ke tin, “re form” ol du ğun dan 
bah se di li yor sa da, bu pa ke tin re form la uzak tan 
ya kın dan bir iliş ki si yok tur. Bur ju va zi nin her 
ke si mi, pa ket ten mem nun ola cak du ru ma gel miş-
tir. Ya ni pa ket, şu ve ya bu şe kil de bü tün bur ju va-
zi nin ona yı nı al mış tır. ½im di iş çi sı nı fı nın da 
onay la ma sı için uğ ra şı lı yor.

Bu ha liy le de ol sa eko no mik pa ket, so nuç ta 
eko no mi de bel li bir ra hat la ma sağ la ya cak ve ara 
kriz den çı kı şı hız lan dı ra cak tır. Pa ke tin so nuç la rı 
ge lir da ğı lı mı nı da ha da de rin leş ti re cek ve zen gin 
da ha çok zen gin ola cak tır.

Pa ke tin ha zır lan ma sı na ka tı lan IMF, so nuç-
la rı nın da na sıl ola ca ğı na mut la ka ka fa yor muş-
tur. Pa ket açıl ma dan ön ce hü kü me tin ve ser ma ye 
çev re le ri nin, ko par dık la rı yay ga ra ya IMF’nin 
Türk eko no mi si ni çök mek ten kur tar mak için kol-
la rı sı va ma sı ge rek ti ği so nu cu na var ma mız ge re-
kir di. Tür ki ye, em per ya lizm açı sın dan pa ha bi çil-
mez bir stra te jik ko nu ma sa hip. Bu nun öte sin de 
ül ke bü yük, nü fus ka la ba lık. Ya ni önem li bir 
pa zar ala nı. Böy le si stra te jik bir öne me sa hip 
olan bir ül ke nin, ör ne ğin Ame ri kan em per ya liz mi 
açı sın dan 21. yüzyıl stra te ji sin de vaz ge çil mez bir 
ko nu ma sa hip olan Tür ki ye’nin eko no mik çö kün-
tü ye gir me si ni, ABD ve IMF ke sin lik le is te mez 
ve se yir ci kal maz. Du ru mu kur tar mak ve çı kar la-
rı nın de va mı nı sağ la mak için mü da ha le eder ler. 
Ay nen Mek si ka’da, Gü ney Ko re’de ol du ğu gi bi. 

Ama ba kı yo ruz ki, bü tün çı ğırt kan lı ğa rağ men, 
öy le bir mü da ha le; ya ni çö ken eko no mi ye mü da-
ha le yok. Bu an lam da dağ, fa re do ğur du. Ba ğı-
ran la rın, bit tik-tü ken dik ede bi ya tı ya pan la rın se si 
çık ma dı. IMF ve Dün ya Ban ka sı, 10, 20, 30 mil-
yar do la rın sö zü nü ver me di. Hiç kim se de bun dan 
ra hat sız ol ma dı. Ra hat sız ol ma yı bir ke na ra bı ra-
ka lım, biz zat Ece vit, IMF’nin pa ke ti olum lu bul-
ma sı nın ye ter li ol du ğu nu açık la dı. De mek olu yor 
ki, “işin için de iş” var dı. Ön ce den an laş mış lar dı. 
Eko no mi yi can lan dır mak için kre di mus luk la rı 
bi raz açı la cak tı. Bu ara da ise hü kü met, Türk eko-
no mi si ne IMF’nin, ya ban cı ser ma ye nin çı kar la rı 
doğ rul tu sun da çe ki dü zen ve re cek ti. IMF, Türk 
eko no mi si nin bir di zi kon jonk tü rel ve ya pı sal 
so run la rı na dik ka ti çek ti, enf las yo na kar şı mü ca-
de le den, sos yal gü ven lik ya sa sın dan vb. so run lar-
dan bah set ti. Açı lan pa ket üze ri ne tar tış ma lar 
sü rer ken, IMF Ge nel Di rek tö rü M. Com des sus ve 
Dün ya Ban ka sı Baş ka nı J. Wol fen son, S.De mi rel 
ile Sa ray bos na’da gö rüş tü ler. Bu gö rüş me de 
J.Wolf fen son; Türk eko no mi si hak kın da de ğer-
len dir me ya par ken şöy le di yor du: “Türk eko no-
mi si nin cid di so run la rı var. Ama so run la rın bu 
kez de aşı la ca ğı na ina nı yo ruz. Bu nun te mel ne de-
ni, Türk eko no mi si nin alt ya pı sı nın sağ lam ol ma-
sı dır.” Com des sus da “doğ ru yol da sı nız” de dik-
ten son ra, bi li nen bek le ni le nin ye ri ne ge ti ril me si-
ni sı ra lı yor. ‘Sos yal gü ven lik re for mu’, ‘ser ma ye 
pi ya sa sı re for mu’ ve ni ha yet ‘tah ki me iliş kin 
ana ya sa de ği şik li ği’. De mek olu yor ki, ya ban cı 
ser ma ye açı sın dan Türk eko no mi sin de öy le pek 
çö kün tü işa ret le ri fa lan yok. Bi raz ser ma ye/kre di 
şı rın ga sıy la hal le dil me si müm kün olan kon jonk-
tü rel olum suz luk lar var. Esas so run ana ya sa da. 
Esas so run ana ya sı nın tah kim le il gi li mad de si nin 
de ğiş ti ril me sin de. Son ola rak eko no mik pa ket 
çer çe ve sin de bir de tah kim so ru nu na ba ka lım.

3- Tah kim, Ya ban cı Ser ma ye  
ve Ulu sal Zen gin lik
Em per ya list tah kim ko nu sun da bur ju va 

ba sın da ko par tı lan yay ga ra, gi de rek yay gın la şı-
yor ve de rin le şi yor! Em per ya list tah ki mi sa vu-
nan lar, red de den ler ve ko şul lu sa vu nan lar di ye 
kamp laş ma lar olu yor. Coğ raf ya mız da ya ban cı 
ser ma ye nin ge li şi ni tah ki me bağ la yan lar dan, onu 
mo dern ka pi tü las yon di ye ta nım la yan la ra ka dar 
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uza nan bir yel pa ze var. Her ka fa dan bir ses çı kı-
yor, ama bu ara da kı yı sın dan kö şe sin den de ol sa 
doğ ru şey ler de söy le ni yor. Ama bu tar tış ma lar da 
esas olan, sa tıl mış ka lem le rin bir bir le ri ni “va tan 
ha in li ği” ile suç la ma la rı dır.

Tah kim, bir an laş maz lık du ru mun da, an laş-
maz lı ğın çö zül me si için ha kem ta yin et mek ve 
me ka niz ma yı sağ lam laş tır mak an la mı na ge li yor. 
Ha kem ta yin et me, ya ni tah kim, ulu sal ve ulus la-
ra ra sı di ye iki ye ay rı lır. Ulus la ra ra sı tah ki me 
gi di le bil me si için ta raf lar dan bi ri si nin ya ban cı 
ol ma sı ge re kir.

Tür ki ye’de tah kim yıl lar dan be ri uy gu la nı-
yor. Ör ne ğin 1927’den kal ma Hu kuk Usu lü 
Mu ha ke me ler Ka nu nu’nun bir bö lü mü tah kim le 
il gi li dir. Ya ni Türk hu ku kun da be nim sen me si ve 
uy gu lan ma sı hiç de ye ni ol ma yan bir hu ku ki 
çö züm yo lu.

Tür ki ye em per ya list tah ki mi de 1958’de ki 
New York An laş ma sı ile ka bul et ti. Da ha son ra 
ulus la ra ra sı Ti ca ret Oda sı Tah kim Di van An laş-
ma sı ile Dev let ler ve Di ğer Dev le tin Va tan daş la rı 
Ara sın da ki Ya tı rım Uz laş maz lık la rı nın Çö zül me-
si Hak kın da ki Söz leş me yi de im za la dı. Tür ki ye 
son ola rak, he nüz TBMM’nde onay lan ma mış 
ol sa da, em per ya list tah ki mi ön gö ren Av ru pa 
Ener ji Söz leş me si ’ni im za la dı. Tür ki ye’nin bu gü-
ne ka dar ulus la ra ra sı tah ki me git me hak kı nı ta nı-
dı ğı ül ke sa yı sı 41. Ya ni Tür ki ye 41 ül ke nin ya tı-
rım cı sı na, sa na hak sız lık et ti ğim ka nı sı na va rır-
san ulus la ra ra sı tah ki me gi de bi lir sin di yor.

Tah ki me mo dern ka pi tü las yon di yen le rin 
ak lı na “ulu sal” ol mak, ulu sal de ğer le re sa hip çık-
mak ve ya an ti-çok ulus lu te kel ci ol mak ye ni mi 
gel di? Hü kü met ve mu ha le fet par ti le ri nin hep si 
an laş tı lar ve bu ya sa de ği şik li ği ni ger çek leş ti re-
cek ler. Çün kü bu nu IMF, Dün ya Ban ka sı, ABD, 
bir bü tün ola rak ya ban cı ser ma ye is ti yor. Bu 
ko nu da özel lik le IMF açık ha re ket edi yor. Tür ki-
ye’ye ya ban cı ser ma ye akı şı nı bir ya sa de ği şik li-
ği ne bağ lı yor. Evet çi le rin ba şı nı çe ken ler den 
bi ri si olan E. Öz kök’e gö re ya ban cı ser ma ye 
tem sil ci le ri An ka ra She ra ton ote lin de bek li yor lar. 
New York’un, Frank furt’un, Lond ra’nın ma li 
ya tı rım cı la rı, ya sa nın çık ma sı nı bek li yor lar. Evet-
çi le rin si la hı, Tür ki ye’ye ge len ya ban cı ser ma ye 
mik ta rı nın az lı ğı. Tür ki ye’de ki doğ ru dan ya ban cı 

ser ma ye ya tı rım la rı nın mik ta rı, ör ne ğin 1996’da 
722 mil yon, 1997’de 805 mil yon ve 1999’da da 
940 mil yon do lar ola rak ger çek le şi yor. Bu üç yıl-
da Po lon ya’ya ya pı lan doğ ru dan ya ban cı ser ma-
ye ya tı rım la rı nın mik ta rı 4.5, 4.9 ve 5.1 mil yar 
do lar. Ay nı yıl lar da bu mik tar Ma ca ris tan açı sın-
dan, 2, 2.1 ve 1.9 mil yar do lar ve Yu na nis tan 
açı sın dan da 5.8, 3.5 ve 3.7 mil yar do lar ola rak 
ger çek le şi yor. Evet çi le re gö re ulus la ra ra sı tah ki-
min yo lu is te nil di ği bi çim de açı lır sa ya ban cı ser-
ma ye ya tı rım cı la rı Tür ki ye’de ya tı rım yap mak 
için kuy ru ğa gi re cek ler! Kuy ru ğa gi rip gir me ye-
cek le ri ni bil mi yo ruz, ama em per ya list tah kim le 
il gi li ana ya sa de ği şik li ği ya pı lın ca Tür ki ye’ye 
gi re cek ya ban cı ser ma ye mik ta rın da önem li 
de ğiş me nin ola ca ğı açık tır. 

Bu ko nu nun üze rin de, ya ban cı ser ma ye 
tem sil ci le ri nin bu den li dur ma la rı nın ve ya sa 
de ği şik li ği ya pın di ye, hü kü me te da yat ma da 
bu lun ma la rı nın iki ne de ni var dır. Bu ne den ler den 
bi ri si, em per ya list tah ki me ko nu ola cak ve ya ola-
bi le cek mik ta rın çok yük sek ol ma sı dır. Sa de ce 
aci len ya pıl ma sı ge re ken ener ji ve te le ko mi ni kas-
yon ala nın da ki ya tı rım tu ta rı nın 60 mil yar do lar 
ol du ğu he sap la nı yor.

So ru nun esas yö nü nü, em per ya list tah ki me 
ko nu ola bi le cek alan la rın stra te jik öne me sa hip 
ol ma la rı dır. Ya ni, tam an la mıy la “ulu sal zen gin li-
ği” ifa de eden alan lar. Bu alan la r Ana ya sa ta ra-
fın dan bir ne vi “ko ru ma al tı na” alın mış tır. Hü kü-
me tin ulus la ra ra sı tah kim le yap mak is te di ği bu 
ko ru ma yı ya ni “ka mu hiz me ti” ve “ka mu ya ra rı” 
ge rek çe siy le ana ya sa nın koy du ğu ba zı kı sıt la ma-
la rı kal dır mak tır. Bu du rum, Da nış tay’ın mü da-
ha le si ni sı nır lı yor ve so run, ulus la ra ra sı ha ke me 
dev re di li yor. De mek ki so run, ka mu sal alan lar da 
ya pı la cak ya ban cı ser ma ye ya tı rım la rın da, özel-
lik le de “yap-iş let-dev ret” söz leş me le rin de -ki 
bun lar uzun va de li söz leş me ler dir- çı ka bi le cek 
an laş maz lık la rın çö zü mün de “ulu sal hu kuk”un; 
Da nış tay’ın dev re den çı kar tıl ma sı ve ya ban cı 
ha kem ku rul la rı na ta bi kı lın ma sı dır.

As lın da so run, tah ki min ken di sin den kay-
nak lan mı yor. Bu, za ten yıl lar dan be ri ka bul edil-
miş bir ol gu. So run, ka mu hiz me ti an la mın da 
im ti yaz söz leş me le rin de ya ban cı ser ma ye ile 
ola sı an laş maz lık lar da Da nış tay’ın dev re dı şı 
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bı ra kıl ma sın da ve ulus la ra ra sı ha ke min dev re ye 
so kul ma sın da dır.

Ana ya sa nın söz ko nu su mad de le rin de ya pı-
la cak de ği şik lik ve Da nış tay’ın dev re dı şı bı ra kıl-
ma sıy la her alan da özel leş tir me nin ve ya ban cı 
ser ma ye nin is te di ği gi bi ha re ket et me si nin önün-
de ki en gel ler ta ma men kal dı rıl mış ola cak. Bu 
sal dı rı nın di ğer adı ne oli be ra lizm ve MAI ko şul-
la rı nın ye ri ne ge ti ril me si dir. Ulus la ra ra sı tah ki-
min ko nu su, em per ya liz me ba ğım lı lı ğın da ha da 
kap sam laş tı rıl ma sı dır.

Em per ya liz min ne oli be ral sal dı rı sı ve 
ta lan he de fi
Em per ya list ler ve yer li iş bir lik çi le ri, özel-

lik le ‘90’lı yıl la rın ba şın dan bu ya na, ba ğım lı, 
ye ni sö mür ge ül ke ler de ge niş yı ğın la rı söz de 
ye ni bir ik ti sat po li ti ka sıy la; ne oli be ra lizm le 
ya nılt ma ya ça lı şı yor lar. Ne oli be ra lizm, yok sul-
luk tan re fa ha dö nüş po li ti ka sı nı ifa de edi yor muş. 
Ta bii bu tam bir de ma go ji. Kav ram ola rak li be ra-
lizm, ser best re ka be ti, eko no mi güç le ri nin ser-
best ge liş me si ni ifa de edi yor iz le ni mi uyan dı rı-
yor. Bu, sa de ce bir iz le nim ve ger çek le hiçbir 
iliş ki si yok. Ne oli be ra lizm, ba ğım lı ül ke ler de 
re ka bet or ta mı nı/ola na ğı nı or ta dan kal dı rı yor ve 
bu ül ke ler de eko no mi yi ta ma men ulus la ra ra sı 
te kel le rin çı kar la rı na en teg re et me yi he def li yor. 
Ta bii, em per ya liz me ba ğım lı lı ğı ve ye ni sö mür-
ge ci li ği kav ra ma yan lar açı sın dan, ye ni sö mür ge 
ül ke ler de hâ lâ em per ya liz min; ya ban cı ser ma ye-
nin, ulus la ra ra sı te kel le rin tü müy le ele ge çi re me-
dik le ri sek tör le rin ol ma sı ve bun la rın doğ ru dan 
“ulu sal de ğer le ri/zen gin li ği” tem sil edi yor ol ma-
la rı, akıl ala cak bir iş de ğil dir. Bun la ra gö re böy-
le bir şey as la ola maz ve dü şü nü le mez de! Ama 
böy le bir du rum bir ger çek lik tir ve em per ya liz-
min ne oli be ral po li ti ka sı, ba ğım lı, ye ni sö mür ge 
ül ke ler de ki tam da bu sek tör le ri da ha faz la yağ-
ma la ma yı he def li yor. 

Özel lik le Dün ya Ban ka sı’nın ‘80’li yıl la rın 
ikin ci ya rı sın dan iti ba ren yo ğun bir şe kil de 
da yat ma ya baş la dı ğı ya pı sal uyum lu luk prog-
ram la rı, ba ğım lı ül ke ler de özel leş tir me yi ve 
he nüz ya ban cı ser ma ye ye açıl ma mış alan la rın 
ulus la ra ra sı te kel le rin çı kar la rı na en teg re edil me-
si ni he def li yor. Ba ğım lı, ye ni sö mür ge ül ke le re 
da ya tı lan şu: Kre di al mak, borç er te le mek is ti-

yor san özel leş tir me ye hız ve re cek sin. Dev le tin 
elin de olan, “ka mu hiz me ti” gö ren iş let me le ri 
özel leş tir me adı al tın da ulus la ra ra sı te kel le re 
peş keş çe ke cek sin. Tür ki ye’de bir  çok ka mu hiz-
me ti gö ren iş let me le rin özel leş ti ril me sin de do ğan 
so run lar, bir çok adı mın Da nış tay’dan dön me si 
bi li ni yor. Ya ban cı ser ma ye ana ya sa da ya pı la cak 
de ği şik lik ile bu en ge lin aşıl ma sı nı ye ni hü kü-
met ten ta lep edi yor. Ve kap sam lı kre di le ri ve 
ge nel ola rak ser ma ye akı şı nı bu en ge lin or ta dan 
kal dı rıl ma sı na bağ lı yor. Böy le ce; ya pı sal uy gun-
luk po li ti ka sı, en gel siz özel leş tir me ile ulus la ra-
ra sı te kel ler, ba ğım lı, ye ni sö mür ge ül ke ler de 
hâ lâ var olan kay nak la rı; gi re me dik le ri alan la rı 
ele ge çir me yi ve ken di çı kar la rı na en teg re et me yi 
amaç lı yor lar. Türk eko no mi sin de böy le si alan lar/
sek tör ler hâ lâ bel li öl çü ler de var lı ğı nı ko ru yor.

Ser ma ye nin ulus la ra ra sı laş ma sı ve MAI
Ulus la ra ra sı ser ma ye nin/te kel le rin ana ya sa-

sı olan MAI, he nüz bir gi ri şim ol mak tan çık ma dı. 
Yük se len iti raz lar, ona kar şı mü ca de le ve em per-
ya list ler ara sı (ABD-Fran sa) çe liş ki ler ne de niy le 
MAI (Mul ti la se ral Ag re ement on In vest ment), 
ha zır lan mış ha liy le ra fa kal dı rıl mış ol sa da fi ilen 
uy gu lan mak ta dır. Ser ma ye nin ulus la ra ra sı laş ma-
sı nın, bur ju va kav ram la “kü re sel leş me”nin var-
mış ol du ğu bo yut lar, em per ya list ler açı sın dan bir 
ta kım dü zen le me nin, ta lan ve ba ğım lı lı ğın 
hu kuk sal bir ta ba na otur tul ma sı nı, hu kuk sal ola-
rak da meş ru laş tı rıl ma sı nı ka çı nıl maz kıl mış tı. 
Ulus la ra ra sı te kel ler, bü tün yer kü re yi ken di mül-
ki yet le ri ne/ta sar ruf la rı na ge çir mek için iş le me-
ye cek le ri ci na ye tin ol ma dı ğı nı ser gi li yor lar. 
Ulus la ra ra sı en güç lü te kel le rin he men he men 
hep si, ABD, Ka na da, Ja pon ve AB kö ken li. Bu 
te kel ler, he men he men bü tün in for mas yon ve 
te le ko mü ni kas yon araç la rı nı kont rol edi yor lar ve 
bü tün fa ali yet le ri hü kü met ler ve ulus la ra ra sı 
ku rum lar ta ra fın dan des tek le ni yor. Önem li olan, 
böl ge sel di re niş le ri kır mak tır. Ya ni şu ve ya bu 
ül ke de bu te kel le rin fa ali ye ti ni en gel le yen güç le-
rin ve ya sal du rum la rın or ta dan kal dı rıl ma sı dır. 
Ön de ge len em per ya list dev let ler ve on lar la bir-
lik te, on la rın po li ti ka la rı nı uy gu la yan OECD, 
IMF, Dün ya Ban ka sı, Dün ya Ti ca ret Ör gü tü, 
kâ rın, en faz la kâ rın acı ma sız man tı ğı na gö re 
ha re ket ede rek bü tün dün ya halk la rı nı kö le leş ti ri-
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yor lar ve ta la nı akıl al maz bo yut la ra çı kar tı yor lar. 
MAI bü tün bun la rın hu kuk sal kı lı fı. MAI, kü re-
sel yok sul laş tır ma nın, ta la nın ve bo yun eğ di ri şin 
meş ru laş tı rıl ma sı için bir hu kuk sal kı lıf. Ulus la-
ra ra sı te kel ler, ana ya sa la rın da ek sik olan bir şey 
bı rak ma mış lar. Öy le ki, uyuş maz lık du ru mun da 
so ru nun meş ru ze min ler de çö zü mü nü sağ la ya cak 
ku rum laş ma la ra da yer ver miş ler. Ha kem lik, ara-
bu lu cu luk. Ya ni tah kim so ru nu. Ama sa nıl ma sın 
ki tah kim, MAI ile gün de me gel di. Baş ta raf ta da 
be lirt ti ği miz gi bi tah ki min ta ri hi es ki dir ve uy gu-
lan mak ta dır. Ye ni ol ma ma sı na rağ men ulus la ra-
ra sı te kel ler, MAI’de bu ko nu ya da ken di le ri ne 
gö re açık lık ge tir miş ler dir. ½öy le; di ye lim ki 
ya ban cı ser ma ye ile Türk dev le ti ara sın da ya pı lan 
bir ya tı rım sü re cin de bel ki bir an laş maz lık çık tı. 
Bu so ru nun çö zü mü için, ulus la ra ra sı ha kem 
ku ru lu na gi di li yor. Gü ya ba ğım sız ha kem ku ru lu, 
an laş maz lı ğı çö zü yor. Bu ha kem le rin ge li şi gü zel 
se çil dik le ri, her ke sin ken di is te ği ne gö re tah kim 
he ye ti oluş tu ra ca ğı söy le ne mez. Bun la rın hep si 
MAI’de tes pit edil miş. MAI, üç tah kim ku ru-
mun dan bah se di yor: “IC SID”, “UN CIT RAL” ve 
“ICC”. Bun lar MAI’den çok ön ce le ri fa al olan 
ku rum lar.

IC SID Kon van si yo nu (“Dev let ler ve Di ğer 
Dev let le rin Va tan daş la rı Ara sın da ki Uyuş maz lık-
la rın Çö zül me si Hak kın da Söz leş me”): 14 Ekim 
1966’dan be ri yü rür lük te olan bu söz leş me, Dün ya 
Ban ka sı ça tı sı al tın da fa ali yet sür dür mek te dir. Bu 
ku ru mun al dı ğı ka rar lar, dev let le ri doğ ru dan bağ-
lar. Tür ki ye bu söz leş me ye 1988 yı lın da ka tıl dı. 
Tür ki ye, bu söz leş me yi ka bul eder ken, ti ca ri ko nu-
lar la sı nır lı ka la ca ğı ko nu sun da şerh koy ma mış tır. 
Ya ni söz leş me yi ol du ğu gi bi ka bul et miş tir. Böy le-
lik le ti ca ri sa yıl ma ya, ida ri hu kuk ala nı na gi ren 
ko nu lar da söz leş me da hi li ne gir miş ol du. Bu 
du rum da IC SID, im ti yaz lı söz leş me ler de; yap-iş-
let-dev ret ve yap-iş let söz leş me le rin de de uy gu la-
nır. Türk dev le ti, IC SID ha kem ku ru lu nun ala ca ğı 
ka ra ra ka yıt sız şart sız uy mak zo run da dır.

UN CIT RAL (Bir leş miş Mil let ler Ulus la ra-
ra sı Ti ca ret Hu ku ku Ko mis yo nu): 1966 ta ri hin de 
ku ru lan bu ko mis yon, di ğer şey le rin ya nı sı ra 
ti ca ri an laş maz lık ve uyuş maz lık lar da ha kem lik 
gö re vi ya par.

ICC (Ulus la ra ra sı Ti ca ret Oda sı Tah kim 
Di va nı): 1914 yı lın da ku ru lan ICC’nin gö re vi, 

ti ca ret, mal ve hiz met ler ve ya tı rım lar ala nın da 
ser best pi ya sa ko şul la rı nı ve ser ma ye nin ser best 
do la şı mı nı ge liş ti re rek, iş dün ya sı na hiz met 
et mek tir. ICC’nin bün ye sin de fa al olan çok sa yı-
da ko mis yon var dır. Bun lar dan bi ri si de Tah kim 
Di va nı’dır.

Da ha baş ka tah kim ku rum la rı da var. Bu 
ku rum la ra bak tı ğı mız da şu nu gö rü yo ruz. Hiçbi ri 
ba ğım sız de ğil. Her bi ri, şu ve ya bu alan da, şu 
ve ya bu oran da güç lü, ön de ge len em per ya list 
ül ke le rin ve te kel le rin hiz me tin de. Dün ya Ban ka-
sı ça tı sı al tın da, BM ça tı sı al tın da ve ya Dün ya 
Ti ca ret Ör gü tü ça tı sı al tın da fa al olan bir tah kim 
ku ru mu nun, ör ne ğin Ame ri kan, Al man ve ya 
Ja pon te kel le ri nin çı kar la rı na ay kı rı bir ka rar ala-
cak la rı nı dü şü ne bi lir mi yiz? Ör ne ğin ana ya sa 
de ği şik li ğin den son ra Ber ga ma’da si ya nür al tın 
ara yan “Eu ro gold” şir ke ti ni, ar tık Ber ga ma köy-
lü le ri de dur du ra maz. Ama şim di ye ka dar dur dur-
muş lar dı.

Ya ban cı ser ma ye; ba ğım lı, ye ni sö mür ge 
ül ke nin bü tün zen gin lik le ri ni, bu na iş gü cü de 
da hil is te di ği gi bi kul lan mak, ye ni den ya tı rım 
yap mak ve ya yap ma mak, el de et ti ği kâ rı trans fer 
et mek ve ya et me mek, çev re yi kir let mek ve ya kir-
let me mek, iş çi le ri so ka ğa at mak ve ya at ma mak 
hak kı nı öz gür ce kul lan mak is ti yor. Bu lun du ğu 
ül ke de hü kü me tin ve ya sa la rın hiçbir şe kil de ve 
ko şul da en gel ol ma sı nı is te mi yor. Bu ol du ğu tak-
tir de her han gi bir en gel le kar şı laş tı ğı tak tir de işi 
kı lı fı na uy du ra rak da va cı ola bi li yor. Ya ni tah kim 
ku ru mu na gi di yor. Oluş tu ru lan tah kim ku ru mu, 
“ba ğım sız” ha kem ler, ya ban cı ser ma ye yi de ğil, 
ya ban cı ser ma ye nin fa ali ye ti önün de ki en gel le ri 
kal dır ma dı ğı için o dev le ti ce za lan dı rı yor. Bu nun 
ulus la ra ra sı plan da çok ör ne ği var: Her se fe rin de 
ya ban cı ser ma ye hak lı, da va edi len dev let hak sız 
çı kar tıl mış tır.

IMF’nin özel leş tir me, tah kim, sos yal gü ven-
lik ko nu la rın da bas tır ma sı ve hü kü me te yap tı ğı 
da yat ma; bu adım la rı atar san hem bol ca kre di 
alır sın, hem de bol ca ya ban cı ser ma ye ge lir an la-
yı şı, doğ ru dan ulus la ra ra sı te kel le rin çı kar la rı na 
hiz met et mek te dir. Ulus la ra ra sı te kel ler, uzun 
va de li ya tı rım lar da her han gi bir risk ile kar şı laş-
mak is te mi yor lar ve ay nı za man da Tür ki ye açı-
sın dan stra te jik öne mi olan alan la ra ener ji “ka mu 
hiz me ti” gö ren alan la ra gir mek ve bu “iç pa za-
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rı”da ele ge çir mek için ade ta ta ar ru za geç miş ler. 
Bur ju va zi ve par ti le ri el bir li ği için de bü tün alan-
la rı ya ban cı ser ma ye ye açı yor lar. İş çi le rin ve 
emek çi le rin alın ter le ri nin ürü nü olan zen gin lik le-
ri miz ya ban cı ser ma ye ye peş keş çe ki li yor.

Bu ta la nın ve bo yun eği şin en çok mil li yet-
çi ge çi nen par ti le rin (DSP, MHP) hü kü met te 
ol duk la rı bir dö nem de ger çek le şi yor ol ma sı da 
dik ka te de ğer ay rı bir ko nu.

Ame ri kan em per ya liz mi, Tür ki ye’nin alt ya-
pı ya tı rım la rı nın ve özel lik le ener ji ala nın da ki 
ya tı rım la rı nı, yıl lar dan be ri sis te ma tik ola rak 
gün de me ge ti ri yor du. Tah kim ve özel leş tir me yi 
il gi li ana ya sa de ği şik li ğin den ve do la yı sıy la 
Da nış tay’ın dev re dı şı bı ra kıl ma sın dan son ra 
ül ke nin ge ri ye ka lan kıs mı nın; eko no mi nin dev-

let sek tö rün de olan bö lü mü nün de na sıl ta lan 
edil di ği ni, ya ban cı ser ma ye ye ko şul suz ola rak 
na sıl peş keş çe kil di ği ni gö re ce ğiz.

Tah kim ve özel leş tir me ba ğım sız lık ve an ti-
em per ya list mü ca de le nin doğ ru dan ko nu su dur. 
An tiem per ya list dev ri min ge rek li li ği nin so mut 
ifa de le rin den bi ri dir. Tah kim ve özel leş tir me 
sa de ce iş çi sı nı fı nı de ğil, han gi et nik kö ken den 
olur sa ol sun bü tün halk sı nı fı ve ta ba ka la rı nı 
doğ ru dan il gi len dir mek te dir. Tah kim ve özel leş-
tir me ye kar şı mü ca de le ya ban cı ser ma ye ye, ulus-
la ra ra sı te kel le re, bir bü tün ola rak em per ya liz me 
ve onun iş bir lik çi si olan te kel ci bur ju va zi ye; 
em per ya liz min uşa ğı fa şist dik ta tör lü ğe kar şı 
mü ca de le demek tir.
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BAŞKANLIK KONSEYİ NEREYE?

PKK Ge nel Baş ka nı Abdullah Öca lan’ın 31 
Ma yıs’ta İm ra lı’da baş la yan ve ilk aşa ma sı 29 
Ha zi ran’da so na eren du ruş ma sı, bek len di ği gi bi 
idam ka ra rıy la so nuç lan dı. Dev let gü düm lü 
gü ruh la rın mah ke me ön ce sin de sa nık avu kat la rı-
na ve ya kın la rı na yö ne lik ola rak baş lat tık la rı ve 
tüm dün ya nın gö zü önün de sür dür dük le ri pro tes-
to ve sal dı rı ey lem le ri, po li sin ve di ğer gö rev li le-
rin ta ciz ve kı sıt la ma la rı, va ro lan ya sa la rı açık ça 
çiğ ne yen bur ju va med ya sı nın mah ke me ön ce sin-
den baş la ya rak, ka mu oyu nu Kürt hal kı na ve ulu-
sal kur tu luş ha re ke ti ne kar şı ko şul lan dır ma yı 
amaç la yan bir kir li psi ko lo jik sa vaş yü rüt me si,  
Abdullah Öca lan’ın avu kat la rı nın gö rev le ri ni 
yap ma la rı nın ve mü vek kil le riy le bur ju va ya sa la-
rı nın ön gör dü ğü hak lar çer çe ve sin de özel gö rüş-
me ler de bu lun ma la rı nın bi le en gel len me si, söz de 

şe hit ai le le ri nin ve mü da hil avu kat la rı nın, mah-
ke me he ye ti nin ola ğa nüs tü hoş gö rü süy le sa lo nu 
bir şo ve nist ti yat ro gös te ri si ne çe vir me le ri vb. bu 
da va nın ne ka dar “adil” bir bi çim de gö rül dü ğü nü 
gös te ren ve ri ler. 

An cak, bü tün bun lar da şa şır tı cı hiç, ama 
hiç bir şey yok tur. Düş man, ya ni em per ya lizm ve 
Türk ege men sı nıf la rı, Kürt ve Türk iş çi sı nı fı ve 
halk la rı na, Tür ki ye ve Kür dis tan dev rim ci ha re-
ke ti ne kar şı öte den be ri han gi ge nel çiz gi yi iz le-
diy se, bu son dö nem de de böy le dav ran mak ta, 
ay nı ge nel çiz gi yi iz le mek te dir. Bu da, baş ta 
be yaz te rör gel mek üze re, her tür lü yön te me baş-
vu ra rak, iş çi sı nı fı ve halk la rın, de mok ra si, ulu sal 
kur tu luş ve sos ya lizm öz lem le ri ni boğ mak, on la-
rı ebe di kö le li ğe mah kum et mek ola rak özet le ne-
bi lir. İçin de bu lun du ğu muz kon jonk tür de ise 

“Eğer öz gür ol mak is ti yor sak, eğer ger çek ten de, o ka dar uzun za man dır uğ run da sa vaş tı ğı mız 
pa ha bi çil mez hak la ra el sü rül me me sin den ya nay sak, eğer o ka dar uzun za man dır sür dür dü ğü müz 

soy lu kav ga mı zı aşa ğı lık bir bi çim de ter ket mek is te mi yor sak ve kav ga mı zın gör kem li he de fi ne va ra na 
ka dar as la vaz geç me me ye söz ver miş sek, sa vaş ma ya de vam et me li yiz!...

“Baş ka la rı nın na sıl bir yol tu ta ca ğı nı bi le mem; ama ben ya öz gür lü ğü mü is ti yo rum, ya da ölü
mü!” (Ame ri kan ba ğım sız lık ha re ke ti nin ön der le rin den Pat rick Henry’nin 23 Mart 1775’te Vir gi nia 

Yurt taş lar Mec li si’nde yap tı ğı ko nuş ma dan)
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on lar, ele ge çir miş ol duk la rı nı dü şün dük le ri bu 
fır sat tan, ya ni ön de ri nin ele ge çi ril me sin den 
ya rar la na rak Kürt ulu sal ha re ke ti ne son ve bi ti ri-
ci dar be le ri in dir me ye ça lış mak ta dır lar. Düş ma-
nın, A. Öca lan’ın yar gı lan ma sı ön ce sin de, sı ra-
sın da ve son ra sın da, eli nin al tın da ki tüm ola nak-
la rı kul la na rak gi riş ti ği his te rik pro pa gan da kam-
pan ya sı, onun Tür ki ye ve Kür dis tan dev ri mi ne 
kar şı nes ne le rin do ğa sı na uy gun ola rak yıl lar dır, 
hat ta on yıl lar dır yü rüt tü ğü çok yön lü bas tır ma ve 
ez me sa va şı mı nın bir par ça sı dır. Düş ma nın sür-
dür dü ğü bu psi ko lo jik sa va şın ser gi len me si, tüm 
dev rim ci ve an ti fa şist güç le rin do ğal gö rev le rin-
den bi ri dir. Ama, dev rim ci ön cü güç le rin rol le ri ni 
oy na ma la rı, kit le le re gü ven le ri ni yi tir me me le ri 
ve ge nel ro ta la rı nı şa şır ma ma la rı du ru mun da bu 
psi ko lo jik sa va şın, Tür ki ye ve Kür dis tan dev ri-
mi nin gi di şa tın da her han gi bir önem li rol oy na-
ya ma ya ca ğı nın al tı nın da özen le çi zil me si ge re-
ki yor. Dev rim ci ve an tifa şist güç le re dü şen gö rev, 
düş ma nın düş man gi bi dav ran ma sın dan ya kın-
mak, dik kat le ri nin oda ğı na yal nız ca düş ma nın 
ser gi len me si ni koy mak, hat ta si ya sal ge liş me le ri 
de ğer len dir mek ve dev rim ci gö rev le rin ve tak tik-
le rin sap tan ma sıy la ye tin mek  ola maz. On la rın 
gö re vi ön ce lik le, iş çi sı nı fı nın ve halk la rın si ya-
sal se fer ber li ği ni sağ la mak ve bu yı ğın la rın fa şiz-
me, ka pi ta liz me ve em per ya liz me kar şı de mok ra-
si, ulu sal kur tu luş ve sos ya lizm kav ga la rı nı iler-
let mek tir. Ken di si ne dev rim ci di yen güç ler, baş-
ka tür lü dav ran ma hak kı na sa hip de ğil ler dir. 
Marks’ın “Fe ur bach Üze ri ne Tez ler”in de be lirt ti-
ği gi bi,

“Fi lo zof lar yal nız ca dün ya yı de ği şik bi çim-
ler de yo rum la dı lar, önem li olan onu de ğiş tir mek-
tir.”  

Bu nun en baş ta ge len ön ko şul la rın dan bi ri, 
hat ta bi rin ci si; Tür ki ye ve Kür dis tan dev ri mi nin 
ön cü güç le ri nin, ge nel ro ta la rı nı şa şır ma ma la rı, 
iş çi sı nı fı ve halk la rın dev rim da va sı na sırt la rı nı 
dön me me le ri ve tas fi ye ci ve tes li mi yet çi dal ga ya 
kar şı ko ya cak ira de yi gös ter me le ri dir. Uğ ra nı lan 
be lir li ka yıp ve ye nil gi ler, düş ma nın ve re for miz-
min dev ri min ola nak sız lı ğı na, Türk ge ri ci li ği nin 
gü cü ve ka pi ta list-em per ya list sis te min ye nil-
mez li ği ne, sos ya liz min mo da sı nın geç ti ği ne iliş-
kin yo ğun pro pa gan da sı na gö rü nüş te, ama yal-
nız ca gö rü nüş te kıs mi bir inan dı rı cı lık ka zan dır-

mak ta dır. Ama, ger çek ten de “ön der” yü ce adı na 
la yık ol mak; iş çi le rin ve emek çi le rin za fe re 
ulaş ma sı için on ca öz ve ri de bu lun duk la rı, genç 
dev rim ci le ri mi zin uğ ru na tap ta ze ya şam la rı nı 
ver dik le ri da va ya iha net et me mek le ve dev rim ci 
ko num lar da sağ lam dur mak la ola nak lı dır. “Ön-
der” yü ce adı na la yık ol mak; ağaç la rın or ma nı 
gör me si ni en gel le me si ne ve kar şı kar şı ya bu lu-
nu lan ge çi ci zor luk la rın za fer ola na ğı nı göl ge le-
me si ne izin ver me mek le, düş ma na iliş kin ya nıl-
sa ma lar dan arın mak la ve onun sal dı rı la rı nı bü tün 
cep he ler de bo şa çı ka ra cak bir çiz gi iz le mek le 
ola nak lı dır. Bu nu yap ma yan lar, ya pa ma yan lar, 
bu gün kü ko num la rı ne olur sa ol sun ta rih ve ge le-
cek ku şak lar ta ra fın dan eleş ti ri le cek ve la net le 
anı la cak lar dır. Bu ge nel yak la şı mın, em per ya liz-
min ve Türk ege men sı nıf la rı nın da ha bü yük bir 
il gi si ne maz har olan ve dört yan dan düş man 
ku şat ma sı al tın da bu lu nan Kürt ulu sal ha re ke ti 
ve onun ön cü sü olan PKK için da ha da ge çer li 
ol du ğu nun al tı çi zil me li dir. 

Bu bağ lam da, ken di si ne bir ulu sun ve ulu-
sal kur tu luş da va sı nın ön de ri adı nı ve ren A. Öca-
lan’ın mah ke me de ki tu tu mu nun, ken di si nin Kürt 
ulu sal ha re ke ti için de ki -edim sel ve sa nal- ye ri 
gö zö nü ne alın dı ğın da, bü yük bir önem ta şı mış 
ol du ğu nu söy le me li yiz. Bi lin di ği gi bi o, bur ju va 
mah ke me si ni dev rim ile kar şıdev rim ara sın da ki 
kav ga nın yü rü tül dü ğü bir alan ola rak de ğer len di-
re me di ği, hat ta bu nu amaç la ma dı ğı gi bi, ora da 
sü re ge len bu kav ga da dev ri min bay ra ğı nı yük sel-
te me di. Ken di suç ve gü nah la rı nı giz le me yi 
amaç la yan düş ma nın mah ke me de, A. Öca lan’ın 
ve PKK’nin ki şi li ğin de dev rim, ulu sal kur tu luş 
ve sos ya lizm da va sı nı, Kürt ve Türk pro le tar ya sı 
ve halk la rı nın kur tu luş umut la rı nı yar gı la ma ya 
ça lı şa ca ğı bel liy di. Bu nun kar şı sın da gö rev, bu 
mah ke me yi fa şiz min, sö mür ge ci li ğin ve em per-
ya liz min ser gi len di ği ve mah kum edil di ği, özel-
de Kürt ulu su nun ve ge nel de Tür ki ye iş çi sı nı fı 
ve hal kı nın hak lı da va la rı nın di le ge ti ril di ği bir 
are na ya dö nüş tür mek, en azın dan bu doğ rul tu da 
ke sin ve ka rar lı bir ça ba har ca mak tı. Bu nun için 
ger çek le rin or ta ya kon ma sı ve Kürt hal kı na çek-
ti ri len acı la rın, iş le nen ci na yet le rin, ger çek leş ti ri-
len iş ken ce ve kat li am la rın, köy ve or man yak-
ma la rı nın, kent ve ka sa ba la rın bom ba lan ma sı nın, 
Kürt hal kı nın ya sal par ti le ri ne, ga ze te le ri ne ve 
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kül tür ku rum la rı na, se çil miş mil let ve kil le ri ne, 
ya zar la rı na, ga ze te ci le ri ne, ay dın la rı na, hat ta işa-
dam la rı na ya pı lan sal dı rı la rın, kı sa ca sı Türk ege-
men sı nıf la rı nın ulu sal zul mü nün tüm dı şa vu rum-
la rı nın açık ça di le ge ti ril me si ye ter de ar tar dı 
bi le. Ama bu ya pıl ma mış, ger çek ler or ta ya kon-
ma mış ve on la rın üze ri ne sün ger çe kil miş, bir şal 
ör tül müş tür. A. Öca lan kar deş li ğe, ba rı şa ve bir li-
ğe iliş kin pe ri ma sal la rı an lat mış, eli kan lı Türk 
ge ri ci li ği ni ve onun si lah lı mu ha fı zı Türk or du su-
nu “de mok ra tik” bir güç ola rak gös ter miş, Kürt 
hal kı nın ve ulu sal ha re ke ti nin hak lı kav ga sı nı 
yad sı mış, geç mi şin dev rim ci mi ra sı nı red det miş-
tir. Bü tün bun lar la ye tin me yen A. Öca lan, Kürt 
hal kı nın şe hit le ri nin yurt se ver dev rim ci anı sı nı 
yük selt me miş, “Ata türk mil li yet çi li ği”ni al kış la-
mış, ABD’nin uşa ğı Türk bü yük bur ju va zi si nin 
“bü yük Tür ki ye” ha yal le ri ne des tek sö zü ver miş, 
ARGK’nın Türk dev le ti nin böl ge de ki ya yıl ma cı-
lı ğın da önem li rol ler üst le ne bi le ce ği ni öner miş tir. 
Sö zü mo na kar deş lik, ba rış ve bir lik adı na düş ma-
nın işi nin böy le ce ko lay laş tı rıl mış ol ma sı nın ve 
ona des tek su nul ma sı nın as la ma zur gö rü le me ye-
ce ği ve ka bul edi le me ye ce ği açık tır. Kürt hal kı-
nın, dev rim ci le ri nin ve ge le cek ku şak la rın bu 
bo yun eği şi ve onun gö nül lü avu kat lı ğı nı ya pan-
la rı çok ağır bir dil le mah kum ede cek le rin den  
kuş ku du yu la maz. 

Bu ra da bü yük çe bir pa ran tez aça cak, Kürt 
hal kı nın ve ulu sal ha re ke ti nin, sır tı na bi rer asa lak 
gi bi ya pış mış olan ve ço ğu Tür ki ye dev rim ci 
ha re ke tin den gel me sah te dost la rı nın olum suz 
mis yo nu nu da ma sa ya ya tı ra cak ve dev rim ci 
eleş ti ri nin, da ha doğ ru su teş hi rin he de fi ha li ne 
ge ti re ce ğiz. Kuş ku suz, ken di dost la rı nı ve düş-
man la rı nı ol du ğu gi bi, ger çek dost la rıy la sah te 
dost la rı nı ayır det mek ön ce lik le Kürt ulu sal ha re-
ke ti nin ön der kad ro la rı nın işi. Ama uzun sü re dir, 
bu ay rı mı yap ma dık la rı nı ya da ya pa ma dık la rı nı 
ka nıt la mış ol duk la rı için on la rın da bir eleş ti ri yi 
faz la sıy la hak et tik le ri nin al tı çi zil me li. PKK’nin 
yö net ti ği Kürt ulu sal ha re ke ti ne öte den be ri söz le 
ve ey lem le ger çek ten des tek ve ren ler, onun la 
omu z o mu za fa şiz me ve sö mür ge ci li ğe kar şı 
sa va şan lar ve bu uğur da be del öde yen ler, tüm 
ek sik lik ve ye ter siz lik le ri ne rağ men Tür ki ye ve 
Kür dis tan’da ki ör güt lü dev rim ci güç ler ol muş lar-
dır. Kürt ulu sal ha re ke ti, say fa la rı nı iş te bu güç le-

re, ya ni ger çek dost la rı na, BDGP için de ya da 
dı şın da yer alan bu dev rim ci ör güt le re aç ma yı 
de ğil, edim sel ola rak tas fi ye ol muş ya da ar tık 
sa de ce ka ğıt üze rin de var lık la rı nı sür dür mek te 
olan söz de ör güt le re ve ör güt lü sa va şı mın tü müy-
le dı şın da kal mış ve ço ğu çü rü müş olan bi rey le re 
aç ma yı seç miş tir. Da ha sı o bu nu bir po li ti ka ha li-
ne ge tir miş tir. Ulu sal ha re ke tin ya yım or gan la rı-
nın kö şe le ri ni par sel le miş ve PKK’nin en iç ten 
dost la rı gö rü nü mü ne bü rün müş bu lu nan bu söz de 
“ör güt” tem sil ci le ri nin ve bi rey le rin he men 
he men hep si, do ğal ola rak ken di ger çek si ya sal 
ko num la rı na ve du ruş la rı na denk dü şen bir çiz gi 
iz le miş ler dir ve iz le mek te dir ler. Baş ka tür lü 
ol ma sı da ola nak lı de ğil di. On lar; Kürt ulu sal 
ha re ke ti nin en ge ri yan la rı nı ok şa mak ta, Kürt 
hal kı nı ve ulu sal ha re ke ti ni re for mist ve tas fi ye ci 
bir çiz gi ye çek mek için ça ba har ca mak ta, Kürt 
ulu sal ha re ke ti ile onun en gü ve ni lir dos tu ve des-
te ği olan Tür ki ye dev rim ci ha re ke ti ara sın da ki 
çat la ğı ge niş let me ye ve Kürt ulu sal ha re ke ti nin 
saf la rın da Tür ki ye dev rim ci ha re ke ti ne ve Türk 
iş çi ve emek çi le ri ne kar şı gü ven siz lik yay ma ya 
ça lış mak ta, te mel siz ve sah te bir ba rış ve de mok-
ra si çı ğırt kan lı ğı yap mak ta, em per ya liz me ve 
Türk ge ri ci li ği ne iliş kin ha yal ler yay mak ta dır lar. 
He men he men hep si nin bi ri cik kay gı la rı, Kürt 
ulu sal ha re ke ti nin sır tın dan ka ri yer ve say gın lık 
ka zan mak olan bu un sur lar, ken di le ri ni sah te ve 
abar tı lı bir PKK ve A. Öca lan sa vu nu cu lu ğu ve 
hay ran lı ğıy la ka muf le et mek te ve sü rek li ola rak 
“Türk so lu”na söv mek te ve onu ka ra la mak ta dır-
lar. Ken di ik ti dar sız lık la rı nı, tü ken miş lik le ri ni, 
ka ram sar lık la rı nı, dö nek lik le ri ni ve yal nız ca dev-
ri me ve sos ya liz me de ğil, Kürt hal kı nın ulu sal 
kur tu lu şu na da inanç sız lık la rı nın üs tü nü, “Kürt 
hal kı na dost luk” ve “Baş kan Apo’ya sa da kat”  
söy lem le riy le ör ten bu ki şi le ri za ma nın da de şif re 
edip ken di çev re sin den uzak laş tı ra ma ma sı ve yıl-
lar bo yu sır tın da ta şı ma sı, PKK’nin bir za afı dır. 
Ne var ki, he men he men hep si yal nız ca dev rim ci 
al çak gö nül lü lük ten ve dev rim ci ruh tan de ğil, 
en tel ek tü el dü rüst lük ten de yok sun olan bu ki şi-
ler, PKK ta ra fın dan ala bil di ği ne şı mar tıl mış lar-
dır. Ço ğu cid di bir bil gi bi ri ki mi ne de sa hip ol ma-
dık la rı hal de bü yük te oris yen ler, stra te jist ler ve 
tak tis yen ler eda sıy la ya zıp çi zen hiç me sa be sin-
de ki bu ki şi ler, ken di le ri ne ta nı nan ola ğa nüs tü 
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hoş gö rü den ya rar la na rak Kürt hal kı na ve ulu sal 
kur tu luş ha re ke ti ne ve Tür ki ye dev rim ci ha re ke-
ti ne öğüt ver me ye ve on la rı yön len dir me ye ça lış-
ma ya cü ret ede bil mek te dir ler. Bu ki şi le rin bu gün 
A. Öca lan’ın mah ke me de ser gi le miş ol du ğu 
olum suz çiz gi yi gök le re çı kar ma la rı da nes ne le-
rin do ğa sı ge re ği dir.  On lar, A. Öca lan’ın, “İm ra-
lı sa vun ma sı” çiz gi sin de bir ke ra met bul mak ta, 
bu nu ger çek ba rı şa ve kur tu lu şa açı lan bir ka pı 
ola rak ni te le mek te dir ler. 

Ko nu mu za dö ne cek olur sak, için den geç-
mek te ol du ğu bu kri tik dö ne meç te Kürt hal kı nın 
ve ulu sal ha re ke ti nin yaz gı sı nın, esas ola rak onun 
ön der li ği nin, ya ni Baş kan lık Kon se yi’nin ala ca ğı 
tu tu ma, gös te re ce ği ka rar lı lık, ce sa ret, uzak gö-
rüş lü lük ve yö ne tim ka pa si te si ne bağ lı ol du ğu nu 
söy le ye bi li riz. Do la yı sıy la bu ra da ön ce lik le PKK 
Baş kan lık Kon se yi’nin ve yer yer de PKK’ye 
ya kın du ran ku rum ve ki şi le rin yak la şım ve 
gö rüş le ri kuş ba kı şı ele alı na cak ve de ğer len dir me 
ko nu su ya pı la cak tır. 

De ğer len dir me le ri mi ze PKK VI. Kong re-
si’nin ka rar la rı na göz at mak la baş la ya ca ğız. 
Ge ril la de ne ti min de bu lu nan Kür dis tan top rak la-
rın da 300’ü aş kın de le ge nin ka tı lı mıy la ger çek-
leş ti ril di ği bil di ri len ve ör gü tün en üst or ga nı 
ol ma sı ha se biy le onun ira de si nin ger çek tem sil ci-
si sa yıl ma sı ge re ken Kong re’nin ka rar la rın da 
di ğer şey le rin ya nı sı ra şöy le de ni yor du:

“Par ti leş mey le bir lik te, özel lik le ge ril la 
sa va şı ve or du laş ma yı ge liş tir me yen, as ke ri leş-
me yi za yıf la tan, ge ril la yı mar ji nal leş ti ren, ken di-
ni ni hai za fe re ki lit le me yen, ko şul la ra uy gun 
ya ra tı cı bir tak tik an la yı şa ula şa ma yan, ge ril la 
tar zıy la çe li şen her tür lü ya şam, sa vaş ve ko mu ta 
tar zı nı eleş ti re rek mah kum et miş tir. ‘Ge ril la vaz-
ge çil mez ya şam gü ven ce miz dir’ ve ‘her  şe yi miz 
ge ril la or du muz dur’ şi ar la rın dan ha re ket le 
ARGK’nin sü rek li bü yü tül me si ni, as ke ri eği tim 
ve ge ril la nın ni te lik ba kı mın dan ge liş ti ril me si ni, 
sa vaş tar zın da ke sin bir dü zelt me yi ya şa ya rak, 
ya ra tı cı bir tak tik uy gu la ma için de olun ma sı nı ve 
bu te mel de önü müz de ki dö nem de ger çek bir 
ge ril la sa va şı nın yü rü tül me si ni ge rek li ve müm-
kün gör müş tür...

“Par ti VI. Kong re si, iliş ki ve it ti fak si ya se ti-
miz doğ rul tu sun da bir dip lo ma tik fa ali yet yü rüt-

me yi, bu ça lış ma ala nın da ki ha ta ve ye ter siz lik le-
ri de mut la ka aş ma yı, baş ta Or ta do ğu’nun ile ri ci-
yurt se ver güç le ri ol mak üze re dün ya da ki tüm 
sos ya list ve de mok ra tik çev re ler le iliş ki ve it ti fak 
için de ol ma yı ge rek li gör müş tür...

“VI. Kong re miz Tür ki ye dev ri mi ve de mok-
ra si si nin ge liş ti ril me si üze rin de her za man kin den 
da ha faz la dur muş tur. Ulu sal kur tu luş mü ca de le-
mi zin ulaş tı ğı aşa ma da, Tür ki ye dev rim ve 
de mok ra si mü ca de le si ni da ha faz la ge liş tir mek 
ve sö mür ge ci li ğe ve fa şiz me kar şı mü ca de le eden 
tüm güç le ri her ba kım dan des tek ler ve olu şan güç 
bir lik le ri ni an tifa şist mü ca de le cep he si ne ulaş tır-
ma ya ça lı şır ken, di ğer yan dan Tür ki ye halk la rı-
nın ör güt lü lü ğü ve ey lem li li ği için her tür lü ça lış-
ma yı biz zat yap ma yı, baş ta Ka ra de niz ve Ak de-
niz ol mak üze re ge ril la yı Tür ki ye’nin iç le ri ne 
ka dar yay ma yı, bu doğ rul tu da ge li şen Ana do lu 
Halk Kur tu luş Or du su’nu sü rek li güç len dir me yi 
ge rek li gör müş tür...

“VI. Kong remiz ulu sal bü tün lük çer çe ve-
sin de Kür dis tan’ın tüm par ça la rın da ki öz gün 
du rum la rı de ğer len dir miş, bu nok ta da özel lik le 
Gü ney Kür dis tan üze rin de dur muş tur. Bu ala na 
hem Irak’ta ki ge liş me ler, hem de yü rüt tü ğü müz 
dev rim ci ça lış ma ve sa vaş açı la rın dan yak la şan 
kong re miz, alan da ki is tik rar sız or ta ma ve de ği-
şim ih ti ma li ne dik kat çe ke rek ör güt len me nin ve 
dev ri min ge liş ti ril me si ni ge rek li gör müş tür. Bu 
te mel de par ti çiz gi mi zi ala nın ko şul la rın da ha ya-
ta ge çir mek üze re alan da ki tüm fa ali yet le ri mi zi 
PKK Ba şur adı al tın da yü rüt me yi ka rar laş tır mış-
tır.” (Özgür Po li ti ka, 5 Mart 1999) 

Bü tün bun la rın ya nı sı ra, Türk ege men sı nıf-
la rı na, ABD em per ya liz mi ne ve si yo niz me mey-
dan oku yan VI. Kong re’nin bu ka rar la rı öz de 
dev rim ci bir ni te lik ta şı mak ta ve Kür dis tan ve 
Tür ki ye ve Or ta do ğu iş çi sı nı fı ve halk la rı na dev-
rim ci bir me saj ver mek tey di. 

Bu ta rih ten yak la şık bir ay son ra Du ran Kal-
kan, Baş kan lık Kon se yi adı na yap tı ğı açık la ma da 
üç aşa ğı beş yu ka rı ben zer gö rüş ler di le ge ti ri yor-
du. ABD’nin Irak’ta ki ba şa rı sız lı ğı nı PKK’yı 
eze rek, ört bas et mek is te di ği nin al tı nı çi zen Kal-
kan, Kürt ulu sal kur tu luş sa va şı mı nın ulaş tı ğı 
dü zey kar şı sın da Türk dev le ti nin çö züm süz kal-
dı ğı nı, bu nun sa NA TO’nun dev re ye gir me si ne 
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yol aç tı ğı nı be lir ti yor du. Kal kan, em per ya lizm ve 
Türk ge ri ci li ği nin tu tu mu nu mah kum et ti ği 
ko nuş ma sın da “ulus la ra ra sı komp lo”nun sür dü-
ğü nü anım sat tık tan son ra şöy le di yor du:

“Düş man, çe şit li adım lar ve ham le ler le 
bu nu de vam et tir mek is ti yor ve da ha faz la is te ye-
cek tir. Bu komp lo da ke sin so nu ca git mek, ya ni 
Ön der li ği mi zi, par ti mi zi ve onun ya rat tı ğı tüm 
ge liş me le ri ez mek, hal kı mı zın üze rin de ki son 
kı rım po li ti ka sı nı da bu bi çim de ha ya ta ge çir mek, 
onun te mel he de fi dir. Bu he de fe ulaş ma yı ba şar-
ma doğ rul tu sun da bir çok oyu na baş vu ru yor, ye ni 
sal dı rı la ra yö ne li yor.

“... Düş ma nın yü rüt tü ğü ulus la ra ra sı komp-
lo yu da ha da ge liş ti re ce ği, bu nu or du mu za kar şı 
sal dı rıy la bir leş ti re ce ği hiç bir za man unu tul ma-
ma lı dır. Da ha şim di den bu amaç la bü yük ha zır-
lık lar ya pıl dı ğı, düş ma nın ge ril la yı ez mek için 
kap sam lı sal dı rı la ra yö ne le ce ği çok de ği şik çev-
re ler ta ra fın dan söy len mek te dir... Düş man, bü tün 
ulus la ra ra sı ge ri ci li ği ar ka sı na al mış, Ön der li ği-
mi zi, par ti mi zi ve ge ril la mı zı im ha et mek, böy le-
ce hal kı mız üze rin de ki soy kı rı mı so nu ca gö tür-
mek is ti yor. Bu da VI. Kong re miz’ le en ile ri 
dü zey de açı ğa çı ka rıl mış tır.” (Özgür Po li ti ka, 7 
Ni san 1999) 

Her iki açık la ma nın içe ri ği nin ve to nu nun, 
PKK ön der li ği adı na A. Öca lan’ın 1993’den ve 
özel lik le 1995’ten bu ya na yap tı ğı açık la ma la rın, 
si ya sal ve tak tik sel öner me le rin re for mist ve tas-
fi ye ci içe ri ğiy le bağ daş ma dı ğı, hat ta esas iti ba-
riy le çe liş ti ği bel liy di. A. Öca lan, da ha ya ka lan-
ma sın dan ön ce yıl lar bo yu, Kürt so ru nu nun fa şist 
dik ta tör lük yı kıl mak sı zın ve Kürt ulu su öz gür lü-
ğü ne ka vuş mak sı zın, ya ni em per ya list le rin ve 
Türk ege men sı nıf la rı nın him me tiy le “çö zü-
mü”nü sa vun muş, Kürt hal kı nın can düş man la-
rıy la ba rış ma sı ve bir leş me si nin sa vu nu cu lu ğu nu 
yap mış tı. Ör ne ğin o, da ha Ara lık 1995’de Yalçın 
Kü çük’ün ken di siy le yap tı ğı bir rö por taj da şun la-
rı söy lü yor du:

“Or du ya da ses le ne ce ğiz, bü rok ra si ye de 
ses le ne ce ğiz. Bi zim le ba rış pro je si ne, öz gür lük 
pro je si ne var sa nız, buy run top la nın di ye ce ğiz. 
Sos ya lis ti de ça ğı ra ca ğız, li be ra li de ça ğı ra ca ğız. 
Ge lin şu ah mak gi di şa tı dur du ra lım, as ga ri müş-
te rek ler var, on da bir kon sen sü se, bir uz laş ma ya 
va ra lım, bun da he pi mi zin çı ka rı var di ye ce ğiz. 

Bü tün bun la ra top lu mun ses siz kal ma sı dü şü nü-
le mez...” (Di ri liş Ta mam lan dı, Sı ra Kur tu luş ta, s. 
284) ABD ve Ba tı Av ru pa em per ya list le ri ni, Kürt 
so ru nu nun “de mok ra tik çö zü mü” için Türk ege-
men sı nıf la rı na bas kı uy gu la ma ya ça ğır ma yı da 
alış kan lık ha li ne ge tir miş bu lu nan Öca lan, 11 
Ocak 1998’de MED TV’de ger çek leş ti ri len Özel 
Prog ram’da şun la rı söy lü yor du:

“Clin ton ta Bos na’ya gi de ce ği ne aca ba 
Kürt le re de bir na sıl sın di ye mez mi? Eğer tu tar lı 
bir in san hak la rı yak la şı mı na sa hip se. Özel lik le 
Al man ya ger çek ten 12 Ey lül’ün mi mar la rın dan-
dır. Kürt soy kı rı mı nın ta mam lan ma sı na yal nız 
göz yum ma dı. El al tın dan müt hiş si lah, eko no-
miy le des tek le di.

“... PKK’nin çok aşı rı ta lep ler de bu lun ma-
dı ğı da bi lin me li dir. Biz Kürt kim li ği nin ta nın ma-
sı de dik ve Tür ki ye’nin sı nır la rı da hi lin de her tür 
çö zü me va rız de dik. Bos na’ya dev let kur dur du lar 
di ye lim, pe ki ne den Kürt kim li ği ni Türk le re 
ka bul et ti re mi yor lar...

“Eğer bir öne ri gün de me ge ti ri lir se şu ol ma-
lı: Fi lis tin me se le sin de Mad rid Kon fe ran sı top-
lan dı ve on dan son ra bir sü re ce gi ril di. Bos na için 
çok et ki li top lan tı lar ya pıl dı. En son as ke ri mü da-
ha le ye ka dar gi dil di. Bun la ra ben zer bir sü re ci 
aca ba Av ru pa baş la ta bi lir mi?” ( Özgür Po li ti ka, 
13 Ocak 1998)

PKK VI. Kong re si’nin ve on dan he men 
son ra ki Baş kan lık Kon se yi açık la ma la rı nın gö re-
ce mi li tan ve dev rim ci özü nün ve söy le mi nin, A. 
Öca lan’ın za man içe ri sin de da ha da ko yu laş tı ra-
rak sür dür dü ğü yu kar da ki yak la şım dan bü yük 
öl çü de fark lı ol ma sı se vin di ri ciy di. An cak söz  
ko nu su açık la ma lar da, ka fa ka rı şık lı ğın dan kay-
nak la nan önem li bir tu tar sız lık ve yal pa la ma da 
dik kat çe ki yor du. VI. Kong re açık la ma sın dan 
yo la çı ka rak bir kaç ör nek üze rin de du ra lım. 
Ör ne ğin bu ra da, Türk dev le ti nin yö ne ti ci le ri ne 
hi tap edi lir ken, 

“Mev cut uy gu la ma lar de vam eder se, bu nu 
ya pan lar da biz den ben zer uy gu la ma lar gö re cek-
ler dir. Bu dün ya da ya yan ya na ya şam ola cak, ya 
da bi ze ya şam hak kı ver mek is te me yen le re biz de 
ya şam hak kı ver me ye ce ğiz.” (abç) de ni yor du. Bu 
du rak sa ma lı yak la şım Kong re’nin, Kürt, Türk ve 
dün ya iş çi sı nı fı ve halk la rı nın düş man la rı olan 
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ABD em per ya liz mi ne ve İs ra il si yo niz mi ne hi ta-
bın da da ken di si ni gös te ri yor du. Kong re de on lar 
için:

“Yi ne bu in san lık dı şı komp lo ya or tak ve 
alet olan tüm güç ler yap tık la rı nı te la fi et me dik le-
ri müd det çe ha ket tik le ri za ra rı gö re cek ler dir.” 
(abç) be lir le me si ya pı lı yor du. VI. Kong re’nin, 
Tür ki ye, ABD ve İs ra il yö ne ti ci le riy le uz laş ma 
ka pı sı nı tü müy le ka pat ma dı ğı nı ve on lar dan ada-
let, de mok ra si ve ba rış bek le me an la yı şı nı ke sin-
lik le ve tü müy le red det me di ği ni gös te ren bu 
söz le rin içe ri ği ve to nu, Baş kan lık Kon se yi’nin 
da ha son ra ki haf ta lar da ve ay lar da ya pa ca ğı açık-
la ma la ra dam ga sı nı gi de rek da ha faz la vu ra cak 
ve onun çiz gi si ni A. Öca lan’ın çiz gi si ne yak laş tı-
ra cak tı. Öte yan dan, Kong re “Se rok Apo”ya 
öv gü ler düz me ye de vam edi yor ve ona “yö ne lik 
mev cut uy gu la ma lar”ın der hal dur du rul ma sı ve 
onun “hal kı mı zın tem sil ci si ola rak mu ha tap alın-
ma sı” ge rek ti ği ni di le ge ti ri yor du. Ama ay nı 
Kong re, dev rim ci ni te li ği ne uy gun ola rak, düş-
ma nın elin de tut sak olan PKK li de riy le ara sı na 
bir me sa fe koy ma yo lun da ür kek ve da ha son ra 
ar ka sı nı ge tir me ye ce ği bir gi ri şim de bu lun muş ve 
şun la rı söy le miş ti: 

“Par ti mi zin tüm kad ro ve sa vaş çı la rı, düş-
man ger çe ği nin de rin bi lin cin de ola rak her tür lü 
düş man oyu nu na kar şı uya nık dav ran ma lı, özel-
lik le Par ti Ön der li ği miz adı na düş man ta ra fın dan 
ya pı la bi le cek söz lü ve ya ya zı lı açık la ma la rın 
ön der li ği mi zi ve bi zi bağ la ma ya ca ğı nı ve bun la-
rın düş ma na ait ola ca ğı nı ke sin bil me li dir.” 
Za man, Kong re’nin ira de si ni yan sıt ma sı ge re ken 
Baş kan lık Kon se yi’nin bu ken di için de çe liş me li 
tu tum dan da uzak la şa ca ğı nı ve A. Öca lan’ın, 
dev le tin gö ze ti mi ve de ne ti min de, avu kat la rı ara-
cı lı ğıy la gön der di ği me saj ve açık la ma la ra bü yük 
de ğer bi çe ce ği ni gös te re cek ti.

Ama, iş bu nun la kal ma ya cak ve za man Baş-
kan lık Kon se yi’nin bir di zi te mel ko nu da VI. 
Kong re’nin -za ten ye te rin ce tu tar lı ol ma yan- 
gö re ce ra di kal ve dev rim ci çiz gi sin den de uzak-
laş tı ğı nı gös te re cek ti. On lar, bü yük ola sı lık la 
önem li öl çü de et ki si al tın da bu lun duk la rı A. Öca-
lan’ın mah ke me ön ce sin de, sı ra sın da ve son ra sın-
da dev let ara cı lı ğıy la ve doğ ru dan ka mu oyu na 
-ve bel ki ba zı özel ka nal lar dan doğ ru dan ken di le-
ri ne de- ulaş tır dı ğı ge ri ci ve tes li mi yet çi me saj la-

rın da et ki siy le, onun çiz gi si ne doğ ru sav rul muş 
gö zü kü yor lar. Baş kan lık Kon se yi’nin ko nu mu nu 
ve yal pa la ma la rı nın do ğa sı nı da ha iyi an la ya bil-
mek için bu ra da, Kürt so ru nu nun çö zü mü ve 
PKK’nin ye ni yö ne li mi bağ la mın da, A. Öca-
lan’ın mah ke me ye sun du ğu iki sa vun ma nın 
(Sa vun ma ve Esa sa İliş kin Sa vun ma) te mel nok-
ta la rı na de ğin me miz ge re ki yor. A. Öca lan’ın bu 
bel ge ler de Kürt so ru nu nun “çö zü mü” için öner-
di ği gö rüş le ri şöy le özet le ye bi li riz: 

a) Dev rim ler ça ğı so na er miş, “de mok ra si”, 
ya ni ka pi ta lizm ve em per ya lizm tar tış ma gö tür-
mez za fe ri ni ilan et miş tir.

“De mok ra si nin, yüz y¦ l¦n so nun da tam za fe-
ri ni ilan et me si, tek ni ğin, üre ti min bu en mu az-
zam ça ğ¦n da ne den siz ol ma y¦p, de mok ra tik sis te-
min me ka niz ma la r¦y la ya k¦n dan bağ lan t¦ l¦ d¦r. 
Top lum la r¦, do la y¦ s¦y la bi rey le ri, hiçbir sis tem, 
ken di do ğal l¦ ğ¦n da bu ka dar aç¦ ğa ç¦ ka ra ma m¦ş ve 
ya ra t¦ c¦ k¦ la ma m¦ş t¦r. Gü cü nü öz gür leş tir me den 
al¦r. Ba sit ve zor ge li şir. Ama, so nuç la r¦ n¦n en h¦z-
l¦ ve güç lü gö rü nen re jim den da ha güç lü ol du ğu 
gü nü müz de ta ma men ka n¦t lan m¦ş t¦r... ‘90’l¦ y¦l-
lar dan iti ba ren, sos ya list sis te min çö zü lüş ve 
de mok ra si ye dö nü şü müy le, de mok ra si nin bü yük 
za fe ri as l¦n da da ha baş lan g¦ c¦n da d¦r.” (A. Öca lan, 
Sa vun ma)

b) Türk ege men sı nıf la rı ve on la rın dev le ti 
de mok ra tik leş mek te dir ler. 

“½id det, ar t¦k Cum hu ri ye tin gün de min den 
ke sin kalk ma l¦ d¦r. Sa n¦ yo rum, Tür ki ye’de tüm 
ke sim le rin kon sen süs sağ la d¦k la r¦ en te mel bir 
ko nu bu dur. Kim se so run la r¦n şid det le çö zü le ce-
ği ne inan m¦ yor. Bu nun, aç¦k ve ta rih ten en bü yük 
der si ç¦ kar m¦ş gö rü nen ve bü yük zor gü cü ne rağ-
men, bu gü cün et ki si ni an cak, ya ra t¦ c¦ çağ daş bir 
de mok ra si ye yön len dir me de kul la nan ve aç¦k ça 
‘90 or ta la r¦n dan be ri MGK kon sept le ri ile yü rü tü-
len, için den geç mek te ol du ğu muz ta ri hi aşa may la 
da, ka n¦t lan mak ta d¦r...” (A. Öca lan, Sa vun ma)

c) “Ulus la rın ken di yaz gı la rı nı be lir le me 
hak kı”nın mo da sı geç miş tir.

“70’ler de mo da olan ve uy gu lan d¦ ğ¦n da 
sa de ce, ay r¦ dev let an la m¦n da yo rum la nan “ulus-
la r¦n ka der le ri ni ta yin hak k¦” ger çek ten, bu yo ru-
muy la bir ç¦k maz d¦. Kür dis tan pra ti ğin de, so ru nu 
yo ku şa sür me ya n¦ ağ¦r ba s¦ yor du. Bu nu, fi ilen 
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be lirt ti ğim tarz da aş ma ya ça l¦ş t¦m. An cak, 
de mok ra tik çö züm tar z¦ n¦n zen gin li ği kar ş¦ s¦n da, 
ay r¦ dev let, fe de ras yon, oto no mi ve ben ze ri yak-
la ş¦m la r¦n bi le, ge ri ve ba zen çö züm süz lü ğe yol 
aç t¦ ğ¦ n¦ pra tik te gö rün ce; de mok ra tik sis tem üze-
rin de yo ğun laş ma, ba na çok önem li gel di.” (A. 
Öca lan, Sa vun ma)

d)Tür ki ye’de Kürt so ru nu nun şid de te da ya-
lı ol ma yan, ba rış çı çö zü mü hem esas tır, hem de 
ola nak lı. Bu da Kürt ler le Türk le rin bir “De mok-
ra tik Cum hu ri yet” ça tı sı al tın da bir leş me le ri ni 
ge rek ti rir. 

“De mok ra tik Cum hu ri yet sis te min de şid de-
te yer ola maz. So run la r¦n çö züm di li is yan ve ya 
dev rim ola maz. Ba r¦ş için de ana ya sal ev rim yo lu 
ge çer li dir. 20. yüz y¦ l¦n so nu bu nu böy le em ret-
mek te dir. Ta ri hin bu top rak lar da bü tün lük için de, 
öz gür ce ya şa ma ira de si ni say g¦y la kar ş¦ la mak 
tüm top lu mun kut sal ba r¦ş ve bü yük ge liş me 
yo lu dur.” (A. Öca lan, Sa vun ma)

e) Kürt so ru nu nun çö zü mü için dil ve kül tür 
öz gür lü ğü ye ter li dir. 

“Do la yı sıy la dil ve kül tür öz gür lü ğüy le, ifa-
de et me araç la rı önün de ki en gel le rin kal dı rıl ma-
sı, so ru nun ya şa dı ğı kar ma şa yı aş mak ka dar, 
bir çok yan lı şı, kor ku yu, do la yı sıy la tep ki le ri de 
kal dı ra cak, ay rı lık ve za yıf lık yö nün de de ğil; bir-
lik, zen gin lik ve güç len me te me lin de ta ri hi çö zü-
mü ve ge liş me le ri be ra be rin de ge ti re cek tir.” (A. 
Öca lan, Sa vun ma) 

“Pra tik çö züm Türk ulu sal de ğer le ri ni, baş-
ta Türk çe ol mak üze re te mel eği tim di li ola rak 
öğ ret mek, Kürt çe ’yi de ser best ifa de ve eği tim 
di li ola rak bı rak mak tır.” (A. Öca lan, Esa sa İliş-
kin Sa vun ma)

f) Bu yol la Kürt hal kı dev le te bağ la na cak, 
Türk ege men sı nıf la rı nın fa şist re ji mi da ha da 
is tik rar ka za na cak ve güç le ne cek tir. 

“PKK’nin as ke ri so run ol mak tan çık ma sı, 
Kürt so ru nu nun si ya si çö zü mü nün yo lu nu aça cak 
ve be ra be rin de si ya si so run ol mak tan çık ma sı 
an la mı na da ge le cek tir. Dev le tin bü tün lü ğü nü, 
bir li ği ni zor la mak tan, ona güç ver me sü re ci ne 
gi ri le cek tir. Dev let le de mok ra tik bü tün leş me 
yo lu açıl dık ça dev le te kar şıt ko num aşı la cak tır.” 
(A. Öca lan, Esa sa İliş kin Sa vun ma) 

g) Ge rek PKK ve ge rek se Tür ki yeli dev rim-
ci ör güt ler şid det ten vaz geç me li, ya sal ça lış ma 
yo lu nu tut ma lı ve Türk dev le tiy le ba rış ma lı dır lar. 

“Si lah lı ça tış ma or ta mı nın or ta dan kalk ma-
sı, yıl lar dır ya sa dı şı ko num da olan bir çok ör gü tü, 
de mok ra tik or tam la bü tün leş me ye ite cek tir. 
Özel lik le çı ka rı la cak bir af ve ya sal, si ya sal ça lış-
ma nın önü açık tu tul du ğun da de mok ra tik leş me-
nin da ha da kök leş me si ne yol aça cak tır.” (A. 
Öca lan, Sa vun ma) 

“So ru nun özü ge re ği as ke ri ola rak çö zü le-
cek bir du rum da yok tu... O hal de dev le tin de 
ge rek li du yar lı lı ğı gös ter me si ha lin de si lah lı 
ça tış ma dan vaz geç me vak ti gel miş ve hat ta geç-
mek te dir.” (A. Öca lan, Esa sa İliş kin Sa vun ma)

h) Tür ki ye ba rış ve de mok ra tik bir lik yo luy-
la Kürt so ru nu nu çöz dü ğün de böl ge nin güç lü ve 
li der ül ke si ola cak tır. 

“Cum hu ri yet ta ri hi nin bu en zor so ru nu 
çö züm len di ğin de Tür ki ye’nin iç ba r¦ ş¦n dan al d¦ ğ¦ 
güç le böl ge de li der bir ül ke ola rak ham le gü cü ne 
ka vu şa ca ğ¦ ke sin dir. Or ta do ğu’da li der lik dö ne mi 
Or ta As ya’dan Bal kan lar ve Kaf kas la r’a ka dar 
et ki li ol ma an la m¦ na ge le cek tir. De mok ra tik sis-
te min çö züm gü cü, baş ta ba r¦ş ol mak üze re, bir-
çok çe liş ki ve so run olan bu böl ge le re hak l¦ bir 
mü da ha le ve des te ğin ve ril me si ve is ten me si ne 
de yol aça cak t¦r.” (A. Öca lan, Sa vun ma) 

“Tür ki ye bu ra da bü yük teh li ke ler den ko run-
ma ka dar, ter si ne ya ni güç kay na ğ¦ na dö nüş tür me 
şan s¦ na sa hip ola cak t¦r. İç te ve d¦ş ta PKK’nin 
as ke ri sa vaş ola nak la r¦ çö züm le bir lik te Tür ki-
ye’nin hiz me ti ne gi re cek tir... Kürt le rin De mok ra-
tik Cum hu ri yet’le bü tün leş me si ge liş tik çe bu 
as ke ri an lam da da kar ş¦ teh dit ten stra te jik bir güç 
kay na ğ¦ na dö nü şe cek tir. Çö züm bu bü yük f¦r sa t¦ 
su nu yor. Ge le ce ğe en bü yük stra te jik ya t¦ r¦m olu-
yor.” (A. Öca lan, Esa sa İliş kin Sa vun ma)

ı) PKK ken di ni bu sü re ce uy dur ma lı, ye ni-
den ya pı lan ma lı ve V. ve VI. Kong re le r’e dam ga-
sı nı vu ran çiz gi yi ter ket me li dir. 

“V. ve VI. Kong re bu an lam da tek rar ya nı 
olan kong re ler olu yor. Gö rü lü yor ki, PKK ger-
çek ten bü yük bir yol ay r¦ m¦n da; ya kla sik çiz gi-
sin de da ha ka t¦ la ş¦p, sert le şip, ge niş iç ve d¦ş 
ola nak la ra da ya na rak ya şa m¦ n¦ sür dü re cek, ya da 
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dün ya ve Tür ki ye re ali te le ri ni doğ ru de ğer len di-
rip, si lah l¦ mü ca de le aşa ma s¦ n¦ bel li ya sal gü ven-
ce ler te me lin de te mel tak tik ola rak b¦ ra k¦p, yi ne 
prog ra m¦ na Tür ki ye bü tün sel li ği ni esas al¦p ge nel 
bir de mok ra si prog ra m¦y la da ha da ay r¦n t¦ l¦ iş len-
miş bir Kürt top lu mu nun, dö nü şüm prog ra m¦ n¦, 
si ya sal-ya sal ey lem ve ör güt bi çi mi ni esas alan 
bir ya p¦ ya ken di ni dö nüş tü re cek tir. Ta ri hi aşa ma 
ke sin lik le bu dur. Bu dö nü şüm, as la bir dö nek lik 
ve tas fi ye ci lik ola rak gö rül mek şu ra da kal s¦n, 
ger çek bir dev rim ci dö nü şüm ola rak al g¦ lan ma l¦-
d¦r.” (A. Öca lan, Sa vun ma) 

PKK VI. Kong re si’nin çiz gi siy le, A. Öca-
lan’ın sa vun ma la rın da di le ge tir di ği çiz gi nin bir-
bir le rin den bü yük öl çü de fark lı ol du ğu tar tış ma 
gö tür mez. Bun lar dan bi rin ci si, ‘Ge ril la vaz ge çil-
mez ya şam gü ven ce miz dir’ ve ‘her  şe yi miz ge ril-
la or du muz dur’ slo gan la rı nı at mak ta ve 
“ARGK’nın sü rek li bü yü tül me si ni, as ke ri eği tim 
ve ge ril la nın ni te lik ba kı mın dan ge liş ti ril me si ni” 
ön gör mek te, di ğe ri ise bir yol ay rı mın da ol du ğu-
nu ile ri sür dü ğü PKK’nin “dün ya ve Tür ki ye 
re ali te le ri ni doğ ru de ğer len di rip, si lah l¦ mü ca de le 
aşa ma s¦ n¦ bel li ya sal gü ven ce ler te me lin de te mel 
tak tik ola rak b¦ rak”ma sı nı sa vun mak ta dır. 

VI. Kong re’nin, Baş kan lık Kon se yi ta ra fın-
dan bir sü re, tu tar sız ve ka rar sız bir bi çim de de 
ol sa sa vu nu lan dev rim ci çiz gi si, “Tür ki ye dev rim 
ve de mok ra si mü ca de le si ni da ha faz la ge liş tir-
mek ve sö mür ge ci li ğe ve fa şiz me kar şı mü ca de le 
eden tüm güç le ri her ba kım dan des tek le”mek ten, 
“olu şan güç bir lik le ri ni an tifa şist mü ca de le cep-
he si ne ulaş tır ma ya ça lış”mak tan sö zet mek te ve 
“Tür ki ye halk la rı nın ör güt lü lü ğü ve ey lem li li ği 
için her tür lü ça lış ma yı biz zat yap ma yı, baş ta 
Ka ra de niz ve Ak de niz ol mak üze re ge ril la yı Tür-
ki ye’nin iç le ri ne ka dar yay ma yı, bu doğ rul tu da 
ge li şen Ana do lu Halk Kur tu luş Or du su’nu sü rek-
li güç len dir me”yi esas al mak ta dır. A. Öca lan’ın 
çiz gi si ise ege men sı nıf la rın ve on la rın or du baş ta 
gel mek üze re, dev let ay gı tı nın ül ke yi, re ji mi ve 
ken di si ni tam ola rak de mok ra tik leş tir me si ne (!) 
bel bağ la mak ta ve “Si lah lı ça tış ma or ta mı nın 
or ta dan kalk ma sı”nı, yıl lar dır ya sa dı şı ko num da 
olan dev rim ci ör güt le rin, “de mok ra tik or tam la 
bü tün leş me”si ni ve çı ka rı la cak “bir af” ya sa sı 
yo luy la ya sal, si ya sal ça lış ma tu za ğı na çe ki le rek 
tas fi ye si ni ön gör mek te dir.

VI. Kong re, PKK’nin “iliş ki ve it ti fak si ya-
se ti”nin “baş ta Or ta do ğu’nun ile ri ci-yurt se ver 
güç le ri ol mak üze re dün ya da ki tüm sos ya list ve 
de mok ra tik çev re ler le iliş ki ve it ti fak için de 
ol ma yı ge rek li gör”dü ğü nün al tı nı çi zer ken, A. 
Öca lan, “Türk-Kürt kar deş li ği” adı na Kürt hal-
kıy la Türk ege men sı nıf la rı nın ve sö mür ge ci li ği-
nin “kar deş li ği ni”, ya ni Kürt hal kı nın Türk ege-
men sı nıf la rı na ve em per ya liz me kö le li ği ni 
sa vun mak ta dır. Da ha sı bi rin ci çiz gi, Or ta do ğu 
halk la rı nın ve dev rim ci güç le ri nin em per ya liz me, 
fa şiz me, si yo niz me ve sö mür ge ci li ğe kar şı bir li-
ği ni sa vu nur ken, ikin ci çiz gi, PKK’nın, Kürt ve 
Türk halk la rı na ve di ğer Or ta do ğu halk la rı na kar-
şı, Türk ege men sı nıf la rıy la ve hat ta ABD em per-
ya liz miy le -ve ka çı nıl maz bir bi çim de bu iki si nin 
or ta ğı İs ra il si yo niz miy le de- bir bağ laş ma kur-
ma sı nı ön gör mek te dir.

VI. Kong re’nin çiz gi si, Kür dis tan dev ri mi-
nin Gü ney’e de ta şı rıl ma sı nı ve bu amaç la PKK 
Ba şur ad lı bir ör gü tün ku rul ma sı nı içer mek te, 
“Kürt le rin en ağır lık lı bö lü mü, yüz de yet miş le re 
va ran kıs mı Tür ki ye’de ol du ğu gi bi di ğer par ça-
lar ve alan lar da ki Kürt ler ve bir lik te ya şa dık la rı 
Türk men ler de Mi sak-ı Mil li ge re ği Tür ki ye’den 
sa yı lır lar” di yen A. Öca lan’ın çiz gi si ise Gü ney 
Kür dis tan’ın Türk ge ri ci li ği nin he ge mon ya sı ya 
da iş ga li al tı na so kul ma sı nı ön gör mek te dir. Bü tün 
bun lar dan, hak kıy la sa vu nul du ğu tak dir de VI. 
Kong re’nin çiz gi si nin A. Öca lan’ın çiz gi siy le 
bağ daş ma sı nın ola nak sız ol du ğu nu ve ola ca ğı nı 
söy le ye bi li riz ve söy le me li yiz.

VI. Kong re’den bir sü re son ra, Serx we-
bun’un, Ma yıs 1999 sa yı sın da 24 Ni san 1999 
ta rih li ve Baş kan lık Kon se yi im za lı bir ya zı 
ya yım lan dı. “18 Ni san Se çim le ri nin Açı ğa Çı kar-
dı ğı Ger çek le ri Doğ ru Kav ra ya lım, Dev rim ci 
Gö rev le ri mi ze Ba şa rıy la Sa hip Çı ka lım” ad lı bu 
ya zı, doğ ru gö rüş le rin ya nı sı ra Baş kan lık Kon se-
yi’nin VI. Kong re çiz gi sin den sa ğa, A. Öca lan’ın 
çiz gi si ne doğ ru sav rul ma sı nın bir di zi öğe si ni 
içe ri yor, çe liş me li ve bir bi ri ni çü rü ten gö rüş le rin 
et ki si al tın da bu lu nan Baş kan lık Kon se yi’nin 
ka fa sı nın ne den li ka rı şık ol du ğu nu gös te ri yor du. 
Ya zı da di ğer şey le rin ya nı sı ra şöy le de ni yor du:

“½u net söy le ne bi lir ki; Tür ki ye’de bü tün 
si ya sal olay lar or du ta ra fın dan ha zır la nıp, dü zen-
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le nip yü rü tü lü yor. Bu an lam da se çim ler de böy le 
ol muş tur... 

“İş te 18 Ni san se çim le riy le or ta ya çı kan 
ger çek lik bu olu yor. Eri yen, yo ko lan ke ma list 
cum hu ri yet si ya sal ya pı lan ma nın ger çek li ği nin ta 
ken di si dir. Onun ye ri ne ne ko nu lu yor? En son 
şek li 12 Ey lül as ke ri-fa şist dar be sin de bu lan 
fa şist re ji min ken di si ni si vil si ya set te ör güt le ye-
cek bir si ya sal ya pı ya ka vuş ma sı olu yor... İde olo-
jik çer çe ve si olan ‘70’ler den iti ba ren dev rim ci li-
ği sap tır mak için kul la nı lan özel sa vaş ve yö ne ti-
min de ki ide olo jik ya pı lar, si ya si akım lar bu gün 
Tür ki ye si ya sal ya pı sı na ha kim ha le gel miş bu lu-
nu yor lar. Bu ye ni si ya sal ya pı lan ma dır ve ar tık 
es ki si ya si ya pı lan ma nın aşıl ma sı an la mı na ge li-
yor. Te mel özel li ği ke ma liz mi aşan bir ide olo jik 
muh te va ya sa hip ol ma sı dır... Böy le bir ni te lik 
ta şı ma sı 12 Ey lül dar be siy le oluş tu ru lan fa şist 
sis tem üze ri ne fa şist ya pı lan ma nın ge çi ri le rek 
ta mam lan ma sı an la mı na ge li yor...

“Özel lik le ABD-İs ra il it ti fa kı, böl ge sel ve 
dün ya halk la rı üze rin de kar şıdev rim ci li ği da ha 
da güç len di re cek tir. As ke ri ve si ya sal ola rak ken-
di re ji mi ni böy le bir te mel de ge liş tir miş ken, TC 
gü cü nü böl ge halk la rı na kar şı kul lan ma ma sı 
dü şü nü le mez... İş te de mok ra tik mü ca de le ye kar şı 
fa şist yö ne lim, mev zi le ri da ha şim di den da ral ta-
rak, or ta dan kal dı ra rak ulu sal im ha yı esas ala cak-
tır. Bu te mel de Ege, Kıb rıs, Or ta do ğu ve Kaf kas-
ya bu yö ne lim le rin il gi ve ha re ket ala nı ola cak-
tır....

“Se çim de or ta ya çı kan ya pı lan ma so nu cun-
da aca ba TC ne yap mak is ter? Bel li çö züm le re 
yö ne le bi lir mi?... De ği şik lik yap mak için gü ce ve 
bir li ğe ih ti yaç var. Bu güç şim di or ta ya çık mış tır. 
Bu de mok ra tik te mel de ol ma dı, çe şit li bi çim ler-
de bir li be ral açı lım la ol ma dı. En ge ri ci, en fa şist 
te mel de olu yor. Fa kat yi ne de bir bir lik olu yor, 
ya ni bir güç len me olu yor. Bu güç bir li ği ne ve 
si ya si güç len me ye da ya na rak ken di le ri ni da ha 
ile ri ye gö tür mek için ken di le ri için en gel olan 
so run la rı çöz me ye yö ne le bi lir ler mi? Bu an lam-
da es ki po li ti ka la rın da bir de ği şik lik ya pa bi lir ler 
mi?... Bun lar so ru işa ret le ri dir, ipuç la rı çok az 
olan so ru işa ret le ri dir... Me se la ben zer bir du rum 
İs ra il’de ya şan dı ve ya şa nı yor. Aca ba böy le bir 
şey Tür ki ye’de de ola bi lir mi? Mev cut ye ni ya pı-

lan ma sı için de Tür ki ye ken di prog ra mı nı, ken di 
için de ve ken di dı şın da uy gu la mak is ter ken böy-
le bir du rum dan kur tul mak ve so ru nu çöz me den 
güç ala rak da ha güç lü ha re ket et mek is ter mi? 
Man tık sız bir dü şün ce de ğil dir, fa kat Tür ki ye 
ger çe ği, Türk po li ti ka sı, Türk ger çe ği gö zö nü ne 
alın dı ğın da böy le gün dem de ol ma yan ke sin lik le 
bel li bir ol gu. Tür ki ye’de de böy le bir şey yok şu 
an da...

“Eğer çö züm ara na cak sa tek mu ha tap ola-
rak Ön der lik or ta da dır. Za ten on beş-yir mi yıl dır 
sü ren bir ulu sal kur tu luş mü ca de le si var, o da bir 
ol gu ola rak or ta da dır. Bu an lam da ke ma lizm bir 
yö nüy le Tür ki ye’nin de ne ti min de ve fa şist üst-
len me te me lin de aşı lır ken Kür dis tan’da da mev-
cut ulu sal kur tu luş mü ca de le si te me lin de aşıl mış 
du rum da dır Aca ba bir bi ri ne ters de ol sa, bu ol gu-
la rı bir nok ta da bir leş tir me ye, uz laş tır ma ya 
yö nel mek, bir uz laş ma yı ara mak gün de me ge le-
bi lir mi? Par ti Ön der li ği miz bu nu uz laş tır mak 
is te di. Bir yö nüy le si ya si çö züm, si ya si di ya log 
ara yı şı as lın da, bu na hiz met eden bir ara yış tır... 
Eğer ger çek ten bu aşın mış lı ğı bir leş tir mek is ter-
se Tür ki ye ger çe ği ne en gel ol ma mak la zım. Ya ni 
bir ön der lik yö ne ti mi ola rak ka pa lı ol ma mak, bu 
fır sa tı ta nı ma ve çö züm ler ge liş tir mek ye rin de 
olur. Fa kat ulus la ra ra sı komp lo ve sal dı rı lar gös-
te ri yor ki, onun esas yö nü böy le bir çö züm ye ri ne 
Kür dis tan’da ulu sal kur tu luş te me lin de or ta ya 
çı kan akım la rı ka bul et mek, bir uz laş ma te me lin-
de ara yış için de ol mak ye ri ne ke ma list yön tem-
ler le eze rek or ta dan kal dır ma ve Kür dis tan’a bu 
bi çi miy le ha kim ol ma eği li mi de da ha faz la dır.”

Bu gö re ce uzun bir alın tı, dev rim ci ve tas fi-
ye ci eği lim le rin kar şı lık lı et ki ala nı için de bu lu-
nan PKK Baş kan lık Kon se yi’nin yö nü nü ber rak 
bir bi çim de gör mek ten ne den li uzak ol du ğu nu 
gös ter mek te dir. Bu ya zı nın, VI. Kong re’nin dev-
rim ci eği li miy le A. Öca lan’dan kay nak la nan tas-
fi ye ci eği lim ara sın da gö rül me miş öl çü de yal pa-
la dı ğı an la şı lan Baş kan lık Kon se yi’nin yö nü nü 
gi de rek tas fi ye ci eği li me doğ ru dön me sin de 
önem li bir dö ne meç nok ta sı ol du ğu an la şı lı yor. 
Her ne ka dar Baş kan lık Kon se yi bu ya zı da,

a) “En son şek li 12 Ey lül as ke ri-fa şist dar-
be sin de bu lan fa şist re ji min ken di si ni si vil si ya-
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set te ör güt le ye cek bir si ya sal ya pı ya ka vuş”tu ğu-
nu, 

b) bu nun “... 12 Ey lül dar be siy le oluş tu ru-
lan fa şist sis tem üze ri ne fa şist ya pı lan ma nın ge çi-
ri le rek ta mam lan ma sı an la mı na gel”di ği ni, 

c) “ABD-İs ra il it ti fa kı”nın böl ge ve “dün ya 
halk la rı üze rin de ki kar şıdev rim ci li ği da ha da 
güç len di re ce”ği ni, 

d) “... MHP ve DSP’nin ya yıl ma cı ka rak te ri 
ve TC’nin or du gü cü nün dev re ye ko nul ma sı”nın 
ge li şe ce ği ni, 

e) “de mok ra tik mü ca de le ye kar şı fa şist 
yö ne lim”in, “mev zi le ri da ha şim di den da ral ta rak, 
or ta dan kal dı ra rak ulu sal im ha yı esas ala ca”ğı nı, 

f) se çim ler le or ta ya “en ge ri ci, en fa şist 
te mel de” bir güç ve bir li ğin çık tı ğı nı söy le mek-
tey se de o, bü tün bu esas iti ba riy le doğ ru sap ta-
ma lar dan doğ ru ve dev rim ci so nuç lar çı ka ra ma-
mak ta dır. Baş kan lık Kon se yi’nin bü tün bu sap ta-
ma lar dan çı kar ma sı ge re ken so nuç ve tak tik sel 
yö ne lim, VI. Kong re’nin ka rar la rı doğ rul tu sun da 
ol mak ge re kir ken o, çok za yıf ol du ğu nu ken di si-
nin de be lirt ti ği ola sı lık la ra özen le vur gu yap-
mak ta, bu ola sı lık la rın ger çek leş me si için ade ta 
can at tı ğı nı giz le me mek te ve şöy le di ye bil mek-
tey di:

“Bu güç bir li ği ne ve si ya si güç len me ye 
da ya na rak ken di le ri ni da ha ile ri ye gö tür mek için 
ken di le ri için en gel olan so run la rı çöz me ye yö ne-
le bi lir ler mi? Bu an lam da es ki po li ti ka la rın da bir 
de ği şik lik ya pa bi lir ler mi?.. Bun lar so ru işa ret le-
ri dir, ipuç la rı çok az olan so ru işa ret le ri dir.” Baş-
kan lık Kon se yi böy le si bir de ği şik li ğin “çok 
za yıf bir ih ti mal” ol du ğu nu, hat ta bu nun “gün-
dem de ol ma yan” bir ol gu ol du ğu nu söy le mek te-
dir; ama o, “çok za yıf” ve “gün dem de ol ma yan” 
ola sı lık ve ol gu lar üze rin den po li ti ka ya pı la ma-
ya ca ğı nı unut mak ta ve stra te ji ve tak ti ği ni iş te bu 
ol gu ve ola sı lık lar üze ri ne ku ran A. Öca lan’ın 
yö rün ge si ne doğ ru sav rul mak ta dır.

İs ra il, da ha doğ ru su Fi lis tin de ne yi mi ne 
gön der me de bu lu nan Baş kan lık Kon se yi, Fi lis tin 
ti pi bir çö zü me açık ol du ğu me sa jı nı da ve ri yor-
du; ama Kon sey, A. Öca lan’ın çiz gi si ni aş ma dan 
Kürt ulu sal ha re ke ti nin, Ara fat’ın el de et ti ği 
ka da rı nı da el de et me si nin ola nak sız ol du ğu nu 
gö re mi yor, ya da gör dü ğü hal de bu nu di le ge ti re-

mi yor du. Ama asıl önem li si, ar ka sın da Arap 
halk la rı nın, ka mu oyu nun ve dev let le ri nin gö re ce 
ge niş mad di ve mo ral des te ği bu lu nan Ara fat’ın, 
Was hing ton’un him me tiy le ve İs ra il’in rı za sıy la 
Fi lis tin hal kı nın sır tın dan bir dev let ka ri ka tü rü 
ku ra bil miş ol ma sı na öy kün me nin Baş kan lık 
Kon se yi üye le ri ne her han gi bir say gın lık ka zan-
dır ma ya ca ğı nın an la şıl ma sı dır. Baş kan lık Kon se-
yi’nin, ken di hal kı na zu lüm uy gu la yan ve Si yo-
nist İs ra il’in po lis ko mi ser li ği ni ya pan Ara fat’ın 
yo lun dan git me yi dü şün me si nin Kürt hal kı na ve 
ulu sal ha re ke ti ne hiç bir şey ka zan dı ra ma ya ca ğı-
nın al tı çi zil me li dir.

Bu kay gı ve ri ci yal pa la ma nın ar dın da, Baş-
kan lık Kon se yi üye le ri nin A. Öca lan’ın dü şün ce 
ve yak la şım la rın dan de rin den et ki len me le ri nin 
bu lun du ğu tar tış ma gö tür mez. A. Öca lan’ın ‘99 
New roz’un dan he men ön ce avu kat la rı ara cı lı ğıy-
la -ve do ğal ola rak Türk Ge nel kur ma yı’nın di rek-
ti fiy le de ğil se de ona yıy la- dı şa rı ya gön der di ği 
me saj da, Tür ki ye’de ki kav ga nın “ba rış ve de mok-
ra si is te yen ler ile is te me yen le rin” kav ga sı ol du-
ğu nu be lirt tik ten son ra:

“Tür ki ye’nin ül ke bü tün lü ğü ve ba ğım sız lı-
ğı te me lin de ba rı şın ve ger çek de mok ra si nin sağ-
lan dı ğı, halk la rı mı zın ba rış için de ve öz gür ce 
bi ra ra da ya şa ma ko şul la rı nın ya ra tıl dı ğı bir 
çö züm bi zim de ar zu muz dur.” (Özgür Po li ti ka, 
20 Mart 1999) de miş ol ma sı ve bu nu bu içe rik te 
baş ka me saj la rın iz le me si, Baş kan lık Kon se-
yi’nin du rak sa ma ve yal pa la ma la rı nın ar dın da ki 
kay na ğı gös ter me ye ye ter.

Kon sey’in yal pa la ma la rı onun, Ma yıs ayın-
da yap tı ğı bir baş ka açık la ma da da ha da be lir gin-
leş ti. Ken di si ni ve Kürt hal kı nın ulu sal kur tu luş 
kav ga sı nı ne re dey se bü tü nüy le A. Öca lan’a 
en deks le miş gö zü ken Kon sey, “Mah ke me Sü re-
cin de Baş kan Apo ile Da ha Sı kı Bü tün le şe lim” 
baş lık lı açık la ma sın da şöy le di yor du:

“Eğer TC dev le ti mah ke me sü re ci ne olum lu 
yak la şır sa, ya ni Baş kan Apo’nun ça lış ma la rı nı 
te mel so run olan Kürt so ru nu nun çö zü mün de 
ta rih sel fır sat ola rak gö rür ve bu te mel de Kürt 
so ru nu nun de mok ra tik çö zü mü ne yö ne lir se bu 
du rum Tür ki ye po tan si ye li nin ta ma men ak tif leş-
me si ne ve Kürt po tan si ye li ile bir leş me si ne yol 
aça cak... Bu du rum ye ni yüz yı la Tür ki ye’nin çok 



Başkanlık Konseyi Nereye?  

Sınıf Pusulası /22

bü yük bir atı lım ya pa rak gir me si an la mı na ge lir... 
Bu nun ter si ola rak mah ke me sü re ci ne olum suz 
yak la şı lır sa, ya ni Baş kan Apo’nun oluş tur du ğu 
çö züm şan sı doğ ru de ğer len di ril mez ve Ulu sal 
Ön der li ği miz şah sın da Kürt ulu sal ira de si ezil-
me ye, kat le dil me ye, soy kı rım dan ge çir me ye 
yö ne li nir se bu du rum on lar ca yıl sü re cek olan bir 
Türk-Kürt düş man lı ğı nın ge liş me si ne ve olu şan 
Tür ki ye po tan si ye li nin Kür dis tan’da ki sa vaş ta 
tü ken me si ne yol aça cak tır...“ (Özgür Po li ti ka, 7 
Ma yıs 1999, abç) Baş kan lık Kon se yi bu açık la-
ma sın da şu nu da be lir ti yor du:

“Ta rih sel so run la rı çö zen güç le re ya kı şan 
bü yük bir ol gun luk la her tür lü duy gu sal ve tah rik 
edi ci yak la şım dan uzak du ra rak so ru na çö züm le-
yi ci yak la şım gös ter mek bü yük ge liş me le rin 
önü nü aça cak tır...” (Ay nı yer de, abç)

Baş kan lık Kon se yi, “Tür ki ye’nin po tan si-
ye li nin ta ma men ak tif leş me si”ne, “ye ni yüz yı la 
Tür ki ye’nin çok bü yük bir atı lım ya pa rak gir me-
si”ne yar dım cı ol ma nın, ken di si nin ve Kürt hal-
kı nın işi ol ma dı ğı nı unut muş gö zü kü yor. Os man-
lı İm pa ra tor lu ğu’nu res to re et me ve “Ad ri ya-
tik’ten Çin Sed di”ne uza nan bir Tu ran dev le ti 
oluş tur ma ha yal le ri ku ran Türk mi li ta rist le ri ve 
ya yıl ma cı la rı, Tür ki ye’nin Bal kan lar’da, Or ta do-
ğu’da ve Kaf kas ya’da li der ül ke ol ma sı ge rek ti-
ğin den sö ze de bi lir ler ve sö zet mek te dir ler. Ama 
on la rı ce sa ret len dir mek ve bu yol da yü rü me le ri 
için özen dir mek, da ha sı on la rı “bü yük bir ol gun-
luk”a sa hip ve “ta rih sel so run la rı çö zen” güç ler 
ola rak ni te le ye rek ono re et mek, ezi len bir ulu sun 
kur tu luş ha re ke ti ne de ğil, Bar za ni ve Ta la ba ni 
gi bi iş bir lik çi güç le re ya kı şır dı an cak. 

Yu kar da da de ği nil di ği gi bi, VI. Kong re’nin 
çiz gi si ne sa hip çı kar gö zü ken Baş kan lık Kon se-
yi’nin çiz gi siy le A. Öca lan’ın çiz gi si ara sın da ki 
fark lı lık, hat ta kar şıt lık, özel lik le A. Öca lan’ın 31 
Ma yıs’ta baş la yan yar gı lan ma sı son ra sın da, ön ce 
be lir siz ve bu la nık bir hal al ma ya ve son ra da 
or ta dan kalk ma ya baş la dı. Bu nun Baş kan lık 
Kon se yi’nin, ka mu oyu önün de A. Öca lan’ın çiz-
gi siy le kar şıt lık için de gö zük me me ve PKK saf-
la rın da her han gi bir gö rüş ay rı lı ğı ol ma dı ğı 
gö rün tü sü nü ver me kay gı sın dan mı kay nak lan dı-
ğı nı, yok sa ger çek ten de onun çiz gi sin den et ki-
len me, bu çiz gi ye bo yun eğ me an la mı na mı gel-

di ği ni, ya da hiçbir za man ken di çiz gi le ri ne sa hip 
ol ma mış olan Kon sey üye le ri nin Öca lan’ın me saj 
ve açık la ma la rı nın bas kı sı al tın da onun çiz gi si ne 
dön me le ri ni mi gös ter di ği ni bi le me yiz. Ama her-
han gi bir cid di ör gü tün yö ne tim or ga nı nın açık la-
ma la rın da yer alan dü şün ce ler, he le on la rın pra-
tik te ki du ruş la rıy la da çe liş mi yor lar sa, ku ral 
ola rak ob jek tif içe rik le ri ne gö re de ğer len di ri lir-
ler. Biz de böy le ya pa ca ğız. Bu ra da, ARGK’nın 
Türk or du su na kar şı edim sel ola rak bir sa vaş 
yü rüt mek te ol ma sı nın, Baş kan lık Kon se yi’nin 
çiz gi si ne dam ga sı nı vu ran yal pa la ma la rı ört me-
me si ge rek ti ği nin, bu nu or ta dan kal dır ma ya yet-
me ye ce ği nin al tı nı çiz me li yiz. Ne den? Çün kü 1 
Ey lül 1998’de ilan edil miş bu lu nan tek yan lı 
ateş ke si sür dür mek te olan ARGK, fa şist dik ta tör-
lü ğün sal dı rı la rı na kar şı ken di si ni sa vun mak la 
sı nır lı bir as ke ri ey le mi yü rüt mek te dir. Bu ba kım-
dan, -ters yön de ba zı be lir ti le re rağ men- yap tı ğı 
açık la ma lar dan yo la çı ka rak ha li ha zır da Baş kan-
lık Kon se yi’nin gi de rek da ha ge ri ko num la ra 
sü rük len miş ol du ğu nu ve VI. Kong re ka rar la rı na 
önem li öl çü de sırt çe vir di ği ni, hat ta ters düş tü ğü-
nü sap ta mak zo run da yız.  

A. Öca lan’ın “de mok ra tik bir lik” ve 
“de mok ra tik cum hu ri yet” öne ri le ri ni üç aşa ğı beş 
yu ka rı be nim se miş ol du ğu gö zü ken Baş kan lık 
Kon se yi Ha zi ran ayı nın ilk ya rı sın da, sav cı nın 
mü ta la asın dan son ra da bir açık la ma yap tı. O, bu 
açık la ma da şöy le di yor du: 

“Ge nel Baş kan A. Öca lan yol daş, İm ra lı 
mah ke me sin de Tür ki ye için ol duk ça kap sam lı bir 
De mok ra tik Cum hu ri yet pro je si sun muş, bu 
te mel de Kürt top lu mu nun öz gür leş ti ril me si nin 
ve Kürt so ru nu nun çö zü mü nün doğ ru yo lu nu 
gös ter miş tir. De mok ra tik Cum hu ri yet ve Kürt 
so ru nu nun ba rış ve kar deş lik te me lin de çö zü mü, 
Tür ki ye’nin ya şa dı ğı ge liş me le ri kar şı la ya cak, 
top lum sal ba rı şı ve halk la rın kar deş li ği ni ya ra ta-
cak, 21. yüz yı la Tür ki ye’nin ve Kürt le rin güç lü 
bir bir lik için de gi ri şi mi ni sağ la ya cak ye ga ne 
yol dur. Bu çö züm Türk ve Kürt halk la rı nın çı ka-
rı na ol du ğu gi bi, sa vaş ran tın dan çı kar sağ la yan-
lar dı şın da, böl ge de ve dün ya da da her ke sin 
çı ka rı na dır...” (Özgür Po li ti ka, 11 Ha zi ran 1999, 
abç) Açık la ma şöy le sü rü yor du:
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“İyi bi li ni yor ki İm ra lı mah ke me si ulus la ra-
ra sı ka rar ve plan çer çe ve sin de or ta ya çık mış olan 
bir mah ke me dir. Bu ne den le Baş kan Apo’nun 
ya şa mın dan ve Kürt so ru nu nun çö zü mün den 
dün ya da her kes so rum lu dur. Bu çer çe ve de ba rış 
ve de mok ra si yan lı sı olan her kes so rum lu lu ğu-
nun ge re ği ni ye ri ne ge tir me li dir. İyi ni yet li tüm 
çev re ler ba rış için gi ri şim le ri ni şim di den yap ma-
lı dır lar. Yok sa iş iş ten geç tik ten son ra söy le ne-
cek le rin bir an la mı ol ma ya cak tır. Özel lik le baş ta 
ABD ol mak üze re, Tür ki ye üze rin de et ki li ola bi-
le cek tüm güç le ri bu kri tik sü reç te et kin lik le ri ni 
kul lan ma ya ça ğı rı yo ruz.” (Ay nı yer de) 

Ay nı ga ze te nin 7 Tem muz 1999 ta rih li sa yı-
sın da PKK Baş kan lık Kon se yi’nin bir baş ka 
açık la ma sı ya yım lan dı. Bu açık la ma da, “ya ban cı 
güç le rin ta raf lar üze rin de ki et ki sin den do la yı 
ba rı şın ve öz gür iliş ki le rin ye ri ne sa va şın ege men 
ol du ğu” ifa de edi li yor du. Baş kan lık Kon se yi 
açık la ma sın da, “200 yıl bo yun ca sü ren bu kar ma-
şa nın iki hal ka da, Kürt hal kı ka dar ol ma sa da 
Türk hal kı na da çok şey kay bet tir di ği” be lir ti li-
yor du. Kon sey, “so rum lu lu ğu nun bi lin cin de 
ha re ket et me yen Türk dev let yet ki li le ri nin böy le-
si bir se nar yo ya çö züm süz tu tum la rıy la ola nak 
sağ la dık la rı”nı vur gu la dık tan son ra şu gö rüş le ri 
di le ge ti ri yor du:

“Bu na kar şı Ge nel Baş ka nı mız A. Öca lan 
yol da şın ge liş tir di ği Par ti miz ve hal kı mız ca tam 
bir ka bul gö ren de mok ra tik ba rış mü ca de le si, 
çö zü mün yo lu nu ara la mak ta dır. Kürt ta ra fı ba rış-
çıl de mok ra tik çö zü me ha zır la nır ken, Türk ta ra fı 
im ha yı na sıl ge liş ti re ce ği nin ha zır lık la rı nı ya pı-
yor. Ege men olan dan bek le nen çö züm le yi ci yak-
la şım ser gi len me mek te dir...

“Eğer gi re ce ği miz yüz yı lı da sa vaş sü re ci ne 
dö nüş tür mek is te mi yor sak ve ba rış tan ya na ter cih 
yap mak is ti yor sak ön der li ği mi zin uzat tı ğı ba rış 
eli tu tul ma lı dır. Ege men bir dev let ol ma nın bir 
ge re ği ola rak hoş gö rü lü ve çö züm le yi ci bir tu tum 
ter cih edil me li dir. Türk ulu su bü yük lü ğü nü bu 
te mel de gös ter me li dir. Hem dev let, hem de ulus 
ola rak Türk’ü yü cel te cek olan ba rış çıl, de mok ra-
tik bir çö zü mü ger çek leş tir me li dir.” (abç) de ni-
yor du. Açık la ma nın “Dev rim ci, De mok ra tik, 
Yurt se ver Güç le re” baş lık lı bö lü mün de Baş kan-
lık Kon se yi, dev rim ci güç le rin PKK’nın baş lat tı-
ğı “ba rış çıl, de mok ra tik çö züm mü ca de le si” kar-

şı sın da ki tu tu mu nu eleş ti ri yor, “De mok ra tik 
Cum hu ri yet te me lin de çö zü me kat kı da bu lun ma-
ya ça ğır”dı ğı bu güç le rin de söz ko nu su iha net ve 
tes li mi yet sü re ci ne ka tıl ma sı nı is ti yor du. Bu 
ko nu yu da ha son ra ele ala ca ğız.

Bu ra da, Baş kan lık Kon se yi’nin Türk bur ju-
va dev le ti nin “bü yük lü ğü”nden söz ede rek, Kürt, 
Türk vb. iş çi le ri nin, emek çi le ri nin ve dev rim ci le-
ri nin ka til le ri ni ve iş ken ce ci le ri nin iğ renç ve des-
po tik re ji mi ni bir kez da ha yü celt me si nin de mok-
ra tiz min as ga ri öl çüt le ri ni çiğ ne mek an la mı na 
gel di ği ni be lirt mek ve mah kum et mek ge re kir. 
Ama özel lik le de onun, ta rih sel ger çek le ri çar pıt-
ma sı nı ve Os man lı ve Türk ge ri ci li ği nin yüz yıl la-
rı kap sa yan ağır suç la rı nı ak la ma ya  ça lış ma sı nı 
mah kum et mek ge re kir. Bu açık la ma da, Kürt-
Türk iliş ki le rin den söz edi lir ken “200 yıl bo yun-
ca sü ren bu kar ma şa nın iki hal ka da, Kürt hal kı 
ka dar ol ma sa da Türk hal kı na da çok şey kay bet-
tir di ği” be lir til mek te ve “ya ban cı güç le rin ta raf-
lar üze rin de ki et ki sin den do la yı ba rı şın ve öz gür 
iliş ki le rin ye ri ne sa va şın ege men ol du ğu” söy len-
mek te dir. Ne Kürt hal kı nın, ne de di ğer bo yun du-
ruk al tın da ki halk la rın, Os man lı fe odal des po tiz-
mi ne kar şı ver di ği kur tu luş sa va şım la rı “kar ma-
şa” ola rak ni te le ne bi lir ve la net le ne bi lir. Bu, 
dev rim ci le re, de mok rat la ra ve her  şey den ön ce de 
Kürt ulu sal ha re ke ti nin ön der le ri ne as la ya kış ma-
yan bir üs lup tur. Söz  ko nu su sa va şım lar, esas iti-
ba riy le hak lı bir ni te lik ta şı yor lar dı. Öte yan dan, 
Os man lı ve Türk ge ri ci li ği nin, İm pa ra tor lu ğun, 
çök me ye baş la dı ğı 18. yüz yı lın son la rın dan 
bu gü ne ka dar uza nan dö nem de, Kürt hal kı nın 
ya nı sı ra, Bal kan ve Arap halk la rı na ve di ğer halk-
la ra kar şı uy gu la dı ğı bas kı ve te rö rün so rum lu lu-
ğu nu “ya ban cı güç le rin” üze ri ne yık mak, ger çek-
le ri açık ça çar pıt mak tan ve de ği şik mil li yet ler den 
böl ge halk la rı nın bu eli kan lı ka til le ri ni ve cel lat-
la rı nı ak la mak tan baş ka bir an la ma gel mez. O 
dö ne min güç lü dev let le ri nin, ya ni İn gil te re, Fran-
sa, Al man ya, Avus tur ya-Ma ca ris tan İm pa ra tor lu-
ğu ve Çar lık Rus ya sı’nın ken di bur ju va ve bur ju-
va-fe odal çı kar la rı uya rın ca “Has ta Adam”ın 
içiş le ri ne gi de rek da ha bü yük öl çü ler de ka rış tık-
la rı doğ ru dur. An cak bu, Os man lı ge ri ci li ği nin, 
Kürt hal kı da için de ol mak üze re de ği şik halk la ra 
uy gu la dı ğı sis tem li kar şıdev rim ci te rö rü ma zur 
gös ter me nin ge rek çe si as la ya pı la maz. Böy le si ni, 
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en bağ naz Türk ge ri ci le ri nin bi le yap ma ya ko lay 
ko lay ce sa ret ede me dik le ri ni, ör ne ğin on la rın, en 
bü yük suç la rın dan bi ri ni oluş tu ran bir Er me ni 
soy kı rı mı nı “kar şı lık lı ça tış ma” ola rak ni te le dik-
le ri ni anım sat ma lı yız. Cum hu ri yet dö ne mi için 
de ben zer bir sap ta ma ya pıl ma lı dır. “Ya ban cı 
güç ler”in, ya ni ka pi ta list ve em per ya list dev let le-
rin içiş le ri ne ka rış ma ma sı ha lin de ge rek Os man lı 
İm pa ra tor lu ğu’nda ve ge rek se Tür ki ye Cum hu ri-
ye ti’nde Kürt ve Türk halk la rı ara sın da sa va şın 
ye ri ne “ba rı şın ve öz gür iliş ki le rin” ege men ola-
ca ğı sa vı bü tü nüy le yan lış tır ve ob jek tif ola rak 
Os man lı ve Türk ge ri ci li ği nin kı rım cı ve bar bar 
yüz le ri ni giz le me yö nün de ya pıl mış bir gi ri şim 
ola rak kal ma ya mah kum dur. Fark lı et nik kö ken-
ler den halk lar ara sın da “ba rı şın ve öz gür iliş ki le-
rin” ku ru la bil me si, o halk la rın sö mü rü cü ege men 
sı nıf la rın (fe odal bey le rin, bur ju va zi nin, sö mür-
ge ci le rin ve em per ya list le rin) bo yun du ru ğun dan 
kur tul muş ol ma sı nı ön ge rek ti rir. “Ya ban cı güç-
ler”in kış kırt ma lar da bu lun ma ma sı ha lin de 
Os man lı İm pa ra tor lu ğu ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti 
dö ne min de, ya ni bur ju va zi nin ve top rak ağa la rı-
nın ege men li ği ko şul la rın da de ği şik halk lar ara-
sın da “ba rı şın ve öz gür iliş ki le rin” ku ru la bi le ce ği 
sa vı; hem ta rih sel ma ter ya liz me, hem de ya şan-
mış olan ta rih sel ger çek le re ve ol gu la ra ay kı rı dır. 
Os man lı dö ne mi ni gök le re çı ka ran Türk fa şist le-
ri nin ve ke ma liz min Ke nan Ev ren gi bi en ge ri ci 
tem sil ci le ri nin sa vun ma sı ge re ken bu sa va Baş-
kan lık Kon se yi’nin, Türk ge ri ci li ği ve dev le tiy le 
sö zü mo na iyi iliş ki le re gir me adı na sa hip çık mış 
ol ma sı nın, yan lış bir tu tum ol du ğu or ta da dır. 
Da ha sı böy le si bir tu tum, Baş kan lık Kon se yi’nin, 
PKK’nin 1978’ler den bu ya na ken di bağ la yı cı 
bel ge le rin de ke sin ti siz bir bi çim de di le ge tir miş 
ol du ğu sap ta ma la rın bir bi çim de ya lan lan ma sı ve 
yad sın ma sı an la mı na da gel mek te dir.  

Kon sey’in, Ha zi ran 1999’da ya yım la nan ve 
yu kar da alın tı la nan açık la ma sın da ile ri sür dü ğü 
ve A. Öca lan’ın sun du ğu “De mok ra tik Cum hu ri-
yet pro je si nin” “sa vaş ran tın dan çı kar sağ la yan lar 
dı şın da, böl ge de ve dün ya da her ke sin çı ka rı na” 
ol du ğu yo lun da ki te zi de bü tü nüy le yan lış tır. “Sa-
vaş ran tın dan çı kar sağ la yan lar dı şın da böl ge de 
ve dün ya da her kes” kav ra mı, em per ya list le rin, 
bur ju va ve top rak ağa sı sı nıf la rı nın ço ğun lu ğu nu 
ve Türk ege men sı nıf la rı nın bü yük bir bö lü mü nü 

kap sar. Pe ki, bu ço ğun lu ğun “sa va şa kar şı ve 
ba rış tan ya na” ol du ğu ve onun çı kar la rı nın, en 
azın dan bu ko nu da Kürt, Türk, Arap vb. iş çi le ri 
ve emek çi le ri nin çı kar la rıy la esas iti ba riy le ay nı 
ol du ğu, ör tüş tü ğü dü şü nü le bi lir mi? El bet te ki 
ha yır. Eğer öy le ol muş ol say dı, her hal de A. Öca-
lan ve ben zer le ri nin yıl lar dır sa vu na gel di ği “ba-
rış” he men sağ la nır dı. Eğer öy le ol muş ol say dı, 
yal nız ca Kür dis tan’da de ğil, Or ta do ğu da için de 
ol mak üze re dün ya nın pek çok böl ge sin de iş çi le-
rin ve di ğer emek çi le rin ka nı, em per ya list le rin, 
bur ju va zi nin ve çe şit li ge ri ci klik le rin çı kar la rı 
için oluk oluk ak ma ya de vam et mez di. Eğer öy le 
ol muş ol say dı, dev rim le re ve ayak lan ma la ra 
ge rek kal maz; “de mok ra tik di ya log” yo luy la 
sö mü rü ve zul mün ol ma dı ğı bir dün ya ku ru la bi-
lir di! Ger çek du ru mun, bu ge ri ci sap ta ma lar la 
ta ban ta ba na kar şıt ol du ğu nu ka nıt la ma ya ge rek 
bi le yok tur. 

Bu ra da ay nı za man da sö zü mo na ba rış adı na 
dev rim ci iç sa va şın, si lah lı sa va şı mın vb. dev rim-
ci meş ru iye ti nin üs tü ör tü lü bir bi çim de mah kum 
edil me si ça ba sı söz  ko nu su dur. Ko mü nist ler ve 
tu tar lı dev rim ci ler, sa vaş tut ku nu de ğil dir ler kuş-
ku suz; on lar, son çö züm le me de ege men sı nıf la rın 
bas kı ve sö mü rü sü, ya rış ma ve ent ri ka la rı so nu cu 
çı kan sa vaş lar da en bü yük acı la rı, iş çi ve emek çi-
le rin çek ti ği ni bil mek te ve sa va şın ve şid de tin 
ge ri dö nül mez ve ka lı cı bir bi çim de or ta dan kal-
dı rıl ma sı için uğ raş ver mek te dir ler. An cak on lar 
ezi len sı nıf la rın ve halk la rın bur ju va zi ye ve 
em per ya liz me kar şı sa va şım la rı nın ka çı nıl maz 
ol du ğu nun, bu sa va şım la rın er ya da geç bir ge ril-
la sa va şı, si lah lı ayak lan ma vb. aşa ma sı na ev ri le-
ce ği nin, ege men sı nıf la rın dev let ik ti da rı nın 
yı ğın la rın dev rim ci şid de tiy le yı kıl ma sı nın hem 
de mok ra tik, hem de sos ya list dev rim le rin te mel 
ya sa la rın dan bi ri ol du ğu nun da bi lin cin de dir ler. 
Do la yı sıy la on lar, pro le tar ya ve ezi len halk la rın 
sö mü rü ve zu lüm den kur tu luş ama cıy la si la ha 
sa rıl ma, iç sa va şa gi riş me ve ayak lan ma hak kı nı 
gö zar dı eden ve kö tü le yen bir yak la şı mı as la 
onay la ya maz lar. Le nin; “Halk lar iç sa vaş oku lun-
dan bo şu na geç mi yor lar. Bu, zor lu bir okul dur ve 
bü tün prog ra mın da ka çı nıl maz ola rak kar şıdev ri-
min  za fer le ri, ku dur gan ge ri ci le rin çıl gın lık la rı 
ve es ki ik ti dar la rın is yan cı la ra in ti kam duy gu la-
rıy la ver dik le ri vah şi ce za lar vb. var dır. Fa kat 
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halk la rın bu çe tin oku la gir me le rin den ol sa ol sa 
uka la lar ve eli aya ğı tut maz bu nak lar sız la na bi lir. 
Bu okul, ezi len sı nıf la ra iç sa va şı na sıl yü rü te cek-
le ri ni öğ re tir. On la ra dev rim de za fer ka zan ma yı 
öğ re tir. Bu okul, mo dern kö le kit le le rin de ezil-
miş, uyu şuk ve ca hil kö le le rin ezel den be ri iç le-
rin de ta şı dık la rı ve kö le lik le ri nin zil le ti ni kav ra-
dık la rın da on la rı ta ri hin en bü yük kah ra man lık la-
rı na iler le ten nef re ti yo ğun laş tı rır.” (Ak ta ran 
Di mit rov, Sa va şa ve Fa şiz me Kar şı Bir le şik 
Cep he, s.86-87) di yor du. So kak ta ki sı ra dan in sa-
nın bi le dü şe me ye ce ği ve tüm ek sik lik ve za af la-
rı na rağ men PKK’nin bi ri ki mi nin de as la hak lı 
gös te re me ye ce ği bu te orik ve si ya sal se fa let 
ör nek le ri, Baş kan lık Kon se yi’nin gi de rek da ha 
ge ri bir tu tu ma sü rük len mek te ol du ğu nun so mut 
ve tar tış ma gö tür mez ka nıt la rı dır. Bu nun te me lin-
de ise onun, em per ya liz me ve Türk ge ri ci li ği ne 
kar şı kav ga yı sür dür me, VI. Kong re’nin ka rar la-
rı na bağ lı kal ma, düş ma nın ve onun la uz laş ma 
ha lin de ki A. Öca lan’ın ba sın cı na di ren me ira de-
sin de ki za yıf la ma yat mak ta dır. A. Öca lan’a yö ne-
lik her han gi bir eleş ti ri ge tir me yen, onun yap tı ğı 
açık la ma la ra ka tıl dı ğı nı be lir ten ve çö zü mün 
ad re si ve mu ha ta bı ola rak, PKK Ge nel Baş ka nı-
’nı gös ter me ye de vam et mek te olan Baş kan lık 
Kon se yi, A. Öca lan’ın İm ra lı’da sun du ğu iki 
sa vun ma met nin de ve di ğer açık la ma la rın da yer 
alan te mel gö rüş le re iliş kin tüm eleş ti ri le rin de 
ön de ge len bir mu ha ta bı du ru mun da dır. Bu ka fa 
ka rı şık lı ğı nı ve ka rar sız lı ğı aşa ma dı ğı sü re ce 
Kon sey’in, Kürt ulu sal so ru nu nun dev rim ci yol-
dan çö zü mü ne her han gi bir kat kı da bu lun ma sı 
ola nak sız ola cak tır. De vam ede lim. 

Du ruş ma la rın baş la ma sı nın ar dın dan Baş-
kan lık Kon se yi üye si Du ran Kal kan, Özgür Po li-
ti ka’nın 5 Ha zi ran 1999 ta rih li sa yı sın da ya yım-
la nan ve bu sap ta ma yı doğ ru la yan açık la ma sın da 
bu nu şöy le iti raf edi yor du:

“Ön der lik ger çe ği mi zin için de bu lun du ğu 
du rum  ne de niy le düş ma nın içi ne gir miş du rum-
da yız. Bu an lam da yak la şım la rı mız de ği şik lik ler 
arz edi yor. Et mek du ru mun da. Sü reç de ği şi yor ve 
biz çö züm arı yo ruz. O ne den le geç miş te ki gi bi 
dav ra nış lar gös te re me yiz. Çö züm de ğil de mü ca-
de le yi ge liş tir mek is te di ği miz dö ne min slo gan la-
rıy la bu dö ne mi gö tü re me yiz. Bu dö nem çö züm 
dö ne mi. Çö züm de; 15 ½u bat ön ce si fark lıy dı 

çö züm ara yı şı mız, 15 ½u bat’tan son ra bi raz fark-
lı lık ar zet miş tir. Düş man la fark lı bir di ya lo gu, 
ze mi ni arar ken, ulus la ra ra sı güç ler bi zi böy le bir 
du ru ma sü rük le di ler. Ha kim dir ler. Bu an lam da 
çö zü mü bi zim de bu ger çe ği gör me te me lin de 
ara ma mız ge rek li. Sis te min içi ne gir miş ola rak, 
sı fır dan baş la ya rak ye ni den çö züm adım adım 
ulu sal, kül tü rel so ru nu mu zu çö züp, adım adım 
ge liş tir me miz bi zim için bir zo run lu luk ol du. 
Bu nu da her ke sin iyi gör me si, an la ma sı önem li... 
Baş kan Apo’ya yö ne lik NA TO ka ra rıy la ABD 
ön cü lü ğün de İn gil te re’nin plan la dı ğı, po li ti ka la-
rı nı oluş tur du ğu bir sal dı rı yü rü tül dü...

“Eğer 15 ½u bat ola yı or ta ya çık tıy sa böy le 
bir ulus la ra ra sı ka rar, plan ve sal dı rı te me lin de 
or ta ya çık tı. Ve bu mah ke me olu yor sa, bu mah ke-
me yi ya ra tan lar as lın da ABD ve Av ru pa’nın ken-
di si dir. Bu an lam da kuş ku suz bu da va yü rü yen 
mah ke me de çı ka cak so nuç lar dan en baş ta bu 
dev let le rin so rum lu luk la rı var. Bun lar da va ya 
ne den olan, so ru nu ya ra tan ve çö zü mün den 
so rum lu olan güç ler dir.” (abç) 

Kal kan, VI. Kong re’nin ka rar la rı nı ve ABD 
em per ya liz mi nin Kürt, Türk, böl ge ve dün ya iş çi 
sı nı fı ve halk la rı nın en az gın düş ma nı ol du ğu nu 
“unut ma yı” yeğ li yor. O, em per ya liz min “ha kim” 
ol du ğu nu, do la yı sıy la PKK’nin de Kürt ulu su nun 
da va sı nı, “sis te min içi ne gir miş ola rak”, ya ni 
ABD ve Ba tı Av ru pa em per ya list le riy le ve on la-
rın uşak la rıy la ça tış ma dan ve on lar la uyum için-
de sa vun ma sı (!) ge rek ti ği ni va ze di yor. “Sis te-
me” kar şı ko na ma ya ca ğı nı ve “mü ca de le”nin 
unu tul ma sı ve ye ri ne “çö züm”ün (!) ge çi ril me si 
ge rek ti ği ni ile ri sü ren Kal kan, “mah ke me yi ya ra-
tan” ve “da va ya ne den olan” ABD ve Av ru pa’nın, 
so ru nu çöz mek için ini si ya tif ola ca ğı nı da ima 
ede rek, Kürt hal kı nı ve ulu sal ha re ke ti ni boş ve 
teh li ke li bir bek len ti ha va sı na so ku yor. Gö rül dü-
ğü gi bi, bir kez da ha sap la sa man ve dost la düş-
man bir bi ri ne ka rış tı rıl mak ta, tas fi ye ci po li ti ka ve 
tak tik ler yi ğit Kürt hal kı adı na sa vu nu la bil mek te-
dir. Bu or tam da Ya şar Ka ya gi bi le ri nin de umut-
la rı nı ABD’ye ve Pax Ame ri ca na’ya bağ la ma sı, 
nes ne le rin do ğa sı ge re ği dir. PKDW Ge nel Baş ka-
nı, Kal kan’ın söz  ko nu su açık la ma sın dan kı sa bir 
sü re son ra ya yım la nan bir kö şe ya zı sın da şun la rı 
söy lü yor du:
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“Bir de fa şu ra sı şüp he gö tür mez ki, ön ce lik-
le Or ta do ğu’da, özel lik le de Tür ki ye’de is tik rar 
ABD’nin Or ta do ğu’da ki çı kar la rı için çok önem-
liy di. Gü ney Kürt le ri Sad dam’a kar şı kul la nı la-
cak tı. Ama aca ba da ha bü yük güç olan Ku zey 
Kürt le ri için, ABD ne dü şü nü yor du? Bu ko nu ya 
ABD’nin bi ga ne ol du ğu nu kim se söy le ye mez. 
He le he le Ku zey’de, Do ğu’da ve Gü ney’de hal-
kın ta ba nı na da ya nan PKK gi bi yay gın güç lü bir 
Kürt par ti si var iken... Esas po li ti ka la ra ba kı lır sa 
ABD’nin Kürt so ru nu nu çöz me si için Tür ki ye’ye 
ta nı dı ğı on yıl lık müd det so na er miş, Tür ki ye ne 
as ke ri, ne de mok ra tik yol la bu nu hal ede me miş ti. 
Bu ar tık ABD’nin Or ta do ğu’da ki çı kar la rı na 
za rar ve ri yor du.” (Özgür Po li ti ka, 18 Ha zi ran 
1999, abç) 

Du ran Kal kan, Özgür Po li ti ka ga ze te si nin 
ken di siy le Tem muz 1999’da yap tı ğı bir rö por taj-
da Tür ki ye ve ABD’nin tu tu mu nu de ğer len di rir-
ken Ya şar Ka ya’nın gö rüş le ri ni bir bi çim de yi ne-
le ye cek ti. O, Türk yö ne ti ci le ri nin tu tu mu nu 
de ğer len di rir ken şun la rı söy lü yor du:

“Biz de mok ra tik bir sü re ci ge liş ti ri yo ruz, 
be ğe ni lir de be ğe nil mez de, be nim se nir de eleş ti-
ri lir de. Bun lar sü re cin ge re ği. Bu an lam da git tik-
çe se vi ye ka za nan, ol gun la şan bir yak la şı mın 
va rol du ğu nu kıs men his se di yo ruz... As lın da bu 
tür işa ret ler var. Bu nu ra hat lık la in san gö re bi li-
yor. Fa kat he nüz tam ha kim de ğil, açı ğa çık mış 
de ğil. Açı ğa çık ma sı, ha kim ha le gel me si ge rek li 
ki, sü reç olum lu yön de iler le sin. Bu nun uza ma sı 
da gö rü lü yor ki, za rar ve ri ci olu yor. Bir çok ters 
olay lar, is ten me yen olay lar, ka mu oyu nu zor la yan 
olay lar bu sü re cin iş le til me me si ne de niy le ya şa-
nı yor...” (Özgür Po li ti ka, 15 Tem muz 1999) 
Gö rül dü ğü gi bi o, ken di ken di ne ge lin gü vey 
ol mak ta di ret mek te, ya ni bu yön de hiçbir ve ri 
bu lun ma ma sı na rağ men Türk ge ri ci li ği nin Kürt 
so ru nu nun “çö zü mü” ko nu sun da “git tik çe se vi ye 
ka za nan, ol gun la şan bir yak la şım” ser gi le di ği ni 
düş le mek te dir. Kal kan, ABD em per ya liz mi nin 
Or ta do ğu po li ti ka sı nı tar tı şır ken de ay nı ha ta lı 
iyim ser li ği ser gi le mek te dir. O, “Çö zü mün na sıl 
ola ca ğı ko nu sun da ya nıl”dık la rı nı (!) dü şün dü ğü 
ABD em per ya list le ri ne akıl ve ri yor. Ama o, 
bu nun la ye tin me mek te ve Bar za ni ve Ta la ba ni 
klik le ri nin “çö züm gü cü” ola ma dık la rı nı ve 
ABD’nin an cak PKK’yle iliş ki ku ra rak “çö züm” 

ve “is tik rar” sağ la ya bi le ce ği ni şu söz ler le di le 
ge tir mek tey di:

“Ame ri ka çö züm den de so rum lu. Geç miş-
ten be ri so ru na böy le dar çı kar lar çer çe ve sin de 
yak laş mı yor. Ken di çı ka rı nı ifa de eden bir sis tem 
çer çe ve sin de yak la şı yor. Bu kap sam lı bir yak la-
şım. Bu yak la şım ge re ği so ru nun çö zü müy le de 
ya kın dan il gi li. Bi ze kar şı yü rü tü len mü ca de le de 
de ön cü lük ya pı yor. Bu nu her kes bi li yor, he pi miz 
bi li yo ruz. Son ulus la ra ra sı komp lo da da ön cü lük 
ro lü var. Çı kan tep ki le ri de as lın da bu so rum lu lu-
ğu nu yan sı tı yor. Di ğer le ri gi bi ol ma dı. Fa kat 
çö züm le yi ci bir sü re ce gi re mi yor as lın da Ame ri-
ka. Çö züm arar ken, çö zü mün na sıl ola ca ğı ko nu-
sun da ya nı lı yor. Çö züm le yi ci güç le ri bu la bil miş 
de ğil, tu ta bil miş de ğil. Ken di si nin çö züm gü cü 
ola rak gör dük le ri güç ler, çö züm gü cü ola mı yor-
lar. Bu an lam da da za yıf ko nu mu ya şı yor. Çö züm 
arar ken, çö züm süz ka lı yor. Bu tu tu mu nu de vam 
et ti rir se böl ge de, di ğer alan lar da ulaş tı ğı so nuç la-
ra ula şa maz. Bu ko nu da Kürt so ru nu çok önem li 
bir anah tar ol ma ro lü nü sür dü rü yor. Ken di so rum-
lu luk dü ze yi ni de her kes, he pi miz iyi bi li yo ruz. 
Bu çer çe ve de  her hal de ger çek le ri da ha iyi gö rü-
yor, gö re cek. Gi de rek da ha ger çek çi çö züm ara-
yı şı na böl ge ger çe ği çer çe ve sin de, yi ne Kürt 
so ru nu na çö züm ara yı şın da da Kürt hal kı nın 
du ru mu, ger çek li ği çer çe ve sin de yak la şım gös te-
rir. Eğer böy le olur sa bir çö züm sa hi bi ola bi lir. 
Eğer ol maz sa en azın dan böl ge de ba şa rı lı adım lar 
ata ma ya cak, et ki siz ka la cak tır.” (Ay nı yer de, abç)  

Öca lan ve Ka ya gi bi le ri, ABD baş ta gel mek 
üze re em per ya liz min ve Türk ege men sı nıf la rı nın 
çı kar la rıy la Kürt ve Türk pro le tar ya sı ve hal kı da 
için de ol mak üze re böl ge pro le tar ya sı ve halk la-
rı nın çı kar la rı nın as la bağ daş ma ya ca ğı nı bir tür lü 
an la ya ma mak ta dır lar. Kuş ku suz, ge nel çiz gi le ri 
he sa ba ka tıl dı ğın da, Kürt hal kı na ve onun sa vaş-
çı la rı na olan gü ven le ri ni çok tan yi tir miş gö zü ken 
Öca lan ve Ka ya gi bi le ri nin Kürt hal kı nı ve ulu sal 
ha re ke ti ni, ABD em per ya liz mi nin ya da Türk 
mi li ta riz mi nin Sad dam’a ya da baş ka la rı na kar şı 
kul la na cak la rı po tan si yel bir vu ru cu güç gi bi 
pa zar la ma ya kal kış ma la rı ya dır ga na maz. An cak 
Kal kan’ın ve Baş kan lık Kon se yi’nin ay nı yo lu 
iz le me si nin Kürt hal kı nın ya ra rı na ol ma ya ca ğı 
ke sin dir. Za ten A. Öca lan, ya ka lan ma sın dan hay-
li za man ön ce, MED TV’de ya yım la nan ve 
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ARGK’nın da ğı tıl ma sı nı ve Türk bur ju va dev le-
ti nin si vil sa vun ma bir lik le ri ne ka tıl ma sı nı ve 
onun için de eri til me si ni öner di ği bir ko nuş ma sın-
da şun la rı söy le miş ti:

“Ge ril la da tar tı şı la bi lir... Ge ril la (Kürt hal-
kı nın de mi yo rum dik kat edin) Tür ki ye’de ki 
de mok ra si nin çağ rı gü cü dür. Tür ki ye’de ki halk-
la rın de mok ra tik ku rum laş ma sı nın mo to ru dur. 
Bu gö rev ler eğer ye ri ne ge ti ri lir se me se la bi ri 
de mok ra si ye ri ne ge li yor, halk la rın hak la rı 
gü ven ce ye ka vu şu yor. O za man ay rı bir ge ril la ya 
ih ti yaç kal maz. Ne ya pa ca ğız biz ge ril la yı? Ge ril-
la yı, halk la rın gü ven ce si, na sıl gü ven ce si mi lis 
gü cü ha li ne ge ti ri riz. Mi lis ge rek li de ğil mi ya ni? 
Hat ta Tür ki ye’de si vil sa vun ma bir lik le ri var dır. 
Ge ril la yı biz si vil sa vun ma bir lik le ri ha li ne ge ti-
ri riz. Bun dan da ha pra tik çö züm olur mu?.. Böy-
le ce ge ril la di ye kork tuk la rı bir şey de ra hat lık la 
aşıl mış olur, ta bii eğer çö züm is ti yor lar sa.” 
(Özgür Po li ti ka, 8 ½u bat 1998)

Ama VI. Kong re ka rar la rın da da be lir til di ği 
gi bi, “Ge ril la vaz ge çil mez ya şam gü ven ce miz-
dir” ve “her  şe yi miz ge ril la or du muz dur”. Düş-
man bu nu çok iyi bil di ği için A. Öca lan’ın ya ka-
lan ma sın dan son ra “sı ra nın dağ kad ro la rı na gel-
di ği ni” söy le miş ve dik ka ti ni ARGK’nın da ğı tıl-
ma sı ve si lah tan arın dı rıl ma sı üze rin de yo ğun laş-
tır mış tır. O, Kürt hal kı nın kur tu lu şu nun asıl 
gü ven ce si nin, onun bü yük be del ler öde ye rek 
oluş tur du ğu or du su ol du ğu nu, bu or du nun çö ker-
til me si nin ulu sal kur tu luş da va sı na in di ril miş 
be lir le yi ci bir dar be ola ca ğı nın tü müy le bi lin cin-
de dir. O hal de, Kal kan’a ve Baş kan lık Kon se-
yi’ne ne den ve han gi hak la bu yol da, Öca lan  ve 
Ka ya’nın öner di ği bu çık maz yol da yü rü mek te 
di ret tik le ri ni sor mak ge re kir. PKK’yi dev rim ci 
öğe le rin den arın dı ra rak dü zen içi bir ko nu ma 
çek me ye ça lı şan bu an la yış la ra na sıl Os man lı 
dö ne mi nin Ha mi di ye Alay la rı, Irak ge ri ci li ği nin 
“caş” ve Türk ege men sı nıf la rı nın köy ko ru cu la rı 
uy gu la ma la rı nı eleş tir dik le ri ni ve han gi hak la 
Kürt hal kı nı ve onun dev rim ci kad ro la rı nın bi lin-
ci ni yoz laş tır ma ya kal kış tık la rı nı sor mak ge re kir. 
Ve 9 Ekim komp lo sun dan son ra, gö rü nür de ABD 
em per ya liz mi ne da ha da faz la atıp tu tan böy le le-
ri ne, de ği şe nin ne ol du ğu nu da sor mak ge re kir. 
An cak, önem li bir si ya sal de ne yim ve bi linç bi ri-
ki mi edin miş olan Kürt hal kı, onun yi ğit sa vaş çı-

la rı ve Kürt ulu sal ha re ke ti, bu ge ri ci po li ti ka la rın 
nes ne si ha li ne ge le mez, ge ti ri le mez ler. 

Öca lan ve Ka ya gi bi, Kal kan ve Baş kan lık 
Kon se yi’nin de “unut tu ğu” ya da bel ki de hiçbir 
za man an la ma dı ğı bir baş ka nok ta da “is tik rar” 
ve “çö züm” gi bi te rim le rin pro le tar ya ve halk la-
rın di lin de baş ka, em per ya lizm ve bur ju va zi nin 
di lin de baş ka an lam lar ta şı dık la rı dır. Em per ya-
lizm ve bur ju va zi için Tür ki ye’de ya da baş ka bir 
yer de “is tik rar”ın sağ lan ma sı nın ve si ya sal ve 
top lum sal so run la rın “çö züm”ünün yal nız ca bir 
tek an la mı ve yo lu var dır: Pro le tar ya ve halk la rın 
bo yun du ruk ve sö mü rü al tın da tu tul ma sı; bu 
bo yun du ruk ve sö mü rü yü or ta dan kal dır ma ya da 
za yıf lat ma yo lun da ki tüm gi ri şim le rin, ya ni yal-
nız ca dev rim ve sos ya lizm kav ga sı nın de ğil, 
de mok ra tik hak la rın ge niş le til me si ve sö mü rü nün 
sı nır lan dı rıl ma sı yo lun da ki her tür lü gi ri şi min de 
dev let ay gı tı ve bur ju va ege men li ği nin di ğer 
ay gıt la rı ara cı lı ğıy la et ki siz ha le ge ti ril me si, sap-
tı rıl ma sı ve ezil me si. Eğer Baş kan lık Kon se yi, 
Tür ki ye’de ve Or ta do ğu’da ABD em per ya liz mi-
nin ve Türk ege men sı nıf la rı nın “is tik rar” ve “çö-
züm” plan la rı na kat kı da bu lun ma yı ya da bu 
plan la rın bir par ça sı ha li ne gel me yi ku ru yor sa, 
bu nun Kürt, Türk, Arap, Fars vb. pro le tar ya sı ve 
halk la rı na kar şı on la rın düş man la rıy la bir lik te saf 
tut ma ya ka dar va ra bi le ce ği ni, böy le bir yo la gir-
me nin ise PKK’nin PKK ol mak tan çık ma sı ve 
ken di si ni tas fi ye et me si an la mı na ge le ce ği ni kav-
ra mak zo run da dır. Kürt hal kı ve onun ulu sal kur-
tu luş sa vaş çı la rı bu na izin ve re mez ler ve ver me-
ye cek ler dir.

Dik kat çe ken bir baş ka nok ta da, VI. Kong-
re’yi iz le yen dö nem de Baş kan lık Kon se yi adı na 
ya pı lan açık la ma lar da, Kürt ulu su nun ken di yaz-
gı sı nı be lir le me, ya ni ay rıl ma ve ay rı dev let kur-
ma hak kı nın sa vu nul ma mış ol ma sı dır. (Serx we-
bun’un Ha zi ran 1999 ta rih li 210. sa yı sın da çık-
mış olan ve aşa ğı da de ğin me fır sa tı nı bu la ca ğı-
mız im za sız ya zı, bu nun bel ki de tek is tis na sı dır.) 
Bun da Baş kan lık Kon se yi’nin, A. Öca lan’ın “ba-
rış, bir lik ve kar deş li ği” ger çek leş ti re ce ği ni ile ri 
sür dü ğü “de mok ra tik cum hu ri yet” sa vu nu suy la 
ters düş me me kay gı sı rol oy na mış ol ma lı dır. 
Anım sa na ca ğı üze re, Kürt ulu su nun ken di yaz gı-
sı nı be lir le me hak kı nı ve do la yı sıy la ulu sal eşit lik 
il ke si ni red de den ve böy le lik le Türk ulu su nun 
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Kürt ulu sun dan üs tün ve onun kar şı sın da ay rı ca-
lık lı ko num da ol du ğu nu ya da ol ma sı ge rek ti ği ni 
ile ri sü ren A. Öca lan, mah ke me ye sun du ğu ilk 
sa vun ma da bu ko nu da şun la rı söy le miş ti:

“70’ler de mo da olan ve uy gu lan d¦ ğ¦n da 
sa de ce, ay r¦ dev let an la m¦n da yo rum la nan ‘ulus-
la r¦n ka der le ri ni ta yin hak k¦’ ger çek ten, bu yo ru-
muy la bir ç¦k maz d¦. Kür dis tan pra ti ğin de, so ru nu 
yo ku şa sür me ya n¦ ağ¦r ba s¦ yor du. Bu nu, fi ilen 
be lirt ti ğim tarz da aş ma ya ça l¦ş t¦m. An cak, de mok-
ra tik çö züm tar z¦ n¦n zen gin li ği kar ş¦ s¦n da, ay r¦ 
dev let, fe de ras yon, oto no mi ve ben ze ri yak la ş¦m-
la r¦n bi le, ge ri ve ba zen çö züm süz lü ğe yol aç t¦ ğ¦ n¦ 
pra tik te gö rün ce; de mok ra tik sis tem üze rin de 
yo ğun laş ma, ba na çok önem li gel di...  (PKK-bn) 
‘Ulus la r¦n ka der le ri ni ta yin hak k¦ il ke si’nin ar t¦k 
ge çer li li ği ni yi tir di ği ni, bi lim sel-tek nik de ğiş me-
nin as l¦n da 17. yüz y¦l dan be ri ge liş me nin ürü nü 
olan ulus-dev let an la y¦ ş¦ n¦ çöz dü ğü nü ay n¦ s¦ n¦r lar 
da hi lin de de mok ra si yi ge liş ti re rek, s¦ n¦r la ra hiç 
do kun ma dan ge liş ti ri le cek bir çö zü mün da ha ger-
çek çi ol du ğu nu gör me liy di.” 

Oy sa re for mist bir ni te lik ta şı yan 19 Mart 
1993 ta rih li PKK-PSK pro to ko lü bi le, Kürt ulu-
su nun “ken di ge le ce ği ile il gi li ola rak ser best çe 
ka rar ver me” hak kı nı ve Kürt ve Türk halk la rı nın 
“eşit li ği”ni sa vu nu yor du. Bu pro to ko lun 3. mad-
de sin de ay nen şöy le de ni yor du:

“3- Kürt ulu su da her onur lu ulus gi bi öz gür 
ya şa ma, ken di ge le ce ği ile il gi li ola rak ser best çe 
ka rar ver me, zu lüm ve bas kı ya kar şı di ren me 
hak kı na sa hip tir. Bu hak lar BM, İn san Hak la rı 
Ev ren sel Bil dir ge si ve Av ru pa Gü ven lik ve İş bir-
li ği Söz leş me si’nde (AGİK) di le ge ti ril miş tir. 
Son yıl lar da Kürt kim li ği ni ta nı dı ğı nı ile ri sü ren 
Türk hü kü me ti, Kürt hal kı nın meş ru hak la rı nı 
ta nı ma mak ta ıs rar edi yor. Oy sa Kürt le rin te mel 
hak la rı nı ta nı ma dan Kürt kim li ği ni ta nı yo rum 
de me si nin bir an la mı yok tur.

“Kürt so ru nu na adil çö züm an cak iki hal kın 
eşit li ği te me lin de müm kün dür. Biz böy le si ne 
de mok ra tik bir ya pı da iki hal kın yan ya na, kar deş-
çe, ba rış için de ya şa ya bi le ce ği gö rü şün de yiz. 
Bu nun bi çi mi de mok ra tik fe de ras yon dur.” (Ye ni 
Ül ke, 28 Mart-3 Ni san 1993)

A. Öca lan’ın yap tı ğı gi bi Kürt ulu su nun, ya 
da her han gi bir ulu sun ken di yaz gı sı nı be lir le me 

hak kı nı red det mek, onun ezen ulu sun dev le ti nin 
sı nır la rı için de zor la tu tul ma sı nı, ya ni il ha kı 
onay la mak an la mı na gel mek te dir. Eğer em per ya-
list ve sö mür ge ci bur ju va zi nin baş ka halk la rı 
zor la bo yun du ruk al tı na al ma sı meş ru gö rül me-
ye cek, ulu sal eşit lik il ke si red de dil me ye cek ve 
de mok rat ol ma nın as ga ri öl çüt le ri ayak lar al tı na 
alın ma ya cak sa, o za man Kürt ulu su nun ve di ğer 
ezi len ulus la rın ken di yaz gı la rı nı be lir le me, ya ni 
ay rıl ma ve ay rı dev let kur ma hak la rı nın ka yıt sız 
ko şul suz bir bi çim de sa vu nul ma sı ge re ke cek tir. 
Mark siz min abece’si ni bi len ler, ay rıl ma ve ay rı 
dev let kur ma hak kı nın ay rıl ma ve ay rı dev let kur-
ma zo run lu lu ğu an la mı na gel me di ği ni de bi lir ve 
A. Öca lan’ın Sa vun ma’sın da yap tı ğı gi bi bu iki-
si nin ka sıt lı bir bi çim de bir bi ri ne ka rış tı rıl ma sı na 
kar şı çı kar lar. Bu ba kım dan, han gi ge rek çey le 
olur sa ol sun, Kürt ulu su nun ken di yaz gı sı nı be lir-
le me hak kı nı red de den A.Öca lan’a iti raz et me-
miş, bu hak ka ti tiz lik ve kıs kanç lık la sa hip çık-
ma mış olan Baş kan lık Kon se yi bu ko nu da da son 
de re ce ağır bir ha ta iş le miş tir. Bü yük ola sı lık la, 
A. Öca lan’la ters düş me mek, onun söz de de mok-
ra tik cum hu ri yet mar ka lı pro je si ne des tek ve rir 
gö zük mek kay gı sıy la, em per ya liz me, Türk şo ve-
niz mi ne ve ge ri ci li ği ne böy le il ke siz ce ödün 
ve ril me si nin sa vu nu la cak hiçbir ya nı yok tur ve 
ola maz. Her za man Kürt ulu su nun ken di yaz gı sı-
nı, Kürt pro le tar ya sı ve di ğer emek çi le ri nin çı kar-
la rı doğ rul tu sun da be lir le me sin den, ya ni ulu sal 
kur tu lu şun pro le tar ya nın ön der li ğin de ger çek leş-
ti ril me sin den ve sos ya list dev rim ve pro le tar ya 
dik ta tör lü ğüy le ta mam lan ma sın dan ya na ol muş 
olan Mark sist-Le ni nist ler, A. Öca lan ve Baş kan-
lık Kon se yi de için de ol mak üze re, hiç kim se nin 
ya da ku ru mun bu hak kı gör mez den gel me, onu 
yok say ma hak ve yet ki si ne sa hip ol ma dı ğı nın 
özen le al tı nı çi zer ler.  

***
Mark sizm, il kel ko mü nal top lu mu iz le yen 

bü tün top lum la rın çı kar la rı bir bi ri ne kar şıt ve bir-
bi riy le ça tı şan sı nıf lar dan oluş tu ğu nu ve ta rih sel 
ve top lum sal ge liş me nin te me lin de sı nıf sa va şı-
mı nın yat tı ğı nı gös ter miş tir. Ko mü nist Ma ni fes-
to’da da söy len di ği gi bi, “½im di ye ka dar  ki 
bü tün top lum la rın ta ri hi, sı nıf sa va şım la rı ta ri hi-
dir.” Bu ge nel le me, ulu sal kur tu luş sa va şım la rı 
için de ge çer li dir; çün kü son çö züm le me de ulu sal 
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kur tu luş sa va şım la rı, ezi len ulu sun emek çi sı nıf-
la rı nın, em per ya list bur ju va zi ye ve/ya da ezen 
ulu sun bur ju va zi si ne ve di ğer ege men sı nıf la rı na 
kar şı sa va şım la rın dan baş ka bir şey de ğil dir ler. 
Üre tim araç la rı nı ve si ya sal ik ti da rı el le rin de 
bu lun du ran ege men sı nıf la rın ge nel si ya sal yö ne-
lim le ri, on la rın sı nıf sal ko num la rıy la uyum için-
de dir. Ege men sı nıf lar ve çağ daş top lum lar da 
bur ju va zi, as la ken di sı nıf sal çı kar la rı na ta ban 
ta ba na kar şıt bir ro ta iz le mez ve iz le ye mez. 
Mark siz min ve ta rih sel ma ter ya liz min or ta ya 
koy du ğu ve ya şa mın ye ni den ve ye ni den ka nıt la-
dı ğı bu ger çe ği gör mek için in sa nın Mark sist 
ol ma sı da ge rek mez el bet; her ak lı ba şın da iş çi ve 
emek çi ya şa mın bu ger çe ği ni bi lir. Bu ba kım dan, 
Türk ege men sı nıf la rı da için de ol mak üze re ege-
men sı nıf la rın ya da em per ya list le rin ba rış tan, 
kar deş lik ten, de mok ra si den ya na ol duk la rı ya da 
ola bi le cek le ri ko nu sun da an la tı lan ge ri ci pe ri 
ma sal la rı nın beş pa ra lık bir de ğe ri bi le yok tur ve 
ola maz. Bu nun böy le ol du ğu nu an lat ma ya ça lış-
mak bi le abes tir. Böy le si öy kü le ri ya em per ya list-
le rin ve ege men sı nıf la rın ken di le ri ya da on la rın  
re viz yo nist leri an la tıp dur muş lar dır. On la rın hep-
si nin de he de fi bir dir: İş çi ve emek çi yı ğın la rı  
al dat mak, ege men sı nıf la ra ve em per ya liz me iliş-
kin ya nıl sa ma lar la ze hir le mek ve on la rın de mok-
ra si, ulu sal kur tu luş ve sos ya lizm kav ga la rı nı 
bal ta la mak. Her tu tar lı dev rim ci ve en ter nas yo na-
list; kar deş lik ve bir lik den di ğin de, de ği şik ulus 
ve mil li yet ler den iş çi ler ve di ğer sö mü rü len 
emek çi le rin bü tün sö mü rü cü sı nıf la ra kar şı kar-
deş lik ve bir li ği nin kas te dil di ği ni, ül ke miz söz 
 ko nu su ol du ğun da ise ön ce lik le Türk ve Kürt iş çi 
sı nı fı ve halk la rı nın em per ya liz me, fa şiz me ve 
ka pi ta liz me kar şı kar deş lik ve bir li ği nin kas te dil-
di ği ni an lar. Ve her tu tar lı dev rim ci ve en ter nas-
yo na list, ba rı şın yo lu nun, ezi len ve sö mü rü len 
yı ğın la rın iş çi sı nı fı nın ön der li ğin de fa şiz me, 
em per ya liz me ve ka pi ta liz me kar şı ve re ce ği bir 
di zi dev rim ci sa vaş tan geç ti ği ni, ül ke miz söz  
ko nu su ol du ğun da iş bir lik çi-te kel ci bur ju va zi nin 
dik ta tör lü ğü bir halk dev ri miy le yı kıl ma dık ça ve 
sü reç için de ye ri ni çe şit li mil li yet ler den Tür ki ye 
iş çi sı nı fı nın dik ta tör lü ğü ne bı rak ma dık ça ger çek 
ve ka lı cı bir ba rı şın ku ru la ma ya ca ğı nı an lar.

Na sıl, bir has ta lı ğın doğ ru te da vi si nin ya pıl-
ma sı için ön ce lik le onun doğ ru bir teş hi si nin 

ya pıl ma sı zo run luy sa, ay nı şe kil de si ya sal ve top-
lum sal bir so ru nun doğ ru çö zü mü için de ön ce-
lik le so ru nun ken di si nin doğ ru for mü le edil me si 
zo run lu dur. O hal de, şu be lir le yi ci ve ya şam sal 
so ru la rın ya nı tı nın, hem de dos doğ ru ve ril me si 
zo run lu dur:

Kİ MİN Kİ MİN LE KAR DE½ Lİ ¼İ?
Kİ MİN Kİ MİN LE BİR Lİ ¼İ?
Kİ MİN Kİ MİN LE BA RI ½I?
Bu so ru la rı şöy le de for mü le ede bi lir ve 

Baş kan lık Kon se yi’ne şun la rı so ra bi li riz: De mok-
ra tik cum hu ri yet ten, kar deş lik ten, bir lik ten ve 
ba rış tan söz edi yor su nuz. Ama ki min ki min le 
ku ra ca ğı bir de mok ra tik cum hu ri yet ten, ki min 
ki min le kar deş li ğin den, bir li ğin den ve ba rı şın dan 
söz edi yor su nuz? Bu kar deş lik, bir lik ve ba rı şın 
ta raf la rın dan bi ri Kürt hal kı dır. Pe ki di ğer ta raf ta 
kim dur mak ta dır? Kürt hal kı na ki min le kar deş lik, 
bir lik ve ba rış yap ma sı ve or tak bir de mok ra tik 
cum hu ri yet kur ma sı öne ril mek te dir?

A. Öca lan’ın ve du rak sa ma lı bir bi çim de de 
ol sa Baş kan lık Kon se yi’nin bu te mel so ru ya ver-
di ği ya nıt bel li dir. On lar, Kürt hal kı nın Türk ege-
men sı nıf la rıy la or tak bir de mok ra tik cum hu ri yet 
(!) için de bir leş me si ni is te mek te dir ler; ya ni on lar, 
Kürt hal kı nı ken di cel lat la rı, iş ken ce ci le ri ve gar-
di yan la rıy la; Türk kontr ge ril la sı, po li si, bü yük 
ser ma ye si, bur ju va par ti le ri ve hep si nin has tem-
sil ci si Türk Ge nel kur ma yı’y la bir lik te bir de mok-
ra tik cum hu ri yet kur ma ya ça ğır mak ta dır lar. Kürt 
hal kı nı bu güç ler le “kar deş lik, bir lik ve ba rış”a 
ça ğır mak ne de mek tir? Bu, ona re ji min siv ri lik le-
ri nin tör pü le ne rek ebe di kö le li ği öner mek de ğil 
mi dir? Da ha sı bu, Türk iş çi sı nı fı ve hal kı na da 
ken di ege men le riy le uyum için de ya şa ma la rı nı 
öner mek an la mı na gel mez mi? 

Ça ğı mız da em per ya list ler ve on la rın uzan tı-
sı ko nu mun da ki iş bir lik çi bur ju va sı nıf lar, her 
tür den ge ri ci li ğin, ya ni fa şiz min, sal dır gan sa vaş-
la rın, be yaz te rö rün, ulu sal zul mün, ırk çı lı ğın, 
mi li ta riz min vb. baş ta ge len da ya nak la rı ve kay-
nak la rı dır lar. Ge nel ola rak ba rış ve de mok ra si 
da va sı, an cak bu güç le rin dev rim le yı kıl ma sı ve 
ezil me si yo luy la za fe re ula şa bi lir. Ge li şen dev-
rim ci yı ğın sa va şı mı nın on la ra çok ağır dar be ler 
in di re rek, on la rı ge ri let me si sa ye sin de de ezi len 
yı ğın lar ve sı nıf lar ba zı mev zi ler ka za na bi lir ler. 
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Ama bu nun öte si ne ge çe mez ler. Bağ rın da ki 
uz laş maz sı nıf çe liş me le ri ka pi ta list top lum da 
ka lı cı bir ba rı şı ola nak sız kı lar; en de mok ra tik 
bur ju va cum hu ri ye ti bi le son çö züm le me de bur-
ju va zi nin iş çi ler ve di ğer sö mü rü len sı nıf lar üze-
rin de ki dik ta tör lü ğün den baş ka bir şey de ğil dir. 
Bu ol gu lar, aşa ğı da da de ği ne ce ği miz gi bi, ka lı cı 
bir ba rı şın ve en ge niş de mok ra si nin, an cak ka pi-
ta liz me ve gi de rek her tür lü sı nıf ege men li ği ne 
son ver me yi he def le yen ve sos ya liz min in şa sı nın 
yo lu nu aça cak olan pro le ter dev ri miy le ger çek le-
şe bi le ce ği ni gös ter mek te dir. Tür ki ye de için de 
ol mak üze re hiçbir za man ve hiçbir yer de, ge ri ci 
ege men sı nıf lar, ezi len ve sö mü rü len yı ğın la ra 
ba rış ve de mok ra si ba ğış la ma mış lar dır. Bu, A. 
Öca lan’ın ve hay ran lı ğı nı di le ge tir di ği Ba tı’nın 
“de mok ra tik uy gar lı ğı” için de bü tü nüy le ge çer li-
dir. 

Baş kan lık Kon se yi’ne şu nu sor mak ge re ki-
yor: Ger çek ten de S. De mi rel’le rin, H. Kıv rı koğ-
lu’la rın, A. Ateş’le rin, İ. Kı lıç’la rın, S. Der vi şoğ-
lu’la rın, B. Ece vit’le rin, D. Bah çe li’le rin, M. 
Yıl maz’la rın, T. Çil ler’le rin, R. Ku tan’la rın, ½. 
Ata sa gun’la rın vb. Kürt ve Türk iş çi sı nı fı ve 
halk la rıy la “kar deş lik ten, ba rış tan ve de mok ra si-
den” ya na ol duk la rı nı, on lar la bir or tak “de mok-
ra tik cum hu ri yet” için de ya şa mak is te dik le ri ne 
ve ya şa mak is te ye bi le cek le ri ne ina nı yor mu su-
nuz? Ev le ri ya kı lan, kız ve oğul la rı kur şu na di zi-
len, köy le rin den ko vu lan, di li ne ki lit vu ru lan 
Kürt hal kı nın bu ki şi ler le ve on la rın tem sil et ti ği 
ege men sı nıf lar la bir or tak  “de mok ra tik cum hu-
ri yet” için de bir leş me si nin ola nak lı ol du ğu na 
ina nı yor mu su nuz? Ege men sı nıf la rın, sö mür-
dük le ri ve fa şist te rör le ez dik le ri Türk iş çi sı nı fı-
na ve di ğer emek çi le ri ne de mok ra si ba ğış la ma sı-
nın ola nak lı ol du ğu na ina nı yor mu su nuz? Ken di-
ni zin ve Tür ki ye dev rim ci ha re ke ti nin bu he de fe 
ulaş mak için Türk ege men sı nıf la rıy la iş bir li ği 
yap ma sı nın, bu ege men sı nıf lar la Türk, Kürt vb. 
iş çi le ri ve halk la rı ara sın da bir “top lum sal ba rış” 
or ta mı nın ya ra tıl ma sı nın ola nak lı, ge rek li ve doğ-
ru ol du ğu nu dü şü nü yor mu su nuz? Gö rü nü şe 
ba kı lır sa, ne ya zık ki Baş kan lık Kon se yi, bü tün 
bu so ru la ra olum lu ya nıt ver mek te dir. A. Öca-
lan’ın izin den git ti ği an la şı lan Baş kan lık Kon se-
yi, Özgür Po li ti ka’nın 7 Tem muz 1999 ta rih li 
sa yı sın da ya yım la nan ve yu kar ıda ak tar dı ğı mız 

açık la ma sı nın “Dev rim ci, De mok ra tik, Yurt se ver 
Güç le re” baş lık lı bö lü mün de tu tar lı dev rim ci 
güç le rin A. Öca lan’ın baş lat tı ğı “ba rış çıl, de mok-
ra tik çö züm mü ca de le si” kar şı sın da ki tu tu mu nu 
eleş tir dik ten, evet eleş tir dik ten (!) son ra söz le ri ni 
şöy le sür dü rü yor du: 

“Na sıl bu tu tum sa hip le ri ne rağ men bu 
sa vaş ge liş tiy se be del le ri ne ka dar ağır olur sa 
ol sun ba rış çıl, de mok ra tik çö züm mü ca de le si de 
ge li şe cek tir. An cak Par ti miz siz le re rağ men bir 
çö züm den ya na de ğil dir...

“Bü tün Dev rim ci, De mok ra tik ve Yurt se ver 
güç le ri ulu sal im ha ya kar şı dur ma ya, De mok ra tik 
Cum hu ri yet te me lin de çö zü me kat kı da bu lun ma-
ya ça ğı rı yo ruz.”

Baş kan lık Kon se yi, hal kı mı zın de yi şiy le 
“hem suç lu, hem güç lü” ko num da dır. O, yal nız ca 
Kürt hal kı nı çık maz bir yo la sü rük le me ye kal kış-
mak la, böy le lik le sö zü nü et ti ği “ulu sal im ha” 
sü re ci nin ge liş me si ne kat kı da bu lun mak la kal ma-
mak ta, da ha da “ile ri” git mek te dir. O, bu uğur suz 
gi ri şi me Tür ki ye ko mü nist ve dev rim ci-de mok ra-
tik ha re ke ti nin de onay ver me si ni is te mek te, A. 
Öca lan’ın izin den gi de rek Tür ki ye ko mü nist ve 
dev rim ci-de mok ra tik ha re ke ti ni “Türk ler” ile 
“Kürt le ri” ba rış tı rıp bir leş ti re cek (!) olan 
“De mok ra tik Cum hu ri yet” pro je si ne ka tıl ma ya 
ça ğır mak ta dır. Ya ni Kon sey, ko mü nist ve di ğer 
dev rim ci güç le re ve Tür ki ye iş çi sı nı fı ve emek-
çi le ri ne dev rim ve sos ya lizm da va sın dan vaz geç-
me le ri ni ve “ken di” bur ju va zi le riy le, ya ni TÜ Sİ-
AD’la, TİSK’le, TOBB’le, bur ju va par ti le riy le, 
bur ju va or du su ve po li siy le vb. “ba rış” yap ma la-
rı nı, sı nıf sal iş bir li ği ve “top lum sal ba rış” yo lu nu 
iz le me le ri ni öner mek te dir. Böy le ce o, A. Öca-
lan’ın yıl lar dır az çok üs tü ör tü lü ola rak sa vun du-
ğu ve ya ka lan ma sın dan son ra “de rin leş ti re rek” 
bü tün lük lü bir uz laş ma pro je si nok ta sı na ge tir di-
ği çiz gi ye hay li yak laş mış ol du ğu nu ka nıt la mak-
ta dır. Anım sa na ca ğı üze re A. Öca lan, da ha 
1996’da, Tür ki ye’nin so run la rı nın da “ba rış çı” 
yol dan çö zü mü nü sa vun mak tay dı. O, Ağus tos 
1996’da, 15 Ağus tos atı lı mı nın 12. yıl dö nü mün-
de yap tı ğı bir ko nuş ma da ay nen şöy le di yor du:

“Baş ta ulu sal so run ol mak üze re Tür ki-
ye’nin birçok eko no mik, de mok ra tik, sos yal, kül-
tü rel so run la rı na ba rış çıl, si ya sal çö zü mü ön gör-
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me is te mi mi zi her za man di le ge tir me mi ze rağ-
men, özel sa va şın da ha da ge liş ti ril miş bi çim le-
riy le üze ri mi ze ge lin me si... du ru mu söz  ko nu su-
dur.” (Serx we bun, Ağus tos 1996, sa yı: 176, s. 12)

Bu yo lun bir çık maz ol du ğu nun, PKK ba kı-
mın dan bir si ya sal ve ör güt sel in ti har an la mı na 
ge le ce ği nin, Kürt hal kı nı ba rı şa ve de mok ra si ye 
ka vuş tur mak bir ya na, onun acı lar çek me si ne 
de vam ede ce ği nin al tı nı çiz me li yiz. Ger çek kar-
deş lik, ba rış ve bir lik ve ger çek de mok ra si; 
De mi rel’ler le ve on la rın tem sil et ti ği sı nıf ve kat-
man lar la ku cak la şa rak sağ la na maz. Ger çek kar-
deş lik, ba rış ve bir lik ve ger çek de mok ra si; söz 
 ko nu su sı nıf la rın ik ti da rı nın bir halk dev ri miy le 
yı kıl ma sı ve on la rın mülk süz leş ti ril me si ve on la-
rın dev le ti nin ye ri ne bir iş çi-emek çi dev le ti nin, 
ya ni sah te de ğil, ger çek bir de mok ra tik cum hu ri-
ye tin ku rul ma sı ve gi de rek pro le tar ya dik ta tör lü-
ğü ve sos ya list dev rim yo lu na gi ril me siy le sağ la-
na bi lir. Bu ise, ilk aşa ma da Tür ki ye bağ la mın da 
Kürt ulu sal ha re ke ti ni yö ne ten PKK ile Tür ki ye 
ve Kür dis tan dev rim ci ha re ke ti için de ki ger çek 
dev rim ci güç le rin fa şiz mi, sö mür ge ci li ği ve 
em per ya liz mi yık ma yı ve bir halk ik ti da rı nı, ya ni 
ger çek bir de mok ra tik cum hu ri ye ti kur ma yı 
he def le yen ey lem bir li ği ve bir le şik cep he si nin 
ku rul ma sın dan ve bu cep he nin Or ta do ğu bağ la-
mın da da ben zer bir ey lem bir li ği ve bir le şik cep-
he po li ti ka sıy la ta mam lan ma sın dan ge çer.

A. Öca lan’ı bir ya na ko ya cak olur sak, 
yu kar ıda ki so ru ya açık ya nıt ver me yi yeğ le yen-
ler den bi ri si nin Özgür Po li ti ka’nın ya zar la rın dan  
Tay lan Pir ol du ğu gö rü lü yor. Pir, adı  ge çen ga ze-
te nin 28 Ha zi ran 1999 ta rih li sa yı sın da ya yım la-
nan “De mok ra tik Cum hu ri yet” baş lık lı ya zı sın da 
Türk le rin de Kürt le rin de “de mok ra tik cum hu ri-
yet”in ça tı sı al tın da  öz gür ve kar deş çe ya şa ya ca-
ğı nı söy le dik ten son ra  söz le ri ni şöy le sür dü rü-
yor:

“Ama ba na gö re bun dan da ha önem li bir 
nok ta var. O da şu; böy le si bir cum hu ri yet le 
De mi rel’den tu tun bü tün ge ne ral le re, baş ba kan 
ve ba kan la ra ka dar Tür ki ye’de her ke sin dev let 
için ol mak tan çı kar tı la bil me si ve öz gür leş ti ril me-
si dir. Bu çok önem li dir. Çün kü, en te pe de ki ler 
so kak ta ki Kürt’ten ve Türk’ten da ha çok dev le tin 
ku lu, kö le si dir. Ya ni biz le ri kul lar, kö le ler yö ne ti-
yor. So kak ta ki Türk ler ve Kürt ler kö le nin kö le si.” 

Gö rül dü ğü gi bi Kürt ulu sal ha re ke ti nin ge nel 
ha va sı nı yan sı tan ve ti pik bur ju va ve kü çük bur-
ju va ulu sal cı sı olan ya zar, sı nıf ay rı mı yap mak sı-
zın bü yük bur ju va sın dan yok sul köy lü sü ne ve 
pro le te ri ne ka dar bü tün Türk le ri bir se pe te, ge ne 
fark lı sı nıf lar dan bü tün Kürt le ri de bir baş ka 
se pe te dol dur mak ta dır. Onun si vil top lum cu tez-
le ri ne gö re, ege men sı nıf la rın ken di le ri de için de 
ol mak üze re bü tün Kürt ler ve Türk ler, so yut ve 
ne idü ğü be lir siz bir dev let ta ra fın dan ezil mek te-
dir ler ve her hal de ona kar şı sa vaş ma lı dır lar! 
Le nin, 1903’te ka le me al dı ğı “Prog ra mı mız da 
Ulu sal So run” ad lı ya zı sın da şöy le di yor du:

“PSP (Po lon ya Sos ya list Par ti si-bn), ulu sal 
so ru nun, ‘biz’ (Po lon ya lı lar) ve ‘on lar’ (Rus lar, 
Al man lar, vb.) kar şıt lı ğı na ön ce lik ve rir ler. Oy sa 
sos yal-de mok rat (ko mü nist-bn), ‘biz’ pro le ter ler 
ve ‘on lar’ bur ju va zi kar şıt lı ğı na ön ce lik ve rir.” 
(Ulu sal So run ve Ulu sal Kur tu luş Sa vaş la rı, s. 
21) Ama keş ke T.Pir’in gü na hı bun dan iba ret 
ol say dı! “Sı nıf ay rım cı lı ğı”na kar şı ol du ğu (!) 
an la şı lan ya zar, A. Öca lan’ın “De mok ra tik Cum-
hu ri yet” pro je si nin, yal nız ca ezi len ve sö mü rü len 
yı ğın la rı de ğil, Türk ege men sı nıf la rı nı, ya ni 
De mi rel’le ri, ge ne ral le ri, baş ba kan la rı ve ba kan-
la rı da öz gür leş ti re ce ği ni, on la rı da “dev le tin 
ku lu, kö le si” ol mak tan kur ta ra ca ğı nı ile ri sü rü-
yor! “Dev let” de di ği şe yin, me ta fi zik sel bir var lık 
de ğil, iş bir lik çi-te kel ci bur ju va zi nin tem sil ci si 
olan bu bay la rın ta ken di si, on la rın top la mı ol du-
ğu nu kav ra ma mış olan ya za rın, pu su la sı nı iyi ce 
şa şır dı ğı an la şı lı yor. Ama T.Pir’in yak la şı mı nın 
uç ya da aşı rı bir ör nek ol du ğu dü şü nül me me li dir. 
Onun yak la şı mı, Türk or du su na ve Ge nel kur ma-
yı’na “de mok rat”lık ve “ile ri ci”lik pa ye si ve ren, 
fa şist ler ve ge ri ci ler le bir lik te “De mok ra tik Cum-
hu ri yet” kur ma ma sal la rı an la tan A. Öca lan’ın 
açık la ma la rıy la ve gi de rek onun çiz gi si ne yak la-
şan Baş kan lık Kon se yi’nin yak la şı mıy la bü tü-
nüy le uyum lu dur.  

***
Türk ler le Kürt le rin kar deş li ğin den sah te ve 

iki yüz lü bir tarz da söz eden ler sık sık 1919-23 
yıl la rı ara sın da ki ulu sal kur tu luş sa va şı dö ne mi-
nin Türk-Kürt iliş ki le ri ni ör nek gös ter mek te ve o 
dö nem ya şa ma ge çi ril miş ol du ğu nu ile ri sür dük-
le ri “kar deş çe iliş ki tar zı nın”, bu gü nün so run la rı-
nın çö zü mün de esas alı na bi le cek bir re fe rans 
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nok ta sı ol du ğu nu sa vun mak ta dır lar. Ege men 
sı nıf lar, özel lik le baş la rı sı kış tı ğın da, ge rek “ken-
di” iş çi sı nıf la rı nı ve halk la rı nı ve ge rek se ezi len 
ulu sun hal kı nı al dat ma ya, on la rı, ken di ben cil 
si ya sal he def le ri ne var mak için ba sa mak yap ma-
ya kal kı şa cak ve bu amaç la dost luk, kar deş lik ve 
bir lik üze ri ne bir yı ğın de ma go ji ya pa cak lar dır. 
On lar, hal kı mı zın o gü zel de yi şiy le “Köp rü den 
ge çe ne de ğin ayı ya da yı den me si ge rek ti ği ni” 
çok iyi bil mek te dir ler. M. Ke mal ve or tak la rı nın 
Kürt le re kar şı dost luk gös te ri le ri yap tı ğı dö nem 
de iş te böy le bir dö nem di. Ya ni, Ana do lu’nun 
em per ya list le rin ve Yu nan bur ju va zi si nin iş ga li 
al tın da ol du ğu ve Türk bur ju va ve top rak ağa la rı-
nın, Türk iş çi ve köy lü le ri nin ya nı sı ra, “ken di” 
ağa la rı ve bey le ri nin gü dü mün de olan Kürt köy-
lü le ri ne de ke sin kes ge rek si nim duy du ğu bir 
dö nem. Bu dö nem ka pan dık tan ve Ana do lu’nun 
iş ga li ve sö mür ge leş ti ril me si teh li ke si geç tik ten 
son ra ke ma list bur ju va zi Bal kan, Er me ni ve Arap 
halk la rı na kar şı uy gu la dı ğı po li ti ka nın bir ben ze-
ri ni Kürt hal kı için de gün de me ge ti re cek ti. Ve 
öy le de ol du. 

Bu na ben zer bir ge liş me ya kın ta rih te de 
ya şan dı. S. De mi rel, 20 Ekim 1991 ge nel se çim-
le ri nin ar dın dan baş ba kan lık kol tu ğu na otur duk-
tan son ra git ti ği Di yar ba kır’da, “Kürt kim li ği 
di yo ruz. Ar tık bu na kar şı çık mak müm kün de ğil. 
Tür ki ye Kürt re ali te si ni ta nı mak zo run da. Ar tık 
‘Sen Kürt de ğil sin, Türk sün, Or ta As ya’dan be ra-
ber yo la çık tık, dil le ri miz yol da de ğiş ti’ fa lan 
di ye me yiz. Bu dev le ti be ra ber kur mu şuz. Os man-
lı da ğıl dı ğın da iki bü yük ka vim kal mış. Türk ler 
ve Kürt ler. Dev le ti miz üni ter, azın lık yok. He pi-
miz bu ül ke nin sa hi bi yiz. Tür ki ye’de Kürt çe 
ko nu şan va tan daş da her  şe yin sa hi bi” de miş ti. 
Ama söy le ye ne de ğil, söy le te ne bak mak ge rek. 
Kürt ve Türk iş çi sı nı fı ve halk la rı nın bu az gın 
düş ma nı na bu söz le ri söy le ten, Kürt hal kı nın 
ba şa rıy la ge li şen ge ril la sa va şı ve ser hıl dan la rı-
nın ya nı sı ra Tür ki ye iş çi sı nı fı nın 1987’den son ra 
yük se len ve mil yon la rı ku cak la yan bü yük kit le 
ey lem le riy di. 

Öte yan dan, aşa ğı da ki pa saj da M. Ça yan’ın 
da bü tü nüy le doğ ru bir tarz da di le ge tir di ği gi bi, 
ken di dev rim ci ön cü le ri ta ra fın dan yö ne til me yen, 
do la yı sıy la “ken di” ege men sı nıf la rı nın de ne ti-
min de olan halk la rın ge ri ci ya da em per ya list bir 

gü ce kar şı söz de or tak ey le mi, söz de da ya nış ma-
sı, hiçbir bi çim de halk la rın kar deş li ği ve da ya nış-
ma sı ola rak ad lan dı rı la maz. Za yıf da ol sa an tiem-
per ya list ve ile ri ci bir ka rak ter ta şı yan Türk Kur-
tu luş Sa va şı sı ra sın da, Kürt bey le ri nin ve ağa la rı-
nın ke ma list le ri des tek le me si nin ve Kürt köy lü le-
ri ni ke ma list bur ju va zi nin hiz me ti ne koş ma sı nın, 
-ba zı ye rel ve halk kay nak lı ini si ya tif ler bir ya na 
ko na cak olur sa- Kürt ve Türk halk la rı ara sın da ki 
kar deş li ğin ve bir li ğin ör ne ği ola rak as la gös te ri-
le me ye ce ği açık tır.

M. Ça yan, “1965-1971 Tür ki ye’de Dev rim-
ci Mü ca de le ve Dev-Genç” ad lı ma ka le sin de M. 
Bel li’nin 1970 yı lın da ya pı lan bir top lan tı da ki 
ko nuş ma sın dan aşa ğı da ki pa sa jı ak ta rı yor du:

“Tür ki ye’de aşa ğı-yu ka rı dört mil yon Kürt 
ya şı yor. Bu Kürt top lu lu ğu ile, Türk le rin kar deş-
li ği ta ri hin sı na vın dan geç miş tir. 19. yüz yı la 
ka dar, Kürt ler Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun do ğu 
sı nır la rı nı ko ru du lar (al tı nı çi zen M. Ça yan)... 
1880’den 1925 ½eyh Sa id is ya nı na ka dar sö zü 
edi le cek bir Kürt is ya nı ol ma dı. O dö nem Os man-
lı İm pa ra tor lu ğu’nun da ğıl dı ğı, bö lün dü ğü bir 
dö nem dir. Mil li top lu luk la rın he men hep si is yan 
et ti. Er me ni si, Ru mu, Bul ga rı, Ara bı. Ama Kürt-
ler is yan et me di ler o çö küş dö ne min de (al tı nı 
çi zen M. Ça yan).” O, M. Bel li’nin bu tüm ce ler de 
di le ge tir di ği sos yal-şo ven çiz gi si ni eleş ti rir ken 
şun la rı söy le ye cek ti:

“Bu laf la rı ede nin Mih ri Bel li ol du ğu nu bil-
me sen, Os man lı Ha ne da nı nın son şeh za de si nin 
ko nuş tu ğu nu zan ne der sin. Da ha mil li şu urun 
uyan ma dı ğı bir dö nem de Kürt le rin fe odal bey le-
ri nin em rin de Os man lı İm pa ra tor lu ğu nun do ğu 
sı nır la rı nı ko ru ma sı nı; fe odal bey le rin bas kı sı 
al tın da ulus la şa ma mış iki hal kın ay nı sı nır lar 
için de ya şa ma sı nı, Bi rin ci Dün ya Sa va şı’n da iki 
hal kın bi linç siz ce em per ya list güç ler den bi ri nin 
ve ha kim sı nıf la rın kont ro lün de omuz omu za 
cep he ye sü rül me le ri ni öv gü ye de ğer bir  şey miş, 
san ki iki halk hep or tak men fa at le ri için sa vaş-
mış lar ve bu yüz den ara la rın da ge le nek sel bir 
dost luk doğ muş gi bi gös ter me ye ça lış mak ta dır 
Mih ri Bel li. Ar tık işin bu ka da rı na da ne de me li, 
‘de li saç ma sı’ mı de me li bi le mi yo ruz?” (Tür ki ye 
Halk Kur tu luş Par ti-Cep he si, Da va Dos ya sı, 
Ya zı lı Bel ge ler, s. 352)
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*** 
Bu ra da yıl lar dır ge rek A. Öca lan’ın ve 

ge rek se PKK’nin ve ona ya kın du ran ki şi ve 
grup la rın dil le ri ne pe le senk et tik le ri, yoz laş tır-
dık la rı ve an la mı nı bü yük öl çü de ter si ne çe vir-
dik le ri ba rış kav ra mı üze rin de de dur ma mız ge re-
ki yor. Tu tar lı dev rim ci ve en ter nas yo na list le rin 
her tür lü ba rış tan ya na ol ma sı, “na sıl ve ne pa ha-
sı na olur sa ol sun ba rış” for mü las yo nu nu sa vun-
ma la rı ola nak sız dır. Tıp kı sa vaş gi bi ba rış da 
po li ti ka nın de va mı ve uzan tı sı dır. On lar, na sıl 
hak lı ve ile ri ci sa vaş lar la hak sız ve ge ri ci sa vaş-
lar ara sın da il ke sel bir ay rım ya pı yor lar sa, ba rış 
için de ben zer bir ay rı mı yap mak la yü küm lü dür-
ler. İş çi sı nı fı nın, di ğer emek çi le rin ve ezi len 
ulus la rın ken di le ri ni ezen ve sö mü ren güç le re 
kar şı koy ma ma la rı, ye nil me le ri ya da bo yun 
eğ me le ri üze ri ne ku ru lan ba rış da bir ba rış tır. 
Ama bu, söz de bir ba rış tır; dev rim ci ve ile ri ci 
in san lı ğın is te di ği ve öz le di ği bir ba rış de ğil dir. 
Os man lı sul tan la rı nın kı lıç la hük met tik le ri top-
rak la rın da, İn gi liz sö mür ge ci le ri nin uzun sü re 
bo yun du ruk al tın da tut tuk la rı Hin dis tan’da, Fran-
sız bur ju va zi si nin Pa ris Ko mü nü’nün kan la bas tı-
rıl ma sı nın ar dın dan Pa ris’te ve Fran sa’da, Hit ler 
kli ği nin ik ti da rı ele ge çir me sin den son ra Al man-
ya’da, Türk ge ri ci li ği nin Der sim is ya nı nın bas tı-
rıl ma sın dan son ra Tür ki ye Kür dis ta nı’nda, ge ne 
Tür ki ye’nin 1974 “Ba rış Ha re ka tı”ndan son ra 
Kıb rıs’ta, NA TO’nun geç ti ği miz ay lar da Mi lo se-
viç kli ği ni tes lim al ma sı nın ar dın dan son ra Ko so-
va ve Yu gos lav ya’da vb. em po ze et tik le ri “ba rış”ı, 
ya ni em per ya list ve ge ri ci sa vaş la rın uzan tı sı 
olan em per ya list ve ge ri ci ba rış la rı al kış la ya cak 
ve onay la ya cak bir ko mü nist, de mok rat ya da 
an tifa şist dü şü nü le bi lir mi? Dev rim ci ve ile ri ci 
in san lı ğın is te di ği, öz le di ği ve uğ ru na sa vaş tı ğı 
ba rış, an cak ba rı şın düş man la rı olan em per ya liz-
min, fa şiz min ve ka pi ta liz min ye nil gi si üze ri ne 
ku ru la bi lir. De mek ki, ger çek ve hak lı ba rış, as la 
yal nız ca sa va şın ve si lah lı ça tış ma nın dur ma sı ya 
da ol ma ma sı ola rak an la şı la maz. Bu gün de, ABD 
baş ta gel mek üze re em per ya list dev let ler ta ra fın-
dan des tek le nen Türk ege men sı nıf la rı nın Kürt 
hal kı üze rin de ki ulu sal bo yun du ru ğu kı rıl ma dık-
ça ya da dev ri min dar be le ri al tın da bü yük öl çü de 
za yıf la ma dık ça, fa şist dik ta tör lük yı kıl ma dık ça, 
Tür ki ye ve Kür dis tan’da si lah la rın sus ma sı as la 

ba rış an la mı na gel me ye cek tir. Ger çek ve de mok-
ra tik bir ba rış ile dev rim ara sın da her za man kop-
maz bir bağ ol muş tur. Sa vaş ve ba rış ile sı nıf 
sa va şı mı, ba rış ile dev rim, ka lı cı ba rış ile pro le ter 
dev ri mi ara sın da ki bağ la rı an la ma yan lar ya da 
ko par ma ya, dev rim siz bir ba rı şı pa zar la ma ya 
ça lı şan lar, baş ta Kürt hal kı gel mek üze re ezi len 
ve sö mü rü len yı ğın la rın cel lat la rı nın, iş ken ce ci-
le ri nin ve gar di yan la rı nın ak la yı cı la rı  adı nı hak 
ede cek ler dir. PKK’nin bu gü ne ka dar ezi len Kürt 
hal kı nın ulu sal kur tu lu şu uğ ru na yü rüt tü ğü ge ril-
la sa va şı da iş te Le nin’in sö zü nü et ti ği “hak lı lı ğı, 
ile ri ci li ği ve zo run lu lu ğu” as la red de di le me ye cek 
sa vaş lar ka te go ri si ne gir mek te dir. A. Öca lan’ın 
bu gün bu dev rim ci mi ra sı red det me si ve Baş kan-
lık Kon se yi’nin de onun pe şin den sü rük len me 
eği li min de ol ma sı, bu ger çe ği zer re ce de ğiş tir-
mez. Böy le si bir yo lun tu tul ma sı, an cak Kürt 
hal kı nın kur tu luş kav ga sı nı da ha da zor laş tı rır ve 
pro vo kas yon ede bi ya tı yap ma ya me rak lı K. Bur-
kay gi bi ke mik leş miş re for mist le rin as la hak 
et me dik le ri bir meş ru iyet zır hı na bü rün me le ri ne 
yar dım cı olur.*

Öte yan dan, A. Öca lan’ın ve onun izin den 
gi den le rin öte den be ri yap mak ta ol du ğu ba rış çağ-
rı la rı yal nız ca stra te jik ba kım dan yan lış  ol mak la 
kal ma mak ta, yıl lar dır ve gü nü müz ko şul la rın da 
tak tik sel ba kım dan da ge ri ci bir ni te lik ta şı mak ta 
ve Kürt hal kı nın ulu sal kur tu luş sa va şı mı na za rar 
ver mek te dir. Bu nun ya şa nan ger çek lik le ta ban 
ta ba na kar şıt ol du ğu da ka nıt lan mış bu lu nu yor. 
Her si ya sal ya da tak tik sel öne ri nin doğ ru lu ğu-
nun ya da yan lış lı ğı nın bi ri cik kri te ri, şaş maz 
ha ke mi ger çek ya şam dır. Türk ege men sı nıf la rı 
PKK’nin yıl lar dır yap tı ğı bu ateş kes ve ba rış gi ri-
şim le ri ne her han gi bir olum lu ya nıt ver me miş, 
tam ter si ne bu abar tı lı ve öl çü süz ba rış çağ rı la rı nı 
-ken di le rin ce hak lı ola rak- A. Öca lan baş ta gel-
mek üze re, PKK ön der li ği nin sa vaş ma ka rar lı lı-
ğın da bir za yıf la ma, on lar da ki sa vaş yor gun lu ğu-
nun ar tı şı ola rak al gı la mış lar dır. Bu ise, on la rın  
ge ne ral le ri nin ve po lis şef le ri nin öz gü ven le ri ni 
art tır mış, on la rı da ha küs tah, da ha sal dır gan kıl-
mış ve do la yı sıy la ba rış ve hat ta ateş kes ola sı lı ğı-
nı da ha da azalt mış tır. Dün ya pro le tar ya sı ve 
halk la rı nın de ne yim le ri, sal dır gan ge ri ci, fa şist ve 
em per ya list güç le re kar şı iz le nen ya tış tır ma ve 
ödün ver me po li ti ka sı nın ba rış ola sı lı ğı nı güç len-
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dir mek bir ya na, tam ter si yön de et ki yap tı ğı nı, 
on la rın sal dır gan lı ğı nı da ha da art tır dı ğı nı pek 
çok kez ka nıt la mış tır. Bu nun bel ki de en iyi bi li-
nen ve kla sik sa yı la bi le cek ör ne ği, İkin ci Dün ya 
Sa va şı ’na gi den yol da İn gil te re ve Fran sa baş ta 
gel mek üze re bir di zi Av ru pa dev le ti nin ve 
ABD’nin, Hit ler Al man ya sı’na, fa şist İtal ya’ya 
ve Ja pon mi li ta riz mi ne kar şı iz le dik le ri ya tış tır-
ma ve ödün ver me po li ti ka sı ve onun tra jik 
so nuç la rı dır. 

Doğ ru tak tik ler ve on lar dan tü re yen is tem-
ler ve slo gan lar, ha yal ler ve öz lem ler üze ri ne 
de ğil, sı nıf lar ve si ya sal par ti ler ara sın da ki iliş ki-
le rin doğ ru ve bi lim sel ana li zi üze ri ne ku rul duk-
la rın da bir an lam ve de ğer ta şı ya bi lir ler. O yüz-
den dir ki Le nin, “‘Sol’ Ko mü nizm, Bir Ço cuk luk 
Has ta lı ğı” ad lı ölüm süz ya pı tın da, “Tak tik ler, 
be lir li bir dev let için de ki (kom şu dev let ler ve tüm 
dev let ler de ki, ya ni dün ya öl çe ğin de ki) bü tün 
sı nıf güç le ri nin so ğuk kan lı ve ek sik siz bir ob jek-
tif kes ti ri mi nin ya nı sı ra, dev rim ci ha re ket le rin 
de ne yim le ri nin kes ti ri mi ne de da yan dı rıl ma lı dır” 
(Se lec ted Works, Cilt. 10, s. 104-05) di yor du. 

Pe ki, A. Öca lan’ın izin den gi de rek ku lak la rı 
sa ğır eden bir ba rış sen fo ni si sun mak ta olan Baş-
kan lık Kon se yi’nin bek len ti le ri ger çek ya şam la 
ne den li uyum için de dir? Bu so ru nun ya nı tı nı 
ve re bil mek için, yu kar ıda ki Le ni nist yak la şım-
dan yo la çı ka rak ol gu la ra ve ya şa nan pra ti ğe bak-
ma mız ge re ke cek. Ko mü nist, dev rim ci-de mok ra-
tik ve ulu sal kur tu luş çu akım la rın ba zı du rum lar-
da, ya ni güç iliş ki le ri nin el ver di ği ko şul lar da 
so luk lan mak, güç bi rik tir mek, düş ma nı ge çi ci 
bağ la şık la rın dan ko par mak, onun ye dek le ri ni 
za yıf lat mak ve ma nev ra yap mak ama cıy la ge çi ci 
ateş kes çağ rı sın da bu lun ma la rı pe şin ola rak red-
de di le mez el bet. An cak, PKK’nin 1993’den bu 
ya na gün de me ge tir di ği ateş kes ve ba rış çağ rı la-
rı nı tak tik sel amaç lar la yap ma dı ğı açık tır. Bu, 
ge rek onun pra tik te iz le di ği ro ta dan ve ge rek se A. 
Öca lan’ın -15 ½u bat 1999’dan ön ce ve son ra 
yap tı ğı- açık la ma lar dan ve PKK’nin bir di zi 
kong re ve kon fe rans bel ge le rin den gö rü le bi lir.** 
Ya ni söz ko nu su olan, yıl lar ön ce si ne uza nan stra-
te jik bir re for mizm, Türk ege men sı nıf la rıy la ve 
em per ya lizm le stra te jik uz laş ma ara yı şı yö ne li-
mi dir.

Düş ma na ge lin ce o, Özal kli ği nin yal pa la-
ma la rı nın aşıl dı ğı ve 1993 kon sep ti de nen top ye-
kün sa vaş uy gu la ma sı nın gün de me so kul du ğu 
ta rih ten bu ya na, hat ta o za man bi le her han gi bir 
uz laş ma ya ya naş ma mış tır. PKK’nin 1993’den bu 
ya na ilan et ti ği tek yan lı üç ateş ke se ve yap tı ğı 
di ğer bir di zi ba rış ve ateş kes çağ rı sı na ya nıt ver-
me yen Türk ege men sı nıf la rı nın, ulu sal ha re ke tin 
da ha za yıf bir ko num da ol du ğu bu gün kü ko şul-
lar da böy le si bir söz de ba rı şı ka bul ede cek le ri ni 
um mak, ha yal et mek ön gö rü süz lü ğün do ru ğu ve 
tas fi ye ci pa si fiz min bir ör ne ği ola cak tır. 28 ½u bat 
1997 son ra sın da, si ya sal İs lam’dan kay nak la nan 
bur ju va al ter na ti fi de –en azın dan şim di lik– gi de-
rek et ki siz leş ti ren ve ege men sı nıf la rın si ya sal 
bir li ği ni sağ la mış gö zü ken Ge nel kur may’ın, Kürt 
ulu sal ha re ke tiy le her han gi bir pa zar lı ğa gir me si 
ola sı lı ğı, ha li ha zır da ve ya kın ge le cek te he men 
he men sı fı ra eş de ğer dir. On la rın, ko num la rı nın 
gö re ce güç süz ve sa vu nul ma sı zor ol du ğu Ku zey 
Kıb rıs Türk Cum hu ri ye ti ko nu sun da bi le 25 yıl-
dır her han gi bir ödün ver me ye ya naş maz ken, 
ko num la rı nın da ha güç lü ol du ğu Kürt so ru nun da 
her han gi bir ödün ver me si ni bek le mek, PKK 
yö ne ti ci le ri nin sık sık yap tık la rı gi bi bir kez da ha 
ken di sub jek tif ha yal le ri ni ka tı ger çe ğin ye ri ne 
ge çir mek tir. De mek ki, bu gün Kürt po li ti ka sın da 
Türk ege men sı nıf la rı nın ve -onun la Gü ney Kür-
dis tan’ın sta tü sü ne iliş kin ikin cil fark lı lık lar 
dı şın da ben zer ko num da bu lu nan- ABD em per-
ya liz mi nin po li ti ka sı, PKK ile ateş ke se ve ya rım 
ya ma lak bir ba rı şa, ola bi le cek en uzak nok ta da 
bu lu nu yor. On lar, Su ri ye’de ki üs sü nü or ta dan 
kal dır dık la rı, Av ru pa’da ki des te ği ni za yıf lat tık la-
rı, as ke ri ola rak be lir li öl çü ler de de ne tim al tı na 
al dık la rı ve Baş ka nı nı ele ge çi re rek kar şı sın da 
tak tik sel ve psi ko lo jik bir üs tün lük ka zan dık la rı 
PKK’yle hiçbir pa zar lı ğa gir me mek ve onu bü tü-
nüy le ez mek yo lun dan yü rü yor lar. On lar za yıf lat-
tık la rı nı dü şün dük le ri ra kip le ri ni (PKK) so luk-
lan ma ve aya ğa kalk ma fır sa tı nı ver me yi de ğil, 
tü müy le na kavt et me yi amaç lı yor lar. Bu ba kım-
dan, Baş kan lık Kon se yi’nin, ateş kes, Tür ki ye’de 
iş bir lik çi-te kel ci bur ju va ziy le “kar deş lik, ba rış ve 
bir lik” ve söz de or tak de mok ra tik cum hu ri yet ve 
Or ta do ğu’da ABD’nin “çö züm” ve “is tik rar” 
plan la rı na bir vi da ya da diş li dü ze yin de ka tı lım 
tü rün den re for mist ola rak bi le ni te le ne me ye cek 
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tak tik sel öner me le ri, bur ju va si ya sal bir ba kış 
açı sın dan da ger çek çi de ğil dir ler. Em per ya list ler 
ve Türk ge ri ci le ri, bü tü nüy le re for me ol ma sı 
ha lin de bi le, dev rim ci bir geç mi şe sa hip ol ma sı 
ne de niy le PKK‘yle ya da onun göl ge si olan bir 
ör güt le de ğil, Bar za ni ve Ta la ba ni klik le ri gi bi 
sı nan mış uşak ve iş bir lik çi le riy le iş tut ma yı yeğ-
le ye cek ler dir. İş te bu yüz den dir ki, salt prag ma-
tist açı dan da böy le si tak tik sel öner me ler ger çek-
çi de ğil dir ler ve va ro lan si ya sal du rum la ke sin lik-
le bağ daş ma mak ta dır lar. De mek ki, ko mü nist ve 
dev rim ci-de mok ra tik güç le ri dog ma tizm le eleş ti-
ren ve ken di gün cel po li ti ka yap ma ye te nek le riy-
le (!) övü nüp du ran PKK yö ne ti ci le ri nin, ne ya zık 
ki bu ko nu da da ya nıl dık la rı gö rü lü yor. On lar, 
gü nü müz kon jonk tü rü nün, Kürt hal kıy la düş-
man la rı ara sın da en se fil bir uz laş ma ya bi le 
el ver me di ği ni an la ya ma mak ta, do la yı sıy la “kar-
deş lik, ba rış ve bir lik” ko nu sun da ki so nu gel mez 
çağ rı la rıy la  ken di le ri ne ve ne ya zık ki ken di le-
riy le bir lik te Kürt hal kı na da git tik çe da ha faz la 
za rar ver mek te dir ler.

Sö zün özü, PKK ve onun Baş kan lık Kon se-
yi yal nız ca iki se çe nek le kar şı kar şı ya dır: Ulu sal-
dev rim ci bir çiz gi de yü rü me ye ve uzun erim li bir 
di re ni şe ha zır lan mak ya da dü zen için de eri mek. 
Üçün cü bir se çe nek yok tur. Baş kan lık Kon se yi 
hiç de ğil se, Gü ney Lüb nan ve Ko lom bi ya ör nek-
le rin den ge re ken so nuç la rı çı kar ma yı ba şar ma lı-
dır. Eğer, dün ya nın en güç lü ve mo ti vas yon ve 
tek nik dü ze yi en yük sek or du la rın dan bi ri ne 
sa hip olan İs ra il, son se çim ler de te mel kam pan ya 
slo ga nı, Gü ney Lüb nan’da ki “gü ven lik şe ri-
di”nden çe kil mek, Hiz bul lah’la bir ateş kes yap-
mak olan ge nel kur may baş ka nı es ki si bir baş ba-
ka nı (Ehud Ba rak) gö re ve ge tir miş se ve Si yo nist 
bur ju va zi nin ge niş ke sim le ri de ay nı eği li mi 
be nim se miş ler se, bu nun al tın da ya tan, Hiz bul-
lah’ın yıl lar dır bü kül mez bir ira dey le sür dür dü ğü 
di şe diş ve inat çı ge ril la sa va şı nın İs ra il or du su na 
gi de rek tır ma nan as ke ri ka yıp lar ver dir me si dir. 
Eğer Ko lom bi ya’da mu ha fa za kar dev let baş ka nı 
Past ra na, ge ril la sa va şı nın bü tün yo ğun lu ğuy la 
sür me si ne rağ men FARC (Ko lom bi ya Dev rim ci 
Si lah lı Kuv vet le ri) ve ELN (Ulu sal Kur tu luş 
Or du su) gi bi ge ril la ör güt le riy le “ba rış” yap mak-
ta di re ti yor sa, bu nun al tın da ya tan, bur ju va kay-
nak la rı na gö re bi le ül ke nin yüz de kır kın dan faz-

la sı nı de ne tim le ri al tın da tu tan ve geç ti ği miz 
gün ler de ey lem le ri ni baş kent Bo go ta ya kın la rı na 
ka dar ge niş le ten ge ril la ör güt le ri nin gü cü ve 
ka rar lı lı ğı dır. De mek ki, is ter ge ri ci ve dev rim ci 
güç ler ara sın da ol sun, is ter se fark lı ge ri ci kuv vet-
ler ara sın da ol sun ateş kes ve ba rış, hiçbir za man 
ra ki bi ne, mu ha ta bı na yal var mak la, on dan ateş kes 
ve ba rış di len mek le de ğil, tam ter si ne güç lü bir 
mev zi den pa zar lık yap mak la, ya pa bil mek le, güç-
lü, ka rar lı ve öz gü ven li ol mak la ola nak lı dır. Kal-
dı ki, düş ma nın son haf ta lar da ve ay lar da ki pra ti-
ği ni or ta ya ko yan ve Öz gür Po li ti ka  ga ze te sin-
den ak tar dı ğı mız aşa ğı da ki ha ber özet le ri bi le 
du ru mun an la şıl ma sı için ye ter. Düş ma nın ne 
yap tı ğı nı ve ne ya pa ca ğı nı tas fi ye ci te orik ana liz 
ve si ya sal de ğer len dir me den çok da ha iyi an la tan 
bu ha ber özet le ri, ya şa mın en iyi öğ ret men ol du-
ğu nu da gös te ri yor: 

“Bur sa’da kal dık la rı otel de ön ce ki ak şam 
sal dı rı ya uğ ra yan ve can gü ven lik le ri ol ma dı ğı 
için dün kü du ruş ma ya ka tıl ma yan PKK Ge nel 
Baş ka nı Ab dul lah Öca lan’ın avu kat la rı ken di le ri-
ne ya pı lan sal dı rı la rın plan lı ve or ga ni ze li ol du-
ğu nu be lirt ti ler.” (4 Ha zi ran 1999) 

“İn san Hak la rı Der ne ği (İHD) Ge nel Baş ka-
nı Akın Bir dal, da ha ön ce hak kın da ve ril miş 
ha pis ce za la rın dan do la yı An ka ra Mer kez Ka pa lı 
Ce za evi ne ko nul du.” (4 Ha zi ran 1999)

“İş ken ce mağ dur la rı na te da vi hiz me ti ve ren 
Tür ki ye İn san Hak la rı Vak fı (TİHV) Amed Tem-
sil ci si Av. Sez gin Tan rı ku lu, böl ge ola rak ta nım-
la mak zo run da kal dı ğı Ku zey Kür dis tan’da 
gö zal tın da iş ken ce nin tüm hı zıy la de vam et ti ği ni 
be lir te rek, ken di le ri ne çok sa yı da baş vu ru ya pıl-
dı ğı nı söy le di.” (4 Ha zi ran 1999)

“Al man ya hü kü me ti, Tür ki ye’nin ga ze te-
miz Öz gür Po li ti ka’yı birçok kez ih bar ede rek 
ka pa tıl ma sı nı is te di ği ni doğ ru la dı.” (9 Ha zi ran 
1999)

“Türk Dı şiş le ri Ba kan lı ğı, Fran sa’da Gre-
nob le be le di ye si ta ra fın dan açı lan Er me ni soy kı-
rı mı anı tı nı haz me de me di. Os man lı dev le ti nin 
1915’ten iti ba ren 1.5 mil yon Er me ni, Asu ri-Sür-
ya ni’yi kat let me si ni ka bul len me yen Tür ki ye, söz 
 ko nu su anı tın Tür ki ye-Fran sa iliş ki le ri ni boz ma-
yı he def le di ği ni id dia et ti.” (9 Ha zi ran 1999)
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“Der sim’in Maz girt il çe si ne bağ lı Ger mı si 
(Bul gur cu lar) kö yü nü 5 Ha zi ran’da ba san Türk 
dev let güç le ri, Ka ya Yıl dı rım adın da ki köy lü yü 
PKK’ye yar dım et ti ği ge rek çe siy le ağa ca bağ la-
ya rak kur şu na diz di.” (9 Ha zi ran 1999)

“PKK Ge nel Baş ka nı A. Öca lan’ın As rın 
Da va sı’nda öner di ği ba rış ve de mok ra tik çö züm 
ça ba la rı na ve ARGK As ke ri Kon se yi’nin Öca-
lan’ın açık la ma la rı te me lin de ha re ket ede cek le ri-
ni be lirt me si ne rağ men Türk or du güç le ri nin 
Kür dis tan’da baş lat tı ğı as ke ri ha re kat lar de vam 
edi yor.” (9 Ha zi ran 1999)

“Türk or du su nun Der sim Eya le ti ne yö ne lik 
baş lat tı ğı as ke ri ha re kat la rın yer yer de vam et ti ği 
bil di ri lir ken, Ha zi ran’ın ilk haf ta sın da ARGK 
ge ril la la rı ile Türk or du güç le ri ara sın da çı kan 
ça tış ma lar da 18 as ke rin öl dü ğü öğ re nil di. Hak ka-
ri’nin Yük se ko va ile ½em din li il çe le ri kır sal ala-
nın da ki ça tış ma lar da 2 as ker öl dü.” (13 Ha zi ran 
1999)

“Ma raş’ın Pa zar cık il çe si Til ki ler kö yü 
mev ki in de 10 Ha zi ran gü nü ARGK ge ril la la rı ile 
Türk or du bir lik le ri ara sın da çı kan ve 1 as ke rin 
öl dü ğü, 2 as ke rin de ya ra lan dı ğı ça tış ma nın 
ar dın dan böl ge de baş la tı lan ope ras yo nun de vam 
et ti ği bil di ril di.” (13 Ha zi ran 1999)

“Maz lum-Der Ge nel Baş ka nı Yıl maz En sa-
roğ lu, Ma yıs ayı in san hak la rı ra po ru nu açık la dı. 
Si vil top lum ör güt le ri ne yö ne lik bas kı la rın art tı-
ğı na işa ret eden En sa roğ lu, ör güt len me önün de ki 
en gel le rin de vam et ti ği ni söy le di. En sa roğ lu, ‘... 
Ha la köy ler ba sıl mak ta, ab lu ka al tı na alın mak ta, 
bo şal tıl mak ta, ev ler ate şe ve ril mek te, in san lar 
kay be dil mek te dir’ di ye ko nuş tu.” (17 Ha zi ran 
1999)

“Türk dev le ti nin sen di ka cı lar ve de mok rat-
lar üze rin de ki sin dir me po li ti ka la rı ar ta rak de vam 
edi yor. Tür ki ye De ri-İş Sen di ka sı Tuz la ½u be 
Sek re te ri Ha san Son ka ya 15 Ha zi ran gü nü gö zal-
tı na alın dı. Ay nı gün sav cı lı ğa çı kar tı lan Son ka ya 
tu tuk la na rak Kar tal F Ti pi Ce za evi ne gön de ril di.” 
(17 Ha zi ran 1999)

“Türk or du bir lik le ri Van’ın Baş ka le ile 
Gür pı nar il çe le ri ara sın da ki kır sal ala nı kap sa yan 
bir ope ras yon ger çek leş tir di. ARGK ge ril la la rı-
nın, ope ras yon la rı pu su ey lem le riy le kar şı la ma sı 

so nu cu ilk be lir le me le re gö re 9 as ker öl dü, 11 
as ker de ya ra lan dı.” (17 Ha zi ran 1999)

“KESK, ma aş zam la rı öne ri si ne kar şı dün 
‘bord ro yak ma ey le mi’ ger çek leş tir di. An tep’te, 
KESK’e bağ lı me mur la rın, ma aş ar tı şı öne ri si ne 
kar şı dü zen le mek is te di ği ey le me po lis sal dır dı. 
6’sı sen di ka şu be baş ka nı ol mak üze re 34 ki şi 
gö zal tı na alın dı. Mer sin’de dü zen le nen ‘bord ro 
yak ma ey le mi’ne, izin siz ol du ğu ge rek çe siy le 
sal dı ran po lis, KESK Ge nel Baş ka nı Siyami 
Er dem ve 20 ki şi yi gö zal tı na al dı.” (17 Ha zi ran 
1999)

“Na zil li E Ti pi Ce za evi’n de, ce za evi ida re-
si nin pro vo ka tif amaç lı sal dı rı lar da bu lun du ğu nu 
be lir ten PKK’li sa vaş esir le ri, üzer le rin de ki yıl-
dır ma, sin dir me po li ti ka la rı na hız ve ril di ği ni bil-
dir di.” (20 Ha zi ran 1999)

“Çiğ li Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si’n de bu lu-
nan İn teks Teks til fab ri ka sın dan iş ten çı ka rı lan 
iş çi ler ön ce ki ak şam si lah lı sal dı rı ya uğ ra dı; sal-
dı rı so nu cu 1 iş çi ağır ya ra lan dı.” (20 Ha zi ran 
1999)

“Mar din’in Nu say bin il çe si Du ru ca na hi ye si 
ya kın la rın da baş la tı lan ha re kat ta ça tış ma çık tı... 
17 Ha zi ran gü nü çı kan ça tış ma da, ilk be lir le me-
le re gö re 3 Türk as ke ri öl dü, 2 as ker de ya ra lan dı. 
Ça tış ma lar da 1 ARGK ge ril la sı nın da ya şa mı nı 
yi tir di ği bil di ril di.” (20 Ha zi ran 1999)

“Ma raş’ın Pa zar cık il çe si ne bağ lı Til ki ler 
kö yü Çer di gen mez ra sı ya kın la rın da ki Fıs tık çı lar 
mev ki in de bu lu nan 15 bağ evi, için de ki eş ya lar la 
bir lik te ate şe ve ril di. İHD’ye baş vu ran İb ra him 
Alp do ğan ad lı köy lü açık ta kal dık la rı nı bil dir di.” 
(20 Ha zi ran 1999)

“Ma raş’ın Pa zar cık il çe sin de 9 Ha zi ran’da 5 
kö ye ya pı lan ope ras yon da gö zal tı na alı nan 49 
ki şi den 33’ü tu tuk la na rak Ma raş Ce za evi’ne gön-
de ri lir ken, ser best bı ra kı lan lar dan Bi lal İper, 
gö zal tı sı ra sın da Türk as ker le ri nin ken di si ne dış-
kı ye dir dik le ri ni be lirt ti.” (24 Ha zi ran 1999)

“Muş’un Var to il çe si ne bağ lı köy ler de Türk 
or du güç le ri ta ra fın dan sür dü rü len as ke ri ha re kat-
lar da 30’un üze rin de köy lü nün gö zal tı na alın dı ğı 
be lir til di.” (24 Ha zi ran 1999)

“Ma lat ya’da İnö nü Üni ver si te si’n de uy gu-
la nan Kı lık-Kı ya fet Ge nel ge si ’ni pro tes to için 
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ya pı lan gös te ri le re ka tı lan 43’ü tu tuk lu 75 ki şi nin 
yar gı lan ma sı na baş lan dı... Sav cı, yar gı la nan ki şi-
ler den 51’inin ‘de mok ra tik la ik cum hu ri ye te kar-
şı Ana ya sa yı ve mev cut ana ya sal dü ze ni zor la 
de ğiş tir me ye kal kış mak’ su çun dan, TCK’nun 
146. mad de si nin 2. ve 3. bent le ri ne gö re idam la 
ce za lan dı rıl ma sı nı ta lep et ti.” (24 Ha zi ran 1999)

“Ada na’da gö zal tın da ol du ğu ka bul edi len, 
an cak ‘Dört yol kır sa lın da ma yı na bas tı’ de ni le rek 
ce se di ai le si ne tes lim edi len Ra sim Kay ra’nın 
an ne si Zey nep Kay ra, oğ lu nun açık ça in faz edil-
di ği ni be lirt ti.” (30 Ha zi ran 1999)

“ARGK ge ril la la rı ta ra fın dan 22 Ha zi ran 
ta ri hin de Der sim’in Ova cık il çe si ne yö ne lik ger-
çek leş ti ri len, bir po li sin ölü mü ile bir po li sin 
ya ra lan ma sı ile so nuç la nan ça tış ma dan son ra 
si vil ler üze rin de yo ğun laş tı rı lan bas kı lar sü rü-
yor.” (30 Ha zi ran 1999)

“Amed’in Li ce il çe si ne bağ lı köy ve mez ra-
lar da ki köy lü le re, Ha zi ran ayı nın gı da alım fiş le-
ri, ikin ci bir em re ka dar ve ril me ye ce ği  bil di ril di. 
Am bar go ne de ni ile stok la rı tü ke nen köy lü le rin 
Amed’den ge tir dik le ri gı da mad de le ri ne de el 
ko nul du... Bu ara da Bin göl’ün Yay la de re il çe si ne 
bağ lı Has köy, Cö nek, Ma ran, ½ı xan, An ze ving, 
Av ta riç ve Zey nel li köy le ri ile Ela zığ’ın Ka ra ko-
çan il çe si ne bağ lı 40 kö ye yö ne lik Ha zi ran ayı 
ba şın da uy gu la ma ya ko nu lan gı da am bar go su-
nun, köy sa kin le ri ni aç lık la kar şı kar şı ya ge tir di ği 
bil di ril di.” (30 Ha zi ran 1999)

“PKK Ge nel Baş ka nı A. Öca lan’a ve ri len 
idam ce za sın dan son ra Ku zey ve Gü ney Kür dis-
tan’da ki ça tış ma lar art tı. Ça tış ma lar da 22 as ker 
öl dü, 3 ge ril la ya şa mı nı yi tir di.” (4 Tem muz 
1999)

“Amed’in Ha ni il çe si ne bağ lı Hu ri kö yü 
Türk or du bir lik le ri ta ra fın dan bo şal tıl dı. Uzun lar 
kö yü ne dü zen le nen bas kın da ise köy lü ler da yak-
tan ge çi ril di. Si irt’in Eruh il çe si ne bağ lı ve da ha 
ön ce bo şal tı lan üç köy de ate şe ve ril di.” (4 Tem-
muz 1999)

“ARGK ge ril la la rı nın ger çek leş tir di ği 
ey lem den son ra Türk dev let güç le ri il çe de gö zal-
tı fur ya sı baş lat tı. Ara la rın da HA DEP’li le rin de 
bu lun du ğu 67 ki şi gö zal tı na alın dı.” (4 Tem muz 
1999)

“Türk Ka ra Kuv vet le ri ’nin ABD’den te da-
rik edil me si plan la nan 50 adet S-70 Black hawk 
(Ka ra şa hin) ti pi ge nel mak sat he li kop ter ler den 
ilk 10’unu res men tes lim al dı ğı bil di ril di.” (4 
Tem muz 1999)

“Türk or du güç le ri nin Kür dis tan’da si vil 
hal ka yö ne lik baş lat tı ğı şid det her ge çen gün tır-
man dı rı lır ken, ½ır nak’ın İdil il çe sin de 11 ya şın-
da ki bir ço cu ğun ka fa sı taş la ezi le rek öl dü rül dü. 
Amed’in Li ce il çe si ne bağ lı köy ler de or man lık 
alan lar, ekin ler, bağ bah çe ler as ker ler ce ate şe 
ve ril di. Er zu rum’un Çat il çe si ne bağ lı Ka ra bey 
kö yü ne bas kın dü zen le yen Türk as ker le ri ise 10 
evi ve ahı rı için de ki eş ya lar ve hay van lar la bir lik-
te yak tı.” (7 Tem muz 1999)

“Si irt’in Zi ya ret bel de si ne bağ lı Miz zi ve 
Kox köy le ri ne ge ril la kı lı ğın da gi den özel tim 
ele man la rı halk tan zor la 1 mil yar li ra pa ra top la-
dı. Ar dın dan kö ye bas kın dü zen le yen as ker ler 
köy lü le ri PKK’ye yar dım et mek le suç la dı lar.” (7 
Tem muz 1999)

“Türk or du su na bağ lı as ke ri bir lik le rin 2 
Tem muz gü nü Gü ney Kür dis tan’a yö ne lik baş lat-
tı ğı as ke ri ha re kat de vam edi yor. Ha re ka tın Haf-
ta nin ala nın da yo ğun laş tı ğı bil di ril di.” (7 Tem-
muz 1999)

“Çan kı rı Va li si Ay han Çe vik’e ya pı lan bom-
ba lı sal dı rı nın fa il le ri ol duk la rı id di asıy la, tu tuk-
la na rak Es ki şe hir Özel Tip Ce za evi ’ne ko nu lan 
Ke mal Er türk ve Bü lent Er türk’ün baş lat tı ğı aç lık 
gre vi nin ölüm sı nı rı na gel di ği bil di ril di. Av. Fi liz 
Ka lay cı, Ke mal Er türk’ün aç lık gre vi nin 51., 
Bü lent Er türk’ün ise 44. gü nün de ol du ğu nu ve 
tüm gi ri şim le ri nin so nuç suz kal dı ğı nı açık la dı.” 
(7 Tem muz 1999)

“Ada na’da jan dar ma lar ta ra fın dan hır sız lık 
yap tık la rı id di asıy la ge çen haf ta gö zal tı na alı nan 
Bit lis’in Hi zan il çe si nü fu su na ka yıt lı H.S. (13) 
ve Van nü fu su na ka yıt lı olan M. A. D.’nin iş ken-
ce ye ma ruz kal dık la rı be lir til di.” (16 Tem muz 
1999)

“Ku zey ve Gü ney Kür dis tan’da Türk or du-
su nun ara lık sız ola rak sür dür dü ğü ope ras yon lar-
da çı kan ça tış ma lar da 17 as ker ve 13 PDK’lı 
öl dü.” (16 Tem muz 1999)

“An ka ra Gül ha ne As ke ri Tıp Aka de mi-
si’nde (GA TA) as ker lik ya par ken 12 Tem muz 
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Pa zar ge ce si in ti har et ti ği id dia edi len 24 ya şın-
da ki Sü ley man Ak soy’un ba ba sı Ali Ak soy, oğ lu-
nun ölü mü nün şüp he li ol du ğu nu be lir te rek yet ki-
li le rin bir an ön ce açık la ma yap ma sı nı is te di.” 
(16 Tem muz 1999)

“Al man ya’da si ya si sı ğın ma hak kı na sa hip 
ERNK Av ru pa Ör gü tü üye si Ce vat Soy sal’ın 
se ya hat için git ti ği Mol do va’da Türk dev le ti ne 
tes lim edil me si, Türk dev le tin den ka ça rak Av ru-
pa’ya sı ğı nan Kür dis tan lı la rın can gü ven li ği ni 
gün de me ge tir di.” (23 Tem muz 1999)

“½em din li Ka ra ko lu’n da 18 Tem muz gü nü 
ARGK ge ril la la rı nın pu su kur ma sı so nu cu çı kan 
ça tış ma da 2’si özel ha re kat ti mi ele ma nı 6 as ke-
rin öl me sin den son ra as ker ler, Al tın su köy lü le ri-
ne sal dır dı. Bir çok köy lü nün ya ra lan dı ğı sal dı rı ya 
tep ki gös te ren ½em din li hal kı aya ğa kalk tı...

“Köy lü le rin İl çe Jan dar ma Ka ra ko lu na 
gö tü rül me sin den son ra, Al tın su, İn ce su ve De re-
bo yu köy lü le ri top la na rak il çe ye doğ ru yü rü yü şe 
geç ti. İl çe gi ri şin de ki ka ra kol da dur du ru lan köy-
lü le rin il çe mer ke zi ne gi riş le ri ne izin ve ril me yin-
ce, il çe hal kı da top la na rak des tek ama cıy la ka ra-
ko la yü rü dü.” (23 Tem muz 1999)

“Mar din Be le di ye Baş ka nı Ab dül ka dir 
Tu ta şi’nin adam la rı ön ce ki gün sa at 22:00 sı ra la-
rın da po lis des te ğin de grev ça dı rı na bas kın 
dü zen le di.” (23 Tem muz 1999)

“Kı zıl te pe’de 20 Ha zi ran gü nü kay ma kam-
lık bi na sı na ARGK ge ril la la rı ta ra fın dan dü zen le-
nen sal dı rı ar dın dan, po li sin il çe sa kin le ri üze rin-
de uy gu la dı ğı bas kı de vam edi yor.” (23 Tem muz 
1999)

“Öz gür Ba kış ga ze te si nin Bat man bü ro su na 
si vil po lis ler 20 Tem muz gü nü sa at 15:30 ile 
17:30’da iki ke re bas kın dü zen le di. Bas kın da... 
po lis ler bü ro tem sil ci miz Na rin Ad san, mu ha bir-
ler Sa lih Erol, Ke mal ½a hin, Hü se yin Gün düz ile 
ça lı şan lar Se lim İm ret, Fi liz Yü rek ile Re şat Tunç 
ve bü ro da mi sa fir ola rak bu lu nan Me lik İl Beh-
man do ğu’yu gö zal tı na al dı lar. (23 Tem muz 1999)

“Amed’in Dic le il çe si ne bağ lı Ke fer be ri 
(Bal ta cı) kö yü ne 19 Tem muz gü nü as ker ler ta ra-
fın dan bas kın dü zen len di. Ev ler de ara ma ya pan 
as ker ler, eş ya la rı da ğı tır ken, gı da mad de le ri ni de 
tah rip et ti. Sa man lık la rı ate şe ve ren as ker ler, 
ko ru cu luk da yat tık la rı köy lü le ri mey dan da top la-

ya rak sı ra da ya ğın dan ge çir di.” (23 Tem muz 
1999)

“Eruh il çe si kır sa lın da 7 Tem muz’dan bu 
ya na ara lık lar la ya pı lan ha re kat lar da or man lık 
alan lar ate şe ve ri li yor. 7 Tem muz gü nü Pa ris 
(Üzüm lük) kö yü ile da ha ön ce bo şal tı lan Qa len-
der, Ka ni ka köy le ri ile çev re de ki bağ, bah çe ve 
or man lık alan la rı ate şe ve ren as ker ler, 9 Tem muz 
gü nü de Çi rav da ğın da ki or man lık alan lar ile 
da ha ön ce bo şal tı lan To rik kö yü çev re sin de ki 
mey ve ağaç la rı nı ate şe ver di.

“21 Tem muz gü nü yi ne böl ge de ha re kat 
baş la tan as ker ler ge ri ka lan or man lık alan la rı da 
ate şe ver di. Ot la rın ku ru du ğu bir za man da kır sal 
alan da ki or man lık alan la rın ate şe ve ril me siy le, 
yan gın tüm böl ge yi et ki si al tı na al dı. Yan gın, 
Eruh il çe mer ke zi ile Si irt ara sın da yer alan tüm 
böl ge yi et ki si al tı na alır ken, as ker ler da ha ön ce 
bo şal tı lan He did (De mi rö ren), Ba re şa, Gin ya nis 
(Ye şi lö ren), To rik, Re xe ne (Ka va kö zü), Üfa ça, 
Ta şi ki, ½e ri ka, Ba ne ku xi, Gun di de ra, Da ra mi le, 
Miz geft ve Me mi ra köy le rin de ki boş ev le ri de 
ate şe ver di.” (26 Tem muz 1999)

“İHD An tep ½u be si, An tep Va li li ği nin ya zı-
lı em riy le, ge rek çe siz ola rak üç ay sü rey le ka pa-
tıl dı.” (26 Tem muz 1999)

“Bat man’ın Koz luk il çe si Be kir han bel de si-
ne bağ lı Ya nıkk a ya Jan dar ma Ka ra ko lu, böl ge-
sin de bu lu nan 19 kö ye bas kın dü zen le ye rek, 
köy lü le rin trak tör ruh sat la rı nı top la dı. Köy lü le re, 
ka ra ko la 6 ile 36 mil yon li ra ara sın da ba ğış ta 
bu lun ma la rı du ru mun da ruh sat la rı nın ve ri le ce ği 
söy len di.” (26 Tem muz 1999)

Pe ki, bu ko şul lar da, Türk ege men sı nıf la rı nı 
ve em per ya list des tek çi le ri ni teşhir etmek ve 
ya lıt mak ama cıy la dev rim ci bir ba rış kam pan ya sı 
aç mak, ge rek li ve doğ ru mu dur? Evet, bu te orik 
ola rak ge rek li ve doğ ru dur. 

a) Ba rı şın ger çek düş ma nı ve Kürt hal kı na 
ve Tür ki ye ve Kür dis tan’da ki ko mü nist, dev rim ci 
ve ile ri ci güç le re kar şı yü rü tü len kir li sa va şın 
so rum lu su olan Türk fa şiz mi ni ve ABD em per ya-
liz mi ni he def al mak, on lar dan he sap sor mak,

b) Kürt ve Türk iş çi sı nı fı ve hal kı nın bi lin-
ci ni yoz laş tır ma mak ve on la rın zi hin le rin de 
em per ya list bur ju va zi ye ve onun bağ la şık la rı na 
iliş kin re for mist ya nıl sa ma lar ya rat ma mak ve bu 
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güç ler den me det um ma an la yı şı nı mah kum 
et mek,

c) Kürt hal kı nın dev rim yap ma ve ay rı dev-
let kur ma hak kı na ve ulu sal ha re ke tin ön cü sü 
PKK’nin yü rüt mek te ol du ğu ge ril la sa va şı na kar-
şı çık ma mak, bu hak la rın meş ru iye ti ni as la tar tış-
ma ve pa zar lık ko nu su yap ma mak, 

d) Kürt ve Türk iş çi sı nı fı nın ve emek çi le ri-
nin ve on la rın ger çek dost la rı olan ko mü nist, 
dev rim ci ve an tifa şist güç le rin ül ke ve böl ge 
öl çe ğin de ey lem ve cep he bir li ği ni esas al mak 
kay dıy la böy le bir kam pan ya aç mak ge rek li ve 
doğ ru dur. Ne var ki, PKK ve onun Baş kan lık 
Kon se yi’nin yu kar ıda da çö züm le di ği miz ha li ha-
zır da ki si ya sal ko nu mu ve çiz gi si, ERNK ve 
PKDW’nin po li ti ka yap ma tar zı ve yö ne lim le ri 
dik ka te alın dı ğın da, Kürt ulu sal ha re ke ti nin ve 
onun ku rum la rı nın böy le si bir dev rim ci ba rış 
kam pan ya sı için de yer al ma la rı nı bek le mek, hiç 
de ger çek çi ol ma ya cak tır. So ru nun asıl ta raf la rın-
dan bi ri si olan Kürt ulu sal ha re ke ti nin ve onun 
ku rum la rı nın için de yer al ma dı ğı bir kam pan ya-
nın ba şa rı lı ola ma ya ca ğı dik ka te alın dı ğın da, 
böy le si bir dev rim ci ba rış tak ti ği ni ya şa ma ge çir-
me şan sı, bu gün için za yıf tır. Ama bun dan ba rış 
is te mi ni yük selt me ye ce ği miz, de mok ra tik bir 
ba rış ha re ke ti ni ge liş tir me ye ça lış ma ya ca ğı mız 
so nu cu çı ka rı la maz.

*** 
Özgür Po li ti ka’nın 7 Tem muz 1999 ta rih li 

sa yı sın da A. Öca lan’ın “Türk dev let yet ki li le ri ne 
ile til mek üze re Ce za evi Yö ne ti mi’ne ver di ği” ve 
“ka mu oyun da tar tı şıl”mak ta ol du ğu be lir ti len bir 
mek tu bun ba zı bö lüm le ri ya yım lan dı. Baş kan lık 
Kon se yi’nin ba kış açı sı nı ve tak tik sel yak la şı mı-
nı gi de rek da ha faz la yön len dir di ği iz le ni mi ni 
ve ren A. Öca lan söz  ko nu su bel ge sin de şöy le 
di yor du: 

“Ya pa bi le ce ğim, gü cüm ora nın da özel lik le 
PKK’den kay nak la nan ama cı çok tan aşan ve çok 
bü yük dış gü ce, ki şi ye çı kar ara cı ha li ne ge len bu 
gi di şe dur de mek tir. ½u na çok emi nim, ba zı la rı 
çok iyi ni yet li de ol sa, bu du ru ma düş mek ten kur-
tu la mı yor lar. Ta raf tar kit le ve ör güt ya pı la rı mız 
için bu nu önem le be lirt me li yim. Ba zı la rı da 
be nim du ru mu mu ör güt için de ve dı şın da ger çek-
ten is ter far kın da ol sun is ter ol ma sın sah te bir 

ya şam ara cı na dö nüş tür müş. Bu du rum ül ke için-
de çok da ha teh li ke li bir et ken ro lü nü oy nu yor. 
Tam bir has ta lık ha lin de bir ya şam ara cı na, po li-
ti ka sı na dö nüş tü rül müş ve her ge çen gün et ki si ni 
art tı rı yor. Dev let se vi ye sin de dış güç le rin bu nu 
kul lan ma la rı da ha teh li ke li ve iş hız la o kul va ra 
doğ ru da yu var la nı yor... Ne re dey se kar deş lik 
ça tış ma sı di ye bi le ce ği miz bu ça tış ma yı de rin leş-
tir mek, duy gu la ra boğ mak, et ki si ni uzun ge le ce-
ğe yay mak en bü yük ce ha let ka dar gaf let ve hat ta 
iha net tir...

“Umut ve bek len tim mah ke me den son ra 
dev le tin -il la be ni ve ya PKK’yi res men mu ha tap 
ka bul et sin de mi yo rum- uy gun bir yön tem le ger-
çek ten tüm so run la rın ki li di ha li ne gel miş bu 
si lah lı ça tış ma yı ka lı cı ola rak so na er dir mek için, 
du yar lı, bi lim sel ve du ru mu mu zu bü tün bo yut la-
rıy la gö zö nü ne alan bir plan la may la gün dem leş-
tir me si ve pa yı ma dü şen gö rev le ri be lir le me si dir. 
½u an da et ki le me gü cü müz so na er dir me ye 
uy gun dur. Uzun sür me si kont ro lü kay bet ti re bi lir. 
Çün kü çok çı kar ve güç üze rin de oy nu yor... Irak, 
K. Irak her  şey den ön ce Tür ki ye’nin za yıf ka rın 
böl ge si dir. Dar be er ve ya geç ora dan vu rul ma ya 
ça lı şı la cak tır... İş bir lik çi Kürt olu şu mu ne ka dar 
Tür ki ye’nin de ne ti min de de ol sa bu ha liy le er 
ve ya geç Tür ki ye’nin aley hin de en önem li ro lü 
oy na ya cak tır. Çün kü kul la nıl ma ya çok mü sa it tir. 
Bu olu şu mun bu bi çi miy le dok san lar son ra sın da 
olu şu mu; dün ya den ge le ri için de Sov yet le r’in 
çö zü lü şün den son ra Tür ki ye’nin ka çı nıl maz ola-
rak yük se le cek ko nu mu nu, böl ge de ki et kin li ği ni 
fren le mek, hat ta ken di ne bağ la mak için çok yön-
lü ge liş ti ril di ğin den kuş ku duy ma mak ge re kir... 
Ba na gö re özel lik le son 10 yıl dır ta kip edi len ve 
gi de rek ade ta bir stra te ji ha li ne ge ti ri len nok ta 
Tür ki ye’yi PKK ile, da ha son ra be nim le yo ğun 
uğ raş tı rıp alt tan al ta da ha ka lı cı alt ya pı yı baş ta 
bir iş bir lik çi Kürt olu şu mu sağ la yıp, böy le ce 
bi rin ci aşa ma ya ulaş tık tan son ra ikin ci aşa ma ya 
açık oy na mak ola cak tır... Bu aşa ma da Tür ki-
ye’nin çok aley hi ne ge liş me si ka çı nıl maz olan 
olay la ra, bu olu şu mun ken di si ne Tür ki ye mü da-
ha le et tik çe bu se fer Irak’ın, Yu gos lav ya’nın ve 
ben zer bir çok ye rin ba şı na ge len Tür ki ye’nin 
ba şı na ge le cek tir. Yi ne ba na gö re bi rin ci ta mam-
lan mak üze re. Bun da şüp he siz PKK ve be ni 
gö rü nür he def ola rak kul lan mak ve Tür ki ye’nin 
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özel lik le 1993’ler den be ri ki lit len me si önem li bir 
rol oy na dı. Olan da şim di den bu de min söy le di-
ğim tüm stra te jik güç ler da ha şim di den ken di 
Kür dü nü, olu şu mu nu ya rat mış, hat ta be nim 
dı şım da te mel güç ola rak PKK’yi de par sel le me 
plan la rı nı ha zır la mış lar dır...” (Ö. Po li ti ka, 7 Tem-
muz 1999, abç)

As lın da her han gi bir yo ru mu ge rek tir me ye-
cek olan bu uz laş ma bil dir ge si nin A. Öca lan’ın 
du ruş ma sı ra sın da ve sa vun ma sın da ki tu tu mu nun 
bir de va mı ol ma sı nın öte sin de bir an la mı yok 
gi bi gö zü kü yor. Türk ege men sı nıf la rı nı el le ri ni 
ça buk tut ma ya ça ğı ran tüm ce ler baş ka tür lü 
yo rum la na maz.*** Evet, bu çık maz yo la ve tes li-
mi ye te kar şı çık ma nın ve PKK’yı az çok tu tar lı 
ulu sal dev rim ci sa va şım çiz gi si ne ka rar lı bir tarz-
da oturt ma nın za ma nı dır. Esas iti ba riy le sağ lık lı 
olan be den mik ro bu, ya ni tes li mi yet çi ve tas fi ye-
ci eği li mi dı şa rı at mak için ver di ği sa va şım da 
yor gun dü şe cek, ama mik rop tan ve onun yol 
aç tı ğı has ta lık tan kur tul du ğun da her ba kım dan 
da ha da güç len miş ola cak tır. Bu ra da Baş kan lık 
Kon se yi’ne ve tüm PKK kad ro la rı na son de re ce 
önem li bir gö rev dü şü yor. PKK’nın ulu sal-dev-
rim ci geç mi şi ne ve Kürt hal kı nın dev rim ci mi ra-
sı na ti tiz lik ve kıs kanç lık la sa hip çık mak, on la rın 
dağ lar da, zin dan lar da, ge ce kon du semt le rin de 
vb. ver di ği şe hit le rin da va sı nı sür dür mek. Bu nun 
için Tür ki ye ve Or ta do ğu iş çi sı nı fı ve emek çi le-
riy le ve on la rın ko mü nist ve dev rim ci ön cü güç-
le riy le sar sıl maz bir kav ga bir li ği oluş tur mak. Bu 
zor ve kar ma şık gö re vin ye ri ne mut la ka ge ti ril-
me si ge rek ti ği ne ve ge ti ri le bi le ce ği ne inan mak 
için pek çok ne den var. Ama bir ta ne si ye ter de 
ar tar bi le: Kah ra man Kürt hal kı, ulu sal zu lüm den 
kur tu luş umu du nun yo ke dil me si ne se yir ci ka la-
maz, kal ma ma lı dır.

***
A. Öca lan, 17 Ocak 1992 ta rih li bir ko nuş-

ma sın da em per ya liz min yıl lan mış uşa ğı Ta la ba-
ni’nin ken di si ne yaz dı ğı bir mek tu bu yo rum lar-
ken şöy le di yor du:

“Ta la ba ni mek tu bun da ka pi ta lizm te me lin-
de dün ya nın na sıl ye ni den dü ze ne ta bi tu tul du ğu-
nu, ılım lı laş ma ve ser best eko no mi adı al tın da 
ser best pi ya sa nın na sıl ge liş ti ril di ği ni be lir te rek 
ade ta şun la rı de me ye ge tir mek te dir: ‘Em per ya list 

ka pi ta lizm Kür dis tan için ka pi ta list bir prog ram 
ge liş ti ri yor. Ben şim di den bu na dört el le sa rıl mış 
bu lu nu yo rum. Sen de sa rıl mak zo run da sın. Ulu-
sal kur tu luş, sos ya lizm vb. laf la rı bir ya na bı rak. 
Ka pi ta lizm den ge le bi le cek uşak lık pa yı nı ala lım. 
Apo kar deş, eğer bun la rı ya par san iyi sin, gü zel-
sin; yap maz san bu ya man dö nem de ta rih se ni 
tas fi ye ede cek tir...’”  (Serx we bun, Sa yı: 122, 
½u bat 1992) 

Evet, ‘Apo kar deş’, ‘Mam Ce lal’in da ve ti ne 
ica bet et miş bu lu nu yor. Ama PKK Baş kan lık 
Kon se yi ay nı yo lu iz le me me li dir. Kon sey’in ve 
üye le ri nin, Türk ege men sı nıf la rı nın ve ABD 
em per ya liz mi nin, Ba tı Av ru pa em per ya list le ri nin 
ona yıy la PKK’yi bü tü nüy le ez mek ve çö kert mek 
yo lun da ki he def le rin den as la şaş ma dık la rı nı ve 
şaş ma ya cak la rı nı gös te ren pra tik ten öğ re ne cek le-
ri ni umu yor, bu na ina nı yo ruz. Kürt iş çi sı nı fı ve 
hal kı, Tür ki ye ve Or ta do ğu iş çi sı nı fı ve halk la-
rıy la omuz omu za em per ya liz me, fa şiz me ve 
ka pi ta liz me kar şı uzun erim li bir sa vaş yü rüt me-
ye, dev ri me mah kum dur lar. Ya şa nan zor luk lar ne 
olur sa ol sun, so nun da on lar ka za na cak lar dır.

DİP NOT LAR
*Mil li yet ga ze te si nin ya zar la rın dan Der ya 

Sa zak’ın 3 Tem muz 1999 ta rih li kö şe si, “Bur kay 
ve Kürt So lu” baş lı ğı nı ta şı yor du.  K. Bur kay, 
Sa zak’a gön der di ği not ta şöy le de mek tey di:

“Biz ba şın dan be ri Kürt so ru nu nun te rö ri ze 
edil me si ne kar şı çık tık. Bu nu en çok Tür ki ye’de-
ki re ji min -o za man 12 Ey lül dö ne miy di- is te di ği-
ni söy le dik. PKK 1984 Ağus to s’un da si lah lı 
ey lem baş lat tı ğı za man 11 Kürt ör gü tüy le bir lik te 
ya yım la dı ğı mız or tak bil di ri de bu ey lem le ri yan-
lış bul du ğu mu zu söy le dik, ‘ma ce ra’ ola rak ni te le-
dik ve ‘hal kı mı zın hak lı da va sı na za rar ve re ce ği-
ni’ söy le dik. ½im di Öca lan, ara dan 15 yıl geç tik-
ten son ra ay nı nok ta ya gel miş tir, en azın dan 
sa vun ma sın da öy le de mek te dir.” 

** A. Öca lan mah ke me ye sun du ğu sa vun-
ma da şöy le di yor du:

”Dev le tin ‘90 baş la r¦n da dil ya sa ğ¦ n¦ kal d¦r-
ma s¦, dil ve kül tür ala n¦ na ge ti ri len s¦ n¦r l¦ öz gür-
lük ve üst dü zey yet ki li le ri nin so ru nu ka bul edip 
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de mok ra tik bir lik te lik’ ter ci hi yer al mak ta dır. Bu 
ter ci hin na sıl yü rü ye ce ği, ne ka dar sü re ce ği, son-
ra ki dö nem ler de de ği şip de ğiş me ye ce ği de Türk 
ege men le ri nin de ğil, Kürt ulu su nun ve re ce ği 
ka ra ra bağ lı dır. Eşit lik ve öz gür lük il ke si te me-
lin de ki bu bir lik te lik ar zu su, Kürt ulu su nun 
bu gün için ken di ka de ri ni be lir le me nok ta sın da 
da ilk ter cih tir.

“De mek ki Kürt ler bu gün için baş ka ulus-
lar la iliş ki len me bi çi mi nok tasın daki hak larını 
‘ay rıl ma’dan yana değil, bir lik te yaşamak tan 
yana kul lan mak tadır. An cak bu hak kı veya bu 
ter cihi Kürt ler adına Türk dev leti veya baş ka 
dev let ler is tediği veya dayat tığı sürece ne Kürt ler 
eşit ve öz gür olabilir, ne de Türk ler.”

çö zü me yö ne lik ça ba la r¦, en son be nim Mart ‘93 
ateş kes yak la ş¦ m¦m, as l¦n da öz gür bir lik te li ğe 
gi de rek vur gu yap t¦ ğ¦ m¦z dö ne mi aç¦k ça or ta ya 
ko yu yor du. Bu y¦l lar dan iti ba ren öz gür bir lik pro-
pa gan da s¦ ha kim dir. ‘96’dan iti ba ren bi ze ge len 
do lay l¦ me saj la ra çö zü mü ‘ül ke nin bü tün lü ğü ve 
dev le tin ba ğ¦m s¦z l¦ ğ¦ çer çe ve sin de de mok ra tik 
bir lik’ bi çi min de aç¦k ça söz lü ve ya z¦ l¦ de ğer len-
dir me le ri miz de esas al¦ yor duk. Bun da hem dev le-
tin yak la ş¦m la r¦ n¦n es ki ka t¦ l¦ ğ¦ aş ma s¦ hem de 
pra tik te ay r¦ l¦k ç¦ yak la ş¦ m¦n ger çek çi ol ma mak, 
pek ya rar l¦ bir yol ol ma mak ka dar ac¦ ve kay b¦ n¦n 
çok ol ma s¦ n¦n da pa y¦ bü yük tür. Ha yat ne yin doğ-
ru ve bir leş me ze mi ni ola bi le ce ği ni bi ze her 
ge çen gün da ha aç¦k gös te ri yor du. 

“Do la yı sıy la baş sav cılık id di ana me sin de, 
bu hu su sun ba sit bir tak tik ma nev ra ola rak gö rül-
me si ni, bu çok önem li dö nü şü mü gö rüp de ğer len-
di re me me si ni, bü yük bir ek sik lik ola rak gö rü yo-
rum. De mok ra tik Cum hu ri yet’le de mok ra tik bir-
lik yak la ş¦ m¦; stra te jik ol mak ka dar, biz zat mü ca-
de le nin bi ze gös ter di ği, da yat t¦ ğ¦ en doğ ru çö züm 
yo lu ola rak an la ş¦l ma l¦ d¦r.” (abç)

***Serx we bun’un Ha zi ran 1999 ta rih li 210. 
sa yı sın da yer alan “Halk la rın Hu ku ku ve Ken di 
Ka der le ri ni Ta yin Hak kı” baş lık lı ya zı da yer alan 
aşa ğı da ki tüm ce ler, A. Öca lan’ın ro ta sı na bi çim-
sel bağ lı lı ğın ar ka sın da cid di iti raz la rın yat mak ta 
ola bi le ce ği ni ak la ge tir mek te dir:

“Em per ya list le rin bu gün Kürt so ru nu na 
yak la şım la rı, bi lim sel ulus ta nı mı na, ulus hak la rı-
na, Kür dis tan ger çe ği ne ve ulus la rın ken di ka de-
ri ni ta yin hak kı na ta ban ta ba na zıt tır. Bu ne den le 
Tür ki ye için dü şü nü len ve tar tış ma ya açı lan 
“de mok ra tik leş me” ve “in san hak la rı” pro je le ri 
Kür dis tan’da ki ulu sal so ru nu çöz me di ği gi bi, 
Kürt ulu su nun ken di ka de ri ni ken di si nin be lir le-
me si hak kı kar şı sın da da ge ri ve il kel bir dü ze yi 
ifa de et mek te dir.” Ay nı ya zı da, PKK’nın A. Öca-
lan’ın çö züm öne ri le ri ne ka yıt sız ko şul suz bağ lı 
ol ma dı ğı nın al tı çi zi lir ken şöy le den mek te dir:

“PKK Ge nel Baş ka nı A. Öca lan yol da şın 
İm ra lı’da yap tı ğı açık la ma lar ve öner di ği çö züm 
pa ke ti, bi rey sel dü şün ce ler de ğil; Kürt hal kı nın 
is tem le ri dir. Bu açık la ma lar da ‘Tür ki ye’den ay rı-
la rak ya şa ma’ de ğil, ‘de mok ra tik cum hu ri yet te, 
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TASFİYECİLİĞE KARŞI 
MÜCADELE

Ya sal cı lı ğın tek bir an la mı var dır; dev rim ci 
ör gü tü tas fi ye et mek ve fa şist dik ta tör lü ğün sı nır-
la rı na bo yun eğe rek onun izin ver di ği tür den 
fa ali yet ler de bu lun mak üze re yi ne izin ver di ği 
tür den ör güt le mek. Prog ram ve tak tik ler den, dev-
rim ci ge le nek ler den vaz geç mek, ör ne ğin in san 
hak la rı plat for mu na ge ri le mek, re form cu luk. 
Par ti ken di si ni ya sal ola rak ör güt le ye bil di ği ne 
gö re ken di şah sın da ‘ger çek leş miş’ ör güt len me 
vb. öz gür lü ğü gi bi si ya sal öz gür lük le rin en azın-
dan esas ola rak var lı ğı nı sa vu na rak de mok ra si 
için sa vaş mak tan vaz geç mek, en çok onu ‘ge niş-
let me’ ve bu nun için ana ya sal dü zen le me ler plat-
for mu na sü rük len mek! Ama bu du rum da dev rim-
ci id di asın da bu lun ma sah te kâr lı ğı ya pıl ma ma lı-
dır.” (Öz gür lük Dün ya sı, Sa yı: 77, Say fa, 34-35).

Bu sa tır lar TDKP ya sal cı ve tas fi ye ci bir 
ko nu ma sav ru lur ken kit le si ni, ken di gir mek te 
ol du ğu yo lun doğ ru lu ğu na (!) inan dır mak için 
söy le mek zo run da kal dı ğı ger çek ler dir. Birçok 
ha re ket, sağ tas fi ye ci lik yü zün den ya ta ri he 
ka rış mış, ya da ken di si ni dü zen sı nır la rı içi ne 
hap set miş tir. Bu ya zı da geç miş de ne yim le rin den 
çok so mut bir şe kil de önü müz de du ran ve ta ri hi 
için de sı nıf ha re ke ti nin çı ka ra bi le ce ği ba zı olum-
lu ve olum suz de ne yim ler de ba rın dı ran 
TDKP’nin tas fi ye si ele alı na cak.

TDKP, ‘80 ön ce sin de en çok kit le ye sa hip 
dev rim ci ör güt ler den bir ta ne siy di. 12 Ey lül 
fa şist dar be siy le tam an la mıy la çö ken TDKP, 
‘87’ye ka dar hiç bir var lık gös te re me di; ör güt 
fi ili ola rak tas fi ye ol muş tu. Ül ke de kit le ha re-
ket le ri nin ye ni den kı pır dan ma gös ter me siy le 
bir lik te TDKP ye ni den to par lan ma sü re ci ne gir-
di. Tas fi ye ci lik sü re cin de, için den bir kaç grup 
ay rıl dı, ama asıl göv de ye rin de kal dı. 1990 
Şu bat Kon fe ran sı, TDKP’nin kit le fa ali ye ti nin 
ye ni den baş la dı ğı nı gös te ri yor du. O, kay bet ti ği 
kad ro la rı ye ni den çe pe rin de top la dı ve ge niş 
sa yı la bi le cek il le gal ya pı sı nı ye ni den kur du. 
TDKP ör güt için de ki sağ çiz gi yi hiç bir za man 
gi de re me miş, bu çiz giy le tam bir he sap laş ma 
ya şa ma mış ol ma sı na rağ men, sı nıf ça lış ma sı na 
yö nel me ve dü zen li il le gal ya yın çı kar ma ko nu-
sun da be lir li bir ge liş me kay det ti. Ge nel pro pa-
gan da sı nı, sı nıf ça lış ma sı ve kü çük bur ju va 
dev rim ci ör güt le rin eleş ti ri si üze ri ne yo ğun laş-
tır dı. Bu ko nu lar üze ri ne bir di zi ki tap ve bro şür 
vb. ya yın la dı. O, bu ya yın la rın da “Ge le nek sel 
Sol Ör güt len me” tar zı na sa vaş aç tı. “Sol cu lu ğa” 
kar şı mü ca de le adı al tın da be lir le nen çiz gi, 
TDKP’nin da ha da sa ğa kay ma sı na pa ra lel ola-
rak dev rim ci şid de ti kü çüm se me ve aşa ğı la ma 
ve dev rim ci şid det te me lin de her tür lü meş ru 
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di ren me yi ve ey le mi “kör te rör” ola rak ni te le me 
nok ta sı na ka dar var dı. Ta bii, böy le si bir eleş ti ri-
yi hak eden sı nıf tan uzak ve dev rim ci li ği salt 
si lah lı ey lem le re in dir ge yen kü çük bur ju va dev-
rim ci ör güt ler var dı. Ama, bu eleş ti ri nin an cak 
ko mü nist dev rim ci bir ba kış açı sıy la ve tu tar lı 
bir dev rim ci pra tik le bir lik te ya pıl dı ğın da meş ru 
ve doğ ru ve et ki li ola ca ğı nın al tı çi zil me li dir. 
Böy le bir hat tan yü rü me yen TDKP, “sol” sap-
ma cı la rın sı nıf ha re ke ti ne ver dik le ri tah ri ba ta 
kar şı mü ca de le gö rü nü şü al tın da, as lın da ken di 
ya sal cı-tas fi ye ci çiz gi si nin ve ye ni den ör güt len-
me si nin ze mi ni ni dö şü yor du.

Mü te vef fa TDKP, her dö nem de te mel doğ-
ru la rın söz de sa vu nu su nu, ken di li be ral yö ne li-
mi nin ör tü sü ha li ne ge tir miş tir. Bu ne den le Tür-
ki ye’de tas fi ye ci lik ve re for mizm ko nu su ele 
alı nır ken, es ki TDKP’nin çiz gi si baş lı ca de ği ni-
le cek çiz gi ler den bi ri si dir. ÖDP, SİP gi bi re for-
mist par ti ler, her ne ka dar bu çiz giy le ay nı cep he-
de yer al sa lar da te mel ge li şim ve söy lem le ri 
TDKP’den ol duk ça fark lıy dı. As lın da TDKP’yi 
eleş ti rir ken de rin sap ta ma la ra ge rek de yok tu. 
Çün kü TDKP’nin her ya zı sı ken di pra ti ği ni teş hir 
eder ni te lik tey di. Ya sal laş ma sü re ci ne gi rer ken 
TDKP’nin -si ya sal ka muf laj ama cıy la- sağ sap-
ma ya kar şı yaz dı ğı ya zı la rı tu tup ye ni den ya yın-
la ya cak olur sak her bi ri bir TDKP eleş ti ri si ne 
dö ner. 

TDKP’yi ken di kul va rın da önem li ha le 
ge ti ren ne den ler den bi ri si, kit le si ni iş çi sı nı fı 
için de ça lış ma ya yön len dir me siy di. Ge ri ve kuy-
ruk çu bir te mel de de ol sa sı nıf için de ki ça lış ma sı 
ve ML’in ge nel doğ ru la rı nı sa vun ma sı, onu iyi-
kö tü dev rim ci saf lar da tu tu yor du. TDKP’nin bu 
alan da ki de ne yim le rin den mark sist-le ni nist le rin 
bu gün de öğ re ne bi le ce ği ders ler yok de ğil dir. 
Fa kat TDKP’nin ken di li ğin den ci ka ba ma ter ya-
list po li ti ka la rı mah kum edil me den ve ML dü şün-
ce ele ğin den ge çi ril me den bu de ne yim le rin ken di 
ba şı na hiçbir de ğe ri kal maz. Hiç bir dev rim ci 
herhan gi bir ör gü tü ele alır ken top tan cı eleş ti ri 
yap ma ah mak lı ğı na düş me me li dir. Çün kü mark-
sist-le ni nist le rin bugü ne ka dar ya şan mış bü tün 
de ne yim ler den ders çı kar ma ya ih ti yaç la rı var dır. 
Dev rim ci le rin, “şu ör güt re for mist, şu ör güt 
kü çük bur ju va, ne yi ni tar tı şa ca ğız?” di ye rek çev-
re sin de ki ör güt le re top tan cı bir tarz da gö zü nü 
ka pa ma sı, an cak ken di si nin yal nız laş ma sı nı ge ti-

rir. Her el bi se de ne yin den ko mü nist le rin ala ca ğı 
çok şey ler var dır. Bu, söz  ko nu su ör güt le rin 
an timark sist ve opo rtünist yak la şım la rı nı mah-
kum et me ye as la en gel de ğil dir. Çev re sin de ki 
ör güt le ri yok sa yıp, ken di ni dev ay na sın da gör me 
has ta lı ğı, za man la bu ör güt le ri tas fi ye nok ta sı na 
ka dar gö tü rür. Bu açı dan, bir za man lar ya pıl mış 
olan şu eleş ti ri doğ ru ve ye rin de dir:

“TDKP’nin fi zi ki ola rak gü cü nü iş çi sı nı fı-
na yö nelt me si sı nıf tu tu mu açı sın dan önem li bir 
ve ri ola rak ka bul edil me li dir. Fa kat sı nı fa yö ne lik 
ça lış ma nın ni te li ği, bu ça lış ma nın kap sam ve içe-
ri ği ne ba ka rak ma ter ya list ana li zin ko nu su ya pıl-
dı ğın da gö rül mek te dir ki, TDKP git gi de ka ba 
ma ter ya lizm mev zi si ne kay mak ta, ön cü nün, sı nı-
fın dev rim ci dö nü şü mü nün ma ya sı ve öz ne si 
ol ma sı yö nün de, dev rim ci ira de si ni kul lan mak 
ye ri ne, söz de sı nı fa bağ lan mak adı na sı nı fın, ge ri 
bi lin ci önün de eğil mek te dir.” (“TDKP ve TİKB 
Eleş ti ri si”, Pro le ter Doğ rul tu, Sa yı: 2) Re for miz-
mi ve “sol” sap ma cı lı ğın sı nır la rı nı iyi çi zip mah-
kum ede me mek dev rim ci saf lar da her za man 
ka fa ka rı şık lık la rı na yol aça cak tır.

Kü çük Bur ju va Dev rim ci li ği  
ve Re for mizm
İş çi sı nı fı nın ta rih sel ro lü nü kav ra ya ma yan 

kü çük bur ju va dev rim ci le ri, ey lem ve ör güt len-
me tar zı, do ğal ola rak sı nıf tan, onun ruh ha lin den 
vb. ko puk tur. Her ne ka dar on lar, ken di le ri ni 
“sı nı fın ön cü sü” ola rak ta nım la sa lar da, as lın da 
kü çük bur ju va zi nin “tut ku lu öf ke si nin ken di li-
ğin den ci li ği” önün de sec de ye gel me te me li üze-
rin de ku rul muş lar dır. “Sol” opor tü nizm de za man 
za man sağ opor tü nizm ka dar teh li ke li ola bi lir. O, 
dev rim ci güç le ri iş çi sı nı fın dan uzak laş tı ra rak, 
iş çi sı nı fı nı bur ju va zi nin ve onun ajan la rı nın 
yı kı cı ve çü rü tü cü et ki si ne açık ha le ge ti re rek, ya 
da on la rı iş çi sı nı fın dan ko pa ra rak dev rim ci 
ön cü yü bir mez hep de re ke si ne in dir ge ye bi lir. 
So nuç iti ba riy le bur ju va ide olo ji si nin bir ver si-
yo nu olan kü çük-bur ju va dev rim ci li ği ne ka dar 
ra di kal gö rü nür se gö rün sün, son va ra ca ğı yer 
yi ne dü zen içi re form lar dır. Le nin “sol” opor tü-
nizm için şun la rı söy lü yor du: 

“Anar şizm ço ğu kez, iş çi sı nı fı ha re ke ti nin 
opor tü nist gü nah la rı için bir çe şit ce za ol muş tur.” 
(Ko mü niz min Ço cuk luk Has ta lı ğı, ‘Sol’ Ko mü-
nizm, sf. 22) Ger çek ten de opor tü niz me ve tas fi-
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ye ci li ğe tep ki ola rak do ğan “sol” sap ma za man la 
ters ten bir tas fi ye ha re ke ti ne dö nüş mek te dir.

‘90 son ra sı TDKP’nin “ana çiz gi si ni oluş tu-
ran dü şün ce ler iki ki tap ta top lan mış tır. Bun lar dan 
bi ri “TDKP Rö por ta jı”, di ğe ri ise “Kü çük Bur ju-
va Dev rim ci li ği nin Eleş ti ri si” ad lı ya yın lar dır. 
“TDKP Rö por ta jı” uzun yıl lar ya pıl ma yan kong-
re ye ri ne TDKP’nin “ye ni” dü şün ce le ri ni or ta ya 
ko yu yor du. “Kü çük Bur ju va Dev rim ci li ği nin 
Eleş ti ri si”nde ise dev rim ci-sol çiz gi eleş ti ri li yor 
ve söz de ‘pro le ter sos ya liz mi’nin te mel le ri nin 
na sıl ol ma sı ge rek ti ği üze ri ne va az ve ri li yor du.

“TDKP Rö por ta jı”: Bu ya yı na yö ne lik eleş-
ti ri hak kı mı zı sak lı tu ta rak ki tap ta ya zı lan lar ve 
bu gü nü kar şı laş tı ra lım. 

“...Ön cü iş çi nin ve dev rim ci nin dev rim ci 
bi lin ci nin, bü tün ey lem le ri ne ve ya şan tı sı na ka zı-
ma sı ge re ken şey şu dur: Sı nıf mü ca de le si hiç bir 
ya say la sı nır lan ma yan bir ya sa dır. İş çi sı nı fı nın 
mü ca de le sin de (is ter eko no mik, is ter se po li tik 
ol sun), hiç bir ya say la sı nır lan ma yan bir mü ca de-
le dir. Dev rim le kar şı dev rim ve iş çi sı nı fıy la bur-
ju va zi ara sın da ki hiç bir ya say la sı nır lan ma yan 
mü ca de le ko şul la rın da, iş çi sı nı fı nın ön cü sü nü, 
bur ju va zi nin ya sa la rıy la sı nır lı bir ala na hap set-
mek sı nı fa en bü yük iha net ve sos ya liz me kar şı 
iş le nen en ba ğış lan maz ci na yet tir.... Par ti miz bur-
ju va zi ve ge ri ci lik dev ril me di ği sü re ce, il le gal 
te me li nin ya sa dı şı lı ğı te mel alan ör güt len me ve 
ça lış ma bi çim le ri po li ti ka sı nı ko ru ya cak ve ge liş-
ti re cek tir. Çün kü iş çi sı nı fı nın mü ca de le ve ör güt-
len me ye te ne ği ve ger çek sa vaş gü cü an cak bu 
yol dan ken di ni ka bul et ti re bi le ce ği gi bi, par ti ve 
ör güt so ru nu nun en önem li un sur la rın dan bi ri 
olan dev rim ci kad ro lar ye tiş tir me gö re vi de an cak 
bu an la yış ve çiz giy le bağ la nan ör güt len me ve 
ça lış ma için de ye ri ne ge ti ri le bi lir”. (agk, syf. 
126-128) Kuş ku suz bur ada ya zı lan lar la fız ola rak 
hiçbir dev rim ci nin kar şı çı ka ma ya ca ğı te mel 
dü şün ce ler dir. Ama bu ra da söz ko nu su olan, 
TDKP’nin, ya sal cı-tas fi ye ci yo la gi rer ken için de-
ki güç lü dev rim ci po tan si ye li ür küt me me kay gı-
sıy dı. “TDKP Rö por ta jı”ndan oku ma ya de vam 
ede lim:

“Par ti miz 2. Kong re si’ni sa de ce par ti üye le-
ri ve or gan la rı nı de ğil, so mut bir gö rev üst le ne rek 
par ti fa ali ye ti ne kat kı da bu lu nan her iş çi nin, 

emek çi nin, gen cin ve ay dı nın ak tif ola rak ka tıl dı-
ğı bir tar tış ma sü re cin de par ti mi zin iş çi ör güt le ri-
nin top la mı nın ye ni len me si ça lış ma sı na da te mel 
atıl ma sı na bağ lı ola rak top la ya cak tır.” (agk, syf. 
209)

“TDKP Rö por ta jı” 1992 yı lın da ya yın lan-
mış tır. TDKP 1980’de yap tı ğı Ku ru luş Kong re-
si’nden bu ya na ikin ci bir kong re yap ma dı; ya ni 
söz de “pro le ter sos ya liz mi” sa vu nu cu su bu ör güt, 
19 yıl dır kong re yap ma ih ti ya cı his set me miş tir. 
1996 yı lın da ya pıl dı ğı id dia edi len ikin ci kon fe-
ran sın mül te ci üç-beş ki şi nin yap tı ğı top lan tı dan 
baş ka bir  şey ol ma dı ğı her ke sin bil di ği bir ger-
çek. İl ginç tir; TDKP ken di ne mu ha lif ses le rin 
yük sel me ye baş la dı ğı sı ra lar da kong re ya pa ca ğı 
söy len ti le ri ya yı yor ve bu söy len ti ler za ma na 
ya yı la rak unut tu ru lu yor du. TDKP, ya sal par ti nin 
ku rul ma sıy la genç lik ör gü tü GKB’yi fas het ti, var 
olan bü tün par ti üye lik le ri nin düş tü ğü nü ilan et ti. 
O, il ko mi te le rin den semt ko mi te le ri ne ka dar 
bü tün par ti ör güt ve bi rim le ri ni fes het ti. Hâ lâ 
TDKP’nin var ol du ğu nu id dia et mek sah te kar lı-
ğın di ka la sı ol sa ge rek. Ama, ile ri ki gün ler de 
kong re yap tık la rı nı ilan eder ler se, dev rim ci le rin 
on la ra söy le ye ce ği tek şey, sah te kar lık tan vaz-
geç me le ri ge rek ti ği ola cak tır. Rö por taj dan alın tı-
la rı mı za de vam ede lim. 

“...Ya sal bir ga ze te, ya sa dı şı ye ral tı ba sı nı 
gi bi giz li ya sa dı şı fa ali ye ti, iliş ki le ri ve ör güt len-
me yi sağ la yan, ge liş ti ren, güç len di ren, (ya sal ve 
ya sa dı şı, le gal ve il le gal vb.) çe şit li bi çim le ri ve 
araç la rı ko şul la ra uy gun bir bi çim de bir leş tir dik-
le rin de bir bir le ri ni güç len di rir, ola nak la rı bü yü-
tür, zen gin leş ti rir ve bü yü tür. An cak bi çim ler den 
bi ri nin araç la rı ve yön tem le ri bir baş ka bi çi min 
araç la rı ve yön te mi nin iş le vi ni ye ri ne ge ti re mez, 
se çe ne ği ola maz.” (agk, syf. 216) Bu söz le rin 
de va mın da TDKP’nin mer kez ya yın or ga nı Dev-
ri min Se si’nin on beş gün de bir çık tı ğı, yir mi bin 
ci va rın da da ğı tıl dı ğı, genç lik eki nin oni ki bin 
ci va rın da da ğı tıl dı ğı, Kür dis tan ör gü tü nün ya yın 
or ga nı Den ge Şo reş’in ise on beş bin ci va rın da 
da ğı tıl dı ğı ya zı la rak övü nü lü yor du. Bu gün gel-
diği miz de ise Dev ri min Se si’nin göl ge si ni bi le 
gör mek müm kün ol ma dı ğı gi bi, di ğer il le gal 
or gan la rın da esa me si okun ma mak ta dır. Bu der-
gi nin, yurt dı şın da üç-dört ay lık dü zen siz ara lık-
lar la ya yın lan dı ğı söy le ni yor. Dev ri min Se si, 
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Den ge Şo reş ve di ğer le ri ar tık yok; on la rın ye ri ne 
“fa kir fu ka ra” ede bi ya tı ya pan gün lük bir ga ze te 
var. Bir bir le ri nin “ye ri ne ge çe mez, bir bir le ri nin 
se çe ne ği ola maz” der ken ne ol du bi lin mez! Bir-
den bi re “iş çi ga ze te si” her  şe yin ye ri ne ge çi ver-
di.

Bu ya zı lan çi zi len ler bi ze TDKP’nin ide olo-
jik kör lü ğün den ötü rü de ğil, ta ma men bi linç li bir 
bi çim de bu yo la gir di ği ni gös te ri yor. Hem il le gal 
ör gü tün ve ya yı nın vaz ge çil mez araç lar ol du ğu nu 
sü rek li vur gu la ya cak sın, hem de ko şul la rın 
“öz gün lü ğün den” do la yı on la rı tas fi ye ede cek sin. 
Tas fi ye ci lik an cak bu ka dar us ta lık la giz le ne bi lir-
di.

“Kü çük Bur ju va Dev rim ci li ği nin  
Eleş ti ri si” Bro şü rü 
Bu bro şü rü ge nel hat la rıy la de ğer len dir me-

ye ta bi tu tan bir dev rim ci, gö rü nüş te te orik ola rak 
olum lu bir ya pıt la kar şı kar şı ya ol du ğu ve bir çok 
nok ta sıy la gü nü müz kü çük bur ju va dev rim ci li ği-
ni “iyi” ve hat ta Mark sist bir çö zü mü nü nün 
ya pıl mış ol du ğu iz le ni mi ni edi ne bi lir. Ne var ki 
or ta ya ko nu lan eleş ti ri ler sağ bir ko num dan 
ya pıl mış ve sağ po li ti ka la rın mal ze me si ha li ne 
dö nüş tü rül müş tür. Dev rim ci şid de ti ka ra la yan, 
kü çük bur ju va dev rim ci ni te lik li ör güt le ri “anar-
şist” ola rak ni te le yen, hat ta on la rı kar şıdev ri min 
hiz me tin de gös te ren söy lem le rin do za jı bu bro-
şür de ki tez ler den ha re ket le her ge çen gün art tı rıl-
dı. Dev rim ci çiz gi de ıs rar eden le ri “ge le nek sel 
sol alış kan lık lar”ı aşa ma mak la suç la yan re for-
mist an la yış ken di ege men li ği ni tar tı şıl maz kıl dı. 
Bro şür sağ cı lı ğı ta rif eder ken san ki ken di si ni 
çi zi yor. Oku ma ya de vam ede lim. 

“...Son za man lar da, bi çim sel ‘sol’ şid det le, 
dev le tin şid de ti ni ay nı düz lem de ele al ma ya 
yö nel di...” (Aca ba bu nu kim ya pı yor?- bn) Bro-
şür, Le nin’in, par ti si nin sağ ka na dı nı eleş tir di ği 
ün lü “Ge ril la Sa va şı” ad lı bir ma ka le sin den ya pı-
lan bir alın tıy la de vam edi yor. 

“ ‘Biz anar şist de ği liz, hır sız soy gun cu 
de ği liz: Bun la rın üs tün de yiz, biz ge ril la sa va şı 
is te mi yo ruz’ di ye gu rur lu ki bir li, ba ğı ran sos yal 
de mok rat gör dü ğüm de so ra rım ken di me: Bun lar 
ne de dik le ri ni bi li yor lar mı? Tüm ül ke de ka rayüz-
ler hü kü me tiy le halk ara sın da si lah lı ça tış ma lar, 
çar pış ma lar olu yor. Dev ri min olu şu mu nu şim di ki 

aşa ma sın da ke sin lik le ka çı nıl maz ol gu dur bu. 
Halk da ken di li ğin den ve dü zen siz bir şe kil de iş te 
bu yüz den on lar sız ve hoş ol ma yan bi çim ler de bu 
ol gu ya bel li bir yer de par ti mi zin güç süz lü ğü ve 
ha zır lık sız lı ğı yü zün den ken di li ğin den çar pış ma-
nın par ti ce ön der li ği ni yap mak tan çe kin me yi 
an la rım. Ama sos yal de mok rat bir te oris ye nin ya 
da ya za rın bu hak sız lı ğa üzü le ce ği yer de, anar-
şizm, blan kizm, te rö rizm hak kın da, de li kan lı lı-
ğın da ez ber le di ği söz le ri gu rur la, ki bir le yi ne le di-
ği ni gö rün ce, yer yü zün de ki en dev rim ci öğ re ti nin 
böy le si ne kü çül me si yü re ği mi ya kar.” (Ge ril la 
Sa va şı Üze ri ne, Kor Ya yın la rı, Der le me)

Bu gün EMEP çev re si iş te tam da Le nin’in 
eleş tir di ği şe yi yap mak ta dır. Ken di le ri her tür lü 
dev rim ci ey lem den uzak du rur ken, dev rim ci 
ey lem ya pan la rı da en pes pa ye bir dil le ka ra la ma-
ya ça lış mak ta dır lar. Re for mist le rin ba şı nı çe ken 
Ev ren sel ga ze te si edi tö rü İh san Ça ra lan her fır-
sat ta “de li kan lı lı ğın da ez ber le di ği” bü tün söz le ri 
rast ge le sa vur mak tan hiç çe kin mi yor. Yi ne 
TDKP’nin bro şü rü ne dö nüp, İh san Ça ra lan vb. 
için ya zıl mış ol du ğu nu söy le ye bi le ce ği miz tüm-
ce le ri oku ya lım. 

“Her han gi bir dü zey de ve bi çim de or ta ya 
çık mış olan ve ob jek tif ola rak ser ma ye ye sal dır-
dı ğı gö rü len bir ha re ket kar şı sın da Le nin’in tav rı-
nı iki özel li ği ni özet ola rak özet le ye bi li riz. Bi rin-
ci si, bu ha re ke tin iş çi sı nı fı içi ne so ka bi le ce ği 
ön yar gı la ra, ge ri lik le re, yan lış lık la ra, ma ce ra cı 
eği lim le re kar şı iş çi sı nı fı nı sos ya list bi linç ve 
eleş ti ri si la hıy la do nat mak; ikin ci si, o ha re ke ti, 
dev rim ci pro le tar ya nı n po li tik mü ca de le si nin bir 
müt te fi ki, be ra ber ha re ket ede bi le ce ği bir yan da şı 
ha li ne ge ti re bi le cek şe kil de po li ti ka lar ya rat mak. 
Ge ne Le nin’e gö re, iki si bi r a ra da ya pıl maz sa, 
söz ko nu su ha re ket ler kar şı sın da ki eleş ti ri ler, yal-
nız ca so yut, te orik ol mak la kal ma ya cak ay nı 
za man da doğ ru dan doğ ru ya bur ju va zi nin cep he-
sin den, bur ju va zi nin ağ zıy la ko nuş mak ni te li ği ne 
bü rü ne cek tir.” (agk, syf. 119) Ya zı kı sa ca iş çi 
sı nı fı na dev rim ci bi linç gö tür me yen le rin, dev-
rim ci ay gıt la ra sa hip ol ma yan la rın kü çük bur ju va 
dev rim ci le re yö nelt ti ği tüm eleş ti ri le rin as lın da 
“bur ju va zi nin ta ra fın da, bur ju va zi nin ağ zıy la” 
ya pıl mış ola ca ğı nı vur gu lu yor. Si ze ka tı lı yo ruz! 
Ger çek ten de TDKP’den ge ri ye ka lan ya sal cı 
re for mist le rin, “kü çük bur ju va dev rim ci li ği”ne 
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kar şı yap tık la rı her “eleş ti ri” as lın da va ro lan 
dü zen çark la rı na su ta şı mak ta dır. 

Re for mist ler ha la il le gal par ti var mış gi bi 
nu ma ra yap ma ya de vam edi yor lar. Ta bii, ar tık 
bu na ina nan da çok ki şi kal ma dı. Ba zı dev rim ci 
un sur lar tas fi ye ci li ğe kar şı çık mak is te di ler se de 
ba şa rı lı ola ma dı lar. Her hal de, ba şa rı lı ola ma ma-
la rı nın ne den le rin den bi ri si, kad ro la ra tar tı şan, 
et ki ya pan ka rak ter den uzak bir si ya sal ki şi li ğin, 
“göz le ri mi ka pa rım, va zi fe mi ya pa rım” an la yı şı-
nın ve grup çu lu ğun ha kim ol ma sıy dı. Re for mist-
le rin sü re ci ka de me ka de me ha zır la ma la rın da ki 
be ce ri le ri de gö zar dı edi le mez ta bii. Ki mi le ri 
sü re ci iyi gör me le ri ne kar şın bu nu, mü ca de le den 
kaç ma nın ba ha ne si ha li ne ge tir di ler. Ki mi si bir 
sü re di ren dik ten son ra ken di le ri ni ye ni den re for-
mist akın tı ya bı rak tı lar. Re for mist ler önem li bir 
di renç le kar şı laş ma dan ar tık “dev rim ci” la fa zan-
lık la ra da ge rek duy ma dan yol la rı na de vam et ti-
ler ve edi yor lar. 

1997 yı lın da bir grup dev rim ci, Kır şe hir-
Kay se ri EMEP İl ör güt le rin den is ti fa et tik le ri ni 
açık la dı lar. Ya yın la dık la rı dek la ras yon da 210 
ki şi nin im za sı var dı. Fa kat bu dek la ras yon cu la rın 
için de mü ca de le de ka rar lı olan on ki şi nin bi le 
çı ka ma dı ğı gö rül dü. Dek la ras yon cu la rın ya yın la-
dık la rı me tin ve ki tap çık ta, bi li nen ger çek ler sı ra-
la nı yor ve Kı zıll bay rak çev re si övü lü yor du. 
Va ro luş ne de ni ni TDKP eleş ti ri si te me li ne otur-
tan, her so ru nun de va sı nı “doğ ru dan sos ya list 
dev rim” de bu lan, laf ya pan, ama po li ti ka yap ma-
yan EKİM çev re si ne ka tıl mak ta lih siz bir se çim 
ol sa ge rek. El bet te ki “Sta lin”i tar tı şa lım’cı lar, 
ür kek Troç kizm sa vu nu cu la rı, dev rim ci ko mü-
nist ler için ad res ola maz. Ol sa ol sa yan lış ad res 
olur. EKİM çev re si bu ka tı lı mı abar ta rak sü rek li 
ya yın la dı; bu sü reç ten son ra ye ni ka tı lım la rın 
ola ca ğı nı dü şün dü; fa kat böy le bir şey ger çek leş-
me di. 

EMEP’in, için den ay rı lan dev rim ci le re 
kar şı düş man lı ğı, 1998’de bir kaç bro şür di zi si 
ya yın la ya rak EMEP’i eleş ti ren le re yap tı ğı sal dı-
rı la ra ba kı la cak olur sa her ge çen gün da ha da 
art tı. EMEP’i re for mist ve eko no mist ola rak 
ni te le yen ve ko mü nist dev rim ci le rin bu su ça 
or tak ol ma ma la rı yo lun da çağ rı ya pan la ra acı-
ma sız ca sal dı rıl dı. Bu ki şi le rin ki mi si pu su ya 
dü şü rü le rek öl dü re si ye dö vül dü, ki mi si de ka çı-

rı la rak teh dit edil di. Ya ni her tür lü po li si ye yön-
tem kul la nıl dı. Fa şist dik ta tör lü ğe kar şı kı lı nı 
bi le kı pır dat ma yan EMEP’in dev rim ci le re sal dı-
rı sı, gel di ği nok ta yı göz ler önü ne se ri yor. 

Fa şist dik ta tör lü ğün tüm şid de tiy le de vam 
et ti ği, si vil fa şist ha re ket le rin kit le ta ba nı nın 
yay gın laş tı ğı ko şul lar da dev rim ci ve ko mü nist 
güç ler fa şiz me karş mü ca de le yi ile ri ye ta şır ken 
ay nı za man da sağ ve “sol” tas fi ye ci li ğe kar şı set 
oluş tur mak zo run da dır lar. Sağ ve “sol” sap ma-
lar iş çi sı nı fı nın ik ti dar mü ca de le si ni sek te ye 
uğ ra tır. Tas fi ye ci li ğe kar şı an cak ML çiz gi si ne 
sa hip ör güt ler tu tar lı mü ca de le ve re bi lir ler. 
Dı şa rı dan ya kın ma lar, of la ma lar ve puf la ma la-
rın kim se ye fay da sı ola maz. Dev rim ci fi kir ler, 
ör güt lü lü ğe dö nüş me di ği ko şul lar da da ğı la cak-
tır. Bir çok dev rim ci un suru dü ze nin eli ne bı ra-
cak tır. Tu tar lı dev rim ci le rin dü ze ne kar şı si la hı, 
ML ide olo ji, iş çi sı nı fıy la kop maz bağ lar ve 
ko mü nist ör güt tür. 

Mar ki sist le ni nist ko mü nist ler de ken di saf-
la rın da or ta ya çı ka bi le cek bü tün sap ma la ra kar şı 
çok uya nık ol ma lı, ge li şen her du ru mu ive di lik le 
in ce le yip de ğer len dir me li dir ler. “Bi ze bir şey 
ol maz” fik ri dev rim ci le re çok şey ler kay bet ti re bi-
lir. Dev rim ci ka la bil me nin ga ran ti si, iş çi sı nı fı 
için de ko mü nist fa ali yet ve ML ide olo ji ye sa da-
ka tin ya nı sı ra ken di si ni eleş ti rel-dev rim ci tarz da 
sor gu la ya bil me ye te ne ği dir. Yi ne Le nin’e ku lak 
ve re lim: 

“En ön de ge len gö re vi miz, RSDİP’i ko ru-
mak ve pe kiş tir mek tir. Bu bü yük öde vin ba şa rıl-
ma sı çok önem li bir öğe yi içe rir: Tas fi ye ci li ğin 
iki tü rüy le –sağ da ki ve sol da ki tas fi ye ci lik– 
sa vaş. Sağ da ki tas fi ye ci ler, ya sa dı şı bir RSDİP’e 
ge rek ol ma dı ğı nı, sos yal de mok rat ey lem le rin 
özel lik le ya da ola bi le ce ği öl çü de ya sal ola nak lar 
çer çe ve sin de top lan ma sı ge rek ti ği ni söy lü yor lar. 
Sol da ki tas fi ye ci ler öte ki aşı rı uca gi di yor lar. 
On la ra gö re par ti ça lış ma la rı nın yü rü ye bi le ce ği 
herhan gi bir yol yok tur. On lar için salt ya sa dı şı 
ey lem ler var dır, her ne pa ha sı na olur sa ol sun 
ya sa dı şı ey lem ler. Her iki si de aşa ğı yu ka rı ay nı 
öl çü de ya sal ve ya sa dı şı ça lış ma la rı bel li bir yön-
tem çer çe ve sin de, bir bi riy le akıl lı ca bağ daş tır-
mak sı zın RSDİP’in ko run ma sı ve pe kiş ti ril me si 
ak lın ala bi le ce ği bir iş ol maz.” (Tas fi ye ci lik Üze-
ri ne, syf. 40)
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Gö rül dü ğü gi bi tas fi ye ci li ğe kar şı mü ca de le 
ve re bil mek için yü zü mü zü iş çi sı nı fı na dön mek 
ve Le nin’in söy le dik le ri ne ku lak ver mek, vaz ge-
çil mez bir ön ko şul dur. Re for mist le rin böy le ha re-
ket et me me le ri nin ne de ni, Le nin’i oku ma ma la rı 
de ğil el bet. On lar Le nin’i iyi bi li yor lar. Fa kat 
sı nıf sal ko num la rı on la rın, bil dik le ri nin tam ter si-
ni yap ma la rı nı ge rek ti ri yor. On lar da ken di le rin-
den bek le ne ni ya pı yor lar. Mark sist-le ni nist le rin 
yap ma sı ge re ken ise pro le ter dev ri mi ve iş çi sı nı-
fı nın dik ta tor ya sı nın ku rul ma sı için sa va şım ver-
mek tir. On lar, bu ama ca uy gun ha re ket et me ye 
de vam ede cek ler dir. Ne re form lar la uf ku nu sı nır-

lan dır ma, ne de iş çi sı nı fın dan uzak “dev rim ci-
lik”, ne salt ya sal cı lık, ne de salt ya sa dı şı ey lem. 
Ko mü nist ler as la bu kör lük le re düş meyecek ler-
dir. Ve bu an layış lara ve özel lik le baş teh like olan 
sağ opor tüniz me ve tas fiyeciliğe kar şı bütün güç-
leriy le savaşacak, onun la ideolojik hesap laş-
malarını sonuna kadar götürecek ler dir. Hataların-
dan ders çıkar mayı beceremeyen lerin dev rim cilik 
id diası tar tışılır duruma gelecek tir. Tas fiyeciliğe 
kar şı savaş, ML il kelerin yıkıl maz il keleri 
zeminin de bir lik ve mücadele karar lılığı bütün 
komünist lerin boy nunun bor cudur.
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TÜRK ŞOVENİZMİNİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ 

II Bölüm

Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda Türk lük, 19. 
yüz yı la de ğin faz la iti bar gö ren bir şey de ğil di. 
Hat ta bir aşa ğı la ma, ha ka ret un su ru ola rak al gı la-
nı yor du. İm pa ra tor lu ğun ilk ku ru luş dö nem le rin-
de et kin bir fak tör olan Türk lük sü reç içe ri sin de 
Müs lü man lık, Os man lı lık gi bi fak tör ler le yer 
de ğiş miş ti. Türk ler ken di le ri ni Os man lı ya da 
Müs lü man ola rak ifa de et me yi da ha uy gun gö rü-
yor lar dı. Os man lı-Türk ege men le ri de, Or ta 
As ya’da ya şa mış gö çe be Türk top lum la rıy la ara-
la rın da bir bağ lan tı ku rul ma sı na bü yük tep ki gös-
te ri yor lar dı. 

Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda, ku ru lu şun dan 
bir sü re son ra, Arap-İs lam kül tü rü ege men kül tür 
ha li ne gel di. İs la mi yet, Türk lük bi lin ci nin eri me-
sin de önem li bir rol oy na dı. Türk çe hiçbir dö nem 
res mi dil ola rak kul la nıl ma dı. Ta rih, İs la mi yet ve 
Os man lı ta ri hi ola rak al gı la nı yor du. Arap-İs lam 
kül tü rü nün, Or ta As ya Türk le ri ’ne yö ne lik ola rak 
be lirt ti ği olum suz yak la şım lar la eği tim sağ la nı-
yor du. ½e ri at ku ral la rı nın ge çer li ol ma sı ve l5l7 
Ri da ni ye Sa va şı’y la ha li fe li ğin Os man lı pa di şah-
la rı na geç me si  de, Arap-İs lam kül tü rü nü ve 
Os man lı kül tür ü nün da ha da de rin leş me si ni be ra-
be rin de ge tir di. Bu kül tü rün et ki siy le, ay rım da ha 
çok din sel te mel ler üze rin de, müs lim-gay ri müs-

lim ola rak ya pı lı yor du. İm pa ra tor lu ğun yö ne ti ci 
sı nı fı ve bü rok ra si si de, bü yük oran da dev şir me 
usu lüy le oluş tu ru lu yor du. 

Türk mil li yet çi li ği nin, da ha son ra da ırk çı, 
şo ven ide olo ji le rin or ta ya çık ma sı ve ge liş me si, 
Av ru pa’da bur ju va dev rim le riy le açı lan ye ni 
sü re cin ve bur ju va ulus laş ma ve ay dın lan ma sı nın 
fe odal Os man lı des po tiz mi üze rin de ki et ki ve 
yan sı ma la rıy la doğ ru dan iliş ki li dir. 

Av ru pa’da bur ju va dev rim le riy le fe oda li te-
nin yı kı la rak ye ri ni ka pi ta liz min al ma sı; Fran sız 
bur ju va dev ri min de ifa de si ni bu lan “eşit lik, kar-
deş lik, öz gür lük” il ke le ri nin ev ren sel leş me si; 
bur ju va ay dın lan ma sı nın ile ri ka pi ta list ül ke ler-
den bü tün Av ru pa’ya ve dün ya ya ya yıl ma sı nı 
sağ la dı. Mil li yet çi bur ju va zi nin Av ru pa ça pın da-
ki ege men li ği, ulus laş ma ve ulu sal dev let fik ri nin 
ege men ol ma sı nı be ra be rin de ge tir di. Ba tı Av ru-
pa’da ki bü tün ulus lar mer ke zi le şe rek ken di ulu-
sal bay ra ğı al tın da top lan dı lar. İr lan da gi bi is tis-
na lar dı şın da, her ulus, ken di top rak la rı üze rin de 
mer ke zi le şe rek ege men dev let ler ha li ne gel di ler.

Ba tı Av ru pa’da ulu sal dev let le rin ku rul ma-
sıy la so nuç la nan sü reç, da ha ge cik me li ola rak, 
Or ta ve Do ğu Av ru pa’yı da et ki le di. Bu ra lar da da 
ulus lar, ken di ulu sal dev let le ri ni kur mak için 
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uğ raş ver me ye baş la dı lar. Fa kat, Or ta ve Do ğu 
Av ru pa’da du rum, Ba tı Av ru pa’dan da ha fark lı 
özel lik ler ta şı yor du. Avus tur ya-Ma ca ris tan, Çar-
lık Rus ya’sı ve Os man lı İm pa ra tor luk la rı, bir den 
çok hal kı ege men lik le ri al tın da tu tu yor lar dı. 
İm pa ra tor luk la rın ge liş me si nin ve bur ju va ay dın-
lan ma sı nın et ki si al tın da ki halk lar, ulus laş ma ve 
ulu sal dev let le ri ni kur ma mü ca de le si ni yük selt ti-
ler. Ba tı’da ulus la rın ken di sı nır la rı içe ri sin de 
mer ke zi le şe rek ulu sal dev let le ri ni kur ma yö nün-
de iş le yen sü reç, Or ta ve Do ğu Av ru pa’da an cak, 
mer ke zi des po tik im pa ra tor luk la rın ege men lik le-
rin den kur tul ma la rıy la sağ la na bi lir di. Ha re ket 
ken di ya sa la rı doğ rul tu sun da ge li şi mi ni sür dür-
dü. Her ulu sun ken di dev le ti ni kur mak için ver-
di ği ba ğım sız lık mü ca de le si ni yük selt me si ne 
bağ lı ola rak ge liş me, çok ulus lu mer ke zi des po-
tik im pa ra tor luk la rın par ça la na rak, ye ri ni, ulu sal 
dev let le re bı rak ma sı yö nün de iş li yor du.

Ba tı’da bur ju va zi dev rim le riy le açı lan ye ni 
dö ne me, fe odal Os man lı des po tiz mi bir sı nıf tav-
rı ola rak ka pı la rını ka pat mış tı. Ege men li ği al tın-
da ki halk la rın ulu sal uya nı şı na ne den ol du ğu için  
de düş man lık bes li yor du. Os man lı ege men le ri 
bur ju va dev rim le ri ni, “ba şı bo zuk ser se ri le rin 
ey lem le ri” ola rak de ğer len di ri yor du. Fran sız 
dev ri mi ne iliş kin ya pı lan bir de ğer len dir me de, 
dev ri min ön der le ri “or ta lı ğı ka rış tı ran birta kım 
iğ renç ki şi ler… kış kır tı cı lar… bo zuk amaç lı lar” 
ola rak ta nım la nı yor du. On lar, yay gın la şan ulu sal 
ba ğım sız lık ta lep le ri ni ve bu doğ rul tu da ki ayak-
lan ma la rı da “ken di var lı ğı na yö nel miş teh dit ler” 
ve “Ba tı’nın kış kırt tı ğı güç ler” ola rak gö rü yor-
lar dı.

Bü tün bu de ğer len dir me ve yak la şım la ra 
rağ men, bur ju va dü şün ce le rin ve ulu sal bi lin cin 
Os man lı top lu mu nu ve des po tiz mi ni et ki le me-
me si dü şü nü le mez di. Ni te kim öy le de ol du. Bur-
ju va mil li yet çi dü şün ce ler bir ta raf tan Os man lı 
ay dın la rı, özel lik le de Av ru pa’da eği tim gö ren 
ay dın lar ara sın da ya yı lı yor, di ğer ta raf tan da, 
Os man lı ege men li ği al tın da ki halk la rın ulu sal 
uya nı şı na ne den olu yor du.

Fa kat bur ju va dü şün ce ler, Os man lı İm pa ra-
tor lu ğu’na bur ju va zi nin ile ri ci ba ru tu nu tü ke te-
rek ge ri ci leş me ye baş la dı ğı/ge ri ci leş tir di ği 
dö nem ler de ta şın ma ya baş la dı. Os man lı ege men 
sı nıf la rı ve ay dın la rı, da ha çok da, bur ju va zi nin 

ge ri ci ka rak te ri nin be lir gin ola rak or ta ya çık tı ğı 
bu dö nem de, Al man ulus laş ma sın dan, Pan-Cer-
me nizm den et ki le ni yor ve Os man lı-Türk top lu-
mu na en uy gun mo de lin bu ola ca ğı nı dü şü nü yor-
lar dı. İm pa ra tor luk ta ka pi ta list üre tim iliş ki le ri, 
her ne ka dar or ta ya çık ma ya baş la mış sa da, bu 
bir bur ju va sı nı fa da ya lı ola rak ge liş mi yor du.

Ge niş bir coğ raf ya da ege men lik kur muş 
olan Os man lı İm pa ra tor lu ğu, çok sa yı da ulu su ve 
ulu sal top lu lu ğu bas kı ve bo yun du ru ğu al tın da 
tu tan bir “halk lar ha pis ha ne si” gö rü nü mün dey di. 
Ulu sal dev let fik ri, ezi len ulus ve ulu sal top lu luk-
la rı Os man lı İm pa ra tor lu ğu’na kar şı ulu sal dev-
let le ri ni kur ma mü ca de le si ne yö nel ti yor du. Ulu-
sal uya nış ilk ön ce yo ğun ola rak Bal kan lar’da 
et ki si ni gös ter di. Üre ti ci güç le rin ve ulu sal bi lin-
cin da ha ge liş kin ol du ğu Bal kan halk la rı fe odal 
Os man lı des po tiz mi ne kar şı ulu sal kur tu luş 
mü ca de le si ni bir bir le rin den de et ki le ne rek yük-
selt ti ler. Bu mü ca de le, o za man lar Av ru pa dev-
rim le ri nin baş düş ma nı olan Çar lık Rus ya sı ve 
za man za man da Avus tur ya-Ma ca ris tan İm pa ra-
tor lu ğu ta ra fın dan ken di ge ri ci ve ya yıl ma cı 
emel le ri doğ rul tu sun da des tek len mek tey di. 
1804’te Sırp lar, 1821’de Yu nan lar, 1856’da 
Ro men ler, 1878’de Bul gar lar ve 1913’te de 
Ar na vut lar ba ğım sız lık uğ ru na ayak lan dı lar ve 
ba ğım sız lık la rı nı el de et ti ler. 

Ulu sal uya nış da ha ge ri den gel mek üze re, 
İm pa ra tor lu ğun do ğu sun da ki halk lar üze rin de de 
et ki de bu lun du. Kürt, Er me ni, Rum, Arap ve 
di ğer halk lar, de ği şen dü zey ler de ulu sal-kül tü rel 
de mok ra tik hak la rı nı dil len di ri yor ve bu doğ rul-
tu da ör güt len me ye ça lı şı yor la dı. Ulu sal, kül tü rel 
de mok ra tik hak ta le bi, mer kez den kop ma ve 
ba ğım sız lık yön lü ge liş me ler le içi çe iler li yor du. 

Av ru pa’da bur ju va zi yi ik ti da ra ge ti ren ka pi-
ta liz min ege men li ği nin pe kiş me si, ge liş miş ka pi-
ta list ül ke le rin de için de ol du ğu bü yük ka pi ta list 
dev let le rin pa zar ve ege men lik kav ga sı nın bo yut-
lan ma sı, Os man lı İm pa ra tor lu ğu gi bi ge ri ve 
fe odal dev let le rin ya rı-sö mür ge leş ti ril me si ve 
par ça lan ma sıy la ele le gi di yor du. Os man lı İm pa-
ra tor lu ğu’nun ge niş top rak la rı bu re ka be tin 
do lay sız yö nel di ği alan la rın baş sı ra la rın da yer 
alı yor du. Fe odal Os man lı ege men le ri, ka pi ta list 
ge liş me ye kar şı var gü cüy le fe odal ya pı yı ayak ta 
tut ma ya ça lı şır ken, di ğer ta raf tan da, üst üs te 
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eko no mik ve si ya si ta viz ler ver mek zo run da ka lı-
yor du. Bu ta viz ler, eko no mik ve si ya si ba ğım lı lı-
ğın de rin leş me si ne ve Os man lı dev le ti gi bi ka pi-
ta list ge liş me ba kı mın dan ge ri dev let le rin ya rı-
sö mür ge leş me sü re ci ne gir me si ni sağ lı yor du.

Za ten güç ten düş müş, ge ri le me sü re ci ni 
ya şa yan İm pa ra tor luk, baş ta Bal kan lar gel mek 
üze re, ege men li ği al tın da ki halk la rın ba ğım sız lık 
mü ca de le le riy le, ke nar lar dan baş la ya rak sü rek li 
bir da ral ma-kü çül me içe ri si ne gir miş ti, Ayak lan-
ma la rı kan ve kat li am lar la bas tır ma ça ba la rı 
so nuç ver me di ği gi bi, par ça lan ma sü re ci ne ev ril-
me si ni en gel le me ye de yet mi yor du.

Os man lı ege men le ri bu ge liş me le rin ken di 
son la rı nı ha zır la dı ğı nı gö rü yor lar dı. On lar, 
İm pa ra tor lu ğun için de bu lun du ğu du rum la, ulu-
sal ve din sel top lu luk lar ara sın da do lay sız bağ-
lar ku ru yor, bu ulu sal baş kal dı rı la rı olum suz 
gi di şa tın ne de ni ola rak gö rü yor lar dı. Bu ne den le 
on lar, mer ke zi dev let oto ri te si ni da ha faz la güç-
len dir me, özerk ya pı la ra son ver me, ba ğım sız lık 
ve ulu sal de mok ra tik is te me ler kat li am lar la 
ez me, asi mi las yon ve en teg ras yon po li ti ka la rı na 
hız ver me, dev let ya pı lan ma sı içe ri sin de Türk 
un su ru nun gü cü nü ve ağır lı ğı nı art tır ma yö nün-
de adım lar at tı lar. Di ğer ta raf tan on lar, ön de ge-
len ka pi ta list dev let le rin de da yat ma sıy la 1839 
yı lın da Tan zi mat, 1856 yı lın da da Is la hat fer-
man la rı nı ka bul et ti ler. Bu fer man lar la pa di şah, 
İm pa ra tor lu ğa ya ban cı ser ma ye nin sız ma sı na 
da ha ge niş ola nak lar ta nı yor, ka pi tü las yon la rın 
kap sa mı nı ge niş le ti yor, özel mül ki ye ti ko ru yu cu 
ön lem ler alı yor ve ulu sal ve din sel top lu luk la ra 
sö zü mo na çe şit li hak lar va ad edi yor du. Os man lı 
İm pa ra tor lu ğu’nun ma li if la sı nın açık ça ilan 
edil me si nin ar dın dan 1881’de ül ke nin ma li ye si-
nin ve güm rük ge lir le ri nin ön de ge len ka pi ta list 
dev let le ri nin de ne ti mi ne gir me si an la mı na ge len 
Dü yun-u Umu mi ye İda re si ’nin (Ge nel Borç lar 
Yö ne ti mi-bn) ku rul ma sı, bu sü re cin önem li bir 
dö ne me ciy di. 

Ayak lan ma la rı kat li am lar la bas tır ma, özerk 
ya pı la ra son ve re rek mer ke zi dev let oto ri te si ni 
güç len dir me ça ba la rı, ge liş me nin yö nü nü de ğiş-
tir me ye yet mi yor du. Ter si ne, özerk ya pı la ra son 
ver me gi ri şim le ri, baş ta Kürt ler ol mak üze re ulu-
sal bi lin cin uyan ma sı nı ve is yan la rı be ra be rin de 
ge tir di. 

Ulu sal baş kal dı rı la rın ve mer kez den kop ma 
eği lim le ri nin art ma sı, fe odal Os man lı des po tiz-
mi nin Türk ol ma yan halk lar üze rin de ki bas kı ve 
kat li am la rı nı 19. yüz yıl bo yun ca da ya nıl maz bir 
dü ze ye ulaş tır dı. Bal kan halk la rı nın ulu sal baş-
kal dı rı la rı, Kürt ler ve di ğer Do ğu halk la rı nın 
is yan la rı kar şı sın da diz gin siz bir te rör uy gu la nı-
yor du. Os man lı des po tiz mi nin ayak lan ma la rı 
bas tır ma da uy gu la dı ğı yön tem ler le il gi li ola rak 
bir kaç ör nek ak tar mak ge re kir se, ”… Fu at Pa şa’-
nın, 1860 olay la rı nı bas tır ma da ki sert li ği ve suç-
lu-suç suz bir çok in sa nı as tır ma sın dan do la yı 
Lüb nan’da ki la ka bı ip pa şa sı dır.” (1) 1867 yı lın-
da Bul gar ayak lan ma sı nı bas tır ma da uy gu la dı ğı 
yön tem ler ne de niy le Mit hat Pa şa’ nın Bul ga ris-
tan’da ki adı “Bul gar cel la dı”. Pa şa’ nın, Bul gar 
köy lü le ri üze rin de es tir di ği te rö rü dö ne min res mi 
ta rih çi si Lüt fü Efen di bi le ‘ke sip biç me’ ola rak 
ta nım la mak ta dır. Lüt fü Efen di, Mit hat Pa şa ’yı, 
“Ayak lan ma la rı bu de re ce ‘sert bi çe rek’ Bul gar 
ha re ke ti nin da ha faz la güç len me si ne ne den 
ol mak la suç la mak ta dır.” (2)

Bal kan halk la rı nın ba ğım sız lık çı ayak lan-
ma la rı nı bas tır mak için, dü zen li bir lik le rin ya nın-
da, Çer kez ler, Kürt ler, Ar na vut lar vb. Müs lü man-
lar dan oluş tu ru lan ya rı-res mi bir lik ler oluş tu rul-
du. Bu bir lik ler, ya rı-res mi ko num la rın dan da 
ha re ket le, ku ral sız sa va şı bü tün bo yut la rıy la 
uy gu la ya rak kat li am lar ger çek leş tir miş, yağ ma 
ve ta lan la ra gi riş miş ler dir. 1875-78 Bul gar ayak-
lan ma la rı nı bas tır ma da bu bir lik ler en ön de yer 
alı yor lar dı. “Ka dın lar ve kız ço cuk la rı saç la rın-
dan tu tul du lar, bir dar bey le diz çö ker til di ler, 
bo yun la rın dan ke sil di ler. Ço cuk lar sün gü le re 
ge çi ril di ler, ha mi le ka dın la rın ka rın la rı de şil di. 
Bir ço ğu sı ray la so yul du lar ve bir odun par ça sı-
nın üze rin de hay van sü rü le ri gi bi bü yük bir se rin-
kan lı lık la ke sil di ler.” Bu tür den uy gu la ma lar 
de ği şik böl ge ler de ya şa nan is yan la rı bas tır ma 
ha re ket le rin de de sık ça ya şan dı. 

“1877-1878 Os man lı-Rus sa va şı sı ra sın da 
gay rı-res mi ola rak teş kil edi len ve Çer kez ler’in 
ağır lık lı ol du ğu Os man lı bir lik le ri nin, … yol la rı 
üs tün de rast la dık la rı Hris ti yan köy le ri ni yağ ma-
la yıp, aha li si ni kı lıç tan ge çir dik le ri, yüz ler ce hat-
ta bin ler ce ço cu ğu kö le ola rak yan la rı na al dık la rı, 
ço cuk ve eş ya nın bir bö lü mü nü sat tık la rı…” (3) 
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Os man lı Mec lis-i Me bu san’ın da da gün de me 
ge ti ril miş tir.

Ön de ge len ka pi ta list dev let ler ara sın da ki 
nü fuz re ka be ti ni kul la na rak öm rü nü uzat ma ya 
ça lı şan Os man lı des po tiz mi ben zer bir yön te mi, 
İm pa ra tor lu ğun fark lı halk la rı na kar şı da uy gu la-
mış tır. On lar bu uy gu la ma la rın da Hris ti yan halk-
la ra kar şı düş man lı ğı kö rük le ye rek Müs lü man 
halk la rı ya nı na çek me ve kul lan ma po li ti ka sı 
iz le miş ler dir. Da ha son ra la rı, bu uy gu la ma lar, 
Kürt ler ’den oluş tu ru lan Ha mi di ye Alay la rı ör ne-
ğin de de gö rü le ce ği gi bi, Er me ni hal kı nın fe odal 
ağa la rı nın ön der li ğin de ki Kürt ler eliy le kır dı rıl-
ma sı po li ti ka sı na de ğin ge liş miş tir. Fa kat, ayak-
lan ma lar, mer kez den kop ma eği lim le ri ve ulu sal 
de mok ra tik baş kal dı rı lar söz ko nu su ol du ğun da, 
Os man lı des po tiz mi Müs lü man ya da Hris ti yan 
ay rı mı yap ma mış tır. Bu yön lü bü tün ge liş me le re 
kar şı ay nı kat li am cı, bas kı cı po li ti ka yı uy gu la-
mış tır. 1830’lar son ra sı, II. Mah mut dö ne miy le 
bir lik te, özerk ya pı la ra son ver me ve mer ke zi 
oto ri te yi güç len dir me yö nün de atı lan adım la rın 
ar dın dan gün de me ge len Kürt is yan la rı, 20. yüz-
yılın baş la rın da ulu sal-kül tü rel ta lep le ri de içe ren 
Kürt is yan la rı, Ar na vut hal kı nın ba ğım sız lık 
mü ca de le si ve Müs lü man Arap la rın çe şit li is yan-
la rı kar şı sın da uy gu la nan po li ti ka lar bu du ru mu 
en iyi bir şe kil de açı ğa çı kar mak ta dır. Al man 
Ma re şa lı Molt ke, 19. yüzyılın ya rı sı na doğ ru Tür-
ki ye’den yaz dı ğı mek tup lar da bu du ru mu, “Müs-
lü man bir ulus ol ma la rın dan do la yı bi raz da ha 
avan taj lı ol ma la rı ge re ken Kürt ler bi le ağır bir 
mil li bas kı nın al tın da idi ler. Öy le ki, gi ri şi len kat-
li am lar da, ka dın ve ço cuk ba şı ge ti ren as ker le re 
da hi ödül ve ril mek tey di” (4) şek lin de ifa de 
et mek te dir.

İm pa ra tor lu ğun için de bu lun du ğu du rum, 
ide olo jik akım la rın ge liş me si üze rin de de doğ ru-
dan et ki de bu lu nu yor du. Os man lı ege men le ri ve 
ay dın çev re le ri, par ça lan ma yı ön le me ye dö nük 
dü şün ce ler ge liş ti ri yor lar dı. Ka pi ta liz min ağır 
ak sak ge liş me si nin ya nı  sı ra, ege men lik al tın da ki 
halk la rın ulu sal uya nış la rı da, ege men ulus mil li-
yet çi li ği nin ge liş me si nin ko şul la rı nı ol gun laş tı rı-
yor du. Os man lı ege men le ri, ulu sal baş kal dı rı lar la 
İm pa ra tor lu ğun par ça lan ma sı ara sın da doğ ru dan 
bağ lar kur duk la rın dan, Türk ulus laş ma sı da, ulus 
ve azın lık la ra düş man lık te me lin de yük se li yor du. 

Fa kat, Türk mil li yet çi li ği si ya si bir akım ola rak 
ol duk ça geç or ta ya çık tı. Bu dö nem de da ha çok 
İm pa ra tor lu ğun, çok ulus lu, çok din li ya pı sı na 
uy gun ola rak kar ma ide olo jik akım lar ge li şi yor-
du. Ba bı ali, bu dü şün ce akım la rı et ra fın da bü tün-
leş me sağ la ma ya, par ça lan ma yı ön le me ye ve 
ulu sal baş kal dı rı la rın önü ne geç me ye ça lı şı yor-
du. Os man lı ege men le ri ve ege men sı nıf ay dın la-
rı, çıp lak Türk ulu sal cı lı ğı sa vu nu su nun, İm pa ra-
tor lu ğun da ğıl ma sü re ci ni ve ege men lik al tın da ki 
di ğer ulu sal top lu luk la rın mil li yet çi tep ki ve 
baş kal dı rı la rı nı hız lan dı ra ca ğı nı dü şü nü yor lar dı. 
Bu du rum, Türk ulu sal bi lin ci nin ge liş me si üze-
rin de de olum suz et ki de bu lun mak tay dı. Da ha 
çok, si ya si ola rak dil len di ril me yen, bas tı rıl mış 
bir mil li yet çi lik ge li şi yor du.

El bet te Türk ulu sal bi lin ci nin geç ge liş me-
sin de, “avam”, “köy lü” kav ra mıy la öz deş leş ti ri-
len “Türk lü ğün” say gın bir ye ri nin ol ma ma sı, 
ege men sı nıf la rın ken di le ri ni “Os man lı” ola rak 
ta nım la ma la rı gi bi ide olo jik et ken le rin de bel li 
bir ye ri var dır. Fa kat da ha son ra ki dö nem ler de, 
Türk mil li yet çi li ği ni si ya si ola rak açık tan sa vu-
nul ma sın da, be lir le yi ci fak tör, İm pa ra tor lu ğun 
çok ulus lu ya pı sı nı ko ru ma, esas ola rak Türk 
kö ken li Os man lı sa ra yı nın ve fe odal aris tok ra si-
si nin ege men li ği ni sağ la ma ve par ça lan ma yı 
ön le me dü şün ce si ol muş tur. Bu ba kım dan, çö küş 
dö ne mi nin dü şün ce akım la rı içe ri sin de, II. Ab dül-
ha mit’in ba şı nı çek ti ği ve Os man lı ege men sı nıf 
ay dın la rı nın des tek le di ği Pan-İs la mizm ve 
Os man lı cı lık ağır lık ta şı yor du. 

Pan-İs la mizm, İm pa ra tor luk sı nır la rı içe ri-
sin de ki Müs lü man “halk la rın” bir li ği ni sağ la ya-
rak par ça lan ma yı ön le me yi, ya da en azın dan 
ge cik tir me yi ve fren le me yi he def li yor du. Ha li fe-
li ğin Os man lı la r’ın elin de ol ma sı ve ka pi ta list 
ge liş me ba kı mın dan ge ri ve Müs lü man olan 
Arap, Kürt, Çer kez vb. halk lar da ulu sal bi lin cin 
ve şe kil len me nin da ha za yıf ol ma sı ne de niy le, 
İs la mi ye tin “bir leş ti ri ci” bir rol oy na ya ca ğı var-
sa yı lı yor du. Bu po li ti kay la, Müs lü man halk lar da 
mil li yet çi ve ba ğım sız lık çı ge liş me nin önü ne 
ge çil me si de he def le ni yor du. Pra tik te bu po li ti ka, 
Müs lü man halk lar la Müs lü man-ol ma yan Er me ni, 
Rum, Ya hu di vb. halk lar ara sın da düş man lı ğı 
ge liş tir me yi ve tüm ulu sal top lu luk la rın ulu sal 
ta lep le ri ni boğ ma yı he def li yor du. An cak Pan-İs-
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la miz m’in or ta ya atıl ma sı ve ge liş me sin de, İn gil-
te re ile re ka bet için de olan Al man ya’nın da 
önem li bir ro lü ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Al man 
Jun ker le ri, As ya’da ve Af ri ka’da çok sa yı da Müs-
lü man hal kı ken di bo yun du ruk la rı al tın da tu tan 
İn gi liz sö mür ge ci le ri nin cep he ge ri sin de si ya sal 
is tik rar sız lık ya rat mak ve ayak lan ma la rı kış kırt-
mak, çök mek te olan Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nu 
ve önem li bir bö lü mü onun elin de bu lu nan Or ta-
do ğu böl ge si ni sö mür ge leş tir mek için Pan-İs la-
miz mi des tek li yor lar dı.

II. Ab dül ha mit dö ne min de bu dü şün ce et ki li 
ola rak ku la nıl ma ya ça lı şıl dı. Bu yol dan, İs lam 
dün ya sı nın ye ni den Os man lı İm pa ra tor lu ğu et ra-
fı na top lan ma sı nın he def len di ği de ile ri sü rül dü. 
Bu po li ti ka nın Arap lar üze rin de önem li et ki si 
ol ma sa da, da ha son ra dan da gö rü le ce ği gi bi, 
Kürt ler üze rin de önem li et ki si ol du. Kürt ler den 
oluş tu ru lan Ha mi di ye Alay la rı’yla 1890 son ra sı 
ya pı lan Er me ni kat li am la rı, Bi rin ci Dün ya Sa va şı 
dö ne min de ya pı lan Er me ni kat li amı na Kürt le r’in 
ka tıl ma la rı, bu po li ti ka nın fe odal bey le rin bo yun-
du ru ğu al tın da bu lu nan Kürt hal kı üze rin de oy na-
dı ğı ro lü gös te rir. Fa kat bü tün ça ba la ra rağ men, 
Pan-İs la mizm dü şün ce si bek le nen so nu cu ver me-
di. Ver me si de dü şü nü le mez di. Çün kü, ka pi ta liz-
min ve mil li yet çi li ğin ge liş ti ği o gün kü ko şul lar-
da, can çe kiş mek te olan Os man lı İm pa ra tor lu ğu 
açı sın dan İs la mi ye tin ve ona da ya nan Pan-İs la-
miz m’in fark lı et nik kö ken ler den Müs lü man 
halk la rı bir leş ti ri ci bir un sur ol ma sı nın ko şul la rı 
yok tu. Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nu par ça la mak 
için ça ba har ca yan İn gil te re ve Fran sa gi bi em per-
ya list dev let le rin de kat kı sı ve kış kırt ma sıy la 
Arap lar bu Pan-İs la mizm ve Os man lı cı lık po li ti-
ka sı na iti bar et me di ler ve ken di bil dik le ri yol dan 
yü rü dü ler. Os man lı pa di şa hı nın l. Dün ya Sa va-
şı’n da ha li fe sı fa tıy la yap tı ğı ci had çağ rı sı da 
önem se ne cek bir yan kı bul ma dı. 

Os man lı cı lık akı mı ise, ege men en te lek tü el 
çev re ler de bir Os man lı ye ni len me ha re ke ti ola rak 
şe kil len miş ti. Bu akım, mil li yet çi baş kal dı rı eği-
lim le ri ne kar şı bü tün ulu sal top lu luk la ra be lir li 
özerk lik ler ta nı ya rak on la rı Os man lı des po tiz mi-
nin söz de bir leş ti ri ci şem si ye si al tın da top la ma yı 
he def li yor du. Os man lı’da Türk ege men çev re le ri 
ve ege men sı nıf ay dın la rı Türk çü lü ğün he nüz 
ge liş me di ği dö nem ler de bi le İm pa ra tor lu ğun 

bü tün öğe le ri nin, ege men Türk yö ne ti ci kat ma nı-
na ita at et me si ge rek ti ği ni sa vun mak tay dı lar. 
Dö ne min sul tan kar şı tı Jön Türk mu ha le fet ha re-
ke ti nin en yay gın dü şün ce akı mı olan Os man lı cı-
lık, sü reç içe ri sin de Türk ege men li ği ola rak al gı-
lan ma ya baş lan dı. Os man lı cı lık, di ğer ulus ve 
azın lık la ra an cak, Türk le rin ege men ko nu mu nu 
ka bul len me si şar tıy la ya şam hak kı ta nı mak tay dı. 
Bal kan halk la rı nın ba ğım sız lı ğı nı ka zan ma sıy la 
da ha be lir gin bir ha le ge len Os man lı cı lık, Pan-İs-
la mizm gi bi dü şün ce ler her ne ka dar kap sa yı cı, 
koz mo po lit dü şün ce ler miş gi bi gö zük se ler de 
özün de Türk mil li yet çi li ği nin ve İm pa ra tor luk ta 
Türk ege men li ği nin ör tü lü sa vu nu su özel li ği ta şı-
mak tay dı lar. 

De mek ki, İs lam cı lık, Os man cı lık ve Türk 
mil li yet çi li ği nin sı nır çiz gi le ri nin he nüz net ola-
rak ay rış ma dı ğı bu dö nem de, ege men olan dü şün-
ce ger çek te Türk mil li yet çi li ğiy di. Fa kat bu 
he nüz, ırk sal öz deş lik te me lin de yük se len bir 
mil li yet çi lik de ğil di. İs lam cı lık ve Os man lı cı lık 
dü şün ce le ri, Türk le rin ege men li ği ola rak an la şı lı-
yor ve öy le sa vu nu lu yor du. Si ya si ola rak Türk 
mil li yet çi li ği nin he nüz çok uza ğın da olan Os man-
lı-Türk yö ne ti ci le ri de, ege men lik al tın da ki fark lı 
ulus la rın an cak, Türk le rin ege men li ği al tın da bir 
ara da tu tu la cak la rı na ina nı yor lar dı. Tan zi mat 
dö ne mi nin sad ra zam la rın dan Ali Pa şa bu dü şün-
cey le, “İm pa ra tor luk ta ki çe şit li mil li yet le rin 
emel le ri ni ve bir bi ri ne ters dü şen men faat le ri ni 
gör dük ten son ra İm pa ra tor luk ta bir leş ti ri ci lik 
gö re vi ya pa cak un su run bi lha sa Türk ler ol du ğu na 
işa ret et miş tir” (5) di yor du.

İm pa ra tor lu ğun Bal kan lar da ki ve di ğer 
alan la rın da ki ulu sal baş kal dı rı la rı bas tır ma ça ba-
la rı Türk le rin ege men ulus ko nu mu nun pe kiş ti ril-
me si doğ rul tu sun da atı lan adım lar la el ele yü rü-
tü lü yor du. Bal kan halk la rı nın ayak lan ma la rı kar-
şı sın da hem ulu sal düş man lık ge liş ti ri li yor, hem 
de, ulu sal düş man lık te me li üze rin de ege men 
ulus mil li yet çi li ği ola rak, Türk mil li yet çi li ği 
de rin leş ti ril me ye ça lı şı lı yor du. 

Os man lı cı lık, İs lam cı lık akım la rı nın ön de 
ge len sa vu nu cu la rı, İm pa ra tor luk ta Türk le rin 
ege men li ği fik ri nin tar tı şıl ma sı nı da hi ge rek siz 
gö rü yor lar dı. Bu dü şün ce le rin ay nı za man da 
Türk le rin ege men li ği ni kap sa dı ğı nı hiç bir kuş ku-
ya yer bı rak ma ya cak bi çim de be lir ti yor lar dı. 
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Türk le rin ege men li ği fik ri ni Na mık Ke mal, “Eğer 
Hris ti yan lar bi zim ege men li ği mi zi is ter ler se 
an la şı rız; pek do ğal dır ki on la rı hü kü me te al ma-
dı ğı mız için ya kın ma hak kı na sa hip ol ma ya cak-
lar dır” söz le riy le di le ge ti ri yor du. O, da ha son ra 
ise söz le ri ni şöy le sür dü rü yor du:

“Os man lı lar ara sın da sa yı ca da, ye te nek le ri-
ne gö re de ilk sı ra yı, ye te nek le ri ve ge niş al gı la-
ma güç le ri, do ğuş tan da ya nık lı lık la rı, ılım lı lık la rı 
gi bi sı fat la rı olan Türk ler alır lar.” Ben zer dü şün-
ce ler dö ne min ön de ge len Os man lı ay dın la rın dan 
Ali Su avi’de de var dır. O, Türk le rin ni çin yö ne ti-
ci ol ma la rı ge rek ti ği ni, “Türk ır kı(nın) as ke ri, 
me de ni ve si ya si rol le ri iti ba riy le bü tün ırk lar dan 
üs tün ve es ki bir ırk ol du ğu” te zi ile sa vun mak ta-
dır. (6)

İt ti hat ve Te rak ki (İT) Ce mi ye ti’nde Os man-
lı cı lık dü şün ce si nin ege men ol du ğu dö nem ler de-
ki yak la şı mı da ben zer bir içe rik ta şı mak ta dır. 
İT’den Hü se yin Ca hit, “Ne de nir se den sin, mem-
le ket te mil let-i ha ki me Türk ler dir ve Türk ler ola-
cak tır” (7) de mek te dir.

Türk çü lük akı mı nın ön de ge len sa vu nu cu la-
rın dan Yu suf Ak çu ra’nın, 1904 yı lın da yaz dı ğı 
“Üç Tarz-ı Si ya set” ma ka le si ne gös te ri len tep ki-
ler, dö ne min bü tün ege men dü şü nür, ay dın ve 
si ya set adam la rı ta ra fın dan, Os man lı cı lı ğın Türk 
ege men li ği ola rak al gı lan dı ğı na da ir en önem li 
ka nıt ola rak gös te ril mek te dir. Yu suf Ak çu ra 
ma ka le sin de, Os man lı cı lı ğın çö züm ge ti re me ye-
ce ği ni sa vu na rak, açık tan Türk çü lü ğe ge çil me si ni 
öner miş tir. Bu sa vu nu ya kar şı ve ri len ce vap lar da 
“bi zim için, Türk’ü İs lam’dan, İs lam’ı Türk’ten, 
Türk’ü ve İs lam’ı Os man lı lık tan, Os man lı lı ğı 
Türk’ten, İs lam’dan ayır mak, tek li ği üçe böl mek 
ol maz” (8) den mek te dir.

İT’nin bir dö nem ön der le rin den olan Mi zan-
cı Mu rat, çı kar dı ğı ga ze te ye, “Türk Ga ze te si” 
di ye baş lık at mış, sık sık Müs lü man ve Os man lı 
ol du ğu nu söy le miş tir. Bu nun bir çe liş ki ol du ğu nu 
be lir ten okur la ra, “Dos tu mu zun bir bi rin den baş-
ka şey ler zan net mek ha ta sın da bu lun du ğu Türk-
lük, Os man lı lık ve Müs lü man lık adı na du ada 
ku sur et me yiz” şek lin de ce vap ver mek te dir. 
Os man lı cı lık dü şün ce si ni sa vu nan bü tün ay dın ve 
si ya set çi ler, “Os man lı cı lık güç le nir se bun dan en 
çok Türk ler is ti fa de ede cek ler dir… Os man lı cı lı-

ğın ru hu nu Türk lük teş kil eder” şek lin de özet le-
ne cek bir ba kış açı sı na sa hip idi ler.

Da ha 1839’lu yıl lar da Türk di li nin ege men 
ol ma sı nı he def le yen dil de sa de leş me akı mı nın 
ön cü le ri nin, he nüz si ya si bir sa vu nu dü ze yin de 
ol ma sa bi le, Türk mil li yet çi si bir pers pek tif le 
ha re ket et tik le ri ni be lirt mek abar tı ol ma ya cak tır. 

Türk çü lük (Pan-Tür kizm) dü şün ce si, 20. 
yüz yı lın ba şın dan iti ba ren bir çok ay dın ta ra fın-
dan sa vu nul ma ya baş lan dı. Ar tık Türk mil li yet çi-
li ği; Os man lı cı lık, İs lam cı lık gi bi akım la rın içe ri-
sin de, on la rın bir bi le şe ni gi bi sa vu nul mu yor, 
ege men ulus dü şün ce si ola rak ırk çı, şo ven bir 
te mel de si ya si ola rak sa vu nu lu yor du. Os man lı 
ay dın, dü şü nür ve si ya set çi le ri, as ker ve si vil 
bü rok ra si si içe ri sin de be nim se nen Türk çü lük 
dü şün ce si, bu po tan si yel üze rin de hız lı bir ge liş-
me gös ter di.  

Türk çü lük akı mı nın ön der le rin den ve 
“Os man lı cı lık Türk çü lük de mek de ğil dir” di yen 
İT’ci, Tu na lı Hil mi, l903 yı lın da İs viç re Reh be ri 
ad lı ki ta bın da şöy le di yor du:

“Bir Tür kün yaz dı ğı nı her Os man lı oku ma-
lı dır. Öz Os man lı lar Türk ler dir. Bir Türk’ün yaz-
dı ğı nı her Os man lı oku ma lı dır. Türk çe Os man lı-
ca de mek tir.” (9) Da ha ön ce be lirt ti ği miz gi bi, 
Yu suf Ak çu ra da “Üç Tarz-ı Si ya set” ad lı ma ka-
le sin de, Os man lı cı lı ğın çö züm ge tir me ye ce ği ni 
be lir te rek, Türk çü lü ğe ge çil me si ni sa vun mak tay-
dı. Bu ve ben zer dü şün ce ler İT içe ri sin de ki, ay dın 
ve si ya set çi le rin bir kıs mı ta ra fın dan da yay gın ca 
sa vu nul ma ya baş lan dı. Türk çü lük akı mı nın ide-
olog la rın dan Zi ya Gö kalp, “Türk le rin va ta nı nın 
si ya si hu dut la rı, dil le ri ve kül tür le ri ne re ye ka dar 
uza nır sa ora ya ka dar ya yı la cak tır” di ye rek, Pan-
Tür kizm (Tu ran) dü şü nü nün he def le ri ni or ta ya 
ko yu yor du.

Türk çü lük akı mı nın ge liş me si ve ev ri mi, 
İT’nin ge li şi miy le ya kın dan iliş ki li dir. Çün kü 
Pan-Tür kizm ge li şi mi nin be lir li bir aşa ma sın da 
İT Ce mi ye ti’yle öz deş leş miş, ce mi ye tin şah sın da 
bir dö nem ik ti dar ol muş tur. Ev rim ve de ği şi mi 
so nu cun da 1900’lü yıl la rın ba şın da İT Ce mi ye ti, 
Os man lı cı lık res mi ide olo ji si et ra fın da ör güt len-
di. Baş lar da Türk mil li yet çi-şo ven ide olo ji si ni 
açık tan be nim se me se de, Türk mil li yet çi li ği nin 
ge liş me sin de önem li et ki le ri ol muş tur.
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Türk ulus laş ma sü re ci ve mil li yet çi li ği 19. 
yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren hız la na rak 
ge liş me ye baş la dı. Türk ulu sal bi lin ci nin za yıf lı-
ğı; çok ulus lu im pa ra tor lu ğu nu za man la pa rça la-
ya cak olan bu dü şün ce le rin Os man lı’ya ta şın ma-
sı, Av ru pa’da bur ju va zi nin ile ri ci ba ru tu nu tü ke-
te rek ge ri ci leş ti ği dö ne me denk gel mek tey di. Bu 
dö nem, İm pa ra tor luk top rak la rı nın ege men lik 
al tın da ki halk la rın ulu sal baş kal dı rı la rıy la sar sıl-
ma sı na ta nık ol du.

Dö ne min bü tün bur ju va bi ri ki mi ni ve Sul-
tan Ab dül ha mit-kar şı tı dü şün ce le ri ni et ra fın da 
top la yan Jön Türk ha re ke ti de, “Bir bur ju va dev-
rim gi ri şi mi” (Le nin) ol ma nın öte si ne ge çe me di; 
halk gös te ri le ri, iş çi ey lem le ri, as ker pro tes to la rı 
bi çi mi ni alan önem li kit le ha re ket le ri ne sah ne 
ol mak la bir lik te Jön Türk dev ri mi, Os man lı 
as ker-si vil bü rok ra si si nin de ne ti mi nin dı şı na 
ta şa rak dört ba şı ma mur bir halk dev ri mi bi çi min-
de ge li şe me di. Jön Türk “dev ri mi”, 1905 ve 1907 
ara sı dö nem de; 1905 Rus dev ri mi ve 1906 İran 
köy lü dev rim den de bel li dü zey ler de et ki le ne rek 
ger çek le şen, ki mi an tife odal, de mok ra tik yan lar 
da ta şı yan Kürt, Er me ni is yan la rı ve Sul tan kar-
şı tı mu ha le fet üze rin de önem li bir et ki ye sa hip ti. 
Jön Türk ha re ke ti pa di şah lık ku ru mu nu he def le-
mi yor, 1876 Ana ya sa sı ’nın ye ni den yü rür lü ğe 
ko nul ma sı nı ve pa di şa hın yet ki le ri nin sı nır lan-
ma sı nı is ti yor du. Jön Türk ha re ke ti “hür ri ye tin 
dev le te ege men ol ma sıy la” so nuç lan mış tır. 
½üp he siz ki, “Jön Türk dev ri mi”nin ve İT’nin 
dev le te ege men güç ha li ne gel me si nin eko no mik, 
si ya sal ve top lum sal ya şam üze rin de çok de ği şik 
et ki le ri ol du. Bun la ra gir mek ya zı nın he de fi 
de ğil dir. ½o ve niz min ge li şi mi üze rin de oy na dı ğı 
ro le de ğin mek le ye ti ni le cek tir.

Yüz yı lın he men ba şın dan iti ba ren ge ri ci-şo-
ven dü şün ce ler da ha be lir gin ola rak or ta ya çık-
ma ya, tek tek ay dın lar ara sın da si ya si bir akım 
ola rak Türk çü lük dü şün ce si sa vu nul ma ya baş la-
mış tı. İT Ce mi ye ti içer isin de, Os man lı cı lık-Türk-
çü lük tar tış ma la rı boy gös ter di. İT’nin Türk mil-
li yet çi si özel lik le ri za man la da ha be lir gin ola rak 
or ta ya çık ma ya baş la dı. Ama İT’nin Türk mil li-
yet çi si özel lik le ri be lir gin leş tik çe, Ce mi yet için-
de ki Türk ol ma yan un sur lar ay rıl ma ya baş la dı. 
Baş ta II. Ab dül ha mid’in des po tik yö ne ti mi ne 
kar şı mu ha le fet te Türk bur ju va zi si ve su bay la rıy-

la iyi ta nım lan ma mış bir “hür ri yet” or tak ze mi ni 
üze rin de bir leş miş gö zü ken Rum, Er me ni, Kürt, 
Ar na vut, Arap vb. ve Ce mi yet’ten uzak laş tı lar.

Jön Türk “dev ri mi”yle İT Ce mi ye ti ’nin ik ti-
da ra gel me si, Türk şo ven mil li yet çi li ği nin ge liş-
me si ni hız lan dır dı ve ye ni ara yış la ra gir me si ni 
sağ la dı. Ge li şen ar tık, ırk sal öz deş lik te me li üze-
rin de yük se len Pan-Tür kizm ide olo ji siy di. İT’yle 
bir lik te, Al man em per ya liz miy le olan iliş ki ler de 
da ha faz la ge li şi yor, ölü mü bek le nen “has ta 
adam”ın pay la şıl ma sın da Al man em per ya liz mi 
gi de rek ön pla na çı kı yor du.

Pan-Tür kizm (Türk çü lük) akı mı nın ide-
olog la rı, Zi ya Gö kalp, Yu suf Ak çu ra, Te kin Alp, 
Tu na lı Hil mi, gi bi dö ne min önem li ay dın ve 
dü şü nür le ri dir. Bun la rın hep si de İT Ce mi ye ti’y-
le iliş ki liy di ler.

Da ha ön ce de de ğin di ği miz gi bi Yu suf 
Ak çu ra, 1904 yı lın da Os man lı cı lık, İs lam cı lık ve 
Türk çü lü ğü kar şı laş tır ma lı ola rak tar tış tı ğı “Üç 
Tarz-ı Si ya set” ma ka le sin de; Os man lı cı lık ve 
İs lam cı lık dü şün ce le ri nin çö züm ge ti re me ye ce-
ği ni be lir te rek Türk çü lü ğe ge çil me si ni sa vun-
mak tay dı. Bu ra da kı sa ca be lirt mek ge re kir ki, 
Türk şo ven mil li yet çi li ği nin ve Türk çü lük akı mı-
nın ge liş me sin de Çar lık Rus ya’sın da ya şa yan 
Türk ay dın ve çev re le ri nin de önem li et ki si 
ol muş tur. Yu suf Ak çu ra da bun lar dan bi ri dir. 
Çar lık Rus ya sı’nın ege men li ği al tın da ki Türk-
ler’ de, Rus Pan-Sla viz mi ne tep ki ola rak bel li bir 
sü re dir, Türk mil li yet çi li ği ge liş mek tey di. Rus-
ya’da ki Türk ay dın la rı ara sın da ilk ve önem li et ki 
ya rat mış ola nı Gas pı ra lı İs ma il Bey’di. “1883 
yı lın dan iti ba ren Kı rım Han lı ğı ’nın es ki baş ken ti 
Bah çe sa ray’da ya yın la dı ğı Ter cü man ga ze te siy le 
‘dil de, fi kir de, iş te bir lik’ dü şün ce si ni iş le ye rek 
ga ze te siy le İs tan bul’a ulaş mış, bu ra da ki ay dın la-
rı et ki le miş ti.” (10) “Azer bay can’lı Hü se yin za de 
Ali, Fü yü zat ga ze te sin de Türk mil li yet çi li ği nin 
he def le ri ni Gö kalp’ten ön ce ‘Türk çü lük, İs lam cı-
lık ve Av ru pa cı lık’ ola rak kay naş tı rıp sis tem leş-
tir me yi öner miş ti.” (11)

Yu suf Ak çu ra, Rus ya kö ken li ler içe ri sin de, 
Türk çü lük ide olo ji si nin olu şum ve ge liş me si 
üze rin de en faz la ve en de rin iz bı ra ka nı dır. O, 
“Türk Bir li ği” dü şün ce si nin ye ni ol ma sın dan 
ha re ket le bu nun çok da ha faz la so nuç alı cı ola ca-
ğı nı sa vu nu yor ve şöy le di yor du:
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“La kin Türk lük si ya se ti de, tıp kı İs lam si ya-
se ti gi bi umu mi dir (ge nel dir-bn); hu du du Os ma-
ni ye ile mah dut (sı nır lı-bn) tur fan da dır, pek az 
yay gın dır.” (12) Ak çu ra’nın dü şün ce le ri ırk bir li-
ği ne da ya lı “Türk mil li yet-i si ya si ye” dü şün ce-
siy di. Ak çu ra’ya iliş kin ola rak Ge or ge on, “19. 
yüzyılın fik ri cep ha ne li ği ne el le ri ni hız la dal dır-
mış ve ken di ta sa rı sı na uy gun dü şe cek si lah la rı 
çe kip al mış tı. Mil li yet çi lik te ori le ri ara sın da ırk 
kav ra mı na ağır lık ve re ni be nim se miş, onun Türk 
mil li yet çi li ği da va sı na da ha iyi uyar la na ca ğı nı 
dü şün müş tü” (13) de mek te dir.

½üp he siz ki, Türk çü lük akı mı nın ge liş me-
sin de, ide olo jik da ya nak la rı nın te mel len di ril me-
sin de, bu akı mın ide olo jik ön de ri ola rak ka bul 
edi len Zi ya Gö kalp’in be lir le yi ci bir ye ri var dır. 
Di yar ba kırlı ve Kürt kö ken li olan Gö kalp baş ta 
Kürt di liy le il gi len miş, fa kat da ha son ra la rı İT 
içe ri sin de Türk çü lü ğe yö ne le rek, Türk ırk çı 
şo ven ide olo ji si nin, Pan-Tür kiz min fi kir ba ba lı-
ğı nı yap mış tır. O, Ömer Sey fet tin, Ali Ca nip gi bi 
ya zar lar la bir lik te 1909 yı lın dan iti ba ren çı kar dı-
ğı Genç Ka lem ler der gi sin de Türk çü lük dü şün ce-
si ni ge liş tir me ye ça lış mış tı. Gö kalp, “Türk leş-
mek, İs lam laş mak, mu asır laş mak” şek lin de ifa de 
et ti ği for mü las yon la res mi ide olo ji nin ve Türk 
İs lam sen te zi nin  de ide olo jik te mel le ri ni or ta ya 
çı kar mış tı. 

İm pa ra tor luk ta da ğıl ma, par ça lan ma sü re ci 
hız lan dık ça, Pan-Tür kist bü yük Türk İm pa ra tor-
lu ğu dü şün ce si güç ve yay gın lık ka zan mış tır. 
Ko lek tif kim lik ara yış la rı par ça lan ma yı ön le me-
ye yet mi yor ve ba şa rı sız lık la so nuç la nı yor du. 
İT’nin ırk çı-şo ven pa şa la rı par ça lan ma fo bi siy le 
dev let ya pı lan ma sın da mi li ta rist özel lik le ri ge liş-
ti ri yor, ulu sal düş man lık la rı kö rük lü yor lar dı.

1911 yı lın da Os man lı dev le ti, Trab lus ve 
Bal kan sa vaş la rıy la Lib ya’yı ve Bal kan la rın 
Edir ne’ye ka dar olan bö lüm le ri ni kay bet miş ti. 3 
mil yon ki lo met re ka re olan İm pa ra tor luk top rak-
la rı nın 1.100.000 ki lo met re ka re si nin kay be dil-
me si, İT’nin Pan-Tür kist yö ne li mi nin da ha faz la 
ge liş me si ni be ra be rin de ge tir miş ti. Ar tık “Türk-
ler’in ge le ce ği nin ne ola ca ğı” so ru su da ha yük sek 
ses le so ru lu yor, “Türk’ün ma kus ta li hi ni de ğiş tir-
me” yö nün de ki Pan-Tür kist ha yal ler pe ki şi yor du. 
Bal kan la rın ve Lib ya’nın da el den çık ma sıy la, 
İm pa ra tor lu ğun çok ulus lu, çok kim lik li ya pı sı 

da ha da za yıf lı yor, bu na bağ lı ola rak ta ırk sal 
öz deş lik te me li üze rin de yük se len “Türk bir li ği” 
dü şün ce si öne çı kı yor du. “Ulus” ol du ğu nu di ğer 
halk la rı yüz yıl lar dır yö ne te rek gös ter miş olan 
“Türk ır kı” es ki gü cü ne ve gör ke mi ne ka vu şa-
cak tı. Böy le ce yal nız İm pa ra tor lu ğun par ça lan-
ma sı ön len miş ol ma ya cak, ay nı za man da, Türk 
ır kı na da ya lı baş ka top rak la rı da içi ne alan, da ha 
bü yük bir Türk İm pa ra tor lu ğu ku ru la cak, ba şa şa-
ğı gi den “Türk’ün ma kus ta li hi”de de ği ştiri le cek-
ti. Böy le ce İT pa şa la rı, göz le ri ni baş ka top rak la ra 
-Kaf kas la ra- di ke rek Tu ran İm pa ra tor lu ğu kur-
ma nın plan la rı nı ha zır lı yor lar dı.

1911 son ra sı dö nem de Tu ran dü şün ce si 
da ha açık or ta ya ko nul ma ya baş la dı. Pan-Tür kist 
ide olo ji, ken di ku rum la rı nı da ya ra ta rak hız lı bir 
ge liş me gös te ri yor du. Bu dö nem de iri li ufak lı 
Türk çü der nek ve ya yın or gan la rı boy ver di. 
Os man lı dev let ya pı lan ma sı, Pan-Tür kizm ide-
olo ji si ne gö re dü zen le ni yor, üze rin de yük sel di ği 
ku rum sal da ya nak lar ge liş ti ri li yor du.

“Bü yük Tu ran’ı öz le yen ye ni, uya nık Türk 
dün ya sı, Tu ran’ın al tın ta cı nı ta şı ya rak sal ta nat 
bi na sı nın dört di re ği ni dik ti. Türk Bil gi Der ne ği, 
Türk Yur du, Türk Oca ğı ve Türk Gü cü.” (14) 

Bu der nek le rin he men ta ma mı genç lik içe ri-
sin de ku ru lan pa ra-mi li ter der nek ler di. Bun lar-
dan, “Türk’ün gü cü her ye re ye ter” şi arıy la ku ru-
lan Türk Gü cü Ce mi ye ti amaç la rı nı şöy le ifa de 
edi yor du: 

“Türk Gü cü, Ka ra ku rum’da fış kı rıp ta şan, 
coş kun akın la rıy la bü tün dün ya yı kap la yan, 
bü kül me dik bi lek, kı rıl ma dık kı lıç, vu rul ma dık 
ka le bı rak ma yan, fa kat bu gün düş kün, da ğı nık 
Türk kuv vet le ri ni ye ni den var ede cek, ya şa ta cak, 
Türk’ün açık al nı nın ye ni den yük sel te cek, o yıl-
maz kes kin gö zü nü bek çi si, Yurd’un ko ru yu cu su, 
Tu ran’ın akın cı sı ola cak. Türk’ün o de mir pen çe-
sin de yi ne dün ya yı kav ra ya cak, yi ne dün ya o 
pen çe nin kar şı sın da tir tir tit re ye cek.” (15)

Gü nü mü zün ırk çı fa şis tle rin den hiç de 
ya ban cı sı ol ma dı ğı mız bu söy lem, İT ik ti da rı nın 
po li ti ka la rı nı da özet le mek te dir. İT’nin ön de 
ge len he men bü tün kad ro la rı, Bal kan lar’da ki 
ayak lan ma la rı bas tır ma da uy gu la nan ku ral sız 
çe te fa ali ye te ri içe ri sin de ye tiş miş as ker ve si vil 
bü rok ra si den olu şu yor du. Özel lik le su bay kö ken-
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li kad ro lar be lir le yi ci bir ye re sa hip ti. Bun lar 
Bi rin ci Em per ya list Pay la şım Sa va şı ’nın he men 
ar dın dan Pan-Tür kizm po li ti ka sı na ge çil me si ni 
ka rar al tı na al dı lar. Ar tık İm pa ra tor lu ğun ide olo-
jik, po li tik, ik ti sa di yö ne lim le ri ni Pan-Tür kizm 
be lir li yor du.

Par ça lan ma fo bi siy le bir lik te ge li şen ırk çı 
şo ven ide olo ji nin, Er me ni, Rum ve di ğer halk lar 
nez din de ki yan sı ma sı bas kı ve kat li am lar olu yor-
du. İT’nin, En ver Pa şa, Ta lat Pa şa gi bi ön der le ri, 
par ça lan ma yı aş mak, Türk ır kı na da ya lı ya yıl ma-
cı bir Tu ran İm pa ra tor lu ğu kur mak için Kaf kas-
lar’da ayak lan ma lar ör güt lü yor; Ana do lu’da ise, 
et nik te miz lik ha re ke tiy le Ana do lu’nun Türk leş-
ti ril me si ne ça lı şı yor lar dı. Özel lik le Ana do lu’da ki 
et nik te miz lik çok önem li gö rü lü yor du. Ana do-
lu’nun “Türk le rin yur du” ola rak “saf” bir ha le 
ge ti ril me si, Türk le rin ge le ce ği açı sın dan be lir le-
yi ci bir ye re otur tu lu yor du. Teş ki lat-ı Mah su sa 
(TM) kad ro la rıy la yü rü tü len bu et nik te miz lik 
ope ras yon la rı, bi linç li, sis tem li tarz da sür dü rü lü-
yor du. Er me ni, Rum vb. halk la rın var lı ğı ken di 
ba şı na po tan si yel teh li ke ve Ana do lu’nun Türk-
leş ti ril me si nin önün de ki esas en gel ola rak gö rü-
lü yor du. Er me ni ve Rum bur ju va zi si nin Çar lık 
Rus ya sı ve di ğer em per ya list güç ler le iliş ki le ri 
de, bas kı ve kat li am la rın ge rek çe si ya pı lı yor du. 
Bu halk la rın gay ri-müs lim ol ma la rı, Kürt, Türk 
ve di ğer Müs lü man halk la rı din sel te mel de kış-
kırt ma nın ara cı na dö nü şü yor du. Bi rin ci Em per-
ya list Pay la şım Sa va şı ’nın ön gü nün de, Os man lı 
ha ne da nı nın İT pa şa la rı nın po li ti ka la rı nı Ce lal 
Ba yar şöy le özet le mek tey di:

“1914 yı lı baş la rın da Os man lı yö ne ti ci le ri 
ken di le ri için iki önem li so ru nun var ol du ğu tes-
pi tin de bu lun mak ta dır lar.

“1- İm pa ra tor lu ğu ta ma mi ye ti ve vah de ti ni 
(bir li ği ni- bn)giz li, açık va sı ta lar la teh dit eden 
if ti rak çı (ayı rı cı-bn) Türk ol ma yan un sur lar.

“2- Her tür lü hür ri ye ti su is ti ma le ha zır 
öl çü süz bir mu ha le fet. 

“…Hü kü met nor mal fa ali ye ti dı şın da, Mer-
kez-i Umu mi’de ve Har bi ye Ne za re ti’nde bir 
em ri va ki in za rar la rı nı ön le yi ci ted bir ler için ça lı-
şı yor du. Har bi ye Ne za re tin de ki top lan tı la rın baş-
lı ca ko nu su stra te jik nok ta lar da kü me len miş ve 
dış men fi te sir le re bağ lı gay ri-Türk yı ğın la rın 
tas fi ye si idi.” (16)

İT pa şa la rı, ırk çı-ya yıl ma cı po li ti ka la rı nı, 
vu ru cu güç le ri ve si ya set plan la ma mer kez le ri 
olan TM ara cı lı ğıy la sür dü rü yor lar dı. Ku ru cu su 
En ver Pa şa olan bu ku ru luş, dok tor lar, din adam-
la rı, öğ ret men ler, ta ri kat çı lar, po li ti ka cı lar, 
mü hen dis ler vb. çok ge niş bir ajan-iş bir lik çi ağı-
na sa hip ti. Ce za ev le rin de ağır suç lar dan tu tuk lu 
ve hü küm lü ler de bu teş ki la tın hiz me tin de ey lem-
le re ka tı lı yor du. Top lu mun en tor tu ke sim le ri ni 
bün ye si ne ala rak vu ru cu güç ola rak eği ti yor du. 
Yö ne ti ci kad ro la rıy sa, da ha ön ce  de be lir til di ği 
gi bi Bal kan ayak lan ma la rı nı bas tır mak için, gay-
ri ni za mi çe te sa vaş la rın da ye tiş miş su bay lar dan 
oluş mak tay dı. İkin ci Em per ya list Pay la şım Sa va-
şı dö ne min de, Al man fa şiz min sa dık des tek çi si 
ol ma sı ne de niy le, “Go eb bels’in avu ka tı” is mi 
ta kı lan Cum hu ri yet ga ze te si 1942 yı lın da ki bir 
sa yı sın da, TM’nın amaç la rı nı şu şe kil de ta nım la-
mak ta dır:

“Bu teş ki la tın ga ye si, bir ta raf tan bü tün 
İs lam la rı bir bay rak al tın da top la mak, bu su ret le 
Pan-İs la miz me va sıl ol mak tır. Di ğer ta raf tan  da 
Türk ır kı nı si ya si bir bir lik için de bu lun dur mak, 
bu ba kım dan da Pan-Tür kiz mi ha ki kat sa ha sı na 
sok mak tır. En ver Pa şa’nın bir yan dan Emi ri 
Efen di’nin İT prog ra mın da ki Pan-İs la miz min-
den, di ğer ta raf tan da Zi ya Gö kalp’in Pan-Tür-
kiz min den il ham al dı ğı mu hak kak tır.” (17)

Bir baş ka kay nak ta ise şöy le de ni yor du:
“1- Yı kı cı fa ali yet le re kar şı mü ca de le et mek 

ve İm pa ra tor luk için de ki ay rı lık çı ve mil li yet çi 
grup la rın düş man la ola sı iş bir li ği ne, baş ka bir 
de yiş le En ver’in va ta na iha net di ye ta rif et ti ği 
fa ali yet le re en gel ol mak.

“2- Eği til miş ve tec rü be li ajan kad ro la rı 
oluş tu ra rak İn gi liz ve Fran sız sö mür ge le ri ne ve 
Os man lı İm pa ra tor lu ğu ’nun bir düş man iş ga li ne 
uğ ra ya bi le cek böl ge le ri ne yer leş tir mek. Düş ma-
nı sö mür ge le rin de meş gul tut ma stra te jik fik ri nin 
Al man lar’ dan çık tı ğı an la şıl mak ta dır. Bu nu ger-
çek leş tir me ko nu sun da ki öz gül tak tik ler esa sa 
ola rak TM’nın omuz la rın da bu lu nu yor. 

“3- Rus Or ta As ya’sın da Müs lü man Türk le-
rin ayak lan ma sı na yol aça cak adım la rı at mak.

“4- Çe şit li tür ler de as ke ri ha re kat lar: TM 
ajan la rı nın si lah al tı na al dı ğı ve eğit ti ği fe da edi-
le bi lir çe te ler le bas kın lar, sa bo taj lar, şa şırt ma 
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ha re ket le ri ve düş ma nı nı ha ber leş me hat la rı nın 
tah ri bi; ca sus luk.” (18)

Em per ya list sa vaş or ta mı, İT pa şa la rı na 
po li ti ka la rı na ya şam bul dur mak için uy gun bir 
or tam sağ lı yor du. On lar, sa va şın ka rı şık lı ğı içe ri-
sin de Ana do lu’nun et nik te miz li ği ve Kaf kas-
lar’da ayak lan ma lar ger çek leş ti re rek Türk un su-
ru na da ya lı güç lü bir im pa ra tor luk ku ra cak la rı nı 
düş lü yor lar dı. Kaf kas lar’da Tür ki un sur la ra 
da ya lı ge liş ti ri len po li ti ka la rın ar ka sın da Al man 
em per ya liz mi var dı. Türk pa şa la rı nın Tu ran 
ha yal le riy le, Al man em per ya liz mi nin çı kar la rı 
önem li öl çü de ör tü şü yor du. Bu dü şün ce le ri ni 
sa vaş ko şul la rın da ger çek leş ti re bi le cek le ri ni 
dü şü nen Os man lı-Türk yö ne ti ci le ri, em per ya list 
efen di le ri nin ya nın da sa va şa gir mek te hiçbir 
te red düt gös ter me di ler. İkin ci Em per ya list Pay la-
şım Sa va şı’n da ay nı po li ti ka de ği şik ko şul lar 
al tın da, özü ko ru na rak ye ni den di ril til me ye ça lı-
şı la cak tı

Gay ri-müs lim ulus ve azın lık lar İm pa ra tor-
lu ğun par ça lan ma sı nın esas araç la rı ola rak gö rül-
dü ğün den, et nik te miz lik po li ti ka sı, 1800’li yıl la-
rın son dö ne min den iti ba ren sis tem li ola rak sür-
dü rül dü. Ha mi di ye Alay la rı’y la 1890 son ra sı 
uy gu la nan kat li am lar, di ğer halk la ra yö ne lik bas-
kı ve te rör po li ti ka sı, Bal kan lar’dan ge ti ri len ya 
da göç mek zo run da ka lan Türk le rin, Er me ni, 
Rum vb. halk la rın yo ğun ola rak ya şa dı ğı böl ge le-
re yer leş ti ril me siy le bü tün leş ti ri li yor du. Et nik 
te miz lik ve Ana do lu’nun Türk leş ti ril me si, İT dik-
ta tör lü ğü al tın da, sa va şın sağ la dı ğı uy gun or tam-
la bir lik te ye ni bir bi çim al mış tı. Pa şa lar, Bi rin ci 
Dün ya Sa va şı nın baş la ma sı nı bu lun ma dık fır sat 
ola rak gö rü yor lar dı. Her ta raf tan kan, in ti kam ve 
sa vaş na ra la rı yük sel me ye baş la mış tı. On lar, 
bü tün ırk çı, Pan-İs la mist emel le ri ne bu or tam da 
ula şa cak la rı na, Tu ran İm pa ra tor lu ğu ’nu ku ra cak-
la rı na ina nı yor ve sa va şın sağ la dı ğı or ta mı “son 
şans” ola rak de ğer len di ri yor lar dı. En ver Pa şa 
“Türk ler ar tık kur tu lu yor” müj de si ni ta şı yor, 
Zi ya Gö kalp ve di ğer Türk çü şa ir, ya zar ve dev let 
adam la rı kan, ba rut ve in ti kam dan söz edi yor lar-
dı. 

Irk çı-şo ven Türk pa şa la rı, et nik so run la rın 
çö zü mü nün, Er me ni, Rum halk la rı nın var lı ğı nın 
ta ma men tas fi ye edil me sin den geç ti ği ni dü şü nü-
yor lar dı. Dü şün ce de olan ar tık ge niş bir uy gu la-

ma ala nı bul du ve Ana do lu’da Er me ni ve Rum la-
rın tas fi ye si ne gi ri şil di. “Düş man la iş bir li ği, va ta-
na iha net” gi bi ge rek çe ler je no si din da ya nak la rı 
ya pıl dı. Et nik te miz lik po li ti ka sı nın so nuç la rı, 
baş ta Er me ni ler ol mak üze re Rum lar ve di ğer 
halk lar açı sın dan pa ha lı ya mal ol du. Ta rih te eşi ne 
ve ben ze ri ne az rast la nır tür den kat li am lar la “bü-
yük Türk ır kı”nın ge le ce ği ga ran ti ye alın ma ya 
ça lı şıl dı.

Sa va şın için de, 14 Ma yıs 1915 yı lın da alı-
nan ka rar la, Er me ni ler ya şa dık la rı böl ge ler de 
kit le ler ha lin de Su ri ye ve di ğer böl ge le re sür gün 
edil me ye baş lan dı. Fa kat, Er me ni ve Rum hal kı-
na yö ne lik ön lem ler çok da ha ön ce den uy gu lan-
ma ya baş lan mış tı. TM, yu kar da kap sa mı çi zi len 
çer çe ve de ki amaç la rı doğ rul tu sun da ey lem ler 
ya pı yor du. Ön ce or du da ki Er me ni kö ken li as ker-
ler si lah sız lan dı rı la rak iş çi bir lik le ri ne ya zıl dı lar. 
Baş ta İs tan bul ol mak üze re bir çok şe hir de, ge niş 
çap lı gö zal tı ve tu tuk la ma la ra gi ri şil di, ki mi le ri 
idam edil di. Si lah ara ma ve ih bar ba ha ne le riy le 
Er me ni köy le ri ne ya pı lan bas kın lar da, di ren me 
gös te re bi le cek ki şi ler tu tuk lan dı, mülk le ri ne el 
ko nul du, hal ka yö ne lik bas kı, te rör ve kat li am lar-
la Er me ni ler et ki siz ha le ge ti ril me ye ça lı şıl dı. 
On la ra, dev let gö rev le rin den el çek ti ri le rek, ül ke 
için de se ya hat ya sa ğı ko nul du. Sür gün es na sın da 
as ker le re, en kü çük bir di re ni şin ağır şe kil de 
ce za lan dı rıl ma sı yet ki si ve ril miş ti. Za ten sür gü ne 
gön de ri len mil yon lar ca in sa nın aç lık, ha va ko şul-
la rı, sal gın has ta lık lar ko şul la rın da bü yük ka yıp-
lar ve re ce ği bi li ni yor du. Ni te kim bu şe kil de 
on bin ler ce in san öl dü. Fa kat yüz bin ler ce in sa nın 
ölü mü nü bu na bağ la mak, bu nun la açık la mak ola-
nak lı de ğil dir. Esas ola rak yüz bin ler ce Er me ni 
bi linç li kat li am la rın so nu cun da öl dü rül müş ler dir. 
Kor kunç bir je no si din or ta ya çık ma sı nı sağ la yan 
esas un sur lar da bu bi linç li kat li am lar dı.

Bu dö ne min so nu cun da Ana do lu, Er me ni 
hal kın dan te miz len miş ti. Res mi Os man lı kay nak-
la rı na gö re 800 bin, TC ve ri le ri ne gö re 300 bin, 
baş ka da ha gü ve ni lir kay nak la ra gö re ise, 1,5 
mil yon Er me ni öl dü rül müş tü. O gü nün ko şul la-
rın da Os man lı’nın top lam nü fu su nun 15-20 mil-
yon ci va rın da ol du ğu dü şü nül dü ğün de kat li amın 
bo yut la rı da ha iyi an la şıl mak ta dır. Yak la şık iki 
yı lı kap sa yan sür gün-kat li am dö ne min de her 
gü ne or ta la ma bir kaç bin ölü düş mek te dir. Je no-
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sid Er me ni hal kı nı ta ma men ta rih sah ne sin den 
sil me yi amaç la yan bir özel lik ta şı mış tır.

Ben zer, an cak kap sa mı da ha sı nır lı kat li am-
lar de ği şik bi çim ler de Ba tı Ana do lu ve Ka ra de-
niz’de ya şa yan Rum la ra yö ne lik ola rak da uy gu-
lan dı. As ker de iş çi bir lik le ri ne ya zı la rak, Rus ya 
sı nı rın da yol ya pı mı vb. es na sın da ha va ko şul la-
rı, aç lık gi bi fak tör le rin de et ki siy le bin ler ce 
Rum’un ölü mü ne yol açıl dı. Rum hal kı yer le rin-
den gö çe zor lan dı; kat li am la ra ta bi tu tul du. Yi ne 
bu dö nem de 300-500 bin ara sı Rum’un kat le dil-
di ği tes pit edil mek te dir.

Kat le di len, gö çer ti len Er me ni ve Rum la rın 
mal ve mülk le ri ne zo rla el ko nu lu yor du. Bu, 
Er me ni ve Rum kat li am la rın  da önem li iti ci güç-
le rin den di. Türk bur ju va zi si nin ge liş me sin de, 
Er me ni ve Rum la rın mal ve mülk le ri ne el ko nul-
ma sıy la sağ la nan ser ma ye bi ri ki mi nin önem li bir 
ye ri var dır. 

As lın da, ik ti sa di ya şam da Er me ni ve Rum 
un su ru nu tas fi ye ede rek Türk mil li bur ju va zi si ni 
ge liş tir me po li ti ka sı, İT’nin ik ti da ra gel di ği gün-
den be ri gün dem de olan bir po li ti kay dı. 1908 Jön 
Türk “dev ri mi”nden son ra, İT Ce mi ye ti, Os man-
lı’da Er me ni ve Rum bur ju va zi si nin et kin li ği ni 
kı ra rak, Türk bur ju va zi si ve ser ma ye si nin ge liş-
me si yö nün de adım lar at ma ya baş la mış tı. Bu 
po li ti ka nın, İn gi liz ve Fran sız em per ya liz mi nin 
ve on lar la sı kı bağ la ra sa hip Rum ve Er me ni bur-
ju va zi si nin et ki si ni kır ma yı amaç la yan Al man 
em per ya liz mi nin ya yıl ma cı po li ti ka la rıy la ya kın-
dan iliş ki li ol du ğu bi li ni yor. İş te bu or tam da, 
1913 yı lın da, Er me ni ve Rum bur ju va zi si nin tas-
fi ye si ve Türk bur ju va sı nı fı nın ge li şip ege men 
ol ma sı nı he def le yen “mil li ik ti sat” po li ti ka sı 
yü rür lü ğe ko nul du. Er me ni ve Rum bur ju va zi si, 
İn gi liz ve Fran sız em per ya liz miy le yo ğun iliş ki 
için de ol du ğun dan, Al man em per ya liz mi de Türk 
bur ju va zi si ni ge liş me si ni çı kar la rı na uy gun gö rü-
yor ve “mil li ik ti sat” po li ti ka sı nı des tek li yor du. 
Em per ya list sa va şın ön ce sin de, İT dik ta tör lü ğü 
bu ik ti sat po li ti ka sı nı uy gu la ma da kök lü adım lar 
at tı. Sa va şın he men ön ce sin de atı lan adım lar, 
sa va şın baş la ma sıy la da ha da güç len di ri le rek 
uy gu lan ma ya baş lan dı. Sa vaş baş lar-baş la maz, 
İn gi liz ve Fran sız em per ya liz mi ne ge niş ola nak-
lar sağ la yan ka pi tü las yon la rın kal dı rıl ma sı, İti-

bar-ı Mil li Ban ka sı’nın ku rul ma sı, çe şit li iş kol-
la rın da ku ru lan mil li ti ca ri şir ket ler, çı ka rı lan 
ka nun lar vb. “mil li ik ti sat” po li ti ka sı nın bir par-
ça sıy dı.

Zi ya Gö kalp, Te kin Alp, Yu suf Ak çu ra vd. 
“mil li ik ti sat” po li ti ka sı nın sa vu nu su nu ya pan 
İk ti sa di yat Mec mu ası’nda bu po li ti ka yı te mel-
len dir di ler. Gö kalp, “Türk le ri bir ca mia ha li ne 
ge ti re cek ve Türk har sı nın (kül tü rü nün-bn) te şek-
kü lü nü te min ede cek amil ler den (olu şu mu nu 
sağ la ya cak et men ler den-bn) bi ri de (mil li ik ti sat)
tır” gö rü şü nü ile ri sür mek tey di. Bu na gö re, “Tür-
ki ye’nin is tik ba li mil li ik ti sat ta ki de re ce-i mu vaf-
fa ki ye ti ne ta bi” (19) idi. Ay nı gö rü şü Ak çu ra 
şöy le ifa de edi yor du:

“Eğer Türk ler ken di iç le rin den, Av ru pa ser-
ma ye sin den de is ti fa de ede rek, bir ser ma ye dar 
bur ju va sı nı fı çı ka ra ma ya cak olur lar sa yal nız 
me mur ve köy lü den iba ret Os man lı he yet-i iç ti-
ma iye si nin (top lum sal bü tün lü ğü nün-bn) mu asır 
(çağ daş-bn) bir dev let ha lin de de vam lı ya şa ya-
bil me si zor la şa cak tır.” (20) 

Mil li ik ti sat po li ti ka sı, alın tı lar da da gö rül-
dü ğü gi bi, he nüz çok cı lız olan ve Os man lı ’da 
ye te rin ce ge liş me im ka nı bu la ma mış Türk bur ju-
va zi si ni ge liş tir me yi, ser ma ye ve et kin lik dü ze yi-
ni art tır ma yı he def li yor du. Mil li ik ti sat, “mil let 
ol ma nın” ve “mu asır dev let ha lin de de vam lı 
ya şa ya bil me”nin zo run lu bir ko şu lu ola rak gö rül-
mek tey di. Fa kat, bur ju va zi ve ol du ğu ka da rıy la 
ser ma ye bi ri ki mi Er me ni ve Rum kö ken li tüc car 
ve bur ju va la rın elin de top la nı yor du. Bu du rum-
da, “gay ri Türk” un sur la rın eko no mik güç ve 
et kin li ği ni kı ra rak Türk bur ju va zi si nin ge liş me si-
ni ve be lir le yi ci eko no mik güç ol ma sı nı sağ la-
mak, ser best re ka bet çi yol dan müm kün de ğil di. 
Türk bur ju va zi si nin cı lız lı ğı, ya ni ser ma ye bi ri ki-
mi nin za yıf lı ğı da bu na im kan ver mi yor du. Mil li 
ik ti sat, an cak dev le tin et kin ro lü ve des te ğiy le 
ba şa rı ka za na bi lir di. Bu po li ti ka da, an cak bir 
em per ya list dev le te kar şı bir baş ka em per ya list 
dev le te da ya na rak ya şa ma ge çi ri le bi lir di.

Mil li ik ti sat po li ti ka sı, ırk çı lı ğa dö nüş me 
eği li mi gös te ren Türk mil li yet çi li ği nin güç len me-
si ne pa ra lel bir ge liş me gös ter di. Irk çı-şo ven po li-
ti ka lar, as ker-si vil bü rok ra si nin yö ne lim le ri ka dar, 
ge li şen Türk mil li bur ju va zi si nin eko no mik ve 
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si ya si çı kar la rı nı  da yan sıt mak tay dı. Ge ri kal mış 
Türk bur ju va zi si, açı ğı ka pat ma nın ve ge cik miş 
ol ma sı nın ge tir di ği sal dır gan lık la ha re ket edi yor-
du. Onun, Er me ni ve Rum bur ju va zi si nin eko no-
mik gü cü nü kı rıp tas fi ye et mek si zin ge liş me si 
dü şü le mez di. Irk çı lık bu sal dır gan lı ğın ve tas fi ye-
nin ide olo jik çer çe ve si ni çiz mek tey di. Türk mil li 
bur ju va zi si, Türk şo ve niz mi ve ırk çı lı ğı sa ye sin de, 
Er me ni, Rum, kıs men de Ya hu di bur ju va zi si nin 
ye ri ni dol du ra rak, ko lay ve kı sa yol dan eko no mik 
gü cü nü art tır ma yı dü şü nü yor du.

Zi ya Gö kalp, tam  da bu yö ne li me uy gun 
ola rak, “ik ti sa di va tan per ver lik” kav ra mı nı ile ri 
sü rü yor, bu baş lık lı ya zı sın da da “va tan per ver li-
ğin di ni, ah la ki, hu ku ki, be dii şe kil le ri ol du ğu 
gi bi aca ba ik ti sa di bir şe kil de yok mu dur?” di ye 
so ru yor du. “İk ti sa di va tan per ver li ğin” or ta ya 
çı kar dı ğı so nuç lar, sa va şın için de Er me ni ve Rum 
kat li am la rı dö ne min de bü tün bo yut la rıy la gö rü le-
cek ti. Mil li ik ti sat, Os man lı nın, Al man em per ya-
liz miy le it ti fak ha lin de ki İT’ci pa şa la rı nın ve 
ge li şen Türk mil li bur ju va si nin ırk çı-ya yıl ma cı 
po li ti ka la rı nın eko no mik aya ğı nı oluş tur mak tay-
dı. Ge li şen mil li yet çi lik, mil li bur ju va zi nin ge liş-
ti ril me si ça ba la rıy la bir lik te iler le miş ve kar şı lık-
lı ola rak bir bi ri ni bes le miş tir. Bu bir lik te li ği 
Ak çu ra şöy le ifa de edi yor du:

“İş te bir ta raf tan fik ri amil le rin, di ğer ta raf-
tan mad di amil le rin te si ri ne ti ce si ola rak Türk 
ale min de, Türk lük fi kir ve hiss-i mil li si doğ muş, 
ta bi ri di ğer le Türk ler  de ma ri fet-i kav mi ye te vek-
kün et me ye baş la mış tı.” (21) İT Ce mi ye ti’nin 
Türk ırk çı lık si ya se ti olan Pan-Tür kiz me ge çi şiy-
le, mil li ik ti sat po li ti ka sı nı uy gu la ma ya so kul ma-
sı nın ay nı dö ne me denk gel me si te sa dü fi de ğil dir. 
Tam da eş ya nın ta bi atı na uy gun dur. Sa vaş bo yun-
ca Ana do lu’nun Türk leş ti ril me si, ırk çı-şo ven 
si ya se ti ve azın lık la ra düş man lık te me lin de uy gu-
la nan Er me ni je no si diy le, kat le di len, sür gün edi-
len Er me ni le rin mülk le ri ne el ko nul ma sı Türk 
bur ju va zi si ne bü yük bir eko no mik bi ri kim sağ la-
mış tır. Bu po li ti ka Rum la ra da ben zer bi çim de 
uy gu lan mış tır. Da ha son ra da gö rü le ce ği gi bi ilk 
Mü da faa-i Hu kuk Ce mi yet le ri de, Er me ni le rin 
ge ri dö ne rek mülk le ri ni ge ri ala cak la rı ve in ti kam 
ala cak la rı kor ku suy la oluş tu rul muş tu.

Er me ni ve Rum halk la rı na kar şı uy gu la nan 
je no sid, dö ne min Os man lı-Türk pa şa la rı ta ra fın-

dan giz len me ye ça lı şıl dı. Ölüm le rin ise bi linç li 
ça ba la ra ve sal dı rı la ra de ğil, ik lim, sağ lık, aç lık 
gi bi ne den le re ve ki mi ye rel yö ne ti ci le rin “ha ta-
la rı na” bağ lı ola rak ger çek leş ti ği ile ri sü rül dü. 
Ya pı la nın bir je no sid ol du ğu ger çe ği göz ler den 
uzak tu tul ma ya ça lı şıl dı. Ter si ne, “düş man la 
iş bir li ği” ve “kar şı lık lı ça tış ma lar” te ma sı gü nü-
mü ze ka dar ko ru na rak gel di. Türk ırk çı-şo ven 
çev re le ri nin, bu gün Er me ni ve Rum halk la rı na 
kar şı ta rih sel bir düş man lık bes le me si nin ve bu 
düş man lı ğı şo ve niz mi ge liş tir me nin bir ara cı na 
dö nüş tür me si nin te me lin de bir öl çü de, uy gu la nan 
je no si din suç lu lu ğu nu sa vun ma psi ko lo ji si yat-
mak ta dır. Ya pı lan bu bar bar lı ğa rağ men, “ya vuz 
hır sız ev sa hi bi ni bas tı rır” eda sıy la je no sid sa vu-
nul mak ta, “yi ne ben zer bir du rum la kar şı la şır sak 
ay nı şe yi ya pa rız” de nil mek is ten mek te dir.

Ana do lu’nun çok renk li, çok kül tür lü ya pı-
sı nın, ırk çı po li ti ka lar so nu cun da tek renk li bir 
ya pı ya dö nüş tü rül me sin de, sa va şın sağ la dı ğı 
uy gun or ta mın da yar dı mıy la çok bü yük bir 
me sa fe ka te dil miş ti. Er me ni ve Rum halk la rı kat-
li am lar la tas fi ye edi le rek, Ana do lu coğ raf ya sın-
da ki re sim le ri he men he men si lin miş ti. Ge ri ye 
ka lan par ça la rı da ay nı yön tem ler le, asi mi las yon 
ve da ha son ra  da nü fus mü ba de le si yo luy la eri ti-
le cek ti. “Mo za ik” in “mer mer”leş me si yo lun da 
ge ri ye bir en gel ola rak Kürt ler ka lı yor du. On la rın 
def te ri ni dür me işi de TC’ye ka lı yor du.

İT’nin ırk çı, Pan-Tür kist pa şa la rı “gay ri 
Türk un sur la rın tas fi ye si”nde bü yük bir me sa fe 
ka tet ti ler. Fa kat em per ya list sa va şın ge liş me si nin 
yö nü, “Türk ır kı nın Tu ran’ı fet het me”si yö nün de 
iler le mi yor du. Par ça lan ma nın ve “Türk’ün ma kus 
ta ri hin de ki kö tü gi di şin” se be bi ola rak gö rü len 
halk la rın yok edil me si, bu gi di şa tı de ğiş tir me ye 
yet me di. Al man efen di le ri nin sa va şı kay be de ce ği 
ar tık gö rül me ye baş la mış tı ve bu, Os man lı İm pa-
ra tor lu ğu’nun da par ça lan ma sı an la mı na ge li yor-
du. Os man lı des po tiz mi, Al man efen di le riy le 
bir lik te Ye men çöl le rin de top rak üs tü ne top rak 
kay be di yor, ci had çağ rı la rı bir ya rar sağ la mı yor-
du. Sa rı ka mış’ta, Rus sı nı rı na yı ğı lan yüz bin 
as ke rin so ğuk, aç lık gi bi ne den ler le öl me siy le 
Tu ran ha yal le ri de yı kı lı yor du. İT’nin ön der le ri 
Al man em per ya liz miy le bir lik te sa va şı kay be de-
cek le ri ni ar tık gö rü yor lar dı. Po li ti ka la rı nı da bu 
du ru ma gö re ye ni den dü zen le me ye ça lış tı lar. 



Türk Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim  

Sınıf Pusulası /60

Sa va şın son dö nem le rin de Ta lat Pa şa, İn gi liz ve 
Fran sız em per ya list le ri ne, Ana do lu’da ken di ege-
men li ği nin ta nın ma sı kar şı lı ğın da, Arap Ya rı ma-
da sı’nda ki top rak lar dan vaz geç me yi öne ri yor du. 
Fa kat ga lip dev let le rin he sap la rı da ha kap sam lıy-
dı. Ken di ara la rın da yap tık la rı giz li an laş ma lar la, 
Ana do lu’nun pay la şım pla nı nı çok tan ha zır lan-
mış lar dı bi le. Fa kat, em per ya list dev let le rin çı kar 
çe liş me le ri, pay laş ma pla nı nın uy gu lan ma sı nı 
ge cik ti ri yor du. Da ha son ra bu na, Rus ya’da bol şe-
vik le rin ik ti da ra gel me si, ye ni ku ru lan Sov yet 
dev le ti nin sa vaş tan çe ki le rek bü tün giz li an laş-
ma la rı açı ğa çı kar ma sı ve ezi len halk lar la em per-
ya liz me kar şı da ya nış ma için de ol du ğu nu açık la-
ma sı ek len di. Bu ge liş me ler, Ana do lu’nun pay la-
şıl ma sın da ki sı kın tı la rı ar tı rır ken, di ğer ta raf tan 
da, ye ni bir di re niş ha re ke ti nin örül me si nin 
ko şul la rı nı oluş tur mak tay dı.

Sa va şın so na er me siy le İT ik ti da rı da son 
bul du. İT ik ti da rı nın Pan-Tür kizm po li ti ka sı nın 
so nuç la rı ol duk ça pa ha lı ya pat la mış tı. ½o ven 
Türk mi li yet çi li ği nin, azın lık la ra düş man lık, 
Ana do lu’nun Türk leş ti ril me si te me lin de ge liş tir-
di ği et nik te miz lik, sa vaş bo yun ca en bar bar 
so nuç la rı na ulaş mış, et ki ve tar tış ma la rı bu gü ne 
de ğin uza nan kor kunç kat li am lar la so nuç lan mış-
tı. Di ğer ta raf tan da, sa vaş bo yun ca, cep he de ve 
cep he ge ri sin de yüz bin ler ce as ker ve si vil öl müş, 
mil yon lar ca sı da sa kat kal mış ve ya ra lan mış tı. 
Bun ca in san, em per ya list bur ju va zi nin çı kar la rı nı 
ko ru mak, fe odal Os man lı des po tiz mi ni ayak ta 
tut mak, İT’nin ve Türk bur ju va zi si nin ırk çı-şo-
ven, ya yıl ma cı emel le ri ni ya şa ma ge çir mek uğ ru-
na kat le dil miş ve sa vaş ta ya şa mı nı yi tir miş ti. Her 
renk ten Türk şo ve nis ti nin “va tan sa vun ma sı” 
ola rak yü celt me le ri ne rağ men, iş çi ve emek çi 
mil yon la rın em per ya liz min çı kar la rı na ek lem len-
miş ırk çı, şo ven, ya yıl ma cı po li ti ka lar dan hiçbir 
çı ka rı ol ma mış tır. Da ha sı, bir çok du rum da da 
Türk iş çi ve emek çi le ri Os man lı-Türk pa şa la rı nın 
suç la rı na alet edil me ye ça lı şıl mış ve yer yer de 
alet edil miş ler dir.

İT Ce mi ye ti ’nin ik ti da rı ye nil giy le bir lik te 
so na er se de, tem sil et ti ği dev let yö ne ti mi an la yı-
şı, mi li ta rist ör güt len me si, ide olo jik ar gü man la rı 
vb. gü nü mü ze de ğin ta şın mış tır. 1923’de ye ni 
ku ru lan cum hu ri yet re ji mi de, birçok ba kım dan 
İT an la yı şı üze rin de yük sel miş tir. Gü nü mü zün 

ırk çı-şo ven le ri Zi ya Gö kalp’le rin, İT’nin Pan-
Tür kist ide olo ji sin den esin len mek te, onu ken di-
le ri ne reh ber al mak ta dır lar. Kuş ku suz bu, esas 
ola rak Ana do lu iş çi ve köy lü le ri nin baş lat tı ğı ve 
da ha son ra ön der li ği ni ke ma list le rin ele ge çir di ği 
Kur tu luş Sa va şı’nın, za yıf da ol sa ile ri ci ve 
an tiem per ya list bir ni te lik ta şı dı ğı ger çe ği ni or ta-
dan kal dır mı yor. Kürt ve Türk hal kı nın ke ma list-
le rin ön der li ğin de Yu nan iş gal ci le ri ne ve İn gi liz, 
Fran sız ve İtal yan em per ya list le ri ne kar şı sür dür-
dü ğü Kur tu luş Sa va şı gü dük bir ni te lik ta şı mak la 
bir lik te, em per ya list le rin Ana do lu’yu sö mür ge-
leş tir me le ri ni ön le di ği gi bi, he nüz be şi ğin de 
bu lu nan Sov yet ik ti da rı nı boğ ma ya ça lı şan İn gi-
liz-Fran sız em per ya list le ri ne kar şı za yıf ve tu tar-
sız da ol sa bir set oluş tu ra cak tı. 

Sa vaş son ra sı dö nem de En ver Pa şa ve 
İT’nin ön der le rin den ba zı la rı Tür ki Cum hu ri yet-
le re kaç tı lar. On lar bu se fer de Sov yet Rus ya’ya 
kar şı, İn gi liz-Fran sız em per ya liz mi nin hiz me tin-
de Tu ran düş le riy le ayak lan ma lar ör güt le me ye 
ça lış tı lar. Ama 1922 yı lın da Kı zı lor du bir lik le ri 
ta ra fın dan ezil di ler. Tu ran dü şün ce si bu se fer de 
dev rim top rak la rın da ye nil gi ye uğ ra dı. Türk 
kö ken li halk lar Tu ran yo lun dan de ğil, öz gür lük 
ve sos ya lizm yo lun dan yü rü me yi ter cih et ti ler. İT 
ik ti da rı nın iki di ğer önem li ön de ri, ya ni Ta lat ve 
Ce mal Pa şa lar ise, Er me ni mil li yet çi le ri nin kur-
şun la rı na he def ola cak tı.

İT’nin ve TM’nın ge ri de ka lan kad ro la rı, 
“Türk’ün bun dan son ra ki ka de ri üze rin de rol 
oy na ma”nın ye ni yol la rı nı ara dı lar. Çe şit li ör güt-
len me ler ara cı lı ğıy la fa ali yet le ri ni sür dür me ye 
ça lış tı lar. Bu ne den le, Kur tu luş Sa va şı ’nın ilk 
yıl la rın da ke ma list ler le İt ti hat çı la rı bir bi rin den 
ayır mak pek müm kün de ğil dir. Hat ta ilk ör güt-
len me ler birçok ne de nin ürü nü ola rak, İt ti hat çı, 
TM kad ro la rın dan oluş mak tay dı. Bun la rın bü yük 
bir ço ğun lu ğu Er me ni ve Rum teh ci ri ve kat li am-
la rı ne de niy le ara nır du ru ma düş müş ve çe te ler 
kur muş lar dı. Kur tu luş Sa va şı’ nın em per ya liz me 
kar şı olan yö nü de do lay lı bir ni te lik ta şı yor du. 
Ya ni bu sa va şın siv ri ucu, ön ce lik le Yu nan iş ga li-
ne azın lık la ra kar şı yö nel til miş ti. İlk Mü da faa-i 
Hu kuk Ce mi yet le ri, Er me ni ve Rum la rın ya şa-
dık la rı ve kat li am la rın ya pıl mış ol du ğu yer ler de 
ku rul muş tu. Ve bu ce mi yet ler, azın lık la ra kar şı 
yü rü tü len mü ca de le nin bir ürü nü ola rak, prog-
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ram la rı na -Bi rin ci Dün ya Sa va şın dan son ra yer-
le ri ne dön me ye ve el ko nan mülk le ri ni ta lep 
et me ye baş la yan- Er me ni ve Rum halk la rı na kar-
şı söz  ko nu su böl ge le rin “hak la rı nı sa vun ma” 
sa va şı mı nı koy muş lar dı. 30 Ekim 1918 Mond ros 
Ateş kes An laş ma sı son ra sı, ay nı yı lın so nu na dek 
ku rul muş ilk beş di re niş der ne ği nin üçü Er me ni, 
iki si de Rum azın lık la ra kar şı oluş muş tu. İlk 
ku ru lan der nek ler den olan Trab zon Mü da faa-i 
Hu ku ku Mil li ye Ce mi ye ti ’nin al dı ğı ka rar la rı nın 
ba şın da “azın lık la ra kar şı si lah la kar şı ko nul ma-
sı” mad de si yer al mak tay dı.

Ku va yi Mil li ye bir lik le ri nin önem li bir kıs-
mı Er me ni ve Rum kat li am la rı nı dü zen le yen ler 
ta ra fın dan ku rul muş tur. Bun lar İT Ce mi ye ti’nin 
ve TM’nın adam la rı ya da on lar la doğ ru dan iliş-
ki li olan ki şi ler dir. Mar ma ra, Ege ve Ka ra de-
niz’de ku ru lan ilk bir lik le rin çe kir de ği ni bu ki şi-
ler teş kil et miş tir. “Sa vaş bi tip de İn gi liz ve müt-
te fik le ri, İt ti hat çı ve he le Er me ni öl dü rüş çü lü ğü 
he sap la rını sor mak yo lu na gi din ce, ne ka dar 
go cu nan var sa si lah la nıp bir çe te ye ka tıl mış tır.” 
(22) Gö rü lü yor ki, İt ti hat çı kad ro la rın bü yük 
ço ğun lu ğu nun bu bir lik le re ka tıl ma la rı ay nı 
za man da bir ya şam ga ran ti si ol ma özel li ği ta şı-
yor du. Kur tu luş Sa va şı ’nın da ya nak la rın dan 
Mü da fa-i Hu kuk Ce mi yet le ri ’nin ku ru cu la rı nın 
önem li bir kıs mı da yi ne İt ti hat çı lar dı. Ağır lık lı 
ola rak “Er me ni, Rum teh di di ne kar şı”, “Er me ni, 
Rum id di ala rı nı çü rüt mek” sa vıy la ör güt len miş-
ler dir. Er me ni ve Rum kat li am la rıy la bu der nek-
ler ara sın da ki bağ, bu halk la ra kar şı gü dü len 
düş man lık la sı nır lı de ğil dir. Bir çok böl ge de bu 
der nek ler, Er me ni ve Rum la rın mal la rı na el ko ya-
rak zen gin le şen eş raf ta ra fın dan, bun la rın ge ri 
ge le rek in ti kam ala cak la rın dan kork ma la rı ne de-
niy le ku rul muş tur. İt ti hat çı lar, ce mi yet le rin oluş-
tu rul ma sın da bu kor ku yu faz la sıy la kul lan dı lar. 
M. Ke mal de bu du ru mu Er zu rum Kong re si’nde 
ve Kur tu luş Sa va şı sü re sin ce kul lan dı. İn ti kam 
alı na ca ğı ve mülk le ri ni kay be de cek le ri kor ku suy-
la ku ru lan bu der nek ler de ör güt le nen eş raf, der-
nek ara cı lı ğıy la ke ma list le re ya kın laş mış ve des-
tek çi si ol muş tur. Kur tu luş Sa va şı ’nın da yan dı ğı 
güç ler ba kı mın dan, Er me ni ve Rum kat li am la rı-
nın yol aç tı ğı sos yal, si ya sal ve eko no mik so nuç-
la rın ve suç or tak lı ğı nın Kur tu luş Sa va şı ’nı oluş-

tu ran ko alis yo nun te mel le rin den bi ri ni oluş tur-
muş tur. 

Er me ni ve Rum halk la rı na yö ne lik bas kı ve 
kat li am lar bir öl çü de Kur tu luş Sa va şı’n da da sür-
dü rül dü. Ke ma list ler ıs rar la ken di le ri nin İt ti hat çı 
ol ma dık la rı nı be lirt me yi ge rek li gö rü yor lar dı. 
Fa kat, Kur tu luş Sa va şı ’nın yü rü tül me si ni sağ la-
yan Ku va yi Mil li ye bir lik le ri ve Mü da faa-i 
Hu kuk Ce mi yet le ri, İt ti hat çı ve TM kad ro la rı 
ta ra fın dan ku rul mak tay dı. Po li ti ka lar ba kı mın dan 
da, ke ma list ler le İt ti hat çı lar ara sın da cid di bir 
fark gö rül mü yor du. M. Ke mal, İn gi liz ajan 
Frew’e “ben ce İT va tan se ver bir ce mi yet ti” (23) 
de mek te dir. Bu ne den le dir ki, ku rul duk tan son ra 
TBMM’nin ilk al dı ğı ka rar lar dan bi ri si, 8 Ma yıs 
1920’de, “teh cir su çun dan tu tuk lu olan la rın ser-
best bı ra kıl ma la rı” ol du. Er me ni ve Rum kat li am-
la rın da da rol alan İt ti hat çı ve TM kad ro la rı nın 
bir kıs mı, Cum hu ri yet ku rul duk tan son ra  da 
önem li gö rev ler al dı lar. Bun lar dan To pal Os man, 
Ata türk’ün Mu ha fız Ala yı ko mu tan lı ğı na ka dar 
yük sel di. 

Ke ma list ler, Kur tu luş Sa va şı’ nı iler le yen 
sü reç le rin de, ken di klik le ri nin ha ki mi ye ti ni 
pe kiş tir me yo lu na git ti ler. Bu ne den le, mu ha le-
fet le ve İt ti hat çı lar la ara la rın da ki po li tik ve pra tik 
me sa fe yi art tır dı lar. Ama bu sa de ce ik ti dar mü ca-
de le si nin, klik ler ara sın da ki ça tış ma nın ge re ği 
ola rak ya pı lı yor du. Fa kat, İt ti hat çı kad ro la rın 
tas fi ye si, esas ola rak cum hu ri yet son ra sı na, 1926 
yı lı na kal dı. Ana do lu’da ki di ğer halk la ra kar şı 
ırk çı, şo ven mil li yet çi po li ti ka lar ise ko ru nu yor-
du. Ke ma list ler ta ra fın dan, da ha Kur tu luş Sa va şı-
’nın için de, Kürt ler de bu po li ti ka nın he de fi ne 
ko nul du.

Koç gi ri is ya nı ve Ke ma list le rin uy gu la ma-
la rı bu açı dan önem li dir. Koç gi ri böl ge sin de 
ya şa yan Ale vi Kürt ler, ke ma list ha re ke te pek iti-
bar et me ye rek, mer ke zi hü kü me te kar şı ayak lan-
dı lar. Bu ayak lan ma ya, Ke ma list le rin ağır lık ta 
ol du ğu TBMM kat li am la kar şı lık ver di. Bu kat li-
am dan Ale vi Kürt le r’in ya nın da kıs men Ale vi 
Türk ler de na si bi ni al dı lar. 

Or du, 11 Ni san 1921 gü nü, Nu ret tin Pa şa 
ko mu ta sın da hal kın üze ri ne yü rü dü. Ayak lan ma 
kat li am la bas tı rıl dı. Kat li ama tep ki gös te ren 
Si vas Va li si Ebu be kir Ha zım Bey şöy le di yor du:
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“As ker le çem ber le nen köy ler aha li si söy-
len ti le rin doğ ru lu ğu na, ya ni Kürt le rin ten kil edi-
le ce ği ne ina na rak ha yat la rı nı kur tar mak için köy-
le ri ni, ev le ri ni terk ede rek dağ la ra sı ğın ma ya 
mec bur ol muş lar dır. Sırf can kor ku suy la ka çan lar 
is yan ve eş ki ya lık la suç la na rak boş ka lan köy ler 
ya kı lıp-yı kı la rak bü tün mal ve eş ya la ra el ko nul-
muş tur. ½u su ret te Üm ra ni ye bu ca ğı na ve Za ra 
il çe si nin mer ke zi ne bağ lı köy ler den 76, Div ri ği 
il çe sin den 57 ve top lam 132 köy sa va şan düş man 

is tih kam la rı gi bi ya kıl mış, tah rip olun muş ve 
yüz ler ce nü fus öl dü rül müş tür. Ay rı ca, bü tün mal, 
eş ya, za hi re ve hay van lar yağ ma olun muş tur. 
Bin ler ce nü fus da dağ lar da, kır lar da aç lık tan ve 
se fa let ten ölü me mah kum edil miş tir.” (24) Kat li-
ama ko mu ta eden Os man Ağa, Nu ret tin Pa şa gi bi 
ko mu tan lar M. Ke mal ta ra fın dan ko run muş tur. 
Koç gi ri’de Kürt le re kar şı uy gu la nan kat li am çok 
da ha kap sam lı bi çim ler de, Cum hu ri yet dö ne min-
de de vam ede cek tir. Koç gi ri ade ta, da ha son ra 
ya pı la cak kat li am la rın ha ber ci si gi bi dir.

(De vam Ede cek)

DİP NOT LAR

1- S.Par lar, Giz li Dev let, sf.24
2- Age, sf. 25
3- Age, sf.26
4- N.Kur tay, İt ti hat Te rak ki ve Kürt ler, sf.9
5- T.Ak çam, Er me ni So ru nu, sf.52
6- Age, sf. 53
7- Age, sf. 53-54
8- Age, sf. 54
9- Age, sf. 54
10- İt ti hat Te rak ki ve Kürt ler, sf. 29
11- Dr. İ.Ke ser, Tür ki ye’de Si ya set ve Dev-

let çi lik, sf.47
12- Age, sf. 47
13- Age, sf. 49
14- Ge or ge on, Ak ta ran, age, sf. 49
15- S.Par lar, age, sf. 41
16- Age, sf. 41
17- Age, sf. 78
18- Age, sf. 65
19- Age, sf. 65
20- Dr. İ.Ke ser, age, sf. 40

21- Age, sf. 43
22- Age, sf. 51
23- T.Ak çam, age, sf. 156
24- Age, sf. 159
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29. YILINDA 
15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ 

ÖĞRETMEYE DEVAM EDİYOR

29 yıl ön ce 15-16 Ha zi ran gün le rin de İs tan-
bul ve İz mit pro le tar ya sı po lis ve jan dar ma nın 
ba ri kat la rı nı, bur ju va zi nin sı nı fa da yat tı ğı ya sa la-
rı par ça la dı. Kan ve can be de li bir di re niş le Tür-
ki ye iş çi sı nı fı nın mü ca de le ta ri hin de bir dö nüm 
nok ta sı ya rat tı. Bu di re ni şin öğ re ti le ri ni ıs rar la, 
inat la, tek rar lar pa ha sı na da ol sa, bu gü nün ve 
ge le ce ğin genç ku şak pro le tar ya sı na ak tar mak la 
yü küm lü yüz. Bu yü küm lü lü ğü unut mak ve unut-
tur mak suç tur.

1963-70 yıl la rı ara sın da Tür ki ye’de üc ret li-
le rin sa yı sı 2,745,000’den 4.055.000’e çık mış tı. 
Üc ret li le rin ak tif nü fu sa ora nı ise, bu dö nem de 
yüz de 21.0’den yüz de 29.2’ye yük sel miş-
ti.1963-70 yıl la rı ara sın da ge çen se kiz yıl lık 
sü re de grev le re ka tı lan iş çi sa yı sı 190,835’i ve 
grev ler de yi ti ri len iş gü nü sa yı sı 1.870.000’i bul-
muş tu. 1971 yı lı ve ri le ri ne gö re ül ke de, 
1.750.000’i ta rım da, 250.000’i ta rım dı şın da 
ol mak üze re top lam 2.000.000 do la yın da iş siz 
var dı. (Bu ve ri ler res mi kay nak lar dan alın mış tır. 
Do la yı sıy la iş siz le rin ger çek sa yı sı nı ol du ğun dan 
da ha az gös ter mek te dir). İş siz li ğin bü yü me si ne 
pa ra lel ola rak üc ret ler gi de rek dü şü yor du. Ço ğu 
iş yer inde as ga ri iş gü ven li ği yok tu. Bu yıl lar da iş 
ka za la rın da yi ti ri len iş gü nü sa yı sı, grev ler de yi ti-

ri len iş gü nü sa yı sı nın bir kaç ka tıy dı. Dü şük 
üc ret ler le ça lı şan iş çi le r ha yat pa ha lı lı ğı kar şı sın-
da ezi li yor, yok sul laş ma sı his se di lir bi çim de ar tı-
yor du. Bu, emek-ser ma ye çe liş me si ni kes kin leş-
ti ri yor, iş çi sı nı fı nın ha re ket len me si nin mad di 
ze mi ni ni güç len di ri yor du. 1963 Tem mu zu’nda 
274 ve 275 sa yı lı ya sa la rın yü rür lü ğe gir me siy le 
Tür ki ye iş çi sı nı fı ilk kez sı nır lı da ol sa grev ve 
top lu iş söz leş me si hak la rı na ka vuş muş-
tu.1963-70 yıl la rı ara sın da iş çi sı nı fı sen di kal 
bi linç edin me ye ve grev ler ve di ğer ey lem ler 
için de eği til me ye baş lan dı. O, ya vaş ya vaş da 
ol sa hak la rı nı mü ca de le ile ala bi le ce ği ni kav rı yor 
ve sen di kal bi lin ci nin sı nır la rı nı ge niş le ti yor du. 
Res mi kay nak la ra gö re, 1963-70 dö ne min de top-
lam 513 grev ger çek leş miş ti. İş çi sı nı fı, 15-16 
Ha zi ran’a üç ay rı aşa ma dan ge çe rek ulaş tı. 1) 
1960-63 yıl la rın da kü çük çap lı grev ve yü rü yüş-
ler, pa sif ey lem ler vb. 2) 1963-67 yıl la rın da da ha 
üst bo yut ta grev ve di re niş ler. 3) 1967-70 yıl la rı 
ara sın da sı nı fın ey lem le ri nin iş ye ri iş gal le ri, 
po lis ve jan dar may la ça tış ma bi çi mi ni ala rak 
da ha üst bo yut la ra ulaş ma sı. İş te 15-16 Ha zi ran 
di re ni şi ne ka tı lan 150,000 do la yın da ki iş çi nin 
önem li bir ke si mi, bu dö nem de, tek tek fab ri ka 
ve iş yer le rin de po lis ve as ker ler le de fa lar ca kar şı 
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kar şı ya gel miş, bu ça tış ma lar da de ne yim ka zan-
mış tı.1960’lı yıl la rın ikin ci ya rı sı na doğ ru, iş çi 
sı nı fı nın Türk-İş’e tep ki si yay gın bir bi çim de 
ge li şi yor, Türk-İş’ten kop ma lar ar tı yor du. Türk-
İş, tıp kı bu gün yap tı ğı gi bi o gün de bir iş çi sen-
di ka sı gi bi de ğil, dev let ay gı tı nın bir par ça sı gi bi 
dav ra nı yor du. Sı nı fın en do ğal ta lep le ri ve hak lı 
ey lem le ri kar şı sın da ta kın dı ğı ser ma ye yan lı sı 
tu tum gi de rek tep ki top lu yor du. Türk-İş, iş çi 
sı nı fı nın önün de bir ayak ba ğı ko nu mun day dı. 
İş çi sı nı fı bu nu ya şa ya rak öğ re ni yor du.

DİSK’in 1967’de ku rul ma sıy la Tür ki ye iş çi 
sı nı fı nın mü ca de le si ye ni bir bo yut ka zan dı. 
Ku ru lu şu nun ilk yıl la rın da DİSK, Türk-İş’e 
kı yas la ile ri ci bir rol oy na dı.Türk-İş’ten ko pan 
iş çi le rin ço ğu, bi linç li ola rak, ya ni ön ce lik le 
DİSK’i da ha ile ri ci ve dev rim ci gör dük le ri için 
de ğil, Türk-İş’in iş çi-kar şı tı si ya se ti ne tep ki 
te me lin de bu ye ni kon fe de ras yo na ka tı la cak tı. 
Bir çok di re niş, iş gal ve hak al ma ey le min de 
DİSK, iş çi le re yer yer ile ri ci si ya sal içe rik li 
ta lep ler le ön der lik et ti. İş çi sı nı fı nın uya nı şı ve 
Tür ki ye’nin top lum sal ya şa mın da ağır lı ğı nı his-
set tir me si, DİSK’in bu ilk dö ne min de ki po li ti ka-
sıy la cep he den ça tış mı yor du. Bu ko şul lar da, 
ege men sı nıf lar ve Türk-İş, DİSK’in var lı ğın dan 
ve iş çi sı nı fı nın DİSK için de ör güt lü da ha mi li tan 
bö lü mü nün yük se len ey le min den hoş nut suz luk 
duy ma ya baş la dı lar. Ve DİSK’i ka pa ta rak sı nı fın 
ey le mi ni boğ ma ha zır lı ğı na gi riş ti ler.

1967’de res mi ra kam la ra gö re Türk-İş’in 
545,000 üye si var dı. Ay nı yıl DİSK’in üye sa yı-
sıy sa 35-40,000 do la yın day dı. Türk-İş’in ter si ne, 
DİSK’i oluş tu ran sen di ka lar da ha çok özel sek tör 
iş yer le rin de ör güt lüy dü ler. Sı nı fın en ak tif, en 
du yar lı ke sim le ri, si ya sal dü ze yi en ile ri bö lüm-
le ri, dev rim ci ve ile ri ci iş çi ler DİSK’e ka tıl mış-
lar dı.

1970 yı lı nın 15 Ha zi ran gü nü, hü kü met te ve 
mu ha le fet te olan tüm bur ju va par ti le ri, Türk-
İş’in de des tek le di ği ba zı ya sal dü zen le me le ri 
gö rüş mek için TBMM’de bir ara ya gel di ler. 274 
sa yı lı Sen di ka lar Ka nu nu’nda ve 275 sa yı lı Top lu 
İş Söz leş me si, Grev ve Lo kavt Ka nu nu’nda iş çi 
sı nı fı ve DİSK aley hi ne kı sıt la ma lar ya pı la cak, 
DİSK’e bağ lı sen di ka la rın grev yap ma sı fi ilen 
ola nak sız ha le ge ti ri le cek ti.

Ay nı gün iş çi ler, DİSK’in dü zen le di ği bir 
mi ting le söz ko nu su ya sa lar da ya pıl mak is te nen 

“de ği şik lik”le ri pro tes to ede cek ler di. 15 Ha zi ran 
sa ba hı, İs tan bul ve İz mit ’te bü yük fab ri ka la rın 
tü mün de iş çi ler, Türk-İş’ in ve pat ron la rın en gel-
le me le ri ne rağ men üre ti mi dur dur du lar. Top lam 
115 iş ye rin de ki 70,000 iş çi. Bu iş çi le rin önem li 
bir kıs mı Türk-İş’e bağ lıy dı. İş çi ler, İs tan bul’da 
üç kol dan, İz mit’te iki kol dan bü yük grup lar 
ha lin de yü rü dü ler. Ta şı dık la rı dö viz ve pan kart-
lar da, at tık la rı slo gan lar da sen di ka, top lu söz leş-
me ve grev hak la rı na iliş kin is tem le ri ni di le ge ti-
ri yor lar dı. Bu slo gan la rın ya nı sı ra ba zı yü rü yüş 
kol la rın da “Or du-İş çi Ele le”, “Ba ğım sız Tür ki ye” 
slo gan la rı da atı lı yor du. Ba zı yü rü yüş kol la rın da 
ise iş çi ler Türk bay rak la rı eş li ğin de İs tik lal mar şı 
söy lü yor du. Bu gö rü nüm, iş çi sı nı fı nın bi lin ci nin 
ge ri li ği ile ey le mi nin mi li tan lı ğı ara sın da ki çe liş-
me yi ser gi le yen çar pı cı bir du rum du. Si ya sal 
bi lin ci ge ri de ol sa mi li tan ey lem ler ge liş tir me si, 
sı nı fın do ğa sın dan ge len ve bu gün de ya şa nan bir 
özel lik ti. Ha re ke te ge çen sı nı fı sos ya list bi linç le 
do nat mak, ko mü nist ön cü ye dü şen bir gö rev di ve 
ha la da öy le dir. Bu bi linç ge ri li ği ne rağ men sı nı-
fın ka rar lı ey le mi, he men he men her za man ol du-
ğu gi bi di ğer emek çi le ri de et ki le me yi, on la rın 
sem pa ti si ni top la ma yı ba şar dı. Bir çok yer de iş çi-
ler ve on la ra ka tı lan genç ler ve di ğer emek çi ler 
cad de le ri dol dur du, tra fi ği felç et ti. Ev le ri nin pen-
ce re le rin den ve bal kon la rın dan halk, yü rü yen 
iş çi le re çi çek ler at tı, on la rı al kış la dı.

Bur ju va zi, iş çi sı nı fı nın güç lü ve ka rar lı 
yü rü şün den ürk tü. Pa ni ğe ka pı lan ege men sı nıf-
lar yü rü yü şü dur dur mak ve iş çi kit le le ri ni da ğıt-
mak için po lis ve or du yu yar dı ma ça ğır dı lar. 
Yü rü yüş kol la rı nın bir leş me nok ta la rı nı po lis ve 
as ker ba ri kat la rıy la ku şat tı lar. Ka dı köy böl ge sin-
de ki iş çi ler An ka ra yo lu ve Oto san üze rin den 
Kar tal’a, Eyüp böl ge sin de ki iş çi ler Top ka pı’ya, 
Le vent ci va rın da ki ler ise Tak sim’e doğ ru po lis 
ve as ker ba ri kat la rı nı taş ve so pa lar la ya ra rak 
iler le di. Bu ara da Eyüp ci va rın dan ge lip Top ka-
pı’da bir le şen iş çi ler Ak sa ray’a doğ ru yü rü dü ler. 
İş çi ler ½eh re mi ni’de ken di le ri ni dur dur mak için 
ba ri kat ku ran po li si da ğı ta rak yol la rı na de vam 
et ti ler. O an da iki ar ka daş la rı nın po lis ta ra fın dan 
dö vü le rek gö zal tı na alın dı ğı nı gö ren iş çi ler 
öf key le ka ra ko la yü rü dü  ve ar ka daş la rı nı po li sin 
elin den kur ta rıp yü rü yüş le ri ne da ha bir gü ven ve 
ka rar lı lık la de vam et ti. Di ğer böl ge ler de de yer 
yer po lis ve as ker le kar şı kar şı ya ge len iş çi ler, 
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ön le ri ne di kil mek is te nen en gel le ri bir lik ru hu ve 
mi li tan lı ğıy la aşa rak iler le di. O gün he ye can ve 
coş ku do ruk tay dı. İş çi sı nı fı mo ral üs tün lü ğü ele 
ge çir miş ti. Bin ler ce iş çi nin, ey lem le ri nin hak lı lı-
ğı ve meş ru lu ğu na tam bir inanç la baş lat tık la rı 
yü rü yüş, dev le tin si lah lı güç le ri nin sal dı rı sı ve 
tah rik le ri so nu cu mi li tan bir di re ni şe dö nüş tü. 
İş çi ler o gü nün ak şa mı ev le ri ne da ğıl dık tan son ra 
hü kü met yet ki li le ri nin, ba kan la rın, po lis şef le ri-
nin te le fon la rı iş le me ye baş la dı. Ge ce geç sa at le-
re ka dar top lan tı lar da alı na cak ön lem ler, ka rar lar 
yo ğun bir bi çim de tar tı şıl dı. Türk-İş de, iş çi le ri 
ey lem den vaz ge çir mek için bil di ri ler ve ba sın 
açık la ma la rı yap ma ya gi riş ti. DİSK’in ikin ci 
gü ne iliş kin ön ce den alın mış bir yü rü yüş ya da 
ey lem ka ra rı yok tu. 16 Ha zi ran gü nü ger çek le şen 
di re niş ve ey lem, sı nı fın ken di sa va şı mı nın ürü-
nüy dü.. DİSK yö ne ti ci le ri ilk gü nün ak şa mı rad-
yo dan yap tık la rı açık la ma lar la iş çi le ri ey le mi 
bı rak ma ya, “şan lı Türk or du su na kar şı gel me me-
ye” ça ğır dı lar. Ama iş çi sı nı fı on la rı din le me ye-
cek ti.

16 Ha zi ran gü nü yü rü yüş ve ey lem le re ka tı-
lan iş çi le rin sa yı sı 150,000’e ulaş tı. İs tan bul ve 
İz mit pro le tar ya sı bir kez aya ğa kalk mış tı; o 
yo lu nun üze rin de ki tüm en gel le ri önü ne ka tıp 
yü rü me de ka rar lıy dı.Sı nı fın mo ral gü cü en üst 
dü ze ye ulaş mış tı. Bu na kar şı lık bur ju va zi de 
ön lem le ri ni art tır mış, as ker ve po lis yı ğı na ğı nı iki 
ka tı na çı kar mış, ilk gü nün ter si ne İs tan bul’un 
tüm mer ke zi yer le rin de çif te ba ri kat lar kur dur-
muş tu. Ama bu du rum iş çi le rin ka rar lı lı ğı nı azalt-
ma dı. Yü rü yüş çü ler her ba ri ka tı po lis ve as ker le, 
da ha çok da bi rin ci ler le ça tı şa rak aşı yordu. Öğ le-
den son ra en bü yük ça tış ma Ka dı köy Yo ğurt çu 
Par kı çev re sin de ol du. Bu ça tış ma da yüz ler ce iş çi 
ve çok sa yı da po lis ya ra lan dı. İş çi ler dur ma yıp 
Ka dı köy is ke le si ne doğ ru yü rü me ye de vam et ti. 
İs ke le de top la nan iş çi le rin üze ri ne po lis ve as ker 
ye ni den sal dır dı. Po li sin aç tı ğı ateş so nu cu Mus-
ta fa Bay lan, Ab dur rah man Boz kurt, Ya şar Yıl dı-
rım ad lı iş çi ler şe hit düş tü. Ay nı ça tış ma da ba zı 
as ker ve po lis ler ya ra la nır ken bir po lis ve bir 
dük kan sa hi bi de öl dü. Ve 200 do la yın da iş çi 
ya ra la nır ken, 160 iş çi de gö zal tı na alın dı. Ak şa-
ma doğ ru sa at 17:00 su la rın da di re niş so na er miş-
ti. Er te si gün da ha bü yük ey lem le rin pat lak ve re-
ce ği kor ku suy la AP hü kü me ti, İs tan bul ve İz mit’te 

sı kı yö ne tim ilan et ti. İki gün lük di re niş saf la rı 
be lir gin leş tir miş ti. Emek-ser ma ye ça tış ma sın da 
hat lar, ser ma ye den ya na olan lar ve emek ten ya na 
olan lar ola rak ke sin ve net bir bi çim de or ta ya çık-
mış tı.

Sen di ka ve grev hak la rı nı ko ru mak için yo la 
çı kan İs tan bul ve İz mit pro le tar ya sı bur ju va 
ya sal lı ğı nı aş tı; bur ju va zi nin or du su ve po li siy le 
ça tış tı; Türk-İş’in iş çi düş ma nı ha in tu tu mu nu ve 
DİSK ön der li ği nin uz laş ma cı ve tes li mi yet çi çiz-
gi si ni ey le miy le teş hir et ti. Bur ju va zi sı nı fın gü cü 
ve mi li tan lı ğı kar şı sın da ge ri adım at tı ve bir sü re 
-12 Mart 1971 as ke ri dar be si ne ka dar- söz  ko nu su 
ya sa lar da her han gi bir kı sıt la ma yap ma ya ce sa ret 
ede me di. Ama sı kı yö ne ti min uy gu la ma ya kon-
ma sıy la bir lik te di re ni şe ak tif ola rak ka tı lan 
5.090 iş çi, bir da ha işe alın ma mak ko şu luy la 
iş ten atıl dı. Gö zal tı na alı nan iş çi le re uy gu la nan 
bas kı ve iş ken ce ler, 12 Mart fa şist dar be si nin 
ayak ses le ri nin du yul ma ya baş la dı ğı nın gös ter ge-
siy di. Bur ju va zi ken di he sa bı na iş çi sı nı fı nın 
di re ni şin den ge re ken ders le ri çı kar mış tı. Di re ni şi 
unut tur mak, bu di re ni şin tüm iz le ri ni Tür ki ye iş çi 
sı nı fı nın bel le ğin den sil mek ve da ha son ra ki iş çi 
ku şak la rı na ta şın ma sı nı en gel le mek ama cıy la 
özel lik le ön cü iş çi le ri iş ten at ma ya, tu tuk la ma ya 
ve ez me ye özen gös te re cek ti.

15-16 Ha zi ran Di re ni şi’ni an la mak, bur ju-
va zi-pro le tar ya çe liş me si ni an la mak tan ge çer. 
1970’li yıl lar da bur ju va zi-pro le tar ya çe liş me si 
kes kin leş me ye baş la mış tı. Tür ki ye iş çi sı nı fı nın 
bağ rın dan böy le si ne gör kem li bir di re niş doğ ma-
sı nın te me lin de bu ger çek lik ya tı yor. 29 yıl son ra 
bu gün, bur ju va zi-pro le tar ya çe liş me si nin var dı ğı 
bo yut la rı iş çi sı nı fı nın ni ce lik sel bü yük lü ğü ve 
ni te lik sel du ru mu or ta ya ko yu yor. 

DİE ve DPT ‘nın 1985 yı lı ve ri le rin den 
ya rar la nı la rak ya pı lan bir araş tır ma nın so nuç la rı-
na gö re, Tür ki ye iş çi sı nı fı nın 1985 yı lı iti ba riy le 
sa yı sal bü yük lü ğü 19.200.000 ola rak sap tan mış tı. 
1985 nü fus sa yı mı so nuç la rı na gö re ül ke nin 
nü fu su 50.664.500 dü. Bu na gö re ay nı yıl, iş çi 
sı nı fı top lam nü fu sun yak la şık yüz de 38’ini oluş-
tu ru yor du. Ve bu, adı ge çen res mi ku ru luş la rın; 
ye dek sa na yi or du su nu, ka yıt dı şı iş çi le ri, ço cuk 
ve ka dın iş çi le ri ak tif nü fus ka te go ri si nin dı şın da 
tut ma sı na rağ men böy ley di. Bur ju va zi ve onun 
kuy ru ğun da sü rük le nen kü çük bur ju va zi, iş çi 
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sı nı fı nı “ça lı şan lar” ya da “emek çi ler” ka te go ri si 
içe ri sin de erit mek ve onun gü cü nü ola bil di ğin ce 
kü çük ve önem siz gös ter mek is tiyor. Bu nu dik ka-
te al dı ğı mız da, Tür ki ye iş çi sı nı fı nın nü fu sa ora-
nı nın, bu ra ka mı n da ha da üs tün de ol du ğu an la şı-
lır. Kal dı ki biz, Le nin’in, “Her han gi bir ka pi ta list 
ül ke de, pro le tar ya nın gü cü, top lam nü fus içe ri-
sin de tem sil et ti ği ora na gö re çok da ha faz la dır” 
de yi şi nin de gös ter di ği gi bi, iş çi sı nı fı nın top lu-
mu muz için de ki po tan si yel ağır lı ğı nın bu ra ka mı-
lar la öl çü le me ye ce ği ni bi li yo ruz. 

Me ta eko no mi si nin ge nel leş me si, iş gü cü-
nün yay gın ola rak me ta laş ma sı, kır sal ve kent sel 
kü çük üre ti ci le rin sis tem li bir bi çim de top rak tan 
ve kü çük çap lı üre tim araç la rın dan ko pa rak pro-
le ter leş me le ri, kır dan ken te göç ler le bir lik te kent 
nü fu su nun hız la art ma sı, eko no mi nin ta rım dı şı 
sek tö rü nün ta rım sek tö rün den da ha hız lı bü yü-
me si, özet le ka pi ta liz min ge liş me ya sa la rı so nu cu 
İs tan bul baş ta gel mek üze re İz mir, Ko ca eli, 
An ka ra, Zon gul dak, Ada na, Bur sa gi bi kent le rin 
sa na yi nin ve iş çi sı nı fı nın yo ğun laş tı ğı mer kez ler 
ola rak ge liş me si, bu bü yük mer kez le rin ya nı sı ra 
bü yük sa na yi iş let me le ri nin çev re sin de Ka ra bük, 
Kı rık ka le, İs ken de run, Sey di şe hir, Çer kez köy, 
Ereğ li, Af şin-El bis tan vb. gi bi ikin cil sa na yi 
kent le ri nin or ta ya çık ma sı, kü çük çap lı iş let me le-
rin bü yük iş let me ler ta ra fın dan yu tul ma sı sü re ci-
nin hız lan ma sı vb... Bu özel lik ler Tür ki ye’de 
ka pi ta liz min ne öl çü de ge liş ti ği nin ve bur ju va zi-
pro le tar ya çe liş me si nin 29 yıl ön ce si ne kı yas la ne 
ka dar kes kin leş ti ği nin gös ter ge le ri dir. İş çi sı nı fı-
nın si ya sal du ru mu na iliş kin ve ri ler, ya rın lar da 
sı nı fın da ha gör kem li 15-16 Ha zi ran lar’a ve di re-
niş le re ge be ol du ğu nu gös te ri yor. 

1970’li yıl lar da iş çi le rin ge nel or ta la ma sın-
da eği tim de re ce si il ko kul me zun lu ğuy du. Bu gün 
önem li bir kıs mı li se ve ya den gi okul me zu nu bir 
iş çi ku şa ğı var. 1989-90 öğ re tim yı lın da 132 bin 
mes lek li se si öğ ren ci si 40 bi ni aş kın iş let me de 
be ce ri eği ti mi gör müş tür ve bun la rın bü yük 
ço ğun lu ğu mes le ki eği tim le rı ne uy gun iş dal la-
rın da, özel lik le bü yük iş let me ler de ça lış mak ta dır. 
Bun la rın yaş or ta la ma sı 25-35 ara sı dır. (Bkz. Pet-
rol-İş Yıl lık la rı). Bu na, yük sek öğ re nim ola nak la-
rın dan yok sun on bin ler ce li se me zu nu gen cin 
üre ti me ka tıl ma sı ve ya yö nel me si (ço ğun luk la 
hiz met sek tö rün de) vb. ek len me li dir. İş çi sı nı fı-

nın top rak la ba ğı hız la yok olu yor. Bu gün, özel-
lik le ima lat sa na yin de mülk süz leş miş üçün cü 
ku şak bir pro le tar ya var. Sa de ce mev sim lik in şa at 
ve ta rım iş çi le ri nin ve bir bö lüm ma den iş çi si nin 
top rak la bağ la rı nı kıs men mu ha fa za et tiği ni söy-
le ye bi li riz. Sı nı fın eği tim dü ze yin de ki yük sel me, 
yaş or ta la ma sın da dü şüş ve bun la ra ek ola rak 
mülk süz leş me ol gu la rı, iş çi sı nı fı nın ken di li ğin-
den bi lin ci nin ge liş me sin de ve sı nıf ola rak gü cü-
nün ayır dı na var ma sın da önem li avan taj lar sağ lı-
yor. Bu gün iş çi sı nı fı nın ken di li ğin den bi lin cin de 
olu şan bi ri kim 29 yıl ön ce si ni çok aş tı. Bu nu sı nıf 
ha re ke ti nin 1970’li yıl lar dan bu ya na yü rüt tü ğü 
kav ga sın da iz le di ği çiz gi den gö re bi li yo ruz. 12 
Ey lül 1980 as ke ri fa şist dar be siy le tüm eko no-
mik, si ya sal hak la rı gasp edi len iş çi sı nı fı 
1984’ten iti ba ren ye ni den doğ rul ma ya baş la dı-
ğın da, ey lem ler de en çok atı lan slo gan “Açız aç 
!”tı.1989 Ba har Atı lı mıy la “İş, Ek mek, Öz gür-
lük” slo ga nı öne geç ti. Top lu iş ten atıl ma la rın 
yay gın laş tı ğı yıl lar da ve özel lik le 1995’de “İşi-
miz na mu su muz dur, kap tır ma ya ca ğız” slo ga nı 
yer leş ti. 1997-98-99 yıl la rın da ger çek le şen grev, 
di re niş ve mi ting ler de “Ek mek yok sa ba rış da 
yok” slo ga nı gi de rek yay gın laş tı. Atı lan slo gan-
lar da da ha bir de rin leş me ve içe ri ğin de zen gin-
leş me, bel li bir si ya sal laş ma nın ol du ğu gö rü lü-
yor. Ken di li ğin den bi linç sı nır la rı için de ki bu 
ge liş me ye baş ka açı lar dan ba ka lım. Ger çek leş ti-
ri len ey lem ve di re niş ler de iş çi ler, slo gan la rı nı 
ken di le ri üre ti yor, ey lem bi çim le ri ni ken di le ri 
be lir li yor lar. Eko no mik ya da si ya sal ta lep le ri ni 
ken di le ri for mü le edi yor. Ey lem le ri nin uzun ve ya 
kı sa sü re li ol ma sı na bağ lı ola rak pro pa gan da araç 
ve yön tem le ri ni ken di le ri ya ra tı yor. Ey lem sü re-
cin de ka mu oyu oluş tur ma bi lin ci ge li şi yor. Ey le-
min ge rek si nim le ri ni kar şı la ya cak bir di zi ko mi te 
ku ru yor lar. Ka ğıt ha ne be le di ye iş çi le ri, 1995 
yı lın da bir kaç ay sü re li di re niş le ri nin tüm et kin-
lik le ri ni, tüm aşa ma la rı nı vi de oya çek ti ler. Sı nıf 
kar deş le ri ne ken di mü ca de le de ne yim le rin den 
ya rar lan ma la rı için ka lı cı bel ge ler bı rak tı lar. 
Di re ni şin ba şın da ki iş çi le rin söy le di ği şu söz ler 
bu an lam da çok öğ re ti ci dir: 

“Biz di re ni şe baş la dı ğı mız da da ha ön ce ki 
di re niş ler den öğ ren mek is te dik. De ği şik tür den 
mü ca de le bi çim le ri ne ih ti yaç duy duk. Gün lük, 
haf ta lık,ay lık çı kan tüm ga ze te ve der gi le rin 
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bü ro la rın da ar şiv le ri araş tır dık. Ne ya zık ki, geç-
miş te ya ra tı lan di re niş ler den gü nü mü ze ak ta rı lan 
ya zı lı ve ya gör sel hiç bir bel ge ye rast la ma dık. 
Biz bu nun acı sı nı çe ken iş çi ler dik. Bu ek sik li ği, 
du yar sız lı ğı sı nıf kar deş le ri mi ze ta şı ya maz dık. 
Di re niş le ri bel ge leş tir me ge le ne ği ni biz baş lat-
ma lıy dık.” İş çi sı nı fı nın ya şa ya rak öğ ren di ği ni 
bi li yo ruz. Ama, onun az çok sı nıf bi linç li ön cü le ri 
ve bu ara da Ka ğıt ha ne di re ni şi nin ön der le ri de, 
Tür ki ye iş çi sı nı fı nın önem li kav ga la rı nın ya zı lı 
de ne yim le ri nin he men he men hiç bu lun ma dı ğı nı 
söy ler ken so nu na dek hak lı dır lar. Sı nı fın ko lek tif 
bel le ği ni ya şa ta cak böy le si ça lış ma la rı yap mak, 
ko mü nist ha re ke tin en önem li gö rev le rin den bi ri-
si olu yor.

Tüm bu ve ri ler ön cü ile sı nıf ara sın da ki 
ko puk lu ğu aş ma da önem li ola nak la rın va rol du-
ğu nu gös te ri yor. Ve sı nı fa dö nük pro pa gan da ve 
aji tas yon da yo ğun laş ma ve us ta laş ma yı zo run lu 
kı lı yor. Ge niş iş çi kit le le ri nin için de ya şa dı ğı 
sö mü rü yü eti miz de ke mi ği miz de his set ti ği miz, 
ka pi ta liz min sö mü rü ve vah şe ti ni her gün, her 
sa at, her da ki ka so mut si ya sal du rum la iliş ki si 
için de ser gi le ye bil di ği miz, ka pi ta liz me kar şı sos-
ya lizm için mü ca de le nin dı şın da hiç bir kur tu luş 
yo lu nun ol ma dı ğı nı or ta la ma iş çi ye ey lem için de 
kav ra ta bil di ği miz ve sı nıf sa va şı mın da iş çi sı nı fı-
nın ya nın da ola bil di ği miz öl çü de, Tür ki ye iş çi 
sı nı fı, ge ri ci-fa şist sen di kal zin cir le re ve ser ma-
ye nin sal dı rı sı na kar şı sa de ce tek tek iş yer le rin de, 
te kil di re niş ler le de ğil, sı nıf ola rak kar şı du ra cak-
tır. Bu ra da, son on yıl dan bu ya na ya şa nan grev 
ve di re niş ler den bir kaç ta ne si ni ka rak te ris tik 
özel lik le ri ge re ği kı sa baş lık lar la ak ta ra rak okur-
la rın bel le ği ni bir kez da ha ta ze le ye ce ğiz.

Kit le sel lik mi? İş te 1989 Ba har Atı lı mı, 3 
Ocak 1991 Ge nel ey le mi, 1990 ve1991 Zon gul-
dak ma den iş çi le ri nin ey lem le ri ve An ka ra yü rü-
yü şü.

Mi li tan di re niş ler mi? 1992’de Kar tal Be le-
di ye, İz mir Be le di ye, Ada na To ros Güb re iş çi le ri-
nin An ka ra yü rü yüş le ri, 1993, 1994,1995 yıl la-
rın da baş ta Tuz la de ri iş çi le ri ol mak üze re, Aras 
Kar go, Yur ti çi Kar go, Eksp res Kar go’da, Pa şa-
bah çe ve Cem-Taş iş yer le rin de, Ka ğıt ha ne, ½iş li, 
Emi nö nü, Geb ze be le di ye le rin de iş çi sı nı fı ta ri hi-
nin en mi li tan ve en uzun sü re li di re niş le ri ni 

ya şa dı. Hem de “Ser ma ye nin uşa ğı po lis” slo gan-
la rıy la.

Sen di ka ağa la rı na tep ki mi? 5 Ey lül 1994’te 
An ka ra Kı zı lay Mey da nı’nda Türk-İş’in dü zen le-
di ği mi ting de, B. Me ral, dö ne min baş ba ka nı Çil-
ler’in söz cü sü gi bi ko nu şun ca, ora da top la nan 
70,000 iş çi B. Me ral’İ döv mek için üze ri ne yü rü-
dü. Kos ko ca bir kon fe de ras yo nun ba şı, po lis 
ko ru ma sın da ci var da ki ayak ka bı ma ğa za sı na 
sı ğın dı; o da yet me di, iş çi le rin kor ku sun dan ağa-
ca tır man dı ve bir sü re ora da “mah sur” kal dı. Bu 
olay iş çi sı nı fı nın sen di ka ağa la rı na duy du ğu 
gü ven siz li ğin bo yut la rı nı gös te ri yor. 

Hak ve ril mez alı nır il ke si mi? Ha zi ran-
Tem muz 1996’da An tep’te 20 bin do ku ma iş çi si-
nin hak la rın so kak ta ka za nı la ca ğı nı ka nı tla dı ğı 
ey le me bak mak ye ter li.

Ser ma ye nin ulus la ra ra sı ni te li ği ni teş hir mi? 
İş te An ka ra, İz mir ve Ada na’da ki ABD as ke ri 
üs le rin de ça lı şan 1800 iş çi nin 29 Ey lül 1998’de 
baş la yan ey le mi. Harb-İş üye si iş çi ler, ay nı ulus-
tan bur ju va zi ile pro le tar ya nın de ğil, fark lı ulus-
lar dan ABD bur ju va zi siy le Tür ki ye’de ki iş bir lik-
çi te kel ci bur ju va zi nin çı kar la rı nın öz deş ol du ğu-
nu grev de ser gi le di ler.  

Özel leş tir me sal dı rı sı na ge ri adım at tır mak 
mı? 5 Ekim 1998. İz mit SE KA ‘da ça lı şan 10,000 
iş çi dört gün sü ren di re niş le bur ju va zi yi di ze 
ge tir di ve hü kü me ti, özel leş tir me gi ri şi mi ni res-
men dur dur mak zo run da bı rak tı. 

Ge ri ci-fa şist sen di kal zin cir le ri par ça la mak 
mı? İş te, 1998 yı lı Ekim ayı nın ilk haf ta sın da 
Bur sa Oyak Re na ult’da ça lı şan 3000 Türk Me tal 
sen di ka sı üye si iş çi nin ani den pat lak ve ren ve 
gü cü, hı zı ve mi li tan lı ğı sen di ka bü rok rat la rı nı ve 
bur ju va zi yi şaş kı na çe vi ren di re ni şi. 

De mek ki, güç lü bir dev rim ci ön der lik ten 
ve esas ola rak sos ya list sı nıf bi lin cin den yok sun 
ol ma sı na rağ men aya ğa kal kan ve sa va şan bir iş çi 
sı nı fı mız var. Önem li olan, ko mü nist ön cü nün 
ken di ro lü nü oy na ya bi le cek ve bu adı hak ede cek 
bir ko nu ma ge le bil me si dir. Bu ol ma dık ça iş çi 
sı nı fı, dev rim de he ge mon ya yı eli ne ge çi re me ye-
cek, Kürt ulu su nun ve di ğer ezi len sı nıf ve kat-
man la rı n kav ga sı na des tek ve re me ye ce ği gi bi, 
ken di mev zi le ri ni de ko ru ya ma ya cak tır.
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Di ğer emek çi ta ba ka lar dan fark lı ola rak iş çi 
sı nı fı, ül ke eko no mi si için de ki ki lit ko nu muy la, 
bur ju va zi nin me zar ka zı cı sı ro lü nü oy na ya bi le-
cek ve di ğer emek çi le ri pe şin den sü rük le ye bi le-
cek bi ri cik güç tür. Ko mü nist ön cü, ken di li ğin den 
te kil ey lem ve di re niş le ri bir leş ti re cek ve on la rı 
dev rim ci ve an ti-ka pi ta list si ya sal ka nal la ra akı-
ta cak inat ve ira de yi ku şa na cak tır. O, Tür ki ye iş çi 
sı nı fı nı ken di si için sı nıf ol ma bi lin ciy le, si ya sal 
ik ti da rı zap tet me bi lin ciy le, sos ya list bi linç le 
do na ta cak tır. Umut lu yuz ve inanç lı yız. Tür ki ye 
iş çi sı nı fıy la tek ve çö zü le mez bir bü tün ola rak 
bağ lan ma yı da ha faz la öğ re ne ce ğiz. Bur ju va zi ve 

uşak la rı bi ze pro le tar ya-bur ju va zi çe liş me si nin 
geç miş te kal dı ğı nı va az et se de, proleter sınıf 
savaşımını unut tur maya çalış sa da, biz unut-
mayacağız. Bur juvazi ile proletar ya arasın daki 
temel çeliş meyi iş çi sınıfıy la bir lik te, Süley-
man’vari bir inat la bes leyip büyüteceğiz; emek le 
ser maye arasın daki kav ganın büyümesin den ödü 
pat layan küçük-bur juva demok rat larının üs tünü 
ört meye çalış tığı bu çeliş menin daha faz la gün 
ışığına çık ması için çaba har cayacak ve onu 
sonuna, yani proletar ya dik tatör lüğüne kadar 
götüreceğiz.
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“Terörizm mi Dediniz?”

ABD em per ya list le ri, ken di sta tü ko la rı nı 
ka bul et me yen tüm güç le re “te rö rist” dam ga sı nı 
vur ma ya ve ken di le ri ni tüm dün ya ya “çe ki dü zen 
ver mek le yaz gı lı” gi bi gör me ye ve gös ter me ye 
me rak lı dır. Si ya sal ge liş me le ri az çok iz le yen, 
bi raz ta rih bil gi si olan her kes, ABD bur ju va zi si-
nin özel lik le ‹kin ci Dün ya Sa va şı’nı iz le yen 
dö nem de sü rek li ola rak baş ka ül ke le rin içiş le ri ne 
bu run la rı nı sok tu ğu nu, fa şist dar be ler tez gah la dı-
ğı nı, as ke ri ope ras yon lar ger çek leş tir di ği ni vb. 
bil mek te dir. Mu sad dık’a, Ar benz’e, Lu mum-
ba’ya, Go ulart’a, Cast ro’ya, Su kar no’ya, Si ha-
nuk’a, Al len de’ye, Or te ga’ya, Kad da fi’ye vb. 
kar şı ger çek leş ti ri len ki mi ba şa rı lı, ki mi ba şa rı-
sız, ki mi do lay lı, ki mi do lay sız dar be le ri ve sal-
dı rı la rı kim anım sa maz? Ama, ABD bur ju va zi si-
nin, en azın dan 19. yüz yıl dan bu ya na ge rek 
“ken di” iş çi sı nı fı ve emek çi le ri ne, ge rek Kı zıl-
de ri li le re, siyahi le re vb. ve ge rek se baş ka ül ke le-
rin halk la rı na kar şı diz gin siz bir te rör uy gu la-
mak ta dün ya şam pi yon lu ğu na oy na mış ol du ğu, 
onun sal dır gan ve ya yıl ma cı ka rak te ri nin çok 
ön ce le re, hat ta te kel-ön ce si ka pi ta lizm dö ne mi ne 
uzan dı ğı da ha az bi lin mek te dir. Ta bii gü nü mü-
zün mo da de yi şi ve uy gu la ma sı “et nik te miz lik” 
ko nu sun da çı ğır açı cı bir rol oy na dı ğı da.

1892’de Ha wa ii’yi, 1898’de Kü ba’yı, 
1899’da Fi li pin ler’i iş ga li, 1900’de di ğer em per-
ya list dev let ler le bir lik te Çin’de ki Bo xer ayak-
lan ma sı nın bas tı rıl ma sı na ka tıl ma sı, 1903’de 
-ka nal in şa sı ama cıy la- Ko lom bi ya’dan ko par dı-
ğı Pa na ma’yı “ba ğım sız” bir dev let ha li ne ge tir-
me si, 1912’de Ni ka ra gua’ya as ker gön der me si 
ve 1914’de Mek si ka’da ki iç sa va şa mü da ha le 
et me si; ABD’nin rüş tü nü is pat la dı ğı nı, em per ya-
list dev let ler li gi ne ka tıl ma ya hak ka zan dı ğı nı 
gös te ri yor du. An cak ön ce si de var dı. ABD da ha 
1823’de Mon roe Dokt ri ni’ni ilan et ti. Bu dokt rin 
uya rın ca ABD, Gü ney Ame ri ka’nın bü yük bö lü-
mü nü sö mür ge bo yun du ru ğu al tın da tu tan ‹s pan-
ya’nın ve onu des tek le yen Kut sal Bağ laş ma 
ül ke le ri nin bu kı ta da ki kur tu luş ha re ket le ri ni 
bas tır ma gi ri şim le ri ne kar şı çı kı yor ve tüm Ba tı 
ya rım kü re si ni ken di nü fuz ala nı ola rak gör dü ğü-
nü açık lı yor du. ABD, 1844-46 yıl la rı ara sın da 
Mek si ka’ya kar şı gi riş ti ği sa vaş ta bu ül ke nin top-
rak la rı nın yüz de 40’ını, ya ni şim di ki Te xas, Ca li-
for nia ve New Me xi co eya let le ri ni ken di top rak-
la rı na ka ta cak tı. Yir min ci yüz yı la gi ril di ğin de, 
eko no mik ve as ke ri gü cü ve do la yı sıy la ken di ne 
gü ve ni da ha da art mış olan ABD’nin, “bü yük 
so pa” po li ti ka sı nın bo ra zan lı ğı nı yap mak la 
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ün len miş Dev let Baş ka nı The odo re Ro ose welt, 6 
Ara lık 1904’de Kong re’ye sun du ğu yıl lık me sa-
jın da şöy le di yor du:

“...kro nik kö tü dav ra nış ya da uy gar top lum 
iliş ki le ri nin ge nel ola rak gev şe me si ne yol açan 
bir ik ti dar sız lık... ABD’yi, is tek siz ce de ol sa 
böy le si çar pı cı kö tü dav ra nış ya da ik ti dar sız lık 
du rum la rın da bir ulus la ra ra sı po lis gü cü gi bi 
ha re ket et me ye zor la ya bi lir.” (Chro nic le of Ame-
ri ca, s. 545) De mek olu yor ki, ABD’nin ken di si ni 
hem sav cı, hem yar gıç, hem de po lis ye ri ne koy-
ma sı, hiç de ye ni bir şey de ğil.

1917 Ekim Dev ri mi’ne kar şı, ön de ge len 
ka pi ta list ül ke ler ara sın da en açık ve uzun sü re li 
düş man lı ğı gös te ren ABD ol du. ABD bur ju va zi-
si, bu ve si ley le bir yan dan ken di ül ke sin de ki 
dev rim ci iş çi ha re ke ti ne ve za yıf ko mü nist ha re-
ke te sal dı rır ken, bir yan dan da Rus ya’da ki ‹ç 
Sa vaş’ta di ğer em per ya list ül ke ler le bir lik te 
Be yaz Mu ha fız la r’ın ya nın da ye ri ni ala cak, 1933 
gi bi geç bir ta ri he ka dar Sov yet Rus ya ile dip lo-
ma tik iliş ki kur ma ya bi le ya naş ma ya cak tı.

Ama Av ru pa’nın sin si ve iki yüz lü bur ju va-
zi si ne kı yas la ABD bur ju va zi si nin her za man 
da ha açık söz lü ol muş ol du ğu nu söy le ye bi li riz. 
Ör ne ğin, ABD De niz Pi ya de si Tüm ge ne ra li 
Smed ley D. But ler, 1935 yı lın da şöy le di yor du:

“Otu züç yıl dört ay sü rey le ak tif as ke ri hiz-
met te bu lun dum. Ve bu sü re için de za ma nı mın 
ço ğu nu bü yük ser ma ye, Wall Stre et ve ban ka cı la-
rın ön de ge len bir ko ru ma gö rev li si gi bi ça lış-
mak la ge çir dim. Öz ce si, ben bir çe te ele ma nı, bir 
ka pi ta lizm gangs te ri idim...

“Bu çer çe ve de 1914’te Mek si ka’yı ve özel-
lik le Tam pi co’yu Ame ri kan pet rol çı kar la rı için 
gü ven li ha le ge tir me ye yar dım et tim. Ha iti ve 
Kü ba’yı, Na ti onal City Bank’ta ki de li kan lı la rın 
pa ra la rı nı ra hat ça tah sil ede bi le cek le ri bir yer 
ha li ne ge tir me ye yar dım et tim. Wall Stre et’in 
çı kar la rı için ya rım dü zi ne Or ta Ame ri ka cum hu-
ri ye ti nin ır zı na ge çil me si ne yar dım et tim. Çe te 
si ci lim uzun dur. 1902-12 ara sın da Ni ka ra gua’yı, 
Brown Brot hers ulus la ra ra sı ban ka cı lık ku ru mu 
için arın dır ma ya yar dım et tim... 1927’de Çin’de 
Stan dard Oil şir ke ti nin iş le ri ni ra hat sız edil me-
den gör me si ne yar dım et tim.

“... Çe şit li onur lar la, ma dal ya lar la ve yük-
selt me ler le ödül len di ril dim. Geç mi şe dö nüp bak-

tı ğım da Al Ca po ne’a bir kaç ya rar lı ipu cu ve re bi-
lir dim, di ye dü şü nü yo rum. Onun çe te si, ken tin 
üç sem ti nin öte si ne ge çe me miş ti. Ben se üç kı ta-
da ci rit atı yor dum.” (Fe lix Gre ene, The Enemy, s. 
106-07) Ge ne ral den 52 yıl son ra, bir baş ka açık-
söz lü Ame ri ka lı, ya ni ABD’de ki Ulu sal Gü ven lik 
Ça lış ma la rı Mer ke zi’nin es ki gö rev li le rin den 
John Marks, In ter na ti onal He rald Tri bu ne’ün 30 
Ha zi ran 1987 ta rih li sa yı sın da şöy le di ye cek ti: 

“Son 35 yıl dır Ame ri kan hü kü me ti te rö-
rizm den bir dış po li ti ka ara cı ola rak ola ğan 
bi çim de ya rar lan mış tır.”

Evet, John Marks “son 35 yıl dır” ABD’nin 
te rö rizm den bir dış po li ti ka ara cı ola rak ya rar lan-
dı ğı nı söy ler ken ger çe ği di le ge ti ri yor du. Ama 
onun yal nız ca bir bö lü mü nü. Çün kü, her  şey den 
ön ce ABD, te rö riz mi yal nız ca dış po li ti ka ara cı 
ola rak de ğil, iç po li ti ka ara cı ola rak da kul la nan 
bir dev let ti. ‹kin ci si, ABD’nin te rö riz mi bir po li-
ti ka ara cı ola rak kul lan ma sı, yal nız ca “son 35 
yı la” öz gü ol ma yıp çok da ha ön ce si ne uza nı yor-
du. ABD’nin si ya sal de ne yi mi Mark siz min, bur-
ju va de mok ra si si nin ge liş me si öl çü sün de, emek-
le ser ma ye ara sın da ki ça tış ma nın da ha kes kin le-
şe ce ği ve da ha açık bi çim ler ala ca ğı yo lun da ki 
ön gö rü sü nü doğ ru la mış tı. Ger çek ten de ABD 
bur ju va zi si, 19. yüz yı lın son la rı na yak la şıl dı ğın-
da gi de rek bü yü yen ve mi li tan la şan iş çi sı nı fı nın 
ey lem le ri ni “ya sal” yön tem le rin ya nı  sı ra pro vo-
kas yon ve te rör yo luy la bas tır ma da ve bu amaç la 
or du, eya let mi li si, po lis ve özel grev kı rı cı bir-
lik le ri kul lan ma da ol duk ça us ta laş mış tı. Bun la ra 
bir kaç ör nek ve re lim:

*Ka sım 1887’de Lo ui si ana eya le tin de üc ret 
zam mı is te miy le grev ya pan ve Emek ½ö val ye le-
ri ta ra fın dan ör güt len miş bu lu nan siyahi ta rım 
iş çi le ri ne ateş açan eya let mi li si 20 iş çi nin ölü-
mü ne yol aç tı.

*Tem muz 1892’de Ida ho eya le tin de üc ret-
le ri nin yüz de 15 ora nın da dü şü rül me si ne kar şı 
gre ve gi den gü müş ma de ni iş çi le ri nin grev kı rı cı-
la rı nı ve eya let mi li si ni püs kürt me le ri üze ri ne 
ola ğa nüs tü du rum ilan edil di ve iş çi le rin üze ri ne 
fe de ral or du bir lik le ri yol lan dı.

*Ka sım 1892’de, Pennsyl va nia eya le ti nin 
Ho mes te ad ken tin de Car ne gie Çe lik ‹ş let me si’n-
de beş ay dır grev de olan iş çi ler ey lem le ri ni so na 
er dir di ler. Grev kı rı cı la rı na ve dev le tin ya sal ve 
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ya sa dı şı bas kı ön lem le ri ne ba şa rıy la kar şı ko yan 
iş çi le rin di re ni şi, eya let mi li si nin mü da ha le si 
so nu cu ye nil giy le bit ti.

*Ha zi ran 1894’de kö mür ma de ni iş çi le ri nin 
üc ret le ri nin dü şü rül me si ne kar şı, iki ay dır sür dür-
dük le ri ül ke ça pın da ki grev so na er di. Grev sü re-
si için de grev kı rı cı la rı ve po lis le iş çi ler ara sın da 
çı kan ça tış ma lar da en az 21 ki şi öl dü.

*Tem muz 1894’de Chi ca go’da üc ret le ri nin 
dü şü rül me si üze ri ne gre ve gi den de mir yo lu iş çi-
le riy le as ker ler ara sın da çı kan ça tış ma lar da, 7 
ki şi öl dü ve çok sa yı da ki şi ya ra lan dı. 

An cak bur ju va zi, sa yı ca ço ğa lan ve da ha 
ör güt lü ha le ge len iş çi sı nı fı nı salt ka ba güç le 
eze me ye ce ği ni ve ge ri le te me ye ce ği ni gö rü yor du. 
Bu nok ta da, te kel ci ka pi ta liz min ge liş me si, mal 
ih ra cı nın ya nı  sı ra ser ma ye ih ra cı yo luy la dış 
pa zar la ra da ha ge niş öl çek te açıl ma sı na ola nak 
ver me si ve bu na bağ lı ola rak em per ya list po li ti-
ka la rın dev re ye gir me si, ABD bur ju va zi si ta ra fın-
dan emek-ser ma ye çe liş me si nin da ha da de rin leş-
me si ne en gel ola cak bir sü bab ola rak da gö rül me-
ye baş lan dı. Ör ne ğin, işa da mı F. L. Stet son da ha 
1894’de şöy le di yor du:

“Ti ca ri gö nen cin ye ni den sağ lan ma sı yo luy-
la hal kın hoş nut suz lu ğu gi de ri le mez se, çok 
ka ran lık bir ge ce nin eşi ğin de ol du ğu mu zu söy le-
ye bi li riz.” (W. A. Wil li ams, The Tra gedy of Ame-
ri can Dip lo macy, s. 34). Ay nı gün ler de Se na tör 
Wil li am Frye da ha da açık ko nu şu yor ve “Eğer 
Çin pa za rı nı ele ge çir mez sek bir dev rim le yüz yü-
ze ge le ce ğiz” (Agk, s. 34) di yor du. Yir min ci yüz-
yıl da ya şa nan ge liş me ler, ABD te kel ci bur ju va zi-
si nin ge ri ve ba ğım lı ül ke le rin yağ ma lan ma sın-
dan el de et ti ği ar tık de ğer den “ken di” iş çi sı nı fı na 
da çok kü çük de ol sa bir pay ve re rek, onun mi li-
tan lı ğı nı tör pü le ye bil di ği ni gös ter di. Böy le ce, 
“baş ka ulus la rı ezen bir ulu sun öz gür ola ma ya ca-
ğını” söyleyen Marks’ın, em per ya list bur ju va zi-
nin ge ri ve ba ğım lı ül ke ler pro le tar ya sı ve halk la-
rı üze rin de ki sö mü rü ve bo yun du ru ğu nun her  
şey den ön ce met ro pol ül ke ler pro le tar ya sı nın 
aya ğı na vu rul muş bir zin cir ol du ğu, em per ya list 
ge ri ci li ğin bu sö mü rü ve bo yun du ruk tan bes len-
di ği yo lun da ki te zi bir kez da ha doğ ru lan mış 
ol du. De mek ki, so nal kur tu luş met ro pol ül ke ler 
pro le tar ya sıy la ge ri ve ba ğım lı ül ke le rin pro le tar-

ya sı ve halk la rı nın or tak cep he si nin ku rul ma sı ve 
ka pi ta list-em per ya list sis te me kar şı bir le şik sa va-
şı mı yo luy la ger çek le şe cek tir.

*    *    *
ABD bur ju va zi si nin in san lı ğa en bü yük 

“ar ma ğan”la rın dan bi ri de kur ban la rın di ri di ri 
ya kıl ma sı, or gan la rı nın ke sil me si, saç la rı nın kök-
le rin den sö kül me si, göz le ri nin oyul ma sı vb. 
yo luy la öl dü rül dü ğü “linç” uy gu la ma sı ol muş tur. 
Özel lik le Gü ney eya let le rin de –1861-65 ‹ç Sa va-
şı ’nın he men ar dın dan ku ru lan– Ku Klux Klan 
gi bi ırk çı ör güt ler ta ra fın dan ger çek leş ti ri len bu 
vah şi ey lem ler, ABD bur ju va zi si nin “uy gar-
lık”ının ne me nem bir şey ol du ğu nu gös te ri yor-
du. Da ha son ra la rı ABD em per ya liz mi ne kar şı 
sa va şa cak ve ona unut ma ya ca ğı bir ders ve re cek 
olan Vi et nam hal kı nın dev rim ci ön de ri Ho Chi 
Minh, 1924’de ya yım lan mış olan “Linç, Ame ri-
kan Uy gar lı ğı nın Az Bi li nen Bir Yö nü” ad lı 
ma ka le sin de şu is ta tis tik le ri su nu yor du:

“1889-1919 yıl la rı ara sın da, ara la rın da 51 
ka dın ve kı zın ve Bi rin ci Dün ya Sa va şı’ na ka tıl-
mış olan 10 as ke rin de bu lun du ğu 2.600 siyahi 
linç edil miş tir.

“1919’da linç edi len 78 siyahiden 11’i di ri 
di ri ya kıl mış, 3’ü öl dü rül dük ten son ra ya kıl mış, 
31’i vu rul muş, 3’ü iş ken cey le öl dü rül müş, 1’i 
par ça lan mış, 1’i bo ğul muş ve 11’i de ği şik bi çim-
ler de öl dü rül müş tür.” (Ho Chi Minh On Re vo lu-
ti on, s. 52) Ama siyahi le re kar şı şid de tin ve linç 
olay la rı nın yal nız ca Gü ney eya let le riy le sı nır lı 
ol ma dı ğı, Ku zey eya let le rin de de gö rül dü ğü ger-
çe ği nin al tı çi zil me li dir. 1900’de New York’ta, 
1904’te Ohio eya le ti nin Spring fi eld ken tin de, 
1906’da In di ana eya le ti nin Gre ens burg ken tin de, 
1908’de Il li no is eya le ti nin Spring fi eld ken tin de 
siyahi le re kar şı kit le sel şid det ve linç olay la rı 
ya şan dı. Siyahi hal ka kar şı ser gi le nen vah şe tin 
bo yut la rı za man la çok faz la azal ma dı. Ama 
1960’la ra ge lin di ğin de siyahi genç le ri ve hal kı, 
bu vah şe te ar tık bo yun eğ me me ye baş la dı. 
1965’de Watts ken tin de mey da na ge len ça tış ma-
lar da 34 ki şi öl dü, 4.000 ki şi tu tuk lan dı. 1966 ve 
1967 yıl la rın da ise siyahi ayak lan ma la rı 128 ken-
te ya yıl mış tı. Irk çı ve te rö rist ABD bur ju va zi si 
1960’lı yıl la rın son la rı na ka dar bir çok Gü ney 
eya le tin de siyahi le ri, Gü ney Af ri ka’da ki Apart-
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he id’e ben zer bir ay rım cı lı ğa he def tut ma ya, 
siyahi hak la rı için ya pı lan ba rış çı ey lem le re bi le 
tüm dün ya nın ve med ya nın göz le ri önün de vah şi-
ce sal dır ma ya de vam et ti. Pa si fist bir siyahi ön de-
ri olan Mar tin Lut her King’i, Mal colm X’i ve 
baş ka la rı nı öl dür me ye ve yurt taş hak la rı mi li tan-
la rı na kar şı sis te ma tik te rör uy gu la ma ya da. 
Siyahi hal ka ve özel lik le genç li ği ne uy gu la nan 
ay rım cı ve te rö rist po li ti ka lar ha la yü rür lük te. 

ABD bur ju va zi si nin te rö rist ka rak te ri nin 
ye te rin ce iyi bi lin me yen bir baş ka ya nı da, çağ-
daş ka pi ta lizm dö ne min de Kı zıl de ri li adı ve ri len 
Ame ri ka’nın yer li hal kı na kar şı bir “et nik te miz-
lik” kam pan ya sı sür dür müş ve ger çek bir soy kı-
rım la bu hal kı or ta dan kal dır mış ol ma sı dır. Kı zıl-
de ri li le rin, 1860-90 yıl la rı ara sın da yo ke dil me le ri 
sı ra sın da ABD bur ju va zi si; ço cuk ve ka dın lar da 
için de ol mak üze re si vil hal kı kat let me, köy le ri 
ve ça dır la rı yak ma, top lu gö çert me ve ge ri ye 
ka lan la rı ‘re zer vas yon’ de nen top la ma kamp la rı-
na yer leş tir me de için de ol mak üze re gü nü mü zün 
fa şist dev let le ri nin kul lan dı ğı ve ken di si nin de 
1960’lar da ve 1970’ler de Vi et nam’da kul la na ca-
ğı tüm yön tem le ri kul lan mış tı. Bir kay nak ta bu 
ko nu da şun lar söy le ni yor du:

“Böy le ce 1830 ta rih li Kı zıl de ri li Gö çert me 
Ya sa sı uya rın ca, Beş Uy gar Ka bi le den 60.000 
Kı zıl de ri li es ki den be ri otur duk la rı ve an laş ma 
üze ri ne an laş may la ve ABD’nin onu ru gü ven ce-
siy le ken di le ri ne bı ra kıl mış top rak lar dan çı ka rı la-
rak Mis sis sip pi’nin çok öte sin de ki top rak la ra, 
da ha son ra ken di le rin den bir kez da ha ça lı na cak 
olan top rak la ra ta şın dı lar.” (H. Bro gan, Long-
man’s His tory of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, s. 
67-68) ABD bur ju va zi si nin bu gu rur lu hal ka kar-
şı uy gu la dı ğı gö rül me miş vah şet, ken di tem sil ci-
le ri ta ra fın dan da iti raf edi li yor du. Ün lü Kı zıl de-
ri li şe fi Ge ro ni mo’ya kar şı sa vaş mış olan Ame ri-
ka lı teğ men Da vis, “...’Soy lu be yaz adam’la kar-
şı laş tı rıl dı ğın da Kı zıl de ri li sı ra dan bir ama tör dür. 
Onun suç la rı te kil, bi zim ki si top tan dır” (Agk, s. 
63) di yor du. 1868’de 300 si lah sız Che yen ne ve 
Arap hoe’nun öl dü rül dü ğü Sand Cre ek kat li amı nı 
an la tan bir ABD hü kü met ko mis yo nu ra po run da, 
sal dı rı yı yö ne ten Al bay Chi ving ton’ın, “Hep si ni 
öl dü rün ve ka fa de ri le ri ni yü zün!” de di ği be lir til-
dik ten son ra, “Ka çan ve el le ri ni acı ma di le ye rek 
kal dır mış ka dın lar vu rul du; ço cuk lar hor gö rüy le 

öl dü rül dü ve ka fa de ri le ri yü zül dü; er kek ler 
iş ken ce ye ta bi tu tul du ve or gan la rı ke sil di” (Agk, 
s. 63) de ni yor du. Ara lık 1890’day sa, ABD or du-
su, ün lü Wo un ded Knee Cre ek kat li amı nı ger çek-
leş tir di. Bir kay nak ta 500 ABD as ke ri nin bir 
‘re zer vas yon’da ka lan Si oux Kı zıl de ri li le ri ’ne 
sal dır ma sı ve on la rı to pa tut ma sı şöy le an la tı lı-
yor du:

“Pi ne Rid ge Re zer vas yo nu için de ye ra lan 
Wo un ded Knee Cre ek’den kor kunç bir kat li am 
ha be ri gel di. ABD Ye din ci Sü va ri Bir li ği, ya rı sı 
ka dın ve ço cuk ol mak üze re 153 Min ne con jou 
Si oux’su nu öl dür müş. Ön de ge len li der Bü yük 
Ayak da öl dü rü len ler ara sın da.” (Chro nic le of 
Ame ri ca, s. 487) 1890’da, ar tık bu onur lu halk tan 
ge ri ye, ABD yet ki li le ri nin ‘re zer vas yon’la rın da 
ya şa mak zo run da bı ra kı lan bir  kaç bin ki şi kal-
mış tı yal nız ca.

Ama, ge çen ler de Mil li yet ga ze te sin de 
ya yım la nan bir ha ber, ABD bur ju va zi si nin ge ri ye 
ka lan az sa yı da ki Kı zıl de ri li ’ye kar şı sa va şı nın 
da ha son ra ki on yıl lar da da bir baş ka bi çim de, 
ama hâ lâ sür dü ğü nü ele ve ri yor du. Bu ra da, suç-
suz ol du ğu nu ile ri sür me si ne kar şın iki FBI aja nı-
nı öl dür dü ğü sa vıy la, 1975’ten bu ya na ce za evin-
de ya tan Le onard Pel ti er ad lı Kı zıl de ri li ak ti vis tin 
öy kü sü an la tı lı yor du. ABD po li si nin, sa tın al dı ğı 
Kı zıl de ri li ler’ den bir pa ra mi li ter ör güt oluş tu ra-
rak Pel ti er’in kur du ğu Ame ri kan Kı zıl de ri li 
Ha re ke ti’ne (AIM) kar şı ger çek bir kir li sa vaş 
yü rüt tü ğü nün be lir til di ği ha ber de şöy le de ni yor-
du:

“Ne ol duy sa bun dan son ra ol du. Kı zıl de ri li 
top rak la rı ye ni den ka na ma ya baş la dı... An cak bu 
kez ‘so luk be niz li ler’le Kı zıl de ri li ler sa vaş mı yor-
du. ½im di Kı zıl de ri li ler bir bi ri ni öl dü rü yor du. 
1973-75 yıl la rın da FBI ta ra fın dan des tek len di ği-
ne ina nı lan bu pa ra mi li ter ör güt, 60 Kı zıl de ri li ’yi 
öl dür dü, yüz ler ce si ni de ya ra la dı.”  

Her hal de yal nız ca bu ör nek bi le bur ju va 
de mok ra si nin na sıl bir “de mok ra si” ol du ğu nu 
gös ter me ye ye ter. Te rö rist ABD bur ju va zi si, soy-
kı rı ma ta bi tut muş ve üs te lik tüm dün ya ya “vah şi 
ve ka na su sa mış” ola rak ta nıt mış ol du ğu bu hal-
kın to run la rın dan in ti kam al ma ya de vam et mek-
te dir. Ama ye ni yet me Yan ki bur ju va zi si nin sin si-
lik ve iki yüz lü lük ko nu sun da Av ru palı ön cel le ri-
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ne ye tiş mek te ol du ğu nu da gös te ren ör nek ler de 
yok de ğil. ABD em per ya liz mi nin ‘68’li play boy 
şe fi Clin ton, Ko so va hal kı nı Sırp ge ri ci li ği nin eli-
kan lı zul mün den “kur tar mak” için Yu gos lav ya’ya 
bom ba ve fü ze yağ dır ma ya ha zır lan dı ğı gün ler de, 
ya ni Mart 1999’da El Sal va dor ve Gu ate ma la’ya 
bir zi ya ret ger çek leş tir miş ti. Y. Çon gar, 15 Mart 
1999’de Mil li yet ga ze te sin de ki kö şe sin de bu 
ko nu da şun la rı ya zı yor du:

“ABD Baş ka nı Bill Clin ton’ın böl ge ye 
zi ya re tin de, özel lik le Gu ate ma la ve El Sal va dor 
du rak la rı, ta ri hi önem de bu luş ma ve de meç le re 
sah ne ol du.” Çon gar, da ha son ra, bir ay ön ce, 
ya ni ½u bat 1999’da ya yın la nan Ta ri hi Açık lı ğa 
Ka vuş tur ma Ko mis yo nu’nun ra po ru nun ve Clin-
ton yö ne ti mi nin giz li li ği ni kal dır dı ğı bel ge le rin, 
ABD’nin des te ğiy le sür dü rü len iç sa vaş lar da 
Gu ate ma la’da (1990 yı lın da nü fu su 9.340.000) 
1960-96 yıl la rı ara sın da 200,000 ki şi nin ve El 
Sal va dor’da (1990 yı lın da nü fu su 5.220.000) 
1980-92 yıl la rı ara sın da 70.000 ki şi nin öl dü ğü nü 
ka nıt la dı ğı nı söy le dik ten son ra bay Baş kan’ın 
Gu ate ma la ve El Sal va dor halk la rın dan “özür 
di le di ği ni” be lir ti yor du. Her iki ül ke de de, vak-
tiy le bu ül ke ler de ki ge ri ci ve fa şist re jim le ri 
si lah lan dı ran ve ak tif ola rak des tek le yen ABD 
em per ya liz mi ne kar şı si lah lı sa va şım ver miş, 
ki mi mil let ve ki li ba zı es ki ge ril la sa vaş çı la rı nın, 
ya ni ken di ni bir kol tu ğa sat mış olan bu gü nün 
dö nek le ri nin de ka tıl dı ğı top lan tı lar da ko nu şan 
Clin ton, “ABD adı na şu nu açık ça söy le me li yim 
ki, şid det ve yay gın bas kı uy gu la mış olan as ke ri 
güç le re ve is tih ba rat bi rim le ri ne des tek ve ril me si 
yan lış tı. ABD bu ha ta yı tek rar la ma ma lı dır“ 
di yor du.

Bu “öze leş ti ri”yi oku yun ca in sa nın ak lı na, 
yıl lar dır ‘kit le im ha si lah la rıy la’ de ğil, eko no mik 
am bar go ne de niy le ses siz ve ya vaş la tıl mış bir 
kat li amı ya şa yan Irak’ın ço cuk la rı, yaş lı la rı ve 
ka dın la rı, 1975’te ki En do nez ya iş ga lin den bu 
ya na nü fu su nun al tı da bi ri ni yi ti ren kah ra man 
Do ğu Ti mor hal kı ve ge ril la la rı, Bre zil ya’nın 
ba şı boş ke di ler ve kö pek ler gi bi “it laf” edi len 
so kak ço cuk la rı, “Apart he id”ın ya sal ola rak or ta-
dan kal dı rıl ma sın dan yıl lar son ra, hâ lâ po lis 
iş ken ce si ve zul mü al tın da ya şa yan, yok sul luk la 
ve iş siz lik le bo ğu şan ka ra de ri li Gü ney Af ri ka 
emek çi le ri, ço ku lus lu şir ket le rin kış kırt ma sıy la 

ge ri ci bir iç sa va şın ateş le ri nin ye ni den tu tuş tu-
rul du ğu ve on bin le rin kol la rı nı, ba cak la rı nı 
ma yın pat la ma la rın da yi tir di ği ve yi tir me ye 
de vam et ti ği An go la’nın unu tul muş ve çi le keş 
hal kı, em per ya list-si yo nist sal dır gan lı ğa ve FKÖ 
ön der li ği nin iha ne ti ne bağ lı ola rak ye ni den bir 
be lir siz lik or ta mı na sü rük len mek te olan “taş dev-
ri mi nin” ve ‹n ti fa da’nın ço cuk la rı, gö zal tın da 
kay be di len on bin ler ce ya kın la rın dan ha la bir 
ha ber ala ma mış olan Ar jan tinli ve ½i lili an ne ler, 
ken di le ri ne ‹kin ci Dün ya Sa va şı’nın deh şe ti ni 
ya şa tan Hit ler fa şiz mi ni me za rı na göm dük ten 
son ra, bu gün çöp lük ler de yi ye cek ara mak zo run-
da ka lan yaş lı Rus ana ve ba ba la rı, 1994’de ya şa-
dık la rı soy kı rı mın ka ra ba san la rıy la bo ğu şan 
Ru an da yok sul köy lü le ri, Sırp ge ri ci le ri nin kat li-
am, gö çert me ve top lu ır za geç me uy gu la ma la rı-
na he def olan Ko so va hal kı, dört yan dan ateş ve 
iha net le ku şa tıl mış Kürt ve Türk halk la rı ve 
di ğer le ri ge li yor. Hep si de, ba şı nı ABD’nin çek ti-
ği ka pi ta list-em per ya list sis te min doğ ru dan ya da 
do lay lı kur ban la rı olan bu in san la rın, şim di Bal-
kan lar’da teh li ke li bir sa vaş oyu nu oy na yan 
Be yaz Sa ray’ın soy ta rı sı nın, ABD te kel le ri nin 
uşa ğı nın bu “özür di le me” ma sa lı na inan ma la rı 
için her han gi bir ne den var mı? 

Ba rış, de mok ra si, in san hak la rı ve ger çek 
kar deş lik, an cak ve an cak sö mü rü ve zul me da ya-
nan bu sis te min ke sin ve ge ri dön mez ce si ne or ta-
dan kal dı rıl ma sı ve ye ri ne in sa nın in sa nı sö mür-
me di ği ve ez me di ği bir dün ya nın ku rul ma sıy la 
ge le cek tir. O gü ne ka dar kav ga yı sür dür mek 
zo run da yız ve sür dü re ce ğiz. Ama, ba şar mak için 
bi linç li ve ör güt lü ve en önem li si de güç lü ol mak 
zo run da yız. Pro le tar ya ve halk la ra acı, kan ve 
göz ya şın dan baş ka bir  şey ge tir me miş ve ge ti re-
me ye cek olan bu sis tem ve onun tem sil ci le ri, 
hiç bir bi çim de ken di li ğin den ta rih sah ne si ni ter-
ket me ye cek ve hiç bir za man ken di ira de le riy le 
on la ra her han gi bir şey ba ğış la ma ya cak lar dır. 
Ka pi ta list-em per ya list sis te min gü cü ve ege men-
li ği, an cak ve an cak pro le tar ya ve halk la rın ör güt-
lü gü cüy le yı kı la bi lir ve ge ri le ti le bi lir. Ken di si ne 
en gel olun ma dı ğı tak dir de bu ca na var dün ya pro-
le tar ya sı nın ve halk la rı nın ka nı nı ye rel sa vaş lar da 
ve iç sa vaş lar da akıt ma ya de vam et mek le ye tin-
me ye cek, bel ki de in san lı ğı nük le er bir sa vaş 
ce hen ne mi ne sü rük le ye cek tir. Ge nel ola rak si lah-
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lan ma ya rı şı nın ve özel lik le nük le er si lah lan ma 
ya rı şı nın ye ni den hız lan ma sı, gi de rek men zi li 
ar tan ba lis tik fü ze le rin yay gın laş ma sı, ABD’nin 
SDI (“Yıl dız Sa vaş la rı”) pro je si ni ye ni den can-
lan dır ma sı ve mi li ta riz min dün ya öl çe ğin de güç-
len me si, bu nun el le tu tu lur gös ter ge le ri. Ken di 
sınıf sal doğası gereği, kâr, daha faz la kâr ve 

azami kâr peşin den koş madan yap ması olanak sız 
olan em per yalizm ve onun bütün ül keler deki 
uzan tıları tam ve kesin bir yenil giye uğ ratıl-
madan emek çi in san lığın rahat bir soluk alabile-
ceğini söy leyen ler bizi al datıyor lar. Liberal lerin 
yalan larına, dönek lerin ve refor mist lerin demok-
ratik demagojilerine kan mak mı, as la! 
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Tarih Bilinci

ŞEYH BEDREDDİN AYAKLANMASI

Şeyh Bed red din, bel ki de Os man lı fe oda liz-
mi ne kar şı, halk ayak lan ma la rının ta rih sel ki şi-
lik le ri ara sın da, ge rek dost la rı ve ge rek se düş-
man la rı nın üze rin de en çok dur duk la rı ve en çok 
önem ver dik le ri bir isim dir. Bu nun ne de ni, yal-
nız ca onun önem li bir ayak lan ma nın li de ri ol ma-
sı de ğil dir; ay nı za man da onun, dev le tin yük sek 
mev ki le rin de gö rev yap mış bü yük bir alim ol ma-
sı dır. Bun dan do la yı dır ki, ki mi araş tır ma cı lar 
onu Meh med’e kar şı ik ti dar ka pış ma sın da ki 
Mu sa Çe le bi’nin yar dım cı sı ola rak gör mek te, 
baş ka la rı da işi, onun Ti mur’un ca su su ol du ğu na 
dek gö tür mek te dir. An cak bu gö rüş ler cid di ve ri-
le re da yan maz; on lar, da ha çok, ya zar la rın gön-
lün den ge çen öz nel ni te lik te ve ha kim sı nıf la rın 
et ki si al tın da bu lun ma nın ge tir di ği ruh ha lin den 
tü re yen yo rum lar dır. 

Bed red din, 1357-59 yıl la rı ara sın da Edir ne 
ya kın la rın da ki Si mav na bu ca ğın da dün ya ya gel-
miş tir. Asıl adı Mah mud’dur. An ne si Rum asıl lı 
Me lek, ba ba sı İs ma il adın da ve dö ne min Si mav-
na ka dı lı ğı nı yap mış bi ri dir. Ai le si bu ha liy le 
yük sek ke sim ler den ge lir.

O ilk eği ti mi ni il me düş kün ba ba sın dan alır. 
Ar ka sın dan Se mer kand, Bur sa ve Kon ya’da ilk 
ve or ta dö nem eiğ ti min den son ra, yük sek öğ re-

nim için  İs lam il mi nin baş lı ca kent le rin den Ka hi-
re’ye gi der. Dö ne min en önem li ay dın la rıy la 
bi ra ra da dır ve ki mi le riy le ya kın iliş ki için de dir. 
Bun lar ara sın da en önem li si Şeyh Hü se yin Ah la-
ti’dir. Bed red din, özel lik le onun ta sav vuf ala nın-
da ki bil gi sin den et ki len miş tir. Ah la ti ve o,  bir 
gün ko nu ğu ol duk la rı Mı sır sul ta nı nın ‘ik ram’ 
et ti ği iki kız kar deş le ev le nir ler. Bed red din’in 
eşin den İs ma il adın da bir ço cu ğu olur. Ah la-
ti’inin ölü müy le bir lik te onun ye ri ne ge çer ve 
kı sa bir sü re ta ri ka tın ba şın da kal dık tan son ra 
ye ni den Ana do lu’ya dö ner. Bed red din ar tık bil gi-
si ve bi ri ki miy le her bu lun du ğu alan da ve her 
ko nuk çağ rıl dı ğı me kan da, çev re sin de ki le ri 
de rin den de ri ne et ki le yen bi ri dir. Öy le ki o, kı sa 
za man da böl ge de ta nı nan  az sa yı da ki san lı 
ay dın lar dan bi ri ol muş tur.

Ön ce le ri çok sa yı da ki tap yaz dı ğı, fa kat 
dü şün ce sis te min de ki kök lü dö nü şüm ler den son-
ra, bun la rın ço ğu nu Nil neh ri nin so ğuk su la rı na 
bı rak tı ğı söy le nir. Bu gün bi li nen üçü fı kıh, di ğer 
üçü ta sav vuf ve so nun cu su da tef sir ala nın da 
ol mak üze re top lam ye di ki ta bı var dır. 

Onu önem li kı lan özel lik ler den bi ri de, kuş-
ku suz bir fel se fe ye sa hip ol ma sı dır. Va ri dat isim-
li ya pıt, bu ko nu da yaz mış ol du ğu ve gü nü mü ze 



“Terörizm mi Dediniz?” 

Sınıf Pusulası /76

dek ta şı nan tek ki tap tır. Soh bet le ri nin der len me-
sin den olu şan bu ya pıt, ge nel bir uyum dan yok-
sun dur ve çe liş ki ler le yük lü dür. “Bü tün var lık 
aşa ma la rı nes ne ler (ci sim ler) ev re sin de dir, bu 
nes ne ler yok ol sa ruh lar ve so yut var lık lar dan 
baş ka bü tün nes ne ler or ta dan kal kar” der ken o, 
ma ter ya list kav ra yı şı çağ rış tı rır. Bu na kar şın,  
“İlk du rum da var lık Tan rı, ikin ci du rum da ev ren-
dir, ya ra tıl mış tır, son ra dan oluş muş tur” der ken 
de nes nel ide aliz me düş mek te dir. Fa kat bu ra da 
da dur ma yıp “(ölü) ke le be ği al dım, di ri le cek 
ka nı sıy la üfür düm di ril di” söy le mi ile öz nel li ğe 
ka dar dü şü yor. Baş ta da be lir ti ği miz gi bi, Bed-
red din’in fel se fi gö rüş le ri uyum dan yok sun dur. 
So nuç ta da ide alist ko nu mu açık se çik tir. Bu bel-
ki çok önem li de ğil. Bed red din, mül ki ye tin top-
lum sal laş tı rıl ma sı, ve eşit lik is te mi ni ne ti ce de bu 
fel se fe ye da yan dı rı yor. Önem li olan  bu dur. 
Bu nun bir so nu cu ola rak onun Tan rı ta nı mı, İs la-
mi inanç sis te min de ki cen net-ce he nem, ahi ret ve 
ka der gi bi top lum sal ya şam la doğ ru dan iliş ki li 
te mel norm la rı red de der. Bir bü tün ola rak dü şü-
nül dü ğün de ev ren gö rü şü, önem li öl çü de, bir 
halk di ni olan Ba tı ni lik ten ve ta sav vuf gi bi ide-
olo jik ve din sel an la yış lar dan et ki len miş tir.

Os man lı ta rih çi le ri ve onun gü nü müz de ki 
mi ras çı la rı ta ra fın dan, en faz la sıy la mal-mülk ve 
din düş man lı ğıy la suç la nan ki ta bın dan ya pı lan 
bir alın tı da onun top lum sal ya şam la il gi li fi kir le-
ri ken di si ni açı ğa vu rur: 

“Dün ya da kut sal lık yok tur, kut sal lık sa de ce 
Tan rı’da dır. Onun ya rat tı ğı her şey, her ni met 
in san için dir. Top ra ğın tek ıs sı (sa hi bi-bn) Tan-
rı’dır.” Bir Bi zans ta rih çi si olan Du kas, tüm ka ra-
la ma ve aşa ğı la ma la rı nın ara sın da onun, ka dın lar 
dı şın da mal-mülk ni te li ğin de ki her  şe yin or tak lı-
ğı nı, in san la rın kar deş li ği ni, tüm din ler den hal-
kın bir li ği ni sa vun du ğu nu ka bul eder. Bu  stra te-
jik gö rüş ler, Bed red din ve mü rit le ri nin na sıl bir 
top lum sal dü zen he def le di ği ne iliş kin dü şün ce le-
ri nin hiç ol maz sa şe ma ti ği ni ve rir. Ay rı ca ona 
gö re, cen net ve ce he ne min ger çek te bu dün ya da 
ol du ğu gö rü şü nü de bu tab lo ya ek le ye lim. 

Her ki şi ve olay  da ol du ğu gi bi Bed red din 
ve ha re ke ti ni de için de ge liş ti ği ko şul lar için de 
ele ala ca ğız.

Kuş ku suz top lum da ki mül ki yet iliş ki le ri 
an la şıl ma dan, bu te mel üze rin de yük se len sı nıf-
laş ma ve bun la rın ara sın da ki çe liş ki de kav ra na-

maz. Onun için de, en azın dan ta ri hin ko nu muz la 
il gi li ke si tin de ki Os man lı mül ki yet iliş ki le ri ne, 
ka ba hat la rıy la şöy le bir göz at ma mız ge re ke cek.

Os man lı, mül ki yet iliş ki le ri nin ge nel hat la-
rı nı ade ta Sel çuk lu lar dan dev ral mış tır. Os man lı 
top rak sis te min de özel mül ki yet çok za yıf, dev let 
mül ki yeti ise esas tı. Ya ni İm pa ra tor luk ta mi ri 
top rak sis te mi ege men di. Bu da ken di için de has, 
ze amat ve tı mar ol mak üze re üç te mel bi çi me 
ay rı lı yor du.

Dev le tin te pe sin de ki en üst ke sim olan, 
ve zi ri azam, bey le rbe yi, san cak be yi ve ya nı sı ra 
or du nun doğ ru dan sul ta na bağ lı olan ye ni çe ri 
ağa la rı ma aş la rı nı, ken di le ri ne ve ri len has ad lı 
top rak par ça la rı nın yıl lık ge li rin den alı yor du. Bu 
top rak la rın ge li ri yıl lık 100 bin ile bir mil yon iki-
yüz bin ara sın da ki ak çe den olu şu yor du. Söz ko nu-
su kat man lar ve gö rev li ler, res men de ğil se de 
fi ilen en ve rim li ve en ge niş top rak la ra sa hip ti.

Ze amet; va li le re, tı mar def ter dar la rı na, def-
ter ket hü da la rı na, san cak ve bey ler be yi nin sa vaş-
ta ya rar lı lık gös te ren ye tiş kin oğul la rı na vb da ğı-
tı lı yor du. Ze amet top rak la rı nın ge li ri ise yıl lık 20 
bin ile 100 bin ak çe ara sın day dı. 

Tı mar ise, Os man lı eya let or du la rı nın bel-
ke mi ği ni oluş tu ran si pa hi bö lü ğü ne ve ri li yor du. 
Bun lar yıl lık ge li ri 3 bin ile 20 bin ara sın da de ği-
şen top rak par ça la rın dan olu şu yor du. 

Bu mi ri top rak sis te mi, hem ay rı ay rı üç sis-
tem ola rak ve hem de bir bü tün ola rak dev let 
yö ne ti ci le ri nin al dı ğı ge lir mik ta rı na gö re, hi ye-
rar şik bir sı ra la ma arz edi yor du. Ya nı sı ra tüm 
yö ne ti ci ler, ge lir le ri öl çü sün de gö rev ler yük le ni-
yor ve sa vaş ha lin de he men gön de ril mek üze re 
as ke ri bir lik ler ye tiş ti rip bes li yor lar dı. Tüm ge lir-
ler gö rev kar şı lı ğı ve ril di ği ve tüm top rak la rın 
sa hi bi de dev let ol du ğu için, gö rev kalk tı ğın da 
mül ki yet hak kı da or ta dan kal kı yor du.

Uzak tan ba kıl dı ğın da bu mi ri top rak sis te-
mi, dev le te ön plan da yer ve rir gi bi gö zü kür. 
Ama ola ya ya kın dan ba kıl dı ğın da ise kar şı mı za 
çı kan özel mül ki yet tir. Dev let mül ki ye ti ile özel 
mül ki yet içi çe geç miş tir. 

Özel lik le has ve ze amet ve bun la rın ken di 
için de ki mül ki yet hi ye rar şi si, ege men sı nıf için-
de ki klik leş me nin de mad di-eko no mik te me li 
olu yor du. Klik ler ara sı ça tış ma ve taht kav ga la rı 
da ço ğun luk la bu ze min üze rin de ge li şi yor du. 
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Top lu mun ezi ci ço ğun lu ğu nu oluş tu ran 
köy lü lük, dev le tin mül ki ye tin de ki top rak lar da, 
ar tı ürün te me li üze rin de ver gi sel sis tem le ça lı-
ştırılı yor, sö mü rü lü yor du. On la rın ver gi ver mek le 
yü küm lü ol du ğu ke sim hem dev let yö ne ti ci si ve 
hem de top rak ağa sıy dı. Özel lik le ser best tı mar 
sa hip le ri, köy lü emek çi le ri üze rin de ağa ol du ğu 
gi bi yar gıç ve su bay yet ki le riy le de do na tıl mış lar-
dı.

Köy lü yı ğın la rı üze rin de ki bu ağır sö mü rü, 
çok yön lü ver gi ler, sü rek li sa vaş la rın yük le riy le 
bir leş ti ğin de, sık sık sos yal bu na lım la ra ve ayak-
lan ma la ra yol açı yor du. Os man lı as ke ri fe oda liz-
mi ne kar şı ge li şen bu sos yal bu na lım ve tep ki ler, 
ken di ni ço ğun luk la, din sel mo tif li mu ha le fet 
he re ke ti ola rak ifa de edi yor du. Dev le tin var lı ğın-
dan, sul tan lık ma ka mı na, sö mü rü sis te min den, 
fe tih po li ti ka sı na ka dar tüm dü ze nin ide olo jik 
meş ru iye ti, İs lam di ni ne da yan dı rıl mak tay dı. 
Do la yı sıy la bu çağ da, sis te me kar şı ide olo jik-po-
li tik tep ki le rin, ge nel lik le mu ha lif din bi çi mi ni 
al ma sı an la şı la bi lir. Hak sız lık lar kar şı sın da ada-
let me ka niz ma sı nın, ha kim sı nıf ada le ti ol ma sı ve 
bü yük rüş vet ler le dön me si ko şul la rın da ha da 
zor laş tı ğı dö nem ler de köy lü kit le le ri ni is ter is te-
mez dü zen dı şı na çık ma ya yö nel ti yor du.

Bed red din dö ne mi, iş te tam da böy le bir 
dö nem di. O sı ra lar Os ma nlı ege men lik sis te mi 
tam bir si ya si kriz ve ka os için dey di. Yıl dı rım 
Be ya zıd’ın 1402’de An ka ra ön le rin de Ti mur 
or du su na ye nil me si ve son ra sın da esir alın ma sı 
ile “fet ret dev ri” di ye anı lan (1402-13) dö nem 
baş la mış tı. Sa va şın ar dın dan sul tan sız ve baş sız 
ka lan İm pa ra tor luk ta, Be ya zıd’ın oğul la rı ara sın-
da taht kav ga sı pat lak ver di. Di ğer yan dan bu na 
pa ra lel ola rak Ti mur or du su Ana do lu’yu yağ ma-
ya gi riş ti. Kar deş ler ara sın da ki kan lı ça tış ma lar 
or ta mın da Edir ne’de Mu sa Çe le bi’nin ka zas ker li-
ği ni yap mak ta olan Bed red din, Mu sa ile Meh med 
Çe le bi ara sın da kal mış tı. Fe odal bey ler ile yük-
sek aris tok rat ta ba ka nın ağır lık lı bö lü mü Meh-
med kli ği nin sa fı na geç ti ği için, hal kın gö zün de 
Mu sa ka na dı maz lum ola rak gö rü lü yor du. Taht 
aday la rı mu ha re be le ri ni Trak ya ve Ana do lu top-
rak la rın da yap tı lar ve bu kav ga dan Meh med 
Çe le bi kli ği ut ku ile ay rıl dı ve Os man lı’nın da tek 
sul ta nı ol du.

Ege men sı nı fın oto ri te si nin par ça lan dı ğı, 
sul tan lık kav ga sı nın çok baş lı lı ğı ya rat tı ğı bu 
ko şul lar için de, fır sat tan ya rar la na rak, mer ke zi 
ik ti dar dan kop mak ve ba ğım sız ol mak is te yen 
baş ka ege men sı nıf bö lük le ri de var dı. Bun lar, 
hal kın dü zen kar şı tı ra di kal tep ki le ri ni ken di 
emel le ri ne ye dek le mek ça ba sın day dı lar.

Ege men sı nıf için de ki bu iki lik ve ça tış ma 
kar şı sın da, Bed red din, bir üçün cü cep he yi, tüm 
ege men sı nıf la ra ve fe odal dü ze ne kar şı halk cep-
he si ni ör güt le me ça ba sı için dey di. Bu nun için de 
halk ara sın da, din sel ve ulu sal ayı rım la ra bak-
mak sı zın, on la rı tek bay rak al tın da, eşit lik ve 
öz gür lük bay ra ğı al tın da bir leş tir me ye ça lı şı yor-
du.

Bed red din bun la rı ya par ken de, dev le tin 
ka zas ke riy di. Ka zas ker, ze amet mül ki ye tin den 
ya rar la nan bir dev let yö ne ti ci si ve ege men sı nıf 
bi re yi dir. Böy le ol du ğu na gö re ken di ni emek çi 
köy lü sı nı fı nın çı kar la rı na ada ma sı için, ön ce lik le 
men subu ol du ğu sı nı fa kar şı bir tu tum al mış, ken-
di si ni on lar dan ayır mış ol ma sı ge re kir. Bed red-
din’in ayak lan ma anı na ka dar ma ka mın da kal ma-
sı ise, o ma ka mı dev ri min ih ti yaç la rı için kul lan-
ma yı ta sar la mış ol ma sı na bağ la na bi lir. Na sıl 
ka pi ta lizm de  pro le ter dev ri mi n ön cü le ri ve 
ay dın la rı kü çük bur ju va sı nıf lar dan gel miş se, 
fe oda lizm de de köy lü ayak lan ma sı ve dev ri minin 
ön der le ri hep köy lü sı nı fı nın dı şın da ki ara kat-
man lar dan ve ege men sı nıf tan gel mek tey di. Bed-
red din de bir yö nüy le böy le dir.

Bed red din’in pro pa gan da ve ör güt len me 
fa ali ye tin de, iki te mel kad ro su öne çı kar. Bun lar 
Börk lü ce Mus ta fa ve Tor lak Ke mal’dir. Bi rin ci si 
ay nı va kit Şey hi’nin es ki ket hü da sı idi. Börk lü ce, 
Ege Böl ge si ile so rum lu gö zü kür ken, Ana do lu’ya 
da ğıl mış tüm der viş ler den so rum lu idi. Ken di si 
as len Ya hu di kö ken liy di ve Ma ni sa ilin de ka lı-
yor du.

İs yan plân dı şın da ve za man ara lık lı ol ma sı-
na rağ men, Ege, Ana do lu ve Ru me li ol mak üze re 
üç ay rı böl ge üze rin den ge li şe cek ti.  İlk kit le sel 
şah la nış Ay dın Ka ra bu run’da, ba şın da İz mir San-
cak be yi Alek sand ros’un bu lun du ğu as ke ri bir li-
ğin sal dı rı sı na kar şı di re niş bi çi min de pat lak 
ver di. Ve he men ar dın dan dal ga dal ga bü yü yüp 
ya yıl dı. On bin ka dar is yan cı kit le nin ara sın da, 
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Müs lü man la rın ya nı  sı ra, Hris ti yan ve Ya hu di ler 
de bu lu nu yor du. Yı ğın lar, be yin le ri ne ve yü rek le-
ri ne vu ru lan pran ga la rı kır ma nın en gin coş ku su 
ve sar sıl maz inan cı için de, yön le ri ni İz mir’e, 
göz le ri ni da ha bü yük he def le re dik miş ler di. Ken-
di iç le rin de ve ege men lik zin cir le rini kır dık la rı 
böl ge de ko lek tif mül ki yet an la yı şı na uy gun bir 
ya pı lan ma içi ne gi ri yor lar dı.

An cak ayak lan ma er ken pat lak ver miş ti. 
Du yul ma sı üze ri ne Tor lak, za man kay bet me den 
Ma ni sa’da is ya nı baş lat tı. Bed red din ise, ka zas-
ker lik ma ka mın da bu lun du ğu İz nik’te, ha va di si 
alır al maz, ön ce sin den et kin lik ve çev re oluş tur-
du ğu Ru me li’nin De li or man böl ge si ne is ya nı 
ta şı mak için, apar to par yo la ko yu la cak tı.

Bu ara da Börk lü ce güç le ri ne kar şı, ikin ci 
ez me ope ras yo nu San cak be yi Ti mur taş Pa şa oğ lu 
Ali bey ko mu ta sın da ki or du dan gel di. An cak, ne 
ka dar id di alı ol sa lar da on lar da boz gu na uğ ra-
mak tan kur tu la ma dık la rı gi bi, sağ ka lan baş la rıy-
la bir lik te ken di le ri ni emin top rak la ra -Ma ni-
sa’ya- zar zor at tı lar.

Ül ke at mos fe ri nin ruh ha lin den en di şe le nen 
Sul tan Meh med, var lık yok luk te la şı için de, As ya 
ve Av ru pa eya let le rin den Be ya zıd pa şa ve 12 
ya şın da ki Şeh za de Mu rat’ı ge tir di. Ayak lan ma nın 
üze ri ne yü rü yen or du, yol bo yun ca ka dın-er kek-
ço luk-ço cuk-yaş lı-genç  de me den kor kunç 
kı yım lar eş li ğin de iler le di. Börk lü ce ve Be ya zıd 
or du su Aya su luk me ka nı üze rin de şid det li bir 
har be tu tuş tu. Bu ra da Börk lü ce’nin köy lü or du su 
şid det li bir çar pış ma dan son ra da ğı tıl dı ve bin ler-
ce asi kı lıç tan ge çi ril di. Börk lü ce ve di ğer sağ 
ka lan lar esir alı na rak, si ya si kal kış ma la rın dan 
ötü rü piş man lık gös ter me le ri için kor kunç iş ken-
ce le re uğ ra tıl dı lar. Börk lü ce’yi öl dür me den ön ce, 
yol daş la rı nı gö zü önün de, bir bi ri ar dı sı ra idam 
edi yor lar dı. On lar ip bo ğaz la rı na ta kıl ma ya 
ra mak ka la “De de Sul tan Eriş” de mek ten ge ri 
dur ma dı lar; hem ön der lik le ri ne bağ lı lık la rı nı ve 
hem de inanç la rın dan as la dön me ye cek le ri ni kah-
ra man ca hay kır dı lar. Os man lı, “De de Sul tan”ı ise 
ağır iş ken ce ler den son ra, bir de ve üze rin de tah ta-
ya mıh la ya rak ib re ti alem ol sun di ye, şe hir den 
şeh re gez di re rek gü ya teş hir et ti. Aka bin de ise 
be de nini iş ken cey le par ça par ça edi le rek kat-
ledildi. 

Börk lü ce ha re ke ti ni eze rek or du su na öz gü-
ven ka zan dı ran Be ya zıd Pa şa, yö nü nü Ma ni-
sa’ya, Tor lak’ın üs tü ne çe vir di. Şid det li ge çen 
cenk te, yi ğit çe di ren işe ve sa va şı ma rağ men, 
is yan cı halk, bu kez de ye nil gi den kur tu la ma dı. 
Bu çar pış ma nın ye nil giy le so nuç lan ma sın dan 
son ra ası lan asi  köy lü ve emek çi le rin sa yı sı üç 
bi ne ya kın dı. Bun lar ara sın da ge ri ye, yi ğit bir 
is yan cı çiz gi ve di re niş ör ne ği bı ra kan Tor lak 
Ke mal da var dı.

Sı ra Şeyh’e gel miş ti. Ha zır lık za yıf lı ğı ve 
ye nil gi le rin ya rat tı ğı olum suz ik lim için de o, 
ge ne de kü çüm sen me ye cek bir kuv vet top la ya bil-
miş ti. De li or man’da asi ler te tik tey di ler. Fa kat 
kur naz Os man lı pa şa sı, asi le rin içi ne yol la dı ğı bir 
aja nın yar dı mıy la, önem li bir ça tış ma  ya şan ma-
dan se ri bir bas kın la, bir li ği ni da ğı tıp Bed red din’i 
sağ ola rak tu tuk la ma yı ba şar dı ve Bed red din’i 
Se rez’e, Sul tan’a gö tür dü.

Os man lı sı kı yö ne tim ya sa la rı na gö re, ayak-
lan ma cı lar, yar gı ku ru mu nun ce ma li ni gö re me-
den de idam edi le bi lir ler di. Ama Bed red din 
önem li bir ki şiy di. Bu yüz den de onu, Di va nı-ı 
Hü ma yun’da, so nu cu ba şın dan bel li bir yar gı la-
ma sü re ci ne ta bi tut mak is te di ler. Bed red din, 
1417 (ya da 1420) se ne si nin kış mev si mi nin 
so ğuk bir öğ le vak tin de, fet va sı nı on la ra tes lim 
et me di ği soy lu bir dav ra nış son ra sın da idam la 
kat le dil di.

Gö rü nen o ki, ye nil gi nin bir bi ri ne bağ lı üç 
te mel se be bi var. Bun la rı şöy le sı ra la ya bi li riz:

1- Ayak lan ma ya, ko şul la rı ol gun laş tır ma-
dan ve ey lem ye te rin ce ge nel leş me ola na ğı bu la-
ma dan  baş lan ma sı, 

2- Ayak lan ma ey le mi nin mer ke zi bir yö ne-
tim den yok sun olu şu ve,

3- Ayak lan ma nın ka rar lı lık la ve ini si ya ti fin 
asi le rin elin de ol du ğu sal dı rı ru huy la yü rü tül me-
me si ve asi le rin da ha çok sa vun ma da kal mış 
ol ma sı.

Be de nen yok edil miş ve baş lat tı ğı halk 
ayak lan ma sı vah şi ce ezil miş ol sa bi le, Bed red-
din’ler yüz yıl la rı aşa rak zul mün kar şı sı na çı kı yor 
ve za li min ya ka sı na ya pı şı yor. “Ne ah edin dost-
lar, ne ağ la yın/Dü nü bu gü ne bu gü nü ya rı na bağ-
la yın”. Fe oda liz min ka pi ta liz me, köy lü lü ğün iş çi 
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sı nı fı na dö nüş tü ğü bu çağ da gü nü mü zün Bed red-
din’le ri ko mü nist ler de ğil de kim ler dir?

Bed red din ha re ke ti nin il kel sos ya lizm ütop-
ya sı, o ko şul lar da bir ger çe ğe dö nü şe bi lir miy di? 
Bü tün için de par ça, yüz yıl lar için de gün lük öm rü 
de ol sa, şim di lik bil di ği miz en iyi ör nek olan 
Kar ma ti ler den bi li yo ruz ki, o ütop ya bir ger çe ğe 
dö nü şe bi lir di. Ama üre ti min ye ter siz li ği ne de niy-

le uzun sü re ya şa ya maz dı. Bu ola sı lı ğın ka bul 
edi li şi, el bet te ki tarih sel mater yaliz mi red det mek 
ve onun temel çiz gilerini ayak lar al tına al mak 
an lamına gel miyor. Ter sine yeni ol gular üzerin-
den Bed red din’i ve onun hareketini, günümüzün 
dev rim ci sınıfı proletar yanın hareketinin yas-
lanacağı bir dev rim ci miras olarak al gılamak 
an lamına geliyor.
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