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SUNUŞ  
 

Açıkçası tarihimize ilişkin bilgilenmek isteyen genç bir komünistin KURTULUŞ 

KENDİNİ ANLATIIYOR seri kitaplardan başka okuyabileceği çok sayıda anı kitabı 

var. Bu yayınların ”sözlü tarih” ya da anı türünde olması bu çalışmaların tarih-

sellik bağlamında değerini düşürmez. Ama eğer başvurabileceği belgesel nitelikli 

örgütsel kaynaklar yoksa, elbette anlatımlar arasındaki düşünce ya da aktarım 

farklılıkları okuru yorabilir.  

KURTULUŞ Gazetesi ve hareke ait değişik gazete ve dergilerde, değişik za-

manlarda yazılar yazdım. Elimde bu gazete ve dergilere ilişkin tam bir arşiv yok. 

Özellikle Haftalık KURTULUŞ Gazetesi’nin elimdeki sayıları hayli eksik: 10, 17, 19, 

37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 66, 67, 69, 71, 73, 80, 84, 85, 87, 89, 90, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ve 104. sayılar, bazıları hayli yıpranmış, ba-

zılarının resim ya da örneğin bir haberi kesilmiş olarak elimde. Demokrat Ka-

dın’ın 1, 2, 3, 4. sayıları; Kurtuluş İçin İleri’nin 1, 2, 4, 5, 7, 15. sayıları; Öncü’nün 

1, 2, 3, 4. sayıları; Ekim 1. sayısı; maden, tekstil ve enerji işkolları için ayrı ayrı 

çıkardığımız özel sayılar; bazı bildiriler ve Örgüt’ün üyelerine ilettiği MK raporları 

vb., türünden illegal yayınlarının bir kısmı ve Yeni Aşama, Yeni Öncü gibi dergiler 

ve İşçi Dünyası gazetesi de çok az eksikle elimde bulunuyor.  

Avrupa’da ilk basılı yayınlarımızdan olan Sosyalist İşçi Dergisi’nin bütün sayı-

ları ve daha sonra Sosyalist İşçi’ yayınına son vererek,  Şubat 1984 tarihli 53. 

Sayısından itibaren “(Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü – TKKKÖ Mer-

kezi Yayın Organı) KURTULUŞ” adıyla matbaa basımı olarak yayınladığımız der-

ginin bütünü elimde var.  Bu dergide yazarlar yazılarını kendi isimleriyle yayınla-

maktaydı.  

İlk Çıkışları “Kurtuluş Örgütü – KÖ” adıyla olan yoldaşlarımızla ayrışma döne-

minde, tarafların karşılıklı olarak aktardıkları yazıların çok önemli bir kısmı; ve 

örgütsel bölünme sonrası Sosyalist İşçi’den yoldaşlarımızın yayınladıkları Sosya-

list İşçi dergisinin büyük bir bölümü; yoldaşlarımız tarafından değişik konularda 

bana iletilmiş yayınlanmamış olan bazı mektuplar; bazı davaların iddianameleri; 

bazı arkadaşlarımızın savunmaları (ne yazık ki sorgulama tutanaklarına ulaşama-

dık); ve Avrupa örgütlenmesinin bütün belgeleri vb..  
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Bütün bu belgeler içerisinden yayınlanmamış olanlar örgütlenecek bir ekip 

tarafından kolektif bir çalışma ile derlenip toparlanarak tıpkı basım olarak akta-

rılabilir.  

Arkadaşlarımızın kendi anılarını paylaştıkları çok sayıda kitap da yayınlandı-

ğına göre, sanırım yazılı tarih açısından çok fazla eksiğimiz kalmamış olacaktır. 

Sözlü tarih çalışması ve ürünleriyle birlikte, herhangi bir araştırmacının bu tari-

hin ayrıntılı bilgilerinin büyük bölümüne belgesel olarak ulaşabilmesi mümkün 

olacaktır.  

Burada açıklanması gereken birkaç soru var.  

1 – Geçmişte ortak imza ile yayınlanmış olan kolektife ait yazıların şimdi ya-

zar ismiyle yayınlanması doğru mudur?  

Kurtuluş’un kurulduğu tarihin başından itibaren yazılarda örgütün ortak isim 

dayatması yoktu. Yazılar “Yazı Kurulu” tarafından onaylandıktan sonra ortak 

isimle yayınlanıyordu. Ama daha başından itibaren kolektif imza kullanılması bir 

zorunluluk değildi, yazarın “kendi imzasıyla yazmak” özgürlüğü vardı. Ama Tür-

kiye sosyalist hareketinin çoğunluğunun yaşattığı geleneğe bağlı kalınarak isim-

ler kolektif adını taşıyordu. Buna rağmen örneğin o tarihlerde bile Zeki Ergin-

bay’ın kitabı ismiyle yayınlandı. Daha sonraki yıllarda Sosyalist Demokrasi (Ma-

hir Sayın), Kadın Sorunu (Nedret Sena) vb. isimle yayınlanan kitaplar oldu.  

Kaldı ki hatırlanacağı gibi, daha sonraki (Yeni Öncü, Kurtuluş vb.) bütün ya-

yınlarımızda yazarlar kendi isimleriyle yazmaktaydılar.  

Ve bir başka neden, söz konusu kolektifin şimdi birkaç parçaya ayrılmış vazi-

yette, farklı farklı yerlerde oluşudur. Başka bir deyişle “kolektif” artık tarih ol-

muştur. Kolektifin bir kısmı kolektifi feshetmiştir, başka bir kısmı sürdürme ka-

rarı almıştır; aynı kolektif içerisinden gelen kadrolar farklı örgütler içerisinde ya-

şamaktadırlar. Bu nedenle okurlar için, bugünkü parçalanmışlığın tarihsel -ideo-

lojik-teorik temellerinin takibi de belki bu isimlerin kendi yazılarıyla daha belir-

gin hale gelebilir.  

Ama bu aktarımların o tarihi doğru yansıtabilmesi için, yayınlandıkları tarih-

teki biçimini aynen koruması gerekir. “Tıpkı basım” mantığı bir ilke olarak kabul 

edilmelidir. Geldiğimiz noktadan bugünlere ulaşmasının hangi evrelerden geçti-

ğini görmek ve bilmek, gideceğimiz yolu tanımlayabilmemizin ilk koşuludur.  
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Örneğin o yıllarda bazı yazılarımızda kullandığımız “bilim adamı” sözcüğünün 

kullanımı, eril dil ile olan sıkı ilişkimizi, alışkanlıklarımızı gösterebilir. Ya da Po-

lonya’da işçi sınıfının büyük rahatsızlığına rağmen “sosyalizmi korumak için as-

keri darbe” ve lideri Wojciech Jaruzelski ya da bu “sosyalist sisteme karşı” mu-

halefeti sürdüren, işçi ve köylü emekçilerin neredeyse bütününü kucaklayan 

SOLİDARNOŞ’un 1 lideri Lech Walessa hakkındaki düşüncelerimizi anımsamakta 

yarar var.  

 (Kelimelerde harf düşmesi vb. düzeltmeler elbette yapılabilir ama kelimenin 

kendisi orijinal halini sürdürmelidir. Biliyoruz ki dil de kültürün bir paçası; dışa 

vurumun en önemli aracıdır.)  

Dünya komünist hareketi içerisinde de kolektif kavramı bizde tanımlandığı 

gibi yorumlanmamaktadır. Örneğin Iskra gibi bir örnekte yayınlanan yazıların ço-

ğunluğu yazarların ismi ile verilmekteydi. Sadece MK raporları gibi ortak hazırla-

nan belgeler, belgeyi hazırlayan kurumun adıyla yayınlanmaktaydı.  

Bölünme dönemine ilişkin örgüt içi dolaşıma sokulan bütün yazılar yayınlan-

dıkları tarihte kullandıkları isimlerle aktarılacaktır.  

2- Neden ilk yayınlanan kitaplar benim adımı taşıyor?  

İlk kitapların yazarı olarak bu girişimi başlatan Ayçiçek’e ait olmasının iki ne-

deni vardır. Birincisi, bu projeye toplu bir ele alış öncesinden Ayçiçek’in bütün 

yazıları (eldeki belgelerin sunduğu olanaklar çerçevesinde) yayına hazır hale ge-

tirilmişti, yani hazırdı. İkincisi, yayınlanan ilk iki belge de Türkiye’den değişik böl-

gelerden çok kere istenmiş yayınlardı.  

Bu nedenle hem bu girişimi hızla örgütleyebilmek için, hem de ne yapılmak 

istendiğini somut örnekle gösterebilmek amacıyla yayına hazır olan ilk üç kitap-

çığı aktarıp zaman kazanmak istedim. Bu düşünce aceleye getirip yoldaşlarımın 

emeklerini yok saymak ya da üstünü örterek kendini öne sürmek gibi bir anlayı-

şın ürünü olamaz. Zira böylesi bir düşünüş, komünist mücadelenin tanımladığı 

bütün değerlerin dışına düşmek anlamına gelir ki, bunu kendim için zül sayarım.  

3 - İleride de yazılar isimlerle mi aktarılacaktır?  
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Örgütsel belgeler (MK raporları vb.,) elbette kolektifin imzasını taşıyacaktır. 

İsteyen her arkadaş kendi yazılarını ayrıca yayınlayabilir. Kitabın yayına hazırlan-

ması ise hem Türkiye hem de Avrupa’da gönüllülerden oluşan bir Çalışma Grubu 

tarafından hazırlanacaktır.   

Bu dizinin hazırlanmasında katkı sunmak isteyen arkadaşlar değişik biçim-

lerde katkı sunabilirler. Örneğin:  

a- Yayınlanacak belgelerin çoğu faks ya da kopyalanmış olarak geldiği için 

zamanın ya da fotokopi makinaların yarattığı (bazı yerlerin net olmaması; bazı 

yerlerde kopyadan okunma zorluğu olması, ve çok sayıda belgeyi ayrı ayrı yayın-

lamanın zorluğu nedeniyle) destek sunan arkadaşlarımızın bir kısmı yazıların ye-

niden bilgisayar üzerinden yazarak, okumayı ve kitaplaştırmayı kolaylaştırabilir-

ler.   

b- Ya da ellerinde bulunan bildiri, MK Raporu vb. türünden belgelerin kop-

yasını bana ulaştırarak eksik belgelerin tamamlanmasına katkılı olabilirler.  

c- Bölgelerinde kaybettiğimiz Kurtuluşçu devrimcilerin kimlik bilgilerini, kısa 

hayat öykülerini ve ölüm nedenlerini ve tarihini bana bildirerek bütün kayıpları-

mızın listesinin çıkarılmasına katkı sunabilirler.  [ aycicek@gmx.net  ]    

Bu görevi sadece faşistler ya da devlet tarafından öldürülen yoldaşlarımızla 

sınırlı tutarak değil, bu tarihe emek vermiş, bugün aramızda olmayan bütün Kur-

tuluşçuları (kısa yaşam öyküleriyle) kapsayacak genişlikte gerçekleştirmeliyiz.  

Bu çalışmanın bitiminden sonra, yayına ilişkin ortaya çıkabilecek muhtemel 

tartışmaları yanıtlayabilmek için yayınlanan belgeler bir süre daha korunacak, 

ama sonra eğer kabul ederse Hollanda’da Sosyal Araştırmalar Vakfı’na devredi-

lecektir.  

Bu sözler sadece bir temenni olarak kalmamalı, bir görev olarak üstlenilme-

lidir. Emeğe saygı, emeğin kurtuluşu gibi sloganları yaşama dönüştürmek için 

mücadele etmiş bir düşünce akımının, can bedeliyle ödenmiş bir emek katkısını 

görmezlikten gelmesi kabul edilemez bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır.  

Örneğin, tarihimizde sınıf içerisinde çalışma alanında ciddi görevler üstlen-

miş, yüksek eğitimli ve bilinçli bir Kurtuluşçu olan, Dev-Maden-Sen gibi sendikal 

alanlarda doğrudan işçi sınıfının içinde eğitim ve örgütleme çalışmalarında aktif 

olarak yer almış, 12 Eylül rejiminde polis tarafından ele geçirildikten sonra, bir-

mailto:aycicek@gmx.net
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kaç saat içinde “sistem egemenleri tarafından katline ferman verilip, sistem zap-

tiyeleri tarafından hakkında kalem kırılan” ve işkenceyle öldürülen, Sun-

gurlu’nun bir köyünden (Çiçeklikeller Köyü) alçak gönüllü yoldaşımız Mehmet Ali 

Kılıç’ın adının anmalarda akla gelmemesi bizim için utanç nedeni olmalıdır.  

Kız kardeşinin acısını bugün de aynı duygularla yaşamasına rağmen devrim-

den umudunu kesmemiş ve devrimcilere küsmemiş olan ablasının “Mehmet 

Ali'nin mezarı Necdet'in bir parsel üstünde. Necdet'in anması yapılıyor da, bir 

arkadaşı Mehmet Ali'nin mezarına uğramıyor. Ben çok kırgınım sevgili dostum” 

diyerek dillendirdiği sitemi yüreğimizi acıtmıyorsa eğer, bizden komünist falan 

olmaz. Ortak idealler uğruna verilen küçücük bir emek kırıntısına bile saygı duy-

mayan insandan sınıfsız toplum beklemek Godo’yu beklemekten daha anlam-

sızdır.  

Bu dizide adımla yayınladığım son kitap bu. Belki ilerde “Avrupa Kurtuluş Ya-

zıları” adıyla bir başka derlememi yayınlayabilirim. Ama geçmişle bu kadarlık bir 

buluşma bile sizi heyecanlandırdıysa eğer, yaptığımız işte büyük yarar var de-

mektir. Titiz davranmak için bir Çalışma Grubu oluşturup, belgeleri yayınlamak 

için adım atmanın sıcaklığı var demektir.  

Yolumuz açık ola! 

Saygılar.  
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AÇIKLAMA NOTU:  

“Bilmek vi Öğrenmek İşçi ve Emekçi Sınıfların Görevidir” ana başlığı altında ya-

yınlanan bu yazı dizisi, tarafımdan hazırlanan ve 1980’de baskıya verilerek ba-

sımı beklenirken polis tarafından el konulan “Diyalektik ve Tarihi Materyalizm” 

adlı (kayıp) kitabımın bölümlerinden, kitaptan alıntılanmadan, gazete için yapı-

lan kısa özetleriyle sürdürülmekteydi. Çoğu yerde bu kısa notlar bölgelerde sür-

dürülen eğitim çalışmalarına konu oluyordu. Elimde Kurtuluş Gazetelerinin bü-

tünü olmadığı için, sanırım 20 bölüm gibi süren bu çalışmanın sadece beşi şim-

dilik buraya aktarıldı.  

Felsefeden sonra Mehmet Mevlüt Kaptan arkadaşımızın hazırladığı ve yazı ku-

rulunun onayında geçerek basıma verilmiş olan “Ekonomi Politik” başlıklı kitap 

da benim kitabımla birlikte aynı kaderi paylaşmış olmasına rağmen, Kaptan ar-

kadaş da özetleyerek ekonomi politiğin ana konularını Kurtuluş Haftalık gaze-

tede aynı ana başlık altında sürdürmeye devam etti. 

 

DİYALEKTİK MATERYALİZMİN DOĞUŞU  
 

Marksizm genel ve bilimsel bir dünya görüşü olarak, özellikle üç büyük bu-

luştan yararlandı:  

a) Yaşam sürecinin en karmaşık organizasyonu belirleyen bitki ve hayvan 

hücresinin tanımlanması. 

b) İngiliz doğa bilgini Charles Darwin’in “Türlerin Evrimi” kuramı. 



KURTULUŞ Yazıları                            11 

 

 

c) “Madde yaratılamaz ve yok edilemez, ancak biçim değiştirir” şeklinde 

ifade edilen enerjinin korunumu (sakınımı) yasası. 

19. yüzyıl, Alman filozoflarından Hegel diyalektiği; Feuerbach ise materya-

lizmi en gelişmiş biçimine ulaştırdılar;  

“… Diyalektik yöntemi ilk defa, dahice ifade edecek olan büyük Alman filo-

zofu Hegel’dir. (1770-1831)… Bununla birlikte Hegel idealistti. Yani, ona göre, 

doğa ve insan tarihi yaratılmamış bir düşüncenin (idea) bir gösterisinden, bir 

açığa vuruluşundan (vahiyden) başka bir şey değildir. Şu halde Hegel’in diyalek-

tiği salt dinsel (ruhi) alanda kalıyordu.” (Politzer. S.39) Marks ve Engels, Hegelci 

diyalektiğin olumlu yanını (diyalektik) alıp, olumsuz yanını (idealizm) yadsıdı. Bu 

nedenle de Hegelcilik ile Marksizm farklı ve birbirine zıt felsefelerdir.  

Geçmiş felsefelerin en olumlu yanları ile bilimlerin sentezinden yepyeni bir 

felsefe doğdu: Marksizm.  

İleride “bilgi teorisi”nde de göreceğimiz gibi, kişilerin bilinçleri, onların içinde 

bulundukları maddi hayat şartları tarafından belirlenir. O halde, üretim süreci 

içerisinde aynı öneme ve role sahip olan, çıkarları aynı olan bireyler topluluğu-

nun (sınıfların) düşünce sistemleri, felsefeleri de (ayrıntılarda biçimsel farklılıklar 

gösterse de) aynı olacaktır. Örneğin, mevcut toplumsal sistemin devamından çı-

karları olan sınıflar “toplumların değiştiği” gerçeğini reddeden düşüncelerden 

yana olacaklardır. Buna karşılık, “toplumların, siyası-ekonomik yapıların ve her 

şeyin değişmekte olduğunu savunan bir düşüncenin ise, toplumsal düzenin de-

ğişmesinden çıkarı olan sınıflara hizmet edeceği açıktır. Yani felsefenin sınıfsal 

bir karakteri vardır. Böylece, farklı sınıfların farklı dünya görüşleri, farklı felsefe-

leri olacaktır. Tarafsız olan bir felsefeden söz etmek olanaksızdır. 

Bilimsel gerçekliği reddeden idealizm ile gücünü maddenin hareketini açık-

layan bilimlerden alan materyalizm, birbiriyle sürekli olarak mücadele eden bir 

uzlaşmaz karşıtlığı (çelişkiyi) oluştururlar. İdealizmin gerilemesi, materyalizmin 

ilerlemesi anlamına gelir. Aynı uzlaşmazlık bilimler ile idealizm arasında da var-

dır, yani bilim geliştikçe idealizm gerilemektedir.  

Felsefeler arası savaşım (mücadele), aslında, sınıflar arası savaşın bir yansı-

masıdır, onun bir ürünüdür. Bu, toplumdaki her sınıfın, çevresini, kendince an-

laması ve yorumlamasının doğal sonucudur.  
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Tarihin her döneminde ve özellikle çağımızda üretici güçlerin gelişimini önler 

bir durumda olan egemen sınıflar ile, üretici güçlerin gelişmesinden yararı olan 

sınıfların felsefeleri birbirine karşıt olan çıkarlarının savunuculuğunu yaparken, 

aynı zamanda, sınıflarının en şiddetli savaşımını da vermişler ve vermektedirler. 

Sınıflı toplumlarda “eski” (kurulu) düzenin (çıkarları bu düzenin sürmesinde ol-

duğu gibi) değiştirilmesini isteyen egemen sınıflara karşılık, sömürülen sınıflar, 

her zaman sömürünün yer almayacağı “yeni” toplum düzenlerini istemiş ve top-

lumu materyalistçe yorumlamışlardır.  Egemen sınıfların, (dünyanın kavranılabi-

lip, değiştirilebileceğini ve değişimi gelişimi hareketi reddeden) idealist felsefeye 

dört elle sarılmalarının nedeni buradadır.  

Buna karşılık sömürülenler, egemen sınıfların çıkarlarını koruyan toplum dü-

zenlerini ve genel dünyayı değiştirme kavgasına girmişlerdir. Bu kavgada felsefe 

de tarafsız kalamaz ve kendi sınıfı yanında yerini alacaktır. 

“Eğer pasif bir yaşam gözlemcisinin ötesinde, dünyayı değiştirmek için veri-

len büyük kavganın aktif bir savaşçısı olmak istiyorsak, kendi dünya görüşümüzü 

belirlemek, doğru bir seçim yapmak ve gelişmiş bilimsel bir dünya görüşü biçi-

minde inançlara sahip olmak zorunda olduğumuzu anlamalıyız.” Bizlere dünyayı 

değiştirebilmek gücünü sadece marksist felsefe verebilir. 

Marksist felsefe “diyalektik materyalist” felsefedir. “Doğa olaylarına yakla-

şımı, onları inceleme ve anlama yöntemleri diyalektik, doğa olaylarını yorumla-

yışı, bu olayları kavrayışı ve teorisi materyalist olduğundan, bu dünya görüşü di-

yalektik materyalizm adını almıştır.” (Stalin). “Marksist felsefe, doğanın, toplu-

mun ve insan aklının gelişiminin en genel yasalarının ve dünya ve onun devrimci 

dönüşümünü öğrenme yöntemlerinin bilimidir.”  

İdealist felsefe, tezlerini kanıtlamak için metafizik kanıtlara, hayali doğaüstü 

varlıklara ve dine sarılırken; Marksist-Materyalist felsefe, tamamını bilimlere da-

yanmış ve tüm gücünü bilimsel gelişmelerde bulmuştur. Böylece, bilimlerin ge-

lişmesi Marksist felsefeyi geliştirip güçlendirirken, idealist felsefe ve dinin getir-

diği boş savlar adım adım gerilemek zorunda kalmıştır. Artık, gerici, sömürücü 

sınıflar toplumsal çelişkileri, sömürü sisteminin haksızlıklarını, doğaüstü varlık-

ları, dine, kadere, kitleleri “ikna” edememektedirler.  

Marksizm öncesi filozoflar dünyayı yalnızca yorumladılar. Oysa sorun dün-

yayı yorumlamaktan öte onu değiştirmekti. Bu görevi MARKSİZM yerine getirdi. 
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Böylece Marksizm, eylem kılavuzu niteliğinde bilimsel bir felsefe anlamını ka-

zandı. Marksizmin, militan, devrimci karakteri buradadır. Ve onu diğer bütün 

felsefelerden ayıran temel özellik budur. Marksist felsefe, proletaryanın sınıf 

mücadelesinden doğmuş ve yine sınıf savaşımına kılavuzluk ederek gelişmiştir. 

Marksizm, hiçbir mutlak sınır ile çevrelenemez. Her büyük keşif, her yeni bi-

limsel buluş onu biraz daha geliştirir, biraz daha güçlendirir. Onun gücü; somut 

tarihi şartlara yaratıcı bir biçimde uygulanabilmesindedir.   
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MADDENİN VAROLUŞ BİÇİMLERİ  
 

HAREKET 

Hareket genel olarak evrendeki madde ve düşüncedeki değişikliktir. Evrende 

çok değişik hareket biçimleri vardır. En basit hareket biçimi yer değiştirme hare-

keti, yani mekanik harekettir. “Ancak maddenin hareketi salt kaba mekanik ha-

reket değildir, salt yer değiştirme değildir; ısı ve ışıktır, elektrik ve manyetik ge-

rilimdir, kimyasal bileşim ve ayrışımdır, yaşamdır ve son olarak bilinçtir.” (En-

gels). En kompleks, gelişmiş hareket biçimi ise düşüncedir.  Yani hareket, fiziksel, 

kimyasal, biyolojik, toplumsal vb., biçimlerinde görülebilir. Bütün hareket biçim-

leri mekanik hareketi de içerirler. Ancak, birlikte bulundukları sürece, bu hare-

ket biçimlerinden birisi olayı belirleyicidir ki, olayı, süreci karakterize eden bu 

hareket olaya kendi adını verir. Örneğin hücre bölünmesi olayında başta meka-

nik olmak üzere birçok hareket biçimi birlikte yer alır. Ancak biz bu harekete 

biyolojik hareket adını vermekteyiz. 

Hareketi maddeden, maddeyi hareketten ayırmak olanaksızdır. Hareket ve 

madde birlikte görülürler, çünkü hareket ve madde, iki ayrı kavram değil, tek ve 

aynı şeyin iki değişik ifadesidir. “Hareket, maddenin varlık tarzıdır. Maddesiz ha-

reket hiçbir zaman, hiçbir yerde mevcut olmamıştır, olamaz.” Uzayda hareket, 

gökcisimlerindeki küçük kitlelerin mekanik hareketi, ısı ya da elektrik veya man-

yetik akım olarak molekül titreşimi, kimyasal çözülüş ve bileşim, organik hayat. 

Dünyadaki madde atomlarının her biri, her an bu hareket şekillerinden ya birinin 

ya da ötekinin içinde, ya da aynı zamanda birkaçında bulunur. Her sükûnet, her 

denge, ancak nisbi ve izafi olur, ancak şu ya da bu harekete nispetle bir anlam 

taşır. Bir cisim, örneğin arz üzerinde mekanik denge halinde, mekanik sükûnet 
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halinde bulunabilir. Bu onun, arzın hareketine ve tüm güneş sisteminin hareke-

tine katılmasına engel olmadığı gibi, kendi küçük fiziki parçacıklarının hareketle-

rinden ileri gelen titreşimlerini yapmalarına ya da madde atomlarının kimyasal 

bir süreç geçirmelerine engel olmaz. Maddesiz hareket gibi, hareketsiz madde 

de düşünülemez. Bundan ötürü madde gibi, hareket de yaratılamaz ve yok ola-

maz… Ancak başka şekle dönüştürülebilir.” (Engels). Hareketi, tüm biçimleri ve 

birbiriyle bağıntıları ile görmek gerekir.  

Farklı niteliklerdeki hareketleri de durgun olarak kabul etmemek gerekir. 

Madde gibi, hareket de yaratılamaz ve yok edilemez. Bu ilke, hem nicel (miktar) 

olarak hem de nitel olarak doğrudur. Kimi hareket biçimleri elverişli koşullarda 

bir başka hareket biçimine dönüşür. Örneğin, hayvansal organizmalarda enerji 

kaynağı olan ATP molekülünün parçalanması, kimyasal bir hareket biçimidir. Bu 

kimyasal hareket organizmanın çeşitli biyolojik olayını sağlar veya nükleer sant-

rallerde makinaların çalışmasını sağlayan mekanik harekete; bu mekanik hare-

ket (makinaların çalışması) fiziksel bir hareket biçimi olan elektriğe; elektrik ise 

ısı, ışık, mekanik hareket biçimlerine dönüşür. Hareket biçimlerinin birbirlerine 

bağlı olarak gelişmesi konusunda şu noktayı gözden kaçırmamak gerekir: Hiçbir 

üst hareket biçimi alt hareket biçimine indirgenemez. Burada, “yüksek hareket 

biçimi”nden kastedilen şey “gelişmenin, değişimin ulaştığı belli bir yer, ulaşılan 

aşama”dır. (Mekanik hareketin ısıya dönüşmesinin pratik alanda fark edilmesi 

yani sürtünme ile ateş yakma yönteminin keşfedilmesi, insanlığın en büyük 

adımlarından biridir. Bu olay, “insanların ilk kez cansız doğa gücünü kendi hiz-

metine sokmasıdır” diyor Engels.)  

“İçinde maddenin hareket ettiği şey sonsuz bir çevrim, yörüngesini ancak 

dünyasal yılımızın uygun bir ölçü olamayacağı zaman dönemleri içerisinde ta-

mamlayan bir çevrim, içinde en yüksek gelişme zamanının, organik zamanının 

ve daha önemlisi doğanın ve kendi kendilerinin bilincine ermiş varlıklarının za-

manının, hayat ile özbilincin geçerli olduğu uzayın sınırlılığı kadar dar bir çevrim-

dir; ister güneş ya da bulutsuz buhar olsun, ister bir hayvan ya da hayvan cinsi 

olsun, ister kimyasal birleşme ya da ayrışma olsun, eşit ölçüde olan ve içinde 

hiçbir şeyin sonsuz olmadığı ama sonsuz olarak değiştiği, sonsuz olarak hareket 

eden, hareketini ve değişimini yasalara göre yapan maddenin sonlu biçimdeki 

varlığını içeren bir çevrimdir.” (Engels.)  
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Daha ileride göreceğimiz gibi; insan bilinci, toplumlar, tüm üst yapı kurumları 

da hareket yasasının kesin etkisi altındadırlar. Bilincin hareketini, Bilgi teori-

sinde; toplumların ve üst yapı kurumlarının hareketini Tarihi Materyalizmde ay-

rıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu nedenle burada sadece bunların da sürekli hare-

kete, değişim ve gelişime uğradıklarını belirtmekle yetineceğiz.  

Hareket göreceli olarak durgunluk konumu içerebilir. Fakat, durgunluk mut-

lak değildir, görecelidir, geçicidir.  

Doğa kendi kendisinin nedenidir. Onun bir yaratıcıya gereksinimi yoktur. 

Çünkü hareket maddenin iç özelliğidir, yani madde ile birlikte zorunlu olarak or-

taya çıkar.  

 

UZAY 

Tüm cisimler uzaydaki konumlarından dolayı birbirleriyle belirli bir şekilde 

ilişkidedirler. Evrendeki maddelerin yer kaplama özelliği uzay kavramını tanım-

lar. Evrendeki maddeler, nesneler birbirlerinden uzakta veya yakında, birbirleri-

nin altında veya üstünde vb., bulunurlar. Birbirlerinin yerine geçerler, birbirleri-

nin yerini doldururlar. Uzay, başlangıçsız ve sonsuzdur. Maddenin bir varoluş bi-

çimidir. “Uzay maddenin varoluş biçimlerinden biridir” derken, maddesiz bir 

uzaydan veya uzaysız bir maddeden söz etmenin olanaksızlığını da belirtmiş olu-

yoruz. Maddenin bir varoluş biçimi olan uzayın özgül bir karakteri olarak mad-

denin üç boyutu vardır ve bu yüzden madde, üç yönde dikey olarak hareket ede-

bilir. 

 

ZAMAN  

Her olgunun bir geçmişi, günü, bir geleceği vardır. Tüm olgular bir zaman 

içerisinde yer almak zorundadırlar. Yani, mekân ve hareket gibi, zaman da mad-

denin var oluş biçimlerinden biridir. “Evren hareket halindeki maddeden başka 

bir şey değildir; ve bu madde, ancak zaman ve mekân içinde hareket edebilir” 

diyor Lenin.  Madde tek boyutlu zaman içerisinde, geçmişten geleceğe doğru 

hareket eder. Başka bir deyişle zaman geriye döndürülemez. Maddenin varlık 

biçimi olarak hareket, zaman ve mekân mutlaktırlar: Zaman, mekân ve hareketi 

dıştalayan hiçbir şey var olamaz. Bunun yanı sıra, hareket, zaman ve mekân özel-

likleri değişkendir…  
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Zamanın ve mekânın maddeyle olan ilişkisi maddenin hareketinin hızına 

bağlı olarak değişkenlik kazanır. Bu anlamda, zaman ve mekân izafidir (göreceli-

dir). Evrende hareket eden bir cismin hızı arttıkça kütlesi büyür, zaman da ya-

vaşlar. Bu olgu Einstein’ın izafiyet teorisi ile açıklık kazanmıştır.  

Zamanı, uzayı ve hareketi de birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir.  
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MARKSİST DİYALEKTİK YÖNTEM (5)  

EVRENSEL DEĞİŞİM VE KESİNTİSİZ GELİŞİM YASASI 

 

 Maddenin var oluş biçimlerinden birinin hareket olduğunu hatırlarsak, bu 

hareketin sonucu olarak maddede oluşan değişimden de söz etmek gerektiğini 

fark ederiz. Çevremizde, durgun gibi görünen her şey gerçekte durmadan hare-

ket etmekte ve değişmektedir. Sürekli ve kesintisiz hareketin sonucu “gelişim” , 

belirli bir yasaya göre ortaya çıkar.  

Metafizikçi, evreni değişmez durgun bir düzen olarak kabul eder. Ona göre 

tüm evren, cansız ve canlı madde, türler, insan ve insan düşüncesi, toplum ve 

toplumda var olan kurumlar… kısaca her şey birkaç gün içinde, (İncil’de 6 günde) 

tanrı tarafından yaratılmıştır. O günden bu yana da değişme olmamıştır. Evren 

yine aynı evrendir, insan yine aynı insandır. Oldukları gibi (şimdiki halleriyle) ya-

ratılmış olan tüm canlı türleri, sadece sayısal olarak bir hareket göstermiş, art-

mış veya azalmışlardır. Tanrı, değişmez ahlak (din) kurallarını da koymuştur. Bu 

kurallar da günümüze kadar hiç değişmeden gelmiştir.  

Oysa günlük basit pratik dahi göstermektedir ki, değişmeyen tek şey, her şe-

yin değiştiği gerçeğidir. Evren, milyarlarca yıllık bir evrim, sürekli değişim ve ge-

lişim sonucu bugünkü görünümünü almıştır. Doğadaki bütün canlı türlerinin, tek 

hücreden başlayıp insana kadar süren bir evrimleşme sonucu ortaya çıktığı; top-

lumların (göreceli olarak kısa bir dönem içinde) peş peşe beş biçim aldığı; ahlak 

kurallarının sürekli olarak ve ekonomik düzene uygun bir biçimde değiştiği ger-

çeği günümüzde herkes tarafından bilinen basit gerçeklerdir.  

Daha önceden de belirttiğimiz gibi hareketin en basit biçimi yer değiştirme 

yani mekanik harekettir. Bunun dışında toplumsal, biyolojik, fiziksel, kimyasal 
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vb., hareket biçimleri vardır. Ve en yüksek hareket biçimi de maddenin yüksek 

düzeyde örgütlenmesinin ürünü olan düşüncedir. Hareketin biçimi ne olursa ol-

sun, sonuç olarak belirli oranda gelişimi içerir. Gelişim ancak sürekli ve kesintisiz 

bir hareketin ürünüdür. 

Hareketin her biçimi son analizde, basitten karmaşığa doğru bir gelişim çiz-

gisi izler. Daha sonra çelişki yasası ve olumsuzlamanın olumsuzlaması konula-

rında göreceğimiz gibi, gelişimin motoru nesne veya olguların içeriğindeki kar-

şıtlıklardır (çelişki). Her hareket süreci bir önceki süreci olumsuzlar. Bu olumsuz-

lamada başarılı özellikler korunur ve geliştirilir. Böylece her hareketin süreci bir 

öncekinden daha karmaşıktır, daha gelişmiştir. Yadsınan, olumsuzlanan her sü-

reç “eski”yi, gelişmiş olan ise “yeni”yi oluşturur. Diyalektik materyalizm göster-

miştir ki yenilmez olan sadece ve sadece yenidir. Çünkü yeni, durmadan gelişen 

ve büyüyendir, ilerici olandır. Yeni, gerçekliğin, evrimin ilerleyişinin sonucu doğ-

duğu ve nesnel şartlara en uygun olduğu için alt edilemez.  

Başlangıçta “yeni” göreceli olarak zayıftır, göze zor görünür. Oysa “eski” ege-

mendir, o an için yenilmez gözükür. Zamanla “eski” yıpranır, parçalanır, fakat 

“yeni” “eski”ye karşı verdiği savaşta büyür, gelişir ve zafere ulaşır. Unutulmama-

lıdır ki “ne kadar zayıf, cılız olursa olsun her tohum içinde hayatı taşır”. Ancak 

tohumun içindeki hayatın gelişmesini sağlamak için gerekli koşulları hazırlamak 

zorundayız. Zaferi hazırlamak gerekir. Bu zafer için yorulma bilmeksizin savaş-

mak, yeninin yükselebilmesi için gerekli ortamı hazırlamak gerekir. Ve işte o za-

man, evren üzerinde hiçbir güç yeni’nin yükselişini engelleyemez.  

“Bütün doğa en küçük şeyden en büyüğüne,  bir kum taneciğinden güneşe, 

temel canlı hücrelerden insana kadar sürekli bir meydana geliş ve yok oluş, sü-

rekli bir akış ve durmayan bir hareket ve değişme içindedir… İster güneş ya da 

bulutsu buhar olsun ister bir hayvan ya da hayvan cinsi olsun, ister kimyasal bir-

leşme ya da ayrışma olsun, eşit ölçüde geçici olan ve içinde hiçbir şeyin sonsuz 

olmadığı ama sonsuz olarak değiştiği, sonsuz olarak hareket eden, hareketini ve 

değişimini yasalara göre yapan maddenin sonlu biçimdeki varlığını içeren bir de-

virdir.” (Engels).  

Bir zamanlar akkor halinde olan yeryüzü, uzun bir süreç içerisinde yavaş ya-

vaş soğudu, atmosfer ve canlı yaşam için gerekli olan koşullar meydana geldi. 

Daha sonra, milyonlarca yıllık evrim sonucunda canlı yaşam, bitkiler ve hayvan-
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lar ortaya çıktı. Hayvanlar aleminin gelişmesi sonucunda önce belirli bir tür may-

mun ve sonra da iki milyon yıllık bir değişim, gelişim sürecinden sonra bugünkü 

insan ortaya çıktı.  

Doğadaki hareketin yanı sıra toplumda da durağanlık değil hareketlilik temel 

yasadır. İnsanlar ilkel komünal toplumdan çağımızın modern toplumu olan sos-

yalist topluma kadar beş temel toplum modeli yaşamıştır. Yani toplumlarda sü-

rekli gelişim, değişim yasasının dışında kalmazlar, onlar da değişmez, durağan 

değildirler.  

Ne doğada ne de toplumda, hareketsiz olan bir şey göstermek olanaksızdır. 

Her şey hareket yasasına, değişim yasasına uymak zorundadır. Bize durgun, ha-

reketsiz gibi görünen şeyler de aslında hareketlilik içindedirler. Örneğin durgun 

gibi görünen evler, masa, sandalye, dünya ile birlikte güneşin çevresinde hare-

ket ediyor. B unun yanı sıra yine bu evler, belirli bir süreç içinde dış koşullar, 

kullanım vb., gibi nedenlerle sürekli olarak eskiyeceklerdir. Zamanla yerlerini ye-

nilerine bırakmak üzere yıkılıp, yok olacaklardır. Buna karşılık hareketsizlik hali 

sadece görece bir kavramdır. Örneğin eğer sab.it bir noktada duruyorsak, söz 

gelimi bir duvar önündeysek, duvar bize GÖRE hareketsizdir. Ancak buradaki ha-

reketsizlik, a-) belli bir noktaya göre, b-) belli bir hareket biçimine göredir. Du-

varın dünya ile birlikte yaptığı yer değiştirme hareketi ve duvarın, durduğu yerde 

yaptığı fiziksel kimyasal vb., hareketler varlıklarını sürdüreceklerdir. Hangi mad-

deden yapılmış olursa olsun, atomları, elektronları, elamenter partikülleri hem 

mekanik hareket, hem fiziksel, hem de kimyasal hareket yapmaktadırlar. Dün-

yadaki her fiziksel cismin, sıcaklıklarıyla orantılı olarak atom partiküllerinin titre-

şimi yüzünden elektro manyetik radyasyon yaydığını modern bilimler kesinlikle 

kanıtlamışlardır. İnsan vücudu veya bir parça demir, bir kaya veya bir ağaç, hiçbir 

şey bu kuralın dışında değildir. Bu özellik (çok uzun yıllar sürse de) o nesnelerin 

zamanla değişmesini getirecektir. Hareket kategorisinde genel hatlarıyla belirt-

tiğimiz gibi, bu farklı nitelikteki hareket biçimleri, aslında birbirinden ayrı olarak 

ele alınamazlar. Genel ve evrensel bir yasa olarak diyebiliriz ki: Mutlak olan ha-

rekettir, hareketsizlik ise görecelidir.  

“Diyalektik metafiziğin tersine, doğanın durgunluk ve hareketsizlik, durağan-

lık ve değişmezlik halinde olmadığını, hep bir şeylerin doğduğu ve geliştiği, bazı 

şeylerin de parçalanıp öldüğü, sürekli bir hareket ve değişime, sürekli bir yeni-

lenme ve değişme halinde olduğunu kabul eder.  
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Bu yüzden diyalektik yönteme göre, olaylar yalnızca karşılıklı bağıntıları ve 

dayanışmaları açısından değil, ayrıca bu olayların hareketleri, değişmeleri, var 

oluşları ve var oluştan yok oluşa geçişleri açısından da düşünülmelidir.” (Stalin.)  
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MARKSİST DİYALEKTİK YÖNTEM (9)  

ÇELİŞKİ YASASI  

Diyalektiğin bu zamana kadar incelediğimiz ilk üç yasasında ve materyalizm 

bölümünde gördüğümüz gibi gerçeğin kendisi harekettir. Evrensel olan hareket 

kendi aralarındaki diyalektik bütünlük ve bağımlılık içinde nicel ve nitel biçimde, 

evrim ve devrim biçiminde görülür. Diyalektiği, nicelikten niteliğe dönüşü, nice-

likten niteliğe sağlayan güç, olayın şeyin içindeki karşıt güçlerin mücadelesidir.   

“Diyalektik, metafiziğin tersine doğadaki her şeyin ve her olayın yapısında iç 

çelişkilerin varlığını kabul eder. Çünkü hepsinin olumlu ve olumsuz yanları, bir 

geçmişi ve geleceği, ölen bir yanı ve gelişen bir yanı vardır. İşte bu zıtlar arasın-

daki mücadele, yeni ile eski arasındaki, yitip giden ve gelişen arasındaki müca-

dele, gelişme sürecinin iç kapsamını, yani nicelik değişmelerinin nitelik değişme-

lerine dönüşmesi biçiminde beliren iç kapsamını meydana getirir.” (Stalin).  

KARŞITLARIN SAVAŞIMI VE BİRLİĞİ 

Birbirlerini karşılıklı olarak dışarıda bırakan olgular veya olguların görünüm-

lerine “karşıtlar” denir. Karşıtlar nesnenin birbirlerini iten ve çeken, etkileyen ve 

tepki gösteren iç görünümleridir. Karşıtlar birbiri ile ilişkiye girmişlerse arala-

rında çelişki vardır. Yani çelişki – eksik de olsa – karşıtların ilişkisi olarak tanım-

lanabilir. Karşıtlar, bir çelişkinin iki kutbu olarak görülür. “Diyalektik, nesnel de-

nilen diyalektik, tüm doğada egemendir ve öznel denilen diyalektik, diyalektik 

düşünce doğanın her yerinde kendini gösteren ve karşıtların sürekli çatışması ve 

bunların nihai olarak; birbirlerine ya da daha yüksek biçimlere geçmeleri yoluyla 

doğanın hayatını belirleyen hareketin karşıtlar aracılığıyla yansımasından iba-

rettir.” (Engels).  
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Ancak, hemen fark edebileceğimiz gibi, birbirine karşı mücadele eden bu kar-

şıtlar, sıkı ve çözülmez bir bağ ile birbirlerine bağlıdır. Bu öyle bir bağdır ki kar-

şıtlardan birini diğerinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Bu birliğe karşıtların bir-

liği denir.  

“Diyalektik... genellikle bütün kutupsal karşıtlıkların, iki karşıt kutbun birbiri 

üzerindeki karşılıklı etkiden ileri geldiğini, bu kutupların ayrılışının ve karşıtlaş-

masının ancak bunların karşılıklı bağlantısı ve birliği çerçevesinde söz konusu ol-

duğunu, bunun tersinde onların birliğinin de ayrılışın da karşılıklı bağlantısının 

ise ancak karşıtlanmasında bulunduğunu tanıtlar tanıtlamaz… Ne iki kutbun bir-

birine nüfuz etmesinden (yani birbirini nötralize etmesinden), ne de kesinlikle 

birbirinden ayrılmasından söz edilebilir.” (Engels.) Bir mıknatısta kuzey kutupsuz 

bir güney kutbunu düşünemeyiz. Zaten bu iki karşıt kutup bir arada değil ise 

mıknatıstan söz edemeyiz. Nesne ve olguların çelişkili karakteri geneldir, evren-

seldir. Hiçbir olgu ve nesne yoktur ki içinde karşıt karakter taşımasın. Bu karşıt 

karakterler doğal olarak birbiriyle mücadele içerisindedirler. Bu mücadele, o sü-

reç veya olguda, karşıtlardan birinin diğeri üzerinde üstünlük kurma mücadele-

sidir. Karşıtların birliği ve karşıtların mücadelesi aynı nesne veya olguda diyalek-

tik bir bütünlük içerisindedirler. Karşıtların birliği olmadan bir savaş düşüneme-

yiz. Ancak, gelişmede başlıca rolü oynayan karşıtların savaşıdır, birliği değil.  

Gelişimin, evrimin, itici gücü karşıtların savaşıdır. Karşıtlar bazen sağlam ol-

mayan, süreksiz göreceli bir denge halinde olabilirler. Denge geçici ve göreceli 

bir olgudur, esas olan, bu iki karşıtın savaşıdır.  

Karşıtların savaşı, maddi gerçekliğin farklı alanlarında farklı şekillerde görü-

lür.  

İnorganik doğada ve astronomide bu savaş genellikle çekim ve itme şeklinde 

görülür. Canlı organizmalarda, metabolizma birliği içerisinde asimilasyon ve de-

similasyon süreçleri, toplumsal olgularda sömürülen ve sömüren sınıflar arasın-

daki sınıf savaşında, onların gelişimlerinin ana nedeni olan karşıtların savaşını, 

çelişkiyi görüyoruz.  

Çelişki gelişimin temel yasasıdır, evrimin yasasıdır, özüdür, motorudur. Çe-

lişki yasası ise, diyalektiğin temel yasasıdır. Diyalektik; nesne ve olgulardaki çe-

lişkilerin, birlik halindeki karşıtların savaşının incelenmesidir, diyebiliriz.  
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İÇ ÇELİŞKİ VE DIŞ ETKEN  

Gelişmede asıl belirleyici rolü iç çelişkiler oynar.  

Dış etken, çatışan güçlerden birinin diğeri üzerindeki zaferine destek olan 

faktördür. Bir ülkede iç şartlar varsa ve bunlar yeteri derecede olgunlaşmışlarsa, 

o ülkede “devrim” söz konusu olabilir. Bu şartlar olgunlaşmamışlarsa, sadece dış 

koşullara (uluslararası çelişkilere) dayanılarak devrim yapılamaz. Bu nedenle, 

Stalin şöyle diyor: “ Her ülke, eğer istiyorsa, kendi devrimini kendisi yapacaktır; 

eğer devrim istemiyorsa devrim olmayacaktır.”  

ÇELİŞKİNİN EVRENSELLİĞİ VE ÖZGÜLLÜĞÜ 

A-) Çelişkinin evrenselliği.  

Doğal ya da toplumsal her süreç, çelişki ile açıklanabilir. Mademki gelişimin 

başlıca ve temel nedeni çelişkidir, o halde süreç devam ettiği sürece, (açıkça belli 

olmasa bile) o süreci karakterize eden çelişki veya çelişkiler de varlıklarını sür-

düreceklerdir.  

a-  Çelişki sürecin tamamında başından sonuna kadar vardır, varlığını devam 

ettirir. 

b- Çelişki yasası tüm doğa ve toplum olaylarına, basit ya da karmaşık, nesnel 

ya da düşünsel tüm olaylara uygulanabilir, ki biz buna çelişkinin evrenselliği di-

yoruz.  Buradan iki soru çıkarmak gerekir.  

1-Çelişki bütün şeylerin gelişme süreçlerinde vardır; 2- Herhangi bir şeyin ge-

lişme sürecini belirleyen çelişki, sürecin başından sonuna kadar o süreç içeri-

sinde yer alır.  

B-) Çelişkinin özgüllüğü. 

Karşıtların savaşının (çelişkinin) evrenselliği ilkesi yanlış anlaşıldığı takdirde, 

doğa ve toplumda önümüze çıkabilecek çelişkilerin çeşitliliğini, zenginliğini unu-

tabiliriz. Oysa evren sonsuz sayıda çelişki taşır. Doğada birçok farklı hareket bi-

çimleri vardır. “Maddenin hareketinin her biçimi gözden geçirilirse, hareketin 

diğer biçimleriyle olan ortak noktaları dikkate alınmalıdır. Ama asıl önemli olan 

ve şeyler üzerinde bilgimizin temelini teşkil eden, maddenin hareketinin özel 

noktalarını hesaba katmamız gereği. Yani hareketin bir biçimi ile öteki biçimleri 



KURTULUŞ Yazıları                            25 

 

 

arasındaki nitelik farkıdır. Ancak bunu hesaba katmakla, şeyler arasındaki ayrı-

lıkları fark edebiliriz. Hareketin herhangi bir biçimi, içinde kendi özel çelişkisini 

taşır. Bu özel çelişki, o şeyi bütün öteki şeylerden ayıran özel niteliği teşkil eder. 

İşte bu iç nedendir. Ve buna benzer şeyleri birbirinden farklı yapan, çeşitliliğin 

esasıdır da diyebiliriz. Farklı hareket biçimleri sahip oldukları özel çelişkinin ni-

teliğine göre farklı niteliktedirler. Bilimler, araştırdıkları özgül çelişkilere göre sı-

nıflandırılırlar.”  

C-) Evrensel ile özgül arasındaki bağıntı.  

Belirli bir sürecin diyalektik analizi yapılırken sürecin sadece özgül çelişkile-

rine değil, sürecin varlığını şartlandıran hareketin bütünlüğünü, yani evrenseli 

de birlikte incelememiz gerekir. Özgül, ancak evrensel ile birlikte bir anlam ifade 

edebilir. Özgülü ve evrenseli birbirinden ayırmak olanaksızdır. Şeyler, kendi öz-

gülleriyle birlikte evrenselliği de içerirler. Özgüllük, içinde evrenselliği de yansı-

tır. Özgülden hareket edersek evrensele ulaşabiliriz. Evrenseli kavrayınca da öz-

gülü derinleştirebiliriz. 

“Şeyler alanının genişliği ile bunların gelişmelerinin sınırlı olması nedeniyle, 

bir durumda evrensel (ve genel) olan, diğer bir durumda özgül hale gelebilir. Öte 

yandan, bir durumda özgül olan, bir başka durumda evrensel olabilir. Kapitalist 

sistemde üretimin toplumsallaşması ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasın-

daki çelişki, kapitalizmin var olduğu ve geliştiği her ülkede ortak olan bir şeydir; 

Kapitalizme ait her çelişkenin evrenselliğini teşkil eder. Gene de kapitalizmdeki 

bu çelişki, genellikle sınıflı toplumun gelişmesinde belli bir tarihi aşamaya özgü-

dür. Sınıflı bir toplumda üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişki yö-

nünden, bu çelişkinin özgüllüğünü teşkil eder. Kapitalist bir toplumda, her çeliş-

kinin özgüllüğünü tahlillerle ortaya çıkarmakla birlikte, Marks sınıflı toplumda 

üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin evrenselliği üzerinde daha 

derinlemesine ve genişlemesine durmuştur.   
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MARKSİST DİYALEKTİK YÖNTEM (10)  

ÇELİŞKİ YASASI  

D-) Temel-Baş-İkincil çelişkiler:  

İster basit olsun ister karmaşık, herhangi bir süreç içerisinde bir sürü çelişkiyi 

birlikte barındırır. Ancak bu çelişkilerin hepsi sürecin gelişiminde aynı öneme sa-

hip değildir, hepsini birbirine eş değer olarak alamayız. Bu çelişkilerden bir ta-

nesi diğerlerinden daha ayrı bir öneme sahiptir. Anti-Dühring adlı eserinde En-

gels şöyle demektedir: “Üretim toplumsal bir iş haline gelmiştir: değişim ve 

onunla birlikte temellük, bireysel eylemler, tekil insanın eylemleri olarak kalırlar:  

toplumsal ürün, bireysel kapitalist tarafından temellük edilir. Bugünkü toplu-

mun içinde devindiği, tüm gelişmelerin kendisinden fışkırdığı ve büyük sanayinin 

açıkça ortaya çıkardığı temel çelişki.”  

Varlığı ve gelişmesi diğer çelişkilerin varlığını veya gelişimini belirleyen ya da 

etkileyen, sürecin bütünü içerisinde önemi göreceli anlamda azalma veya artma 

gösterse de, başından sonuna kadar varlığını koruyan, bütünü içerisinde son 

tahlilde sürecin karakterini ve gidişini belirleyen çelişkiye temel çelişki denir. Bu 

çelişki, bütün üretim biçimleri için, üretici güçler ile üretim ilişkisi arasındaki çe-

lişkidir.  

Bir olguda temel çelişki ile birlikte yer alan, varlıkları temel çelişki tarafından 

belirlenen ya da ondan etkilenen ve ona kıyasla daha az öneme sahip olan diğer 

bütün çelişkilere ikincil çelişkiler denir.  

Temel çelişki, bir şeyin gelişme sürecinin başından sonuna kadar ve tüm aşa-

malarında yer alır ve ancak o sürecin tamamlanmasıyla ortadan kalkar. Sürecin 

bütünü içerisinde her aşamada, göreceli anlamda az ya da çok bir öneme sahip 
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olarak varlığını sürdürür. Ancak, bir şeyin gelişme süreci bir anda tamamlanmaz. 

Süreç, çeşitli aşamalardan geçerek tamamlanır. Bütünün her aşamasını bir baş 

çelişki karakterize eder. Baş çelişki ikincil çelişkilerden herhangi biri olabileceği 

gibi, bizzat temel çelişkinin kendisi de olabilir. İkincil çelişkilerden birisi yoğunla-

şıp, önemini artırıp baş çelişki haline gelmişse, temel çelişkiden önce bu baş çe-

lişkinin çözümü gereklidir, ki bu anlamda temel çelişki (varlığını ve önemini sür-

dürmekle beraber) ikincil duruma düşmüştür.  

ÇELİŞKİNİN AĞIR BASAN İKİNCİL (TALİ) YÖNLERİ 

“Hareket halinde çelişkilerin özgül karakterini incelemek, sadece her sefe-

rinde baş çelişkiyi ikincil çelişkilerden ayırmak değildir, aynı zamanda her bir çe-

lişkiyi her iki yönünün nisbi önemlerini ortaya çıkarmaktır da” diyor Politzer. Ma-

demki çelişki karşıtların mücadelesidir, o halde bir çelişkide karşıtları birbirine 

eşit olarak ele alamayız. Bazen geçici ve bağıntılı, göreceli olarak bir denge du-

rumu ortaya çıkabilir. Ama “asıl olan kararsızlık, eşitsizliktir.” Eğer bunun aksi bir 

durum düşünebilseydik, hareket kavramı ortadan kalkardı. Karşıtların gelişim-

leri, güçleri birbirini eksiksiz olarak eşit olsa idi, bu iki güç birbirini sürekli olarak 

dengeleyecek, bütün hareket (gelişim, değişim) duracaktı. Böyle bir şey olanak-

sızdır. Çelişkide güçlerden (karşıtlardan) biri, az da olsa diğerine üstün basar. 

Böylece çelişki mücadelesini, süreç gelişimini sürdürebilir. “Belirli bir anda, baş-

lıca rolü oynayan, yani karşıtların hareketini belirleyen yönüne, çelişkinin ağır 

basan yönü diyoruz. Öteki yön, ikincil yöndür.” Şeylerin, olguların niteliklerini 

belirleyen unsur, çelişkinin egemen duruma geçen (ağır basan, ana) yönüdür.  

 Çelişkinin ağır basan ve ikincil yönleri de durağan, değişmez değillerdir. Bu-

gün için ana olan yön, yarın yerini karşısına bırakabilir. Bu, eskinin yerini bırak-

ması sürecidir. “Her şey, yeni yönü ile eski yönü arasında bir çelişki içerir. Bu 

çelişkiler, bir dizi karmaşık mücadele teşkil ederler. Bu mücadeleler sonucu ola-

rak yeni yön büyür, yükselir ve egemen duruma gelir. Buna karşılık, eski yön kü-

çülür ve yavaş yavaş yok olmaya yüz tutar. Yeni yön, eski yön üzerinde egemen 

duruma gelince, eski şeyin niteliği yerine yeni şeyin niteliği geçer. Böylece bir 

şeyin niteliği, egemen duruma geçen çelişkinin ana yönü tarafından belirlenir. 

Çelişkinin egemen duruma geçen ana yönü bir değişikliğe uğrar, o şeyin niteliği 

de buna bağlı olarak değişir.”   
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UZLAŞMAZ (ANTAGONİST) VE UZLAŞMAZ OLMAYAN (NONANTAGONİST) 

ÇELİŞKİLER 

Uzlaşmazlık çelişkinin en keskin anı, zıtlar arasındaki mücadelenin açık bir 

çatışma haline dönüştüğü andır. Çelişkinin özel bir durumudur. Çelişkinin gelişi-

minin tüm aşamalarında dikkatli bir şekilde incelerken, çelişkinin bu yönünü de 

araştırmak zorundayız.  

Uzlaşmaz karşıtlıklar, buhranla, patlamalar şeklinde çözümlenirler. “Bu ger-

çeği kavramak çok önemlidir. Ancak bu suretle, sınıflı bir toplumda devrimlerin 

ve devrimci savaşların kaçınılmazlığını anlayabiliriz. Bunlar olmaksızın, toplum-

sal gelişmeden sıçrama yapmak, gerici egemen sınıfları devirmek, yani siyasi ik-

tidarı ele geçirmek olanaksızdır” diyor Mao Tse-Tung. Gerçekten de ilk olarak 

(ilkel Komünal toplumda) toplumsal iş bölümü sonucunda, bireylerin üretim sü-

reci içerisindeki görevleri ve yerleriyle ilgili olarak ayırım (fark) başlamış oldu. Bu 

ayrım, sınıfların ortaya çıkmasını sağladı. Sınıflar arası mücadelenin evriminin 

sonucunda ise uzlaşmaz sınıf çelişkileri ortaya çıktı. Toplumlar tarihinde, sömü-

rücü ve sömürülen sınıflar arasında mücadele, köleci toplumda köleler ile köle 

sahipleri, feodal toplumda serfler ile feodaller, kapitalist toplumda proleterler 

ile burjuvalar arasındaki mücadele bu uzlaşmaz karşıtlığın en belirginidir.  

“İki çelişik sınıf bir toplumda uzun süre bir arada bulunur ve birbiriyle müca-

dele ederler. Ama iki sınıf arasındaki çelişki belirli bir aşamaya kadar gelişince, 

açık bir uzlaşmaz karşıtlık biçimini alır ve devrime dönüşür.” Kapitalist toplum-

daki uzlaşmaz sınıf çelişkisinin çözümünde (sosyalist devrimden) sonra kurulan 

sosyalist toplumda sınıflar arası çelişkiler varlıklarını koruyacaklardır. Ancak, bu 

çelişkiler uzlaşmaz sınıf çelişkileri olmadıkları için, toplumsal gelişim barış içinde 

ve dereceli niteliksel dönüşüm şeklinde olacaktır. Bildiğiniz gibi farklı nitelikteki 

çelişkilerin çözümü farklı yöntemlerle olacaktır.  
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TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARI 
 

“ ‘BENDEN SONRA TUFAN’ her kapitalistin ve bütün kapitalist ulusla-

rın parolasıdır. Demek ki, sermaye toplumun koyduğu zorunluluklar 

olmaksızın işçinin sağlığına karşı da, yaşayacağı ömrün uzunluğuna 

karşı da vurdumduymazdır. Maddi ve manevi yozlaşmaya, erken 

ölüme, aşırı çalışma işkencesi feryatlarına şu karşılığı verir: ‘Bizim kâr-

larımızı artırdığı için bunlara üzülmek mi gerekir?’ “  

(Karl Marks. Kapital) 

Çalışmayı, doğa ile insan çelişkisinin, insan lehine çözülmesi için yapılan bir 

eylem olarak tanımlayabiliriz. İnsan yaşamı ile çalışma, yani iş öylesine birbirine 

bağlıdır ki, insanın iş yapmadan üretim yapması, doğa ile savaşımını sürdürmesi 

olanaksızdır. 

İlk ve orta çağlarda üretim bütünüyle kas gücüne dayalı olarak yapılıyordu. 

Bu üretim yönteminin çalışan kişi üzerine etkisi, doğrudan doğruya fizyolojik bir 

yıpranma şeklinde olmaktaydı. 

1750’lerden bu yana ise, buhar gücünün üretime katılmasıyla üretim tekno-

lojisi yeni bir aşamaya girmiştir. Buna ‘mekanizasyon’ ya da ‘makinalaşma’ diyo-

ruz. Bu gelişim yani makinalaşma iş kazalarını ve meslek hastalıklarını karşımıza 

çıkarmaktadır.  
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Bugün Türkiye’de hemen hemen bütün üretim yöntemlerine ve dolayısıyla 

da bunların getirdiği iş risklerine rastlanmaktadır. Ülkemizde, diğer gelişmiş ka-

pitalist ülkelerde reddedilen, izin verilmeyen ilkel yöntemler oldukça yaygındır. 

Makinalaşma ise günden güne yaygın hale gelirken işyeri sağlık koşullarına ge-

rekli önem verilmemekte, bu konuda belirli bir denetim de sağlanamamaktadır. 

Ve bunların sonucunda da iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda çeşitli 

Dünya ve Avrupa birinciliklerimiz ortaya çıkmış. ILO’nun rakamlarına göre, kö-

mür madenlerindeki kazalarda dünya birinciliği, sanayi iş kolundaki kazalarda ise 

Avrupa birinciliği, dünya dördüncülüğü gibi… 

Çalışanların sağlık sorunlarını üç grupta incelemek mümkündür: 

1-İş kazaları 

2-Meslek hastalıkları. 

3-Çalışanların diğer sağlık sorunları. 

Oligarşinin güçlü işveren kuruluşlarından birisi olan MESS, bir zamanlar ya-

yınladıkları bir ders notunda (Necdet Akyüz), iş kazalarında kazanın gerçekleşme 

süreci şöyle anlatılmıştır: “Bir kaza 5 adet temel faktörün arka arkaya dizilmesi 

sonucu meydana gelir. Bunlardan biri olmayınca bir sonraki meydana gelmez, 

bir zarar hasıl olmaz. Bu 5 faktöre ‘kaza zinciri’ denir: 1- İnsanın doğa ya da evrim 

karşısındaki zayıflığı. 2- Kişisel özürler. 3- Güvensiz hareket ve şartlar. 4- Kaza 

olayı. 5- Yaralanma (zarar ve hasar).”  

Bütün burjuva ideologlar, kalemleri ve beyinleri oligarşiye hizmet aşkıyla çar-

pan tüm burjuva ekonomistler ve bizzat işverenlerin kendileri iş kazalarıyla ilgili 

süreci böyle yansıtmaya ve buna işçiyi ikna etmeye çalışırlar. 

Sorunu yukarıdaki gibi koyunca gayet açıklıkla görülecektir ki, iş kazaları ve 

sonuçlarından tamamen işçiler sorumludur. İşverenlerin bunda bir günahı yok-

tur, hatta onlar sonuçtan zarar gören (mağdur) durumundadırlar. Doğrusu, ula-

şılan bu sonuca bakınca, insanın işverene acıyası geliyor ve hatta iş kazasına uğ-

rayan dikkatsiz (!) işçiden, işverenin hasarından doğan zararı ödemesini istemek 

geliyor içinden.       

  Ancak bu burjuva ideolog, işçi yanlısı tutumunu (!) kanıtlamak ve işçiyi bu 

zararı ödemekten kurtarmak (!) için yaptığı dâhiyane bir açıklamayla vaziyeti 

kurtarmaya da çalışıyor. Ve diyor ki: İş iş kazasını doğuran nedenlerin başında 
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yer alan nedeni işçinin kendi kusurudur. Ancak işçi bi kusuru doğasından, ya da, 

iradesi dışı getiriyor. “İnsanın doğa ya da evrim karşısındaki zayıflığı” sonucunda 

ortaya çıkan “kişisel özürler”. İşte, iş kazalarının temel nedeni. O halde, bu açık-

lamadan varılan iki sonuç şunlardır:  

1- İş kazalarında işverenlerin suçu yoktur. 

2- İş kazaları doğaldır.  

 

⬧⬧⬧ 

Sosyal Sigortalar Yasası da II-A maddesinde iş kazası hallerini şöyle belirtmiş-

tir: 

“A- İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigor-

talıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır; 

a- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada  

b- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla  

c- Sigortalının işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi yüzün-

den asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda 

d- Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 

e- Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak 

götürülüp getirilmeleri sırasında…” 

Görüldüğü gibi burada yeterli bir açıklama kesinlikle yoktur. Burjuvazinin 

çoğu yasalarında olduğu gibi burada da iş kazası tanımı dahil maddenin tama-

mında bir muğlaklık, bir esneklik göze çarpmaktadır. Burjuva yasalarında ve ge-

nel olarak kapitalist sistemin her alanında var olan çelişme burada da ortaya çı-

kıyor. Bir yandan, işi yapabilmek için asgari niteliklere sahip olması gereken bir 

işçi kitlesine duyulan ihtiyaç (ve elbette üretkenliği, bir diğer adıyla da artı-değer 

sömürüsünü artırabilmek için onların asgari düzeyde de olsa güvenlikli çalışabil-

melerinin sağlanması), diğer yandan kârı yüksek tutmak için maliyetleri düşük 

tutmak (ve dolayısıyla iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili tedbirler için mali kaynak 

ayırmamak). Aslında iki yanıyla da burjuvaziye yontan bu bıçağın daha çok ikinci 

yüzü kullanılır. Zira, özellikle yedek sanayi ordusunun büyük bir niceliğe eriştiği 

ülkelerde işçi, ‘aç kalmak mı ya da riskli (de olsa) bir işe girmek mi?’ gibi bir iki-

lemle karşı karşıya kaldığı zaman elbette ikincisini seçecektir.  
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Kısaca, maksimum kâr noktasına ulaşmak isteyen burjuvalar, bir yandan çe-

şitli yöntemlerle artı-değeri artırırken, bir diğer yandan da maliyetleri mini-

muma indirerek bu amaçlarına varmaya çalışacaklar.  

Yasalar da, bur yandan burjuvaziye iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almasını 

emrederken (!), diğer yandan, bu tedbirleri gerçekleştirmeyen işverenleri 500 

ile 2500 lira arasında ağır (!) para cezası ile cezalandırmakla korkutmaktadır. (İş 

Kanunu. Md. 100-108.) Bir (genellikle de birden çok fazla) insanın yaşamına kar-

şılık burjuvaziye birkaç bin lira ile vicdan borcunu ödemeye kalkmaktadır. Bu-

nunla ilgili en çarpıcı örneklerden birisi EKİ’nin Armutlu Bölgesi’ne bağlı Kireçlik 

Ocağı’nda 24 Ocak 1978 tarihinde meydana gelen büyük grizu patlaması olayı-

dır. Bu olayda 17 kömür madeni işçisi ölmüştü. Olayla ilgili olarak açılan kamu 

davasında (!) EKİ İdari İşler Müdürü suçlu bulunmuş ve “imtiyazsız, sınıfsız kay-

naşmış bir toplumun” bu müdürü 2000 TL ağır (!) para cezasına çarptırılmıştır. 

Olayda 17 işçinin ölmesi nedeniyle de bu ceza (17 kat da değil) 5 kat artırılmıştır. 

17 işçinin can bedeli, bir müdürün maaşının kaçta biri?  

 

⬧⬧⬧ 

İş kazalarının ulaşmış olduğu boyutları yeterince kavrayabilmek için, önce-

likle Türkiye’deki ekonomik olarak aktif nüfusu ve bu nüfus içerisindeki sigorta-

lıların niceliğini bilmekte yarar var. (Bakınız: Tablo 1.)  

 

TABLO 1 1965 1970 1975 

Toplam nüfus 31 391 421 35 605 176 40 197 670 

Aktif nüfus 13 557 860 15 118 887 16 349 380 

Aktif nüfusun toplam nü-

fusa göre yüzdesi ( % )  

43,2 42,5 40,7 

Sigortalı işçi sayısı … 1 313 500 1 823 338 

Sigortalıların aktif nüfusa 

göre yüzdesi  

… 8,6 11,1 
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İş kazalarıyla ilgili vereceğimiz rakamlarda SSK istatistikleri esas olacaktır. Bu ne-

denle, aşağıda vereceğimiz ikinci tablodaki rakamları, Türkiye aktif nüfusu ve si-

gortalı sayısını dikkate alarak incelemeliyiz.  

İkinci olarak da, iş kazasında en ön sırayı kaplayan inşaat sektöründe işçilerin çok 

büyük bir kesimi, aşağı yukarı tamamının sigortalı olmadığı (yani bu kayıtlarda 

yer almadığı) aklımızdan çıkarmamalıyız.  

SSK istatistiklerine göre 7 yılda 6635 işçi ölmüş, 17935 işçi daimi iş göremez hale 

gelmiştir. (Tablo 2.)  

 

Yıllar İş kazası  Meslek 

hastalığı 

Sürekli iş 

görmezlik 

Ölüm 

1972 163 116 215 2 433 712 

1973 176 116 208 2 039 688 

1974 166 651 150 2 591 322 

1975 182 641  309 2 833 1 067 

1976 197 014 683 3 405 1 213 

1977 201 868 392 3 384 1 400 

1978 195 665 652 3 250 1 233 

Toplam 1 282 971 2 609 17 935 6 635 

 

Bu kazalarda görülen ölümlerin çoğu ani ölüm biçiminde görülmektedir. Örne-

ğin 1976 yılının rakamlarını ele alırsak, iş kazası sonucunda saptanabilen 1213 

ölümün büyük bir çoğunluğu (aşağı yukarı 900’ü) ani ölüm şeklinde olmuştur. 

Bu veri, iş kazalarının şiddeti ve niteliği konusunda önemli ipuçları vermektedir. 

İşkollarına göre iş kazalarının durumu nedir? Bu konudaki (çok eksik de olsa) 

mevcut istatistik bilgilere göre şu sıralamayı yapmak mümkündür. Hem iş kazası 

niceliği, hem de ölüm niceliği olarak birinci sırayı inşaat sektörü alıyor. Diğerleri 

ise aşağı yukarı ilk 7 olarak şunlardır: Metal eşya sanayi, kömür madenciliği, do-

kuma sanayi, ulaşım araçları imali vb. 

Türkiye’deki işkollarında iş kazalarından ölüm hızı ABD ile kıyaslandığında şu ra-

kamları görüyoruz. (Tablo 3.) 
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İşkolu ABD’de ölüm hızı 

(Yüz bin işçide) 

Türkiye’de ölüm hızı 

(Yüz bin işçide) 

Maden, petrol arama çıkarma 100 242 

İnşaat 72 90,7 

Tarım 57 … 

Taşıma 43 108 

 

Türkiye’de iş kazalarında ölüm hızı görüldüğü gibi ABD’den oldukça yüksek. 

Kıyaslamanın belirli iş kollarında yapılması, diğer işkollarında bundan farklı oldu-

ğunu göstermiyor. Diğer iş kollarında da durum aşağı yukarı aynı. Ayrıca dikkati 

çeken diğer bir husus, ABD’de iş kazaları açısından üçüncü sırayı alan tarım işko-

lunda Türkiye’de istatistiklerin bile olmamasıdır. Sebebi de, bilindiği gibi bu iş-

kolunda çalışanların Sosyal Sigortalar kapsamına alınmamasıdır. 

1976 yılı istatistiklerine göre işyerlerinde çalışanlara göre iş kazası sayıları 

şöyledir. (Tablo 4.)  

İşyerinde çalışan 

sigortalı işçi sayısı 

İş kazası sayısı 

1-3 68 714 

4-9 17 679 

10-20 18 541 

21-50 23 591 

51-100 16 038 

101-200 13 405 

201-500 18 487 

501-1000 8 918 

1000’den fazla 11 010 

 

1-3 işçi çalıştıran işyerlerinde 68 714 iş kazası görülmüş. Bu, toplam iş kaza-

larının % 35’ini oluşturmakta.  
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Bu durumun nedenlerini ise şöyle sıralayabiliriz.  

- Küçük işyerlerinde kullanılan alet ve makinalar yetersiz, ilkel ve koruyucu-

dan yoksundur.  

- Küçük işyerlerinde çalışan işçiler vasıflı olmayıp, çoğu çocuktur. Çalışma Ba-

kanlığı’nın Ankara Tabip Odası ile birlikte Site’lerde (Ankara) küçük ve orta işlet-

melerde gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre % 62’ye varan bir oranda çocuk ve 

genç işçinin çalıştırıldığı saptanmıştır.  

-  Küçük işyerleri denetimden yoksundur. 

- Küçük işyerlerinde çalışanların daha çok ekonomik, sosyal ve sosyopsikolo-

jik sorunları vardır. 

- Küçük işyerlerinde işçiler örgütsüzdürler. 

 

Kıdemlerine göre iş kazaları 

1977 yılında SSK’na kayıtlı bulunan tüm iş kazası yapan işçilerden 49 473’ü, 

yani çoğu 3-42 ay kıdemi olan işçiler arasından; 15 285’i yani en azı 10 yıldan 

fazla kıdemi olan işçiler arasından çıkmıştır. 

Demek ki iş kazaları kıdemli işçilere kıyasla yeni işçiler arasında daha fazla 

oluyor.  

 

Yaş gruplarına göre iş kazaları  

SSK’nın 1973 yılı istatistiklerine göre “yaş gruplarına göre iş kazalarının dağı-

lımı” şöyledir: 

Yaş grubu İş kazası sayısı 

14’den az 1 145 

15-19 17 658 

20-24 107 815 

25-44 31 801 

45-59 17 999 

60 ve yukarısı 472 

Bilinmeyen 361 
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TOPLAM 177 201 

  

Dikkat edileceği gibi 20-24 yaş grupları arası arasında işçi kazaları sayısı çok 

fazladır.  

Bu yaşlardaki işçiler arasında iş kazasının fazla olmasının nedenleri olarak da 

şunları gösterebiliriz: Bu işçiler genellikle evli ve konut, yerleşme ve ekonomik 

sorunlarını çözememiş işçilerdir. İş tecrübeleri yeterli değildir. İşveren ve usta 

baskısından daha çabuk etkilenmektedirler. Ayrıca çalışan işçiler arasında 20-24 

yaş grubundan olanlar da çoğunluktadır.  

Günlük kazançlara göre iş kazaları 

1977 yılında SSK’ya kayıtlı bulunan iş kazası yapmış ve meslek hastalığına 

yaklanmış tüm işçilerden 23 728’i, yani en çoğu, günde 50-60 TL’sı almaktadır.  

Bu verilerde iş kazalarının artışının ekonomik yetersizlikle paralel arttığını 

göstermesi bakımından önemlidir. 

Bundan sonraki bir yazımızda bu istatistik verilerden hareket ederek, iş ka-

zalarının gerçek nedenlerinin araştırmaya çalışacağız.   
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TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARI  
“Cemil de babası gibi ocakta öldü. Kocam ölürken Cemil 4 yaşındaydı. 

O zamanlar ocakta dayım da öldüydü.  

Ya… işte böyle evladım… Utanmadan, yüzleri kızarmadan Allah’ın işi-

dir diyorlar. Allah ne karışır ocaklara be!.. Bunlar var ya bunlar… İşte 

o çocuklarımızı, erkeklerimizi ocaklara indirip öldürenler. Bütün suç 

onlarda. Ocaklarda tedbir aldırmazlar, ondan sonra da bütün suçu Al-

lah’a yüklerler. Şimdiye kadar ocaklarda ölenlerin hepsi işveren mi ne 

zıkkımsa, onların yüzünden öldüler.  

Şimdiye kadar binlerce işçi öldü. Bunların gözleri kör mü? Kazaların 

niye olduğunu daha öğrenemediler mi? Öğrenemedilerse ben söyle-

yeyim: Ocaklarda göçüklerin olacağını bildikleri halde işçileri ocağa 

indiriyorlar. Fazla kömür çıkarılması için işçileri yoruyorlar. Ocaklarda 

tedbir almıyorlar… almıyorlar… almıyorlar! Maksatları daha fazla 

para kazanmak. Kim ne derse desin işçileri para için öldürüyorlar…” 

(1 Ağustos 1975 gecesi EKİ Karadon Bölgesi’nde bir göçükte ölen Ce-

mil Sarı’nın anası.) 

  İş kazalarının ulaştığı seviye bakımından dünyanın ilk sıralarında yer alan 

Türkiye’nin, meslek hastalıklarının ulaştığı sayısal boyut açısından da durumu 

pek iç açıcı değildir.  
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Sosyal Sigortalar Kanunu’nun II-B maddesi, meslek hastalığı’nı şöyle tanım-

lamaktadır: “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrar-

lanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sü-

rekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.” 

Maddeyi tamamlayan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde ise kanunun 

ilgili maddesi kapsamına giren hastalıklar sayılmışlardır. 

Türkiye’de meslek hastalıklarının gerek erken teşhisi ve tedavisi, gerekse 

hastalığın tedavisi çalışmaları çok yetersizdir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği örgütlen-

mesinin çok geri olması bunun nedenidir. Ancak burada kastedilen gerilik tek-

nolojik açıdan değil, bu alana yatırılan yatırımların niceliksel ve niteliksel özellik-

leriyle ilgilidir. 

SSK’nun meslek hastalıkları ile ilgili istatistikleri (işçi sınıfının sömürülüşüne 

kanıt olabilecek diğer istatistiklerde de olduğu gibi) çoğu kez büyük oranda eksik 

ve yanlıştır. Bu nedenle gerçekliği tam tamına yansıtmaları beklenilemez. Ama 

bütün çarpıtılmışlıklarına rağmen yine de gerçekliği tamamen gizleyememekte, 

sömürünün azgınlığı konusunda ipuçları vermektedir.  

Türkiye’de 1965-75 yılları arasında, işkollarına göre meslek hastalıklarının 

dökümünde ilk yedi sırayı alan işkolları tablo 1’de gösterilmektedir.  

 

İşkolu Meslek hastalığı 

sayısı 

Bütün içinde 

yüzdesi 

Kömür madenciliği 11 197 97.33 

Kömürden başka madenler 205 1.78 

İnşaat 33 0.28 

Metal olmayan diğer maddelerin çı-

karılması 

27 0.23 

Taş, kil, kum ocakları ve bunlardan 

imalat 

8 0, 069 

Gıda maddeleri sektörü 7 0.06 

Metalden eşya imali ve metal sanayi 5 0.043 
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Tabloda da açıkça görüldüğü gibi, meslek hastalıklarının tamamına yakın 

kısmı kömür madenciliğinde görülmektedir. Başta silikoz olmak üzere toz hasta-

lıklarının mesleki hastalıklar içinde en yaygın olması da kömür madenciliğinin 

kapitalist ülkelerdeki doğal sonucudur. (!)  

Eğer meslek hastalıklarının çeşitlerine göre bir döküm yaparsak (Tablo 2.) 

solunum sisteminde ve akciğerlerde görülen hastalıkların tüm hastalıklar içinde 

% 95’ten fazla görüldüğüne şahit oluruz.  

 

Türkiye’de Meslek hastalıkları  

(1952-1975 

çeşitleri ve sayıları  

toplamı)  

Meslek hastalığı çeşidi Sayısı 

Meslekten ileri gelen akciğer silikoz ve fibrozu 14 445 

Solunum aygıtı tüberkülozu 1 604 

Bronşit 850 

Bütün diğer solunum hastalıkları 42 

Artrit ve romatizma 30 

Deri hastalıkları, kan çıbanı, apse vb. 39 

Zehirlenme vb. 16 

TOPLAM 17 060 

 

 Genel adı Pnömokonyoz olan akciğer toz hastalıklarına daha çok kömür iş-

çileri, temizleme tozu, kum püskürtme, değirmen, seramik, dökümhane, tütün 

ve çimento işçileri, barutçular, kazmacılar, lağımcılar, taş yontucuları vb. yakala-

nırlar. Radyoaktif maddelerin tozları da özellikle kalıtım bozuklukları getirir.  

 

⬧⬧⬧ 

Şimdi bazı bilim adamlarınca işyerlerinde ve çalışanlar üzerinde yapılmış bazı 

araştırmalara bakalım: 

- Prof. M. Aksoy ve arkadaşları tarafından, benzen zehirlenmesi konusunda, 

ayakkabı yapımcıları arasında yapılan bir araştırmada, işyeri havasında 150-650 
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birim (ppml: mg/m3 ) benzen saptanmıştır. (Türkiye’de yasalara göre her işyeri 

için izin verilen maksimum değeri 20 ppm). 217 işçinin % 35’inde ise benzene 

bağlı kan zararları saptanmıştır.  

- Doç. Dr. T. Sungur’un benzen zehirlenmesi konusunda yaptığı bir araştır-

mada kuru temizleyiciler işyeri havasında 400 ppm’e kadar benzen saptanmıştır. 

İşyerlerinin % 89’unda benzenin maksimum değerin üzerinde olduğu saptanmış 

ve 106 işçinin % 62’sinde idrarda fenol (benzenin atılma ürünü) normalin üze-

rinde bulunmuştur.  

- Dr. E. Tonguç ve arkadaşlarının yine benzen zehirlenmesi konusunda ma-

kine fabrikası boyahanesinde yaptıkları araştırmaya göre, işyeri havasında ben-

zen 91-203 ppm bulunmuş. Kullanılan tinerde ise % 40 benzen olduğu saptan-

mış. Oysa mevzuata göre bu oranın % 1’i aşmaması gerekiyor. 6 işçinin hepsinde 

idrarda fenol normalin üzerinde çıkıyor. 

 - Doç. Dr. İ. Topuzoğlu’nun pamuk keten kenevir jüt tozu altında çalışan iş-

çilerde daha sık görülen bissinoz konusunda yaptığı araştırmada tekstil fabrikası 

işyeri havasında pamuk tozu 19 – 6,9 mg/m3 bulunuyor. Oysa bu değerin 0,5 - 1 

mg/m3’  ü geçmemesi gerekiyor. Ve 2500 işçinin % 12,5 -15’inde çeşitli derecede 

bissinoz tespit ediliyor.  

- Dr. E. Tonguç ve arkadaşlarının kurşun zehirlenmesi konusunda yaptığı bir 

araştırmada, akümülatör fabrikası işyeri havasında 9,17 – 3,1 mg/m3  kurşun tes-

pit edilmiştir. (Türkiye’de işyerlerinde yasaların izin verdiği MAX değeri 0,15 

mg/m3)  89 işçinin 26’sında kan kurşunu normalin üzerinde (70 mikro gr/100 

ml’den fazla) bulunmuş ve zehirlenme ve etkilenme oranı % 29 olarak saptan-

mıştır.  

- Yine Dr. E. Tonguç ve arkadaşları tarafından kurşun zehirlenmesi konu-

sunda yapılan bir araştırmaya göre, akümülatör tamirhanesi işyeri havasında 

MAX değerin 20-40 katı kurşun bulunmuş. 6 işçinin kan kurşunu değerleri 90 – 

31 mikro gr/100 ml. Zehirlenme ve etkilenme oranı ise %100 olarak bulunmuş-

tur.  

 

⬧⬧⬧ 
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1967 istatistiklerine göre ölüm nedeni olabilen ilk 10 faktör şunlardır:  

1- Kalp hastalıkları. 

2- Unfluenza ve pnomoni (akciğer toz hastalıkları). 

3- Sindirim sistemi hastalıkları. (Başta zehirlenme.)  

4- yeni doğanların, çalışan ana veya babadan geçen bazı hastalıkları. 

5- Kanserler. 

6- Enfeksiyon hastalıkları.  

7- Merkezi sinir sisteminin damar hastalıkları.  

8- Bütün kazalar. 

9- İhtiyarlık. 

10-Bütün şekilleriyle tüberküloz. 

 

  ⬧⬧⬧ 

ABD’de yapılan ayrıntılı istatistiklere göre, bir ülkede veya ülkenin herhangi 

bir bölgesinde meslek hastalığı veya iş kazası sonucu ortaya çıkan ölüm olayları, 

o ülke ya da bölgenin sosyo-ekonomik düzeyiyle doğru orantılı olarak artıp eksi-

lir. Bu istatistiklerde ülke ya da bölgeler, çok çeşitli faktörler dikkate alınarak 

saptanmaya çalışılmış, sosyo-ekonomik düzeyleri bakımından 5 gruba ayrılmış-

lardır. Bu gruplarda “beklenen” ölümün, “kaydedilen” ölüme oranlanması (%) 

demek olan Standartize Mortalite Oranları (SMO) tablo 3’de görülmektedir:  

 

Sosyo-ekono-

mik düzey 

 

-I - 

 

-II- 

 

-III- 

 

-IV- 

 

-V- 

Tüm ölümler 

SMO %  

85 …  100 … 130 

Solunum yolları 

tüberkülozunda 

SMO %  

55 65 100 110 150 

Bronşitte SMO 

% 

31 57 91 124 156 
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Mide ülserinde 

SMO % 

50 70 95 110 120 

Psikozlarda 

SMO % 

47,4 32,8 55,8 76 91,6 

İskemik kalp 

hastalıklarında 

SMO %  

200 150 100 60 60 

Nevrozlarda 

SMO %  

52,6 67,2 44,2 23,1 8,4 

 

Kimyasal etkiler ya kimyasal maddenin vücut üzerindeki zararları, tahribatı 

(kanserden deri hastalıklarına kadar) ya da zehirlenmeler biçiminde olmaktadır.  

İşçinin 7-8 saatlik bir işgününde hiçbir zarar görmeden çalışabileceği kimya-

sal ortam “eşik değeri” denilen sınırla sınırlandırılmıştır. Örneğin İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Tüzüğü karbonsülfür denen gazın eşik değerini 20 (ppm) olarak kabul 

etmiştir. Ne yazık ki, 600 bin kimyasal maddenin sadece beş yüzünün eşik değeri 

saptanabilmiştir. 

Kapitalist ülkeler eşik değeri azami noktada tutmak eğilimindedirler. Kaldı ki 

hiçbir zaman yerine getirilemeyen kontroller de eşik değere uymayan firmaların 

cesaretlerini artırmaktadır. Sosyalist ülkeler ile kapitalist ülkeler arasındaki fark 

(Tablo 4.) buradan kaynaklanmaktadır. Bu fark aynı zamanda ve de esas olarak 

iki sistemin insan yaşamına verdikleri önemin de ifadesidir.  

Bu karşılaştırma göstermektedir ki sömürü sistemleri insan sağlığını tehli-

keye atmakta fazla cesur davranmaktadır. Elbette bu cesaret aynı zamanda ken-

dilerinin mezar kazıcılığını da yapmaktadır.  

[Kurtuluş Gazetesi’nin 92. Sayısındaki İş Kazaları isimli yazının ve bu yazının 

değerlendirmesi birlikte yapılmalıdır. Çok yüzeysel bir araştırma da olsa, kapita-

lizm ile sosyalizm arasındaki farkları somut biçimiyle koyması açısından bu de-

ğerlendirme önemlidir. Zira iki sistem arasındaki fark, insan canına verdiği de-

ğerde ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirme ayrı bir yazı konusudur. ] 
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  ⬧⬧⬧ 

Kapitalist ülkelerde iş kazalarında olduğu gibi meslek hastalıklarının sayısal 

büyüklüğünde de temel neden olarak “kapitalist sömürü”nün mantığını bulmak-

tayız. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin fiziksel unsurlara tek tek bakarsak bunu 

daha rahat kavrayabiliriz. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye sokan çeşitli hastalıkların ve kazaların 

görünür nedenleri olarak ortaya çıkan temel fiziksel faktörler şunlardır: Gürültü, 

titreşim, ışıma, ısı, basınç…  

Gürültü, işçi sağlığını bozması bakımından kapitalistler tarafından hiç dikkate 

alınmayan bir faktördür. Oysa örneğin ABD’deki son araştırmalara göre 16 mil-

yon işçi işitme duyularını belirli ölçülerde yitirmiştir. 

Gürültünün şiddeti desibel (dB) denen bir ölçekle ölçülür. Örneğin normal 

konuşma 60 desibel şiddetindedir. Bir sayfanın hışırtısı 20 desibeldir. Jet motoru 

130 desibel, roket gürültüsü 180 dB’dir.  

Gürültü ölçüsünün 130 dB olduğu işyerlerinde kulak tıkacı olmadan çalışmak 

olanaksızdır. 80 dB’den sonra kulakta hasar başlar. Bu nedenle her ülke, çıkar-

dığı iş yasaları ile gürültü sınırını saptar.  

Türkiye’de gürültü sınırı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde belirlenmiştir. 

Söz konusu tüzüğün 22. Maddesine göre: “ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı 

yerlerde gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalış-

mayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde gürültü derecesi en çok 95 desibel ola-

bilir.”  

85 desibelden daha yüksek olan gürültüler sadece kulağa zarar vermekle kal-

maz, ayrıca kaslarda, sindirim ve sinir sisteminde de hasara yol açar. Beyinde ve 

gözbebeklerinde kan damarlarının genişlemesine, dolayısıyla çok şiddetli baş 

ağrılarına neden olur. Aynı nedenle yüksek tansiyonun da nedenini oluşturur. 

Bu şartlarla çalışan işyerlerinde ülser hastalığının da fazla miktarda görüldüğü 

saptanmıştır. 

Bütün bunlara rağmen bilim adamlarının Türkiye’nin en büyük tekstil işyer-

lerinden birinin dokuma atölyesinde yaptıkları araştırmanın sonucu gerçekten 
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dehşet vericidir. Gürültü şiddeti 102 dB olarak saptanan bu atölyede hiçbir ko-

ruyucu ‘tedbir’ de alınmamıştır. Burada çalışan işçilerin hemen hepsinde işitme 

kaybı olduğu doktorlar tarafından saptanmıştır. 

Kaldı ki gürültü şiddeti yüksek olan yerlerde insanın yıpranması daha fazla 

olduğu için (her türlü koruyucu tedbirlerin alınmasının yanı sıra) çalışma saatleri 

azaltılmalıdır. Zira 80 dB şiddetinde bir gürültünün 8 saatte vücutta yaptığı yıp-

ranmayı 90 dB’lik gürültü 4 saatte, 96 dB’lik gürültü 2 saatte yapmaktadır. 

Gürültü gibi fiziki unsurların yanı sıra meslek hastalıklarının önemli nedenle-

rinden birisi de kimyasal maddelerin etkisidir. 

Var olan 600 bin kimyasal maddeden, sağlığa etkileri bakımından sadece 15 

bin kadarı incelenmiştir. Çoğunun kansere neden olduğu kesinlikle kanıtlanmış-

tır. Çoğu firma, ürettiği mamulün insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemeden 

bunu piyasaya sürmektedir. Bu mamulün zararlı etkileri açıkça görülünce, niha-

yet devletin uzmanları bu malın sağlığa zararlarını incelemeye başlıyorlar. Tam 

bu sırada, kapitalistin egemenliğini sürdürürken yaygın olarak kullandığı silah-

lardan biri olan “rüşvet” devreye girerek, önce araştırmayı ve sonra da araştır-

manın sonucu “mamulün piyasaya sürülmesinin yasaklanması” kararını gecikti-

rir. Firma yeterli vurgunu vurduktan ve mevcut stoklarındaki malın etiketini de 

değiştirdikten sonra henüz yasaklanmış olan malı piyasaya sürmez.  Ama biraz-

cık farklılaştırıp adını da değiştirerek yeniden piyasaya sürer. Zira kapitalistin kâr 

kaynaklarından en büyüğü insan sağlığıdır. Hem onu tehlikeye sokarak, hem de 

korur görünerek.  
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    ---      

     
AÇIKLAMA NOTU:  

Bu yazıya bir not eklemek zorundayım: Yazı DISK, İstanbul Tabipler Odası gibi 

kurumların çalışmalarından yararlanarak yazılmıştı. Sonra, o yıllarda İstanbul 

Tabipler Odası Sekreteri olan yoldaşımız Dr. Şakir Derkut’un yazının bütününü 

okuyup sunduğu önerilerinin katkısıyla yaptığım düzeltme ya da değişikliklerle 

yayınlandı. Dr. Şakir Derkut yoldaşımız 12 Eylül Askeri 

Darbesi sonrası iltica etmek amacıyla geldiği Avrupa’da 

TKKKÖ Avrupa Özel Organı’nda yer alarak çalışmalara ka-

tıldı. Sosyalist İşçi, KURTULUŞ (Merkezi Yayın Organı) gibi 

dergilerin yayınlanmasında aktif görev üstlendi. Ne yazık 

ki Almanya’da geçirdiği bir beyin kanaması sonrası örgü-

tümüzün üyesi olan yoldaşımızı 2001 Mart sonlarında 

kaybettik. Anısına saygılarımla.  

            

 

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ NEDENLERİ  

Sosyalistler, ajitasyon ve propaganda çalışmalarında olduğu gibi günlük dilde 

de, kapitalist sistem içerisindeki ölümle biten iş kazalarını, meslek hastalıklarını 

(iş cinayeti) olarak adlandırırlar. Bunu sözlük anlamıyla propaganda yapmak 

veya kapitalizmi tarif etmek gerçekleri değiştirmek için mi böyle yapmaktadırlar, 

yoksa ‘kaza’ ya da ‘hastalık’ adı verilen bu ölümler gerçekten bir cinayet ya da 

cinayete teşebbüs suçu mudur?  
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Bu sorunun cevabını bulabilmek için öncelikle, ‘cinayet’ ile ‘kaza’ arasındaki 

temel ayrılık noktasını saptamak ve sorunu bu açıdan incelemek gerekecektir.  

Kaza ile cinayet arasındaki en önemli fark, birincisinin kast’a dayanmaması, 

önceden saptanamaması, rastlantısal bir olay olmasıdır. Oysa ikincisinde mut-

laka kasıt vardır, önceden saptanabilir, rastlantısal bir olay değil, hazırlanmış 

olan koşulların zorunlu sonucudur.  Cinayette kötü niyet esastır.  

İş kazaları da, iş hukuku uzmanlarınca “kasıt söz konusu olmaksızın, beklen-

medik veya sonucu arzu edilmeyen bir olay” olarak tanımlanır.  

Oysa iş kazalarında kesinlikle kasıt vardır. Zira bilimin, tekniğin işçi sağlığı ve 

iş güvenliği için ön8gördüğü koşullar yerine getirilmemiş ve kaza ya da hastalığın 

meydana gelmemesi için gerekli önlemler alınmamış ise; ve hele de bu, her ne 

pahasına olursa olsun daha fazla kâr (bir diğer yanıyla da en küçük maliyette 

üretim) gibi insan yaşamını hiçe sayan bir düşüncenin ürünü olarak yapılmışsa, 

bu ölümlere “kaza” demek mümkün müdür? Elbette değildir. Eğer işveren iş ka-

zası ortamını, iş kazası koşullarını yaratacak ve iş kazası sürecini tamamlayacak 

nedenleri, “maliyetleri artırıyor” (yani “artı değer sömürüsünden bana kalan pay 

azalıyor” ) diyerek ortadan kaldırmamışsa, ortada yasaların “taammüden adam 

öldürmek” (yani, kasıtlı adam öldürmek) suçu vardır. Burada daha fazla kâr için 

meslek hastalığı ya da iş kazasının gerçekleşme koşulları yaratılmış olmaktadır.  

Burjuva bilim adamları kapitalizmin savunucusu aydınlar (!), ekonomistler, 

hukukçular, iş kazaları konusunda çeşitli araştırmalara başladılar. Burada bütün 

amaç, en düşük maliyete iş kazalarının atlatılabilme koşullarının öğrenilmesidir. 

Örneğin bunlardan birisi şu tezi savundu: İş kazalarının nedenlerinin yüzde 80’i 

insanlardan kaynaklanmakta, yüzde 20’si ise mekanik ve fizik nedenlere dayan-

maktadır.  

Bu tür açıklamalar tam da sermayenin dilediği biçimde, iş kazalarına yol açan 

gerçek nedenlerin yalnızca sonuçlarını ele almakta, iş kazalarının bahaneleri ile 

ilgilenmektedir. Örneğin üretim biçiminden, sistemi ayakta tutan temel hareket 

yasalarından hiç söz etmeksizin insandan kaynaklanan nedenleri şöyle gruplan-

dırmaktadır:  

1. Mesleki bilgi noksanlığı. 

2. Korunma eğitimi eksikliği. 
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3. Bazı kişisel arızalar ve eksiklikler: Kazalara yatkınlık hali, gerginlik, dalgınlık, 

bazı mental bozukluklar, alkolizm, yorgunluk, uykusuzluk ya da beceriksizlik vb.  

Bu tasnifte iş verene ilişkin eksiklikler ya da aksaklıklar da işçinin sırtına yük-

lenmeye çalışılmaktadır. İş verenin neden olduğu, daha doğrusu aşırı kâr tutku-

sunun neden olduğu bazı sonuçlar iş kazasının nedeni gibi gösteriliyor. Örneğin, 

mesleki bilgi noksanlığı, korunma eğitimi eksikliği iş kazalarının gerçek nedeni 

olarak gösterilemez. Bu gerçeklerle işçiler susturulamaz. Çünkü bu bilgilerin ve-

rilmesi iş verenlerin görevidir. İş verenlerin bu görevleri yapmaması nedeniyle 

bazı sonuçlar doğuyor, bunlar da iş kazası olayını doğuruyorsa, bu olayın sorum-

lusu yetersiz mesleki ve korunma bilgisi olan işçi değil, bu konuda görevini yap-

mayan iş verenlerdir.  

Bazı kişilerin iş kazalarına karşı istidatlı olduğu iddiası da kanıtlanmamış, ge-

çerliliği olmayan bir iddiadır.  

Dalgınlık, yorgunluk, gerginlik, uykusuzluk gibi olguların gerçek nedenleri, iş 

kazalarından sorumlu tutulması gerekirken, bunlar göz ardı edilmektedir.  

****  

Üretim araçlarının kişisel mülkiyetini savunanlar, üretiminin toplumsal nite-

liğini yaşamın toplumsal özünü gizleyerek, çalışanı birey olarak suçlamaya yö-

nelmektedirler. Onlara göre suçlu, çalışan birey olmaktadır. Birey, çeşitli eksik-

likleri, doğal zayıflığı, dikkatsizliği, tembelliği ve aptallığı (!) ile kusurludur, suçlu-

dur. Kişi kendini üretimin maddi ortamına uydurmalıdır. Maddi ortam, kişideki -

kaçınılmaz olan- bu özürlere göre düzenlenemez. 

Sonuç olarak, onlara göre kazalar kaçınılamaz, yani kaderdir. 

****  

O halde iş kazalarının gerçek nedenlerini vermeye çalışalım. Gerçek iş kazası 

nedenlerini üç genel başlık altında toplamak mümkündür: 

1. Ekonomik nedenler. 

2. Teknik nedenler. 

3. Biyolojik nedenler.  

Bu nedenler içinde ilk sırayı işgal dene ekonomik nedenler, iş kazaları ve 

meslek hastalıklarında temel belirleyici olan nedenlerdir. Diğer nedenler de şu 

veya bir biçimde ama son tahlilde kesinlikle yine ekonomik nedenlere bağlıdır.  
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I. EKONOMİK NEDENLER  

a.) Üretim ilişkileri-İşçi ilişkisi:  

İş kazalarını ve nedenlerini kapitalist üretim ilişkilerinden ayrı düşünmek, 

aralarındaki diyalektik ilişkiyi görmemek yanlış sonuçlara götürür.  

Kapitalizmin temel amacı kârdır. Bu amaç doğrultusunda teknoloji hızla ge-

liştirildi. Üretime sokulan gelişmiş alet ve makinalar emeğin yoğunluğunu art-

tırdı. Bu gelişim, işçilerin, daha yoğun çalışmasını, daha fazla sömürülmesini ve 

daha fazla iş kazalarına uğramalarını beraberinde getirdi.  

Üretim araçlarındaki bu gelişim aynı zamanda, iş bölümünü giderek arttırdı. 

Bu ise işçiyi bir değer yaratma zevkinden yoksun bıraktı. Artık işçi ‘pazar’ için mal 

üreten bir araç haline geldi. Böylece işçi, makinaların iş yerindeki uzantısı oldu, 

robotlaştırıldı. Çalışma, istenmeyen can sıkan bir nitelik aldı.  

Kapitalizm, gelişmesiyle birlikte işsizler ordusunu yaratmıştır. İşsizlik nede-

niyle sürekli pazara itilen işçi sürekli olarak meslek değiştirmek zorunda kalır. 

Teknik gelişmeler de göz önünde tutulursa, işçi işin ve makinaların karşısında 

acemi kalmaktadır. Bu koşullar altında da iş kazaları kaçınılmaz olmaktadır.  

Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da yılda üç işçiden birinin işten çıkarıldığı 

ortaya konulmuştur. Bu kentte 3-12 aylık işçiler arasında iş kazalarının en yüksek 

oranda bulunması da bu tespitimizi doğruluyor.  

Makinaların temposuna uymak zoru ile karşı karşıya kalan işçi, bu uyumu sü-

rekli sağlamak için büyük sinirsel gerginliğe düşer.  

Sanayileşmenin getirdiği monoton çalışma düzeni, işçiyi işinden soğutmakta 

ve giderek işçi işe yabancılaşmaktadır. İş kazalarının oluşumunda bunlar da 

önemli faktörlerdir. Sanayileşme ile ruh sağlığının bozulması arasında büyük 

ilişki olduğu saptanmıştır. ABD’de işçilerin yüzde 4’ü psikiyatri kurumlarına baş-

vurmaktadır.  

b.) Üretim ilişkileri – Maliyet ilişkisi:  

Bir işletmenin kârı üretilen malların satış gelirleri ile maliyet giderleri arasın-

daki farktır.  

İşletme sahibinin temel amacı kârdır, kârın artırılmasıdır. Kârın artırılması ise 

iki şekilde olabilir: Maliyet giderleri aynı kalan bir işletmenin ürettiği mal ya da 

hizmetlerin fiyatları arttırılacak olursa kârlılığı da artar. Veya, üretilen mal ya da 



İ. Metin Ayçiçek                              50 

 

hizmetlerin fiyatlarında bir değişme olmadığı halde maliyet giderlerinde bir 

düşme olursa kârlılık yine artar. 

Bir işletmenin gerek kuruluşu gerekse işletilmesi esnasında kullanılan malze-

melerin, bilimsel ya da yasal özelliklerde olmaması düşük maliyet sağlamak için 

malzemelerin ucuza alınmaya çalışılması ya da eksik yapılması maliyetleri düşü-

rerek işverene ek kârlar sağlayacaktır. Fakat bunlar iş kazalarının da koşullarını 

hazırlayacaktır.  

c.) Üretim ilişkileri -Ücret ilişkisi: 

İşçilerin ivedilikle duydukları gereksinmeler beslenme, barınma, dinlenme 

araçları gibi fizyolojik nitelikteki araçlardır. Başka bir deyişle yaşama araçlarına 

sahip olmak işçilerin temel sorunudur.  

Bu yaşama araçlarını, iş gücünü satarak elde ettikleri ücretleri ile karşılamaya 

çalışırlar. Ücret gelirleri yeterli olmadığı zaman yaşama araçlarının bir kısmında 

işçi yoksun kalmış demektir. Bu anlamda ücretler işçiler için yaşamsal bir değer 

taşır.  

Oysa ücret, işveren için bir maliyet, bir kârlılık öğesi durumundadır. Ücretle-

rin yüksek olması kârlılığı azaltacağından burada da işveren sınıfı ile işçi sınıfının 

çıkarları karşı karşıyadır.  

Yetersiz ücret nedeni ile gereksinmelerini en düşük düzeyde de olsa karşıla-

yamayan bir işçinin fizîken ve ruhen sağlam, işe karşı istekli bir moralinin olacağı 

düşünülemez.  

Az gelişmiş kapitalist toplumların işçilerinde moral sıfırdır. Bu işçiler doğum-

larından ölümlerine kadar toplumun varlıklı sınıfları tarafından horlanmış, kötü-

lenmiş, insan yerine bile konmamış durumdadırlar. Sanayi üretimine, kentlere 

yabancı sosyal dayanışmadan, sendikal ve özellikle politik örgütlenmeden yok-

sundurlar. Kalabalık ailesi, yetersiz bilgisi, kalifiye olmayan emeği onu insan du-

rumuna yaraşır bir işte çalışarak yeterli bir ücret almasını ortadan kaldırır.  

Bu ve bunun gibi nedenler işçinin psikolojik yapısını alt üst eder, sürekli ola-

rak moralini bozar. Morali bozuk işçi, daha işe başlamadan (bu arada yetersiz 

beslenmesinin ve diğer fizyolojik sorunlarının ek katkısıyla) yorgun hale gelmiş-

tir. Türkiye’deki istatistik bilgilerinin iş kazalarının işgününün ilk saatlerde yük-

sek olmasını göstermesinin nedenini, bu temel nedenlere bağlayabiliriz.  
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II. TEKNİK NEDENLER. 

a.) Üretim araçları:  

Makinaların üretim alanına yaygın olarak girmesinin getirdiği en önemli so-

run, kapitalist toplumun yapısında bulunan işsizliği kamçılamak, işçileri makina-

ların bir parçası haline getirmek, işi-çalışmayı monotonlaştırmak, işçiyi işinden 

soğutmak, onun işe olan ilgisini tüketmek olmuştur. Bu, işçi üzerinde yorgunluk, 

bıkkınlık, dargınlık gibi sonuçlar üretmiştir ki burjuva yasa bu sonuçları bireyin 

kusuru olarak kabul etmektedir.  

b.) Makinalar ve makine koruyucular: 

Makinalar iş kazalarını hazırlayan en önemli etkenler arasındadır. En büyük 

iş kazaları makinalarla olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, makinalar iş ka-

zalarını 1/8’ine neden olmaktadır.  

Makinaların iş kazasının nedeni olan kısımları kuşkusuz hareketli kısımlarıdır. 

Makinaların düzenlenişinin ve koruyucu parçalarının yeterli hale getirilmesi ile 

iş kazaları önemli ölçüde azaltılabilir.  

c.) Yerleştirme, kurma, koruma: 

Makinaların yerleştirilmeleri, kurulmaları, korunmaları makinalardan doğan 

iş kazalarının oluşumunda önemli rol oynamaktadır.  

d.) Denetleme ve bakım: 

Makinalarla olan iş kazalarının büyük bir kesimi, makinaların gerekli bakımı-

nın, zorunlu onarımı süresinde yapılmamasından kaynaklanmaktadır.  

Ayrıca üretimin teknolojik yapısına giren aletler, tesisler, malzemeler, ham-

maddeler, bunların üretim alanına giriş çıkışları her an bir iş kazası için denet-

lenmeyi gerektirir.     

Makinada bulunan koruyucuların makinaya uyumları üretim sürecinde de-

ğişmeler, bozulması, görevini yapıp yapmadığı sık sık denetlenip gerekli bakım-

ları yapıldığı takdirde iş kazaları ve meslek hastalıklarında azalma olacağı açıktır. 

Ama bunun yapılabilmesi bir maliyet sorunudur. Denetimle, tehlike teşkil ede-

cek parçalar ya da haller kolaylıkla önceden saptanabilir.  
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Makinaların ya da üretimin teknolojik üretimi denetlenmesi ve bakımı işleri-

nin en çok savsaklandığı üretim alanlarından birisi maden ocakları ve inşaat sek-

törüdür. Bu iki üretim alanında denetleme ve bakımın yetersizliği nedeniyle 

yılda on binlerce işçi iş kazasına uğramakta, sakatlanmakta ya da ölmektedir.  

(KURTULUŞ Gazetesi. Sayı 94. 28 Kasım 1979)  

III. BİYOLOJİK NEDENLER. 

a.) Fizyolojik nedenler: 

Bu nedenler, işçinin canlılığına özgü işlevlerini benzerleri oranında yapma ve 

sürdürmesini sağlayan nedenlerdir.  

Fizyolojik ihtiyaçların başında beslenme, barınma ve korunma, dinlenme ve 

öğrenme ihtiyaçları gelir.  

Beslenme:  

Ülkemizde, yaşama araçlarının fiyatlarının yüksekliği ve sürekli artışı, işçi üc-

retlerinin düşük olması ve sürekli enflasyon da hesaba katılırsa, işçilerin fizyolo-

jik gereksinimlerini karşılayabildiklerini söylemek mümkün değildir. Bu fizyolojik 

gereksinmeler sürekli olarak karşılanamadığından, onlar için aileyi de kapsayan 

canlı ve çözüm bekleyen zihni sürekli işgal eden sorunlar olmaya devam eder.  

Türkiye’de yiyecek fiyatları ve özellikle et, süt, yumurta ve balık ile meyve ve 

sebzeler birçok işçi ailesinin az miktarını bile zor karşılayabildikleri gıda madde-

leri halindedir. Oysa çalışan bireyin bu çeşit yiyeceklerde bulunan yapı taşlarına 

gereksinmeleri çok fazladır. Bunlar karşılanamayacak olursa işçinin morali bozu-

lur, sağlığı tehlikeye düşer.  

Kötü beslenmenin neden olduğu davranış bozukluklarını ve hastalıklarını 

şöyle sıralayabiliriz.  

 

Davranış Bozuklukları Hastalıklar 

Asabiyet Kalp hastalığı 

İrritabilite Kısırlık 

Halsizlik Kısa ömür 

Kolay hastalanma Kansızlık 
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İlgisizlik Tüberküloz 

Dikkatsizlik Ateşli hastalıklar 

Çabuk kızma Egzama 

Tembellik Romatizma 

Yetersizlik  Böbrek hastalığı 

 
Bu berilerin ışığında, işçilerin yetersiz beslenmeleri ile iş kazaları arasındaki 

ilişkiyi kurabiliriz. Dolaylı da olsa iş kazalarına neden olan çabuk kızma, halsizlik, 

çabuk yorulma, işe çalışmaya ilgisizlik, üretimde kullanılan alet ve makinaların 

kullanımına dikkatin azalması,  işe ilginin uzun sürmemesi gibi nedenlerin bes-

lenme yetersizliğine ne kadar bağlı olduğunu ve bunun da iş kazalarının maddi 

temelini oluşturduğunu görmezlikten gelemeyiz.  

Gerekli gıda maddelerini almadan bir işçiye zorla iş yaptırmak bu insanın 

kendi dokularından yakarak çalışmasına, sağlığının bozulmasına neden olur. 

Böylece, yorgunluk, ilgi dağılması, dikkat azalması gibi iş kazalarını hazırlayan 

koşullar yaratılmış olur.  

Karayolları işçileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, üç çocuklu bir işçi 

ailesinin günde 8 somun, 17 gram et tükettiği, oysaki bu aile için 750 gram ke-

mikli sığır etine gereksinmesi olduğu saptanıyor.  

Konut sorunu :  

Çevre koşulları çalışan bir kişinin sağlığına direk, dolayısıyla yaptığı işe endi-

rekt etkilidir. Çevre koşulları içinde sağlığa elverişli konut, hem sağlık, hem de 

ekonomik yönden çok önemlidir.  

Sağlığa hiçbir şekilde elverişli olmayan ve her geçen gün daha büyük prob-

lemler yaratan gecekondularda kırsal bölgelerden kentlere göç etmiş emekçi ke-

simler yaşamaktadır. Elektrik, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yok-

sun bu konutlarda sağlıklı kalabilmek olanaksızdır. Birçok salgın hastalığın bu 

bölgelerde çıkması bu yüzdendir. Sağlığa elverişsiz bir çevrenin gelen işçiyi, fab-

rikada sağlık koşulları uygun olmayan bir çalışma ortamı beklemektedir. Bu ko-

şullar kaçınılmaz olarak işçinin sağlığını, dikkatini, işinin verimini etkileyecektir. 

b.) İşçilerin ve iş yerinin sağlığı ile ilgili etkenler: 
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Bu konular genel olarak teknik konular olduğu için sadece başlıklar halinde 

verip geçeceğiz.  

 

Fiziksel etkenler Kimyasal etkenler  

Havalandırma Tozlar 

Aydınlatma Dumanlar 

Isı Çözücüler ve buharlar 

Nem Gazlar  

Gürültü  

 

c.) Biyolojik etkenler:  

İşyeri koşullarındaki çeşitli mikroplar.  

 

Buraya kadar anlatılanlar göstermektedir ki, iş kazalarında işçinin kendi ku-

surunun genel sayı içindeki payı “istisna” diyebileceğimiz düzeydedir. Ülkenin 

sosyo-ekonomik yapısı, üretimin biçimi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 

nitelik ve niceliklerini belirleyen temel yapı taşları oluyor. Burjuva ideologlarının 

tüm çırpınmalarına rağmen, kapitalizm, yüksek düzeyde iş kazaları ve ölümle so-

nuçlanan yaşama ortamıdır.  

O halde, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı mücadele iki açıdan ele 

alınmalıdır: A-) Mevcut kapitalist yapı içinde iş kanunları ve meslek hastalıkları-

nın engellenmesi için (hiç olmazsa azaltılması için) demokratik mücadele sürdü-

rülmelidir. B-) İş kazaları ve meslek hastalıklarının kökünü kazımak için sömürü 

sistemine karşı toptan savaş açıp, yok edilmelidir. 

Burada bu ikili görevin birinci bölümüyle ilgili öneri ve taleplerimizi sıralaya-

cağız.  

YASALARDA ÇALIŞMA SAĞLIĞI  

Çalışanların sağlığı ile ilgili hükümler yasa tüzük ve yönetmeliklerde ‘geniş 

şekilde’ ele alınmıştır. Kapitalist teknoloji nasıl ‘dışarıdan’ alındıysa, bu teknolo-

jinin gerektirdiği yasal düzenlemeler de aynı kaynaklardan mevzuata katılmıştır. 
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Böylece, dünya işçilerinin yüzyılı aşan savaşımları sonucu ulaşılan noktalar Tür-

kiye işçi sınıfının serpilip gelişmesi oranında ve etkileri yoluyla büyük ölçüde Tür-

kiye’ye de yansımıştır. 

Şimdi bunlardan bazılarına göz atalım:  

TC. Anayasası’nın 42. Maddesi: “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, 

çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için 

sosyal, iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler, işsizliği 

önleyici tedbirler alır. Angarya yasaktır. 

Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği 

olan beden ve fikir çalışmalarının şekil ve şartları, demokratik esaslara uygun 

olarak kanunla düzenlenir” hükmünü taşımaktadır.  

Anayasa’nın 43. Maddesinde de şu hüküm yer alır: “Kimse yaşına, gücüne ve 

cinsiyetine uygun olmayan bir işte çalıştırılamaz. Çocuklar, gençler ve kadınlar 

çalışma şartları bakımından özel olarak korunur.”  

Yine TC. Anayasası’nın 48. Maddesi ise: Herkes sosyal güvenlik hakkına sa-

hiptir. Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak 

ve kurdurmak devletin ödevlerindendir” hükmü yer almaktadır.  

1475 sayılı İş Yasası’nın 73. Maddesi aynen şöyle diyor: “Her işveren, işye-

rinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu 

husustaki şartları ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.”  

Hukuksal düzenlemeler kapitalist sistemin verebilecekleri oranda ne kadar 

‘çağdaş’ olursa olsun, uygulama alanına geçirilemedikleri için, kâğıt üzerinde ka-

lan yaldızlı sözlerden ileri gidememiştir. Bütün kapitalist sistemlerde bu böyle-

dir. Çünkü işçi sınıfının aldığı tüm demokratik haklar aslında burjuvazinin karını 

belli bir ölçüde sınırlayacaktır. Bu ise sistemin burjuvazi açısından istenemeye-

cek bir çelişkisidir.  

Ayrıca düzenleme boşluklarına da değinmek gerekir. Bugüne kadar ‘işçi eği-

timi’ üzerinde özellikle durulduğu halde, işverenlerin niteliği üzerinde hiç durul-

mamaktadır. Türkiye’de pratikte iş hayatının büyük bir kısmının, değil iş güven-

liğine ilişkin düzenlemeleri, bu kavramı dahi bilmeyen kişilerin elinde bulunduğu 

bir gerçektir.  
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İş yerlerinin denetimi de üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak 

önümüzde durmaktadır. Denetim, işyerinin açılış zamanında olabileceği gibi, iş-

letmenin devamı sırasında periyodik olarak da yapılmalıdır. 

Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği müfettişlerine bu konuda büyük görevler düş-

mektedir. Oysa 1976 rakamlarına göre Türkiye’de 642 672 denetlenmesi gere-

ken işyeri varken, sadece 166 İş Güvenliği Müfettişi bulunmaktadır. Bir müfetti-

şin yılda 3 875 işyeri düşmektedir. Bir müfettişin yılda 365 gün çalıştığını var say-

sak bile, günde 11 işyerini denetlemesi gerekmektedir. Bunun ise ne kadar ger-

çekleşebileceği ortadadır. Nitekim 1974 yılında sadece 18 642 işyeri denetlene-

bilmiştir. 

Çalışanların ‘insanca’ çalışması ve insanca yaşaması için gerçek ve tam çözü-

mün üretimin toplumsal niteliği ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki 

çelişkinin ortadan kaldırıldığı zaman olacağını biliyoruz. Ancak, içinde bulundu-

ğumuz üretim ilişkileri içinde de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin iyileştirilmesi konu-

sunda kısmi ve eksik olsa da atılacak adımlar mevcuttur. Yasalarda belirtilen bazı 

hakların uygulanmasını sağlamak ve bu hakların sınırlarını genişletmek için, ge-

nel devrim mücadelesine bağlı olarak, şu önerilerimizi sıralayabiliriz:  

 1- İş kazalarına ve iş güvenliğine devlet tarafından gereken önem verilmeli-

dir. Genel sağlık harcamaları için bütçeden ayrılan pay % 15’e çıkarılmalıdır.  

2- Sendikaların ve ilgili demokratik kuruluşların da katkısıyla İşçi Sağlığı Ens-

titüsü kurulmalıdır. Bu enstitü işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilimsel araş-

tırmalar yapmalı, sonuçlarının uygulanması konusunda yaptırım gücü olmalı, as-

gari ücret tespit yetkisi bu kuruluşa verilmelidir.  

3- ILO’nun işçi sağlığına ilişkin tavsiye kararları ve sözleşmeleri onaylanmalı 

ve hayata geçirilmelidir.  

4- Var olan iş yeri hekimlerinin işverene bağımlılığı ortadan kaldırılmalıdır.  

5- Endüstri bölgelerinde bölgesel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hizmet ekipleri 

kurulmalıdır. Bu ekiplerin atanması, ekibin teşkili ve çalışmaları, İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Enstitüsü’nce yapılmalıdır. 

6- Sosyal Sigortalar Kurumu’nda sağlık personeli yeterli hale getirilmelidir. 

Tüketimini kendi öz kuruluşları ile yapmalıdır. (Örneğin ilaç, tıbbi malzeme ya-

pımı vb.)  
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7- İş Yasası ile ilgili tüzük ve yönetmelikler çalışma ortamının iyileştirilmesi 

açısından, özellikle çalışma haftası, fazla mesai, vardiya çalışmaları, üretim hızı, 

fiziksel kimyasal biyolojik ve psiko-sosyolojik etkenler açılarından yeniden göz-

den geçirilmelidir.  

8- İşin organizasyonu, işin içeriği ve süresi konularında sendikaların ve ilgili 

meslek kuruluşlarının etkin olması sağlanmalı, bu uygulamalar yasa ve tüzüklere 

geçirilmelidir.  

9- Hamile ve yeni doğum yapmış kadın işçiler için özel önlemler getirilmeli, 

kadın işçilerin fazla çalışmaya zorlanmaları ve gece çalışmaları yasaklanmalıdır.  

İşçi sağılığı çalışmalarında şu ilkeler temel alınmalıdır:  

a) İşçi sağlığı konusunda önce sağlık, sonra ürün ve makine düşünülmeli, iş-

çinin ve ailesinin yaşamı ana amaç olmalıdır. (Bu, kapitalizmde gerçekleşemeye-

cek bir taleptir. Ama yine de sunulmalı ve uğruna mücadele edilmelidir.)  

b) Çalışmalar sadece tedavi edici hizmetleri, tazminatları değil, nedenleri or-

tadan kaldırmayı amaçlamalıdır.  

c) Önlemler, insan doğasının doğurduğu hatalara değil, nesnel ve teknik ne-

denlere yönelmelidir. Öyle ki , işçinin en dikkatsiz anında bile kaza yapmasına 

olanak verilmesin.  

d) Dikkatsizlik nedeni işçilerde değil sistemde aranmalıdır.  

e) Önlemler alınırken, işçi-tüketici-doğa bütünlüğü unutulmamalı, hammad-

deler, üretim sürecinde ortaya çıkan ürünler, hayvanlar ve bitki topluluğu, at-

mosfer ve su… Kısacası ‘çevre’ hep birlikte ele alınmalıdır.  

f) Önlemler, daha işyeri projeleri döneminde ele alınmalı, işyerinin konumu 

üretim süresi, kullanılacak hammadde ve makinaların seçimi sırasında en uygun 

koşullar tercih edilmelidir.  

g) İşçiler, mesleki hastalıklara yol açan zararlı kimyasal maddeler ortamından 

çekilmeli, ‘kapalı sistem’, tozlu yerlerde ‘yaş çalışma sistemi’ uygulanmalıdır.  

h) Var olan ve piyasaya sürülen kimyasal maddeler insan sağlığı açısından 

titizlikyle incelenmelidir.  

ı) İşçilere sürekli eğitimle üretim süreci, hammadde ve ortaya çıkan ürünler 

hakkında gerçek bilgiler verilmeli; işçiler hangi koşullar altında ne ile çalıştıklarını 

bilmelidirler. 
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i) Sürekli bakım ve araştırma ile üretim süreçlerindeki ve ürünlerdeki geliş-

meler izlenmeli, işyerlerinde neden-sonuç ilişkileri içinde ‘İş kazaları ve Meslek 

Hastalıkları’ kayıtları tutulmalı ve bu kayıtlar yaratıcı bir biçimde değerlendiril-

melidir.  

k) İşçilere, yetenek ve bilgilerine uygun iş verilmelidir.     

l) Çalışma ortamında her türlü ruhsal baskı ve sinirsel gerginliğe yol açan ça-

lışma biçimlerine son verilmelidir.  

SONUÇ  

Kısaca da olsa incelediğimizde gördük ki, çalışanlar çok kötü işyeri koşulla-

rında çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda da meslek hastalıklarına yakalan-

makta, iş kazalarına uğramaktadırlar. Yine onlar aileleri ile birlikte yeterli bes-

lenmekte, sağlıksız konutlarda oturmakta, diğer birçok gereksinimlerini karşıla-

yamamaktadırlar. Tüm değerleri yaratmalarına karşın, en çok onlar sakatlan-

makta, en çok onlar hastalanmakta ve en çok onlar ölmektedirler. 

Sosyalistler ajitasyon ve propagandalarında burjuvazinin kâr için acımasızca 

cinayet işlediklerini, cinayetlerinin sorumluluğundan nasıl utanmazca sıyrıldıkla-

rını kanıtlarıyla birlikte deşifre etmelidirler. 

Yasaların sınırları içerisinde istenen ve elde edilenlerin sadece ‘kazanılmış bir 

mevzi’ olduğunu unutmadan, tek tek mevzilerin tekrar kaybedilme tehlikeleri-

nin her an var olduğu bilinciyle, mevzilerin tümünü silip süpürmek ve burçlara 

proletaryanın kızıl bayrağını dikmek için mücadele etmelidirler. 

Dikkatsizliklerin dahi ölümlere neden olmaması için insan yaşamını her şeyin 

üstünde tutan bir rejime gereksinme vardır. Böyle bir rejim sömürüyü (mahkûm 

etmekle kalmayıp) yok etmiş olması gerekir. İşte sosyalizm kısaca budur.  

Bu nedenle iş cinayetlerinin tamamen ortadan kaldırılması ancak sömürü sis-

temi olan kapitalizmin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.  

(KURTULUŞ Gazetesi. Sayı 95. 5 Aralık 1979)  
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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARIN 
BÜYÜK DOSTU J. STALİN’E SELAM OLSUN!  
 
EKİM DEVRİMİNİN BÜYÜK ÖRGÜTLEYİCİSİ, DÜNYANIN İLK SOSYALİST ÜLKESİNDE 

SOSYALİZMİN İNŞAASINI GERÇEKLEŞTİREN EŞSİZ MİMAR; İNSANLIK TARİHİNİN KARA 

LEKESİ FAŞİZMİN YENİLGİSİNİ HAZIRLAYAN DEĞERLİ KOMUTAN JOSEF STALİN, 100. 

KEZ YENİDEN DOĞDU DÜNYA İŞÇİ SINIFININ VE EZİLEN HALKLARIN DEVRİMCİ 

BİLİNÇLERİNDE. 

VE MARKSİZM-LENİNİZM’İN SADIK İZLEYİCİLERİ PROLETARYA SOSYALİSTLERİ BİN 

KERE HAYKIRDILAR YÜREKTEN:  

SELAM OLSUN SANA STALİN YOLDAŞ! SELAM OLSUN SANA BÜTÜN ÜLKELERİN 

İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARIN ONURU, BÜYÜK DOSTU STALİN! KAHREDENE KADAR 

REVİZYONİZMİ, SELAM OLSUN! YOK EDENE KADAR DÜNYA YÜZÜNDEN HER TÜRLÜ 

SÖMÜRÜYÜ SELAM OLSUN! BİN SELAM OLSUN LENİN’İN ÖĞRENCİSİ VE EN YAKIN 

MÜCADELE ARKADAŞI, BİN SELAM OLSUN! 

 

Josef Visarionoviç Stalin (Cugaşvili) 21 Aralık 1879’da, Çarlık Rusya’sının Tiflis 

Eyaleti’nin Gori kasabasında doğdu.  

Babası Vissarion Ivanoviç Cugaşvili önceleri küçük bir ayakkabı tamircisi iken 

sonradan on binlerce küçük esnafa olduğu gibi, gelişen kapitalizmin büyük şir-

ketlerinin azgın rekabetlerine dayanamayarak iflas etti. Ve bir ayakkabı fabrika-

sında işçi olarak çalışmaya başladı.  
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Annesi Ekaterine Georgievna ise bir toprak kölesinin kızı olarak dünyaya gel-

mişti.  

1888 yılının güzünde doğduğu şehirde bir papaz okuluna giren Stalin altı 

sene sonra buradan naklini Tiflis’deki Ortodoks İlahiyat Mektebi’ne aldırdı. Bu 

okul Narodnizm’den Marksizm’e kadar her türlü düşüncenin bulunduğu bir 

okuldu. Nitekim Stalin de bu okuldaki akımların etkisiyle 15 yaşında sosyalist ha-

rekete katıldı. 1898’de Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi Tiflis örgütüne resmen 

katılan Stalin, artık bütün yaşamı boyunca işçi sınıfının devrimci mücadelesi içe-

risinde yer alacaktır.  

1898 yılında işçiler arasında yoğun propaganda çalışmalarına başlayan Sta-

lin, bir yandan Marksizm’in temel klasiklerini okuyup bilgisini derinleştirirken, 

öte yandan ‘Tulin’ takma adıyla yazan Lenin’in yazılarını dikkatle inceliyordu. İş-

çiler için düzenlenen eğitim çalışmalarında bütün bildiklerini işçilere aktarı-

yordu. Bu ilk devrimci çalışmasını şöyle naklediyor Stalin: “İlk kez demiryolu 

atölye işçilerinin eğitim gruplarının sorumlusu olduğum 1898 yılını anımsıyo-

rum… İlk devrimci vaftizim burada, bu yoldaşlar arasında yapıldı… İlk öğretmen-

lerim Tiflis işçileriydi.” 

29 Mayıs 1899 yılında “Marksist propaganda yaptığı” gerekçesiyle okuldan 

atılan Stalin, bir süre Tiflis Fizik Gözlemevi’nde gözlemci ve hesapçı olarak çalıştı. 

1898-1900 yılları arasında Tiflis örgütünde (Messameh Dassy) doğup biçim-

lenen, önder nitelikli sosyal Demokrat grubun lideri olarak görüyoruz Stalin’i. Bu 

grup yasadışı bir sosyal-Demokrat Parti örgütünün kurulabilmesi için çabalıyor, 

devrimci propagandasını bu konuda yoğunlaştırıyordu.  

1900’de Iskra’nın çıkmasıyla birlikte Stalin artık Lenin’i bir önder olarak kabul 

edecek ve onun düşüncelerini hayatının sonuna kadar kararlılıkla savunacaktır.  

21 Mart 1901’de çalıştığı Gözlemevi polis tarafından basılan Stalin, o tarih-

ten Ekim 1917 tarihine kadar profesyonel devrimci olarak, polisten gizlenerek 

devrimci yaşamını sürdürdü.  

Eylül 1901’de Stalin ve Lado Ketskhoveli’nin inisiyatifiyle Brazola (Mücadele) 

isimli gazete yayına başladı. Iskra’nın görüşlerini ısrarla savunan Brazola, Gürcis-

tan’ın ilk yasadışı sosyal-demokrat gazetesi idi.  
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Ketskhoveli Baku’da Leninist Iskra eğilimli bir komite oluşturdu. Daha sonra 

11 Kasım 1901’de Tiflis sosyal-demokrat örgütünün konferansında Stalin’in de 

seçildiği RSDİP Tiflis Komitesi seçildi. Fakat Stalin Komite’nin direktifiyle Sosyal 

demokrat bir örgüt kurmak için Batum’a gitti.  

Batum’da bir sosyal-demokrat parti örgütü ve RSDİP Batum Komitesi’ni oluş-

turdu. Ancak 5 Nisan 1902’de bizzat katılarak önderliğini yaptığı işçi eylemleri 

nedeniyle ‘elebaşı’ olarak yakalandı ve tutuklandı. 27 Kasım 1903’te, geri kalan 

cezasını sürgün olarak çekmek için Irkutsk Eyaleti’nin Balagangs Bölgesi’nin Na-

vaya Uda köyüne gönderildi. 5 Ocak 1904’te sürgünden kaçtı ve Şubat 1904’te 

Satum’a, oradan da Tiflis’e geldi.  

İşte böyle başlayan bir mücadele, hızından, kararlılığından hiçbir şey kaybet-

meden yıllarca sürdü. Bazen devrimci bir fırtınaya haber veren bir gök gürültü-

sünü andıran büyük kitle hareketlerinin düzenleyicisi ve bayraktarı olarak, bazen 

bir Parti örgütleyicisi olarak, bazen bir eğitimci olarak, devrimci mücadelenin her 

alanında Lenin’in en yakın çalışma arkadaşı olarak, devrimin silahtarı olarak sür-

dürdü yaşamını.  

Polis takibatı hiç eksik olmadı ardından. Zindanlarda ve sürgünlerde de sür-

dürdü devrimci eylemlerini.  

Çetin bir mücadele döneminden sonra nihayet gerçekleştirilen Büyük Ekim 

Devrimi’nden sonra başlayan iç savaşta onu karşı devrimcilere karşı cepheden 

cepheye koşarken görüyoruz. “Karışıklığın ve paniğin çaresizliğe ve yıkıma dö-

nüşebileceği her yerde Stalin Yoldaş ortaya çıkardı.” (Voloşilov)  

Ve 27 Kasım 1919’da Lenin’in önerisi üzerine Bütün Rusya Merkez Yürütme 

Komitesi tarafından benimsenen bir kararla iç savaştaki hizmetlerinden dolayı 

Kızıl Bayrak Onur Nişanı ile ödüllendirildi. 

Merkez Komitesi Birleşik Toplantısı, yine Lenin’in önerisiyle 3 Nisan 1922’de 

Merkez Komitesi Genel Sekreterliği görevine Stalin seçildi. 

30 Aralık 1922’de Sovyetlerin Birinci Birlik Kongresi’nde Lenin ve Stalin’in 

önerisiyle Sovyet Ulusları, SSCB’ni oluşturmak üzere gönüllü olarak birleşme ka-

rarı aldılar.  

21 Ocak 1924’te Lenin’in ölümüyle Stalin’in üzerindeki sorumluluklar daha 

da arttı. Parti içerisinde hizipleşmenin elebaşıları Troçki’lerin, Zinovyev ve Ka-

manev’lerin, Bukharin’lerin tüm engellemelerine rağmen geri bir tarım ülkesi 
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olan ülkeyi sanayileştirme ve tarımı kollektifleştirme mücadelesi sürdürdü ve 

başardı da. Hiçbir deneyi olmayan bir dünyada, tek başına bir ülkede sosyalizmin 

inşasını gerçekleştirebilmek için olağanüstü bir çaba sarf etti. Sosyalist sanayi-

leşme konusunda derin bilgilenmesini dünya proletaryasının hizmetine sundu.  

Ve 6 Mayıs 1941’de de SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu kararıyla J.V. Stalin 

SSCB Halk Komiserleri Konseyi Başkanlığı’na atandı. Kısa bir süre sonra da, 22 

Haziran 1941’de emperyalist Alman ırkçıları genç Sovyet devletine saldırdı.  

Ve bu tarihten 8 Mayıs 1945’e kadar süren yıllar açlık, sefalet ve müttefikle-

rinin ihanetine rağmen her gün binlerce kahramanlık destanının yazıldığı o şanlı 

direniş günleriyle doluydu. Stalin’in önderliğinde diş ile tırnak ile verilen müca-

dele yine zaferle sonuçlanmıştı.  

Proletarya adına zaferlerle dolu olan bu onurlu insanın 1953’te ölümüyle ül-

kedeki revizyonistler anti-Stalinist bir kampanya başlattılar. Dünyanın bütün re-

vizyonistlerinin, bütün hain burjuva uşaklarının sürdürdüğü bu küfür kampan-

yası bazen anti-komünizm propagandasına kadar gidiyordu. Nitekim 1956’da 

yoğunlaştırılan bu kampanya o dereceye ulaşmıştır ki, dünyaca namlı anti-ko-

münistler de komünizme karşı saldırılarında revizyonistlerin açmış olduğu bu az-

gın, sapık kampanyadan elde ettikleri dokümanlardan (!) yararlanıyorlardı.  

Bugün de revizyonistler ve karşı-devrimciler aynı kaynakların verdiği dokü-

manlara (!) sarılarak anti-komünizm propagandalarını sürdürmektedirler.  

Anti-Stalinist küfür kampanyası (yani bu anti-komünist akım) o derece ileri 

gitmiştir ki, bu tavrında Bilim Akademisi, Bilim Kurulu gibi isimler almalarına rağ-

men bu bilimciler (!) Stalin’in adını dahi ağızlarına almaktan kaçınmışlardır.  

Örneğin, elimizde iki ansiklopedik sözlük var. M. Rosethal ve P. Yudin’in ha-

zırladığı Materyalist Felsefe Sözlüğü olma iddiasındaki (ve bu iddiasını adıyla ka-

nıtlamaya çalışan) sözlüğe bakalım: Sözlükte isimler endeksinde Demokri-

tos’dan Sartre’a kadar yüzlerce isim yer alırken Stalin’in adını görememekteyiz.  

Yine adıyla iddialı bir sözlük: Marksçı-Leninci Felsefe Sözlüğü de (M. Buhr ve 

A. Kosing tarafından hazırlanmıştır) aynı alçakça tavrı göstermektedir. Bu etkiler 

Türk yazarlarda da görülmektedir.  

Revizyonizm öyle bir korkuyor ki, büyük Marksist-Leninist’in, bu komünistin 

adını dahi ağzına (ve de güya bilimsel sözlüklerine) dahi almamaktan korkuyor.  
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Korkusunda haklı ama korkusu gereksiz. Haklı, çünkü Stalin şahsında Mark-

sizm-Leninizm’e yöneltilen saldırılar eninde sonunda saldırganları yiyecektir. 

Korkusu gereksiz çünkü korkunun ecele faydası yoktur.  

“Stalin Marksizm-Leninizm’in hazinesinin sadık muhafızıdır. Bu nedenle gü-

nümüzde Marksizm-Leninizm hazinesini yağma etmek isteyen tüm oportünist-

ler, işe önce bu “korkunç zorba” muhafıza saldırıyla başlarlar. Bilinir ki, Stalin 

dimdik ayaktayken, hiç kimse bu hazinedeki elmasları, kendi beş para etmez 

camlarıyla değiştiremez. Bilinir ki, Stalin dimdik ayaktayken, hiç kimse bu hazi-

nede var olanları çalıp yok etmeye kalkamaz. Bu nedenle de bu hazineyi yağma-

lamayı düşünenler, önce Stalin’i, o “caniyi”, saf dışı bırakmak isterler. Stalin’in 

önemi yadsınmak için anti-Stalinist   küfür kampanyaları açılır, “korkunç” muha-

fızın tüm silahları elinden alınmaya çalışılır. 

Stalin Yoldaş 26 Ocak 1924’te yapılan Sovyetleri’in İkinci Birlik Kongresi’nin 

Lenin için yas toplantısında Parti adına içtiği anda şöyle başlıyordu: “Biz komü-

nistler özel bir hamurdan yoğrulmuş insanlarız. Özel bir iplikten dokunmuşuz. 

Biz, proletaryanın büyük stratejistinin, Yoldaş Lenin’in ordusuna dahiliz. Bu or-

dunun içinde olmaktan daha onurlu hiçbir şey yoktur. Lenin Yoldaşın kurucusu 

ve önderi olduğu Parti’nin üyeleri olmaktan daha değerli hiçbir şey yoktur…”  

Bu onuru biz de paylaşıyoruz Yoldaş Stalin. Hem seninkinden daha fazla duy-

maktayız bu onuru. Çünkü biz senin teslim ettiğin Marksizm-Leninizm bayrağını, 

senin yükselttiğin yerden daha yükseklere çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. 

Ve çünkü biz senin öğrencilerin olmakla da onurlanıyoruz.  

Selam olsun Marks’a Engels’e Lenin’e! 

Selam olsun sana Yoldaş Stalin!  
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DEVRİMCİ MÜCADELE BİÇİMLERİ  
VE SİYASİ KAMPANYALAR ÜZERİNE – 1  
 

İlk kampanyadan bu yana Türkiye’de Durum 

12 Eylül 1978 tarihli KURTULUŞ gazetesinde, “faşist saldırıları, hayat pahalı-

lığına ve sömürgeciliğe karşı mücadele kampanyası” başlığı manşet olarak atıl-

mıştı. Aynı sayının (37 KURTULUŞ) başlıklı yazısı ise şu başlığı taşıyordu: “Yığın-

ların dağınık mücadelelerini örgütlü mücadele haline sokalım” ve 45. Sayıda ise, 

aşağı yukarı iki ay kadar süren kampanyanın, yüzlerce gösteri, binlerce eylemin 

sonunda 12 büyük mitingle kapandığı bildiriliyordu.  

Eylül 1978 ile Aralık 1979 arasında Türkiye’de sınıf mücadelelerinin ulaştığı 

boyutlar nitelik açısından pek fazla olmamakla birlikte nicelik bakımından hayli 

farklıdır. Mücadelenin boyutları bir hayli gelişmiş, buna karşılık Türkiye solunun 

sahip olduğu legal olanakların birçoğu ya gasp edilmiş ya da gasp edilmek üze-

redir. 

İki yıla yakın hükümette kalan CHP reformistleri, sosyal demokrasinin dünya 

genelinde gösterdiği sınıfsal karakterinden kaynaklanan tutarsız tavırları sonu-

cunda, halk kitlelerinin “umut”tan beklediklerinin küçük bir bölümünü dahi ger-

çekleştiremediler. Aksine “emperyalizme teslimiyet ve oligarşiye güven ver-

mek” şeklinde özetlenebilen, CHP ekonomi politikası ve “sağa da sola da karşı-

yız” iç politika anlayışı CHP’yi azgınlaştırdı, kitlelerin üzerine saldırttı. IMF’nin 

ekonomik boyunduruğunu “onurlu bir devlet anlayışından kaynaklanan kararlı 
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bir mücadele sonucunda” aynen kabullenen CHP lideri Ecevit, bir avuç yerli te-

kelci burjuvaya daha fazla döviz bulabilmek amacıyla Medine dilencilerine taş 

çıkartan bir ustalık (ve de yüzsüzlükle) avuç açmadık ülke kapısı bırakmadı. 

IMF’nin emirlerini yerine getirebilmek için bir yandan toplumsal anlaşma, 

grev erteleme vb. yöntemlerle işçi ücretlerini ve memur maaşlarını donduran 

CHP hükümeti,  öte yandan peş peşe uyguladığı devalüasyonlar ile gerçek ücret-

lerin her gün biraz daha düşmesini, emekçilerin lokmalarının her gün biraz daha 

küçülmesini sağladılar. Hayat pahalılığı astronomik bir hızla yükselirken; tekelci-

lerin istediği her zam talebi: “ne istersen yapayım, yeter ki kafamı kızdırma” (!) 

müthiş postasıyla birlikte hemen yerine getirilirken, halkçı Ecevit “halkçılık”ın bir 

gereği olarak halkı “özveriye” çağırıyordu.  

İktidarının ilk aylarında kendisine destek olan demokratik örgütler, devrimci 

sendikalar ve tüm ilericiler CHP politikasını eleştirmeye başladılar. Ekonomik sı-

kıntıların üzerine; faşist terör üstüne de kararlı ve cesurca gidilememesi ve faşist 

terörün her gün biraz daha azgınlaşması, faşistlerle uzlaşma ve bazen “kardeş” 

ilân etmeye kadar varan tutum faşistlere cesaret verirken, ilerici ve demokrat-

ların CHP’ye karşı (faşizmden korkuları nedeniyle tavır almak değilse bile) sesle-

rini yükseltmelerini sağladı. Artık umut, bir çobanın rahatlığı içerisinde kitleleri 

peşinden sürükleyemiyordu. Ve oligarşinin reformist maskesi altındaki terörcü 

yüzü çabuk deşifre oldu. Yüzlerce insanın faşistler tarafından katledildiği, Maraş 

olayları, Türkiye halklarını susturmak için bir bahane olarak kullanıldı: Sıkıyöne-

tim ilân edildi. 

Oligarşinin isteklerini Türkiye halklarına dayatmak, yükselen halk muhalefeti 

ve Kürdistan’da gelişen ulusal bağımsızlık hareketini boğmak için sıkıyönetim 

“iyi bir araç” idi. Ve artık bu araç kullanılarak demokratik dernekler, meslek oda-

ları basılıp sudan bahanelerle kapatılıyor, devrimci basın susturulmaya çalışılı-

yor, grevler erteleniyor ve 1 Mayıs gibi işçi sınıfının örgütlü her eylemi, tanklarla 

bastırılıyordu. Birkaç faşisti yakalayıp faşizme karşı mücadele verdiğini (!) kanıt-

lamaya kalkan Ecevit hükümeti, sosyalistlere karşı terörcü ve antidemokratik 

tavrıyla faşistlerin ekmeğine yağ sürdü.  

Hayat pahalılığının, faşist terörün ve sömürgeci baskıların daha bir artması; 

devlet terörünün hem fiilen artmış olması, hem de daha da arttırılması için ha-

zırlanan baskı tasarıları ve bütün bunların üzerine bir avuç tekelci yararına işçi 
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ve emekçilerin “özveriye” zorlanması, sonuçlarını da verdi: CHP, ara seçimlerde 

büyük bir yenilgiye uğradı. 

CHP yerine gelen AP hükümeti, daha hükümetin kurulmasından önce, Genel 

Başkanlarının ağzından programlarının özetini verdi: “Yaptıklarımız, yapacakla-

rımızın teminatıdır.” Yani yoksulluk, işsizlik artacak, pahalılık daha da tırmana-

cak, devlet terörü faşist teröre yardımcı olacak; emperyalizme kölelik zinciri sı-

kılaşacak, devrimciler katledilecek ve yalan ve demagojiye dayalı devlet politi-

kası icra edilecek. Kısaca devr-i MC 2 yine sahnede. Daha azgınlaşmış olarak, 

daha cüretkâr olarak… 

Nitekim daha iktidar olur olmaz, geçmişte CHP’nin hazırladığı meclislerden 

geçirmeye fırsat bulamadığı baskı yasalarını Meclis’e sunmaya kalktı. Yağ, çi-

mento gibi temel tüketim malzemelerine zam yaptı. Faşist katillerin cezaevlerin-

den birer ikişer “tahliyeleri” başladı. Ve eskiden olduğu gibi her faşist terör ey-

lemi solun üzerine yıkılmaya başlandı. Örneğin, geçenlerde faşistlerin gerçekleş-

tirdiği Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nın dışarıdan basılması olayı sosyalistlere mal 

edildi, bizzat bakan bu konuda yalan söyledi. Bu MC vari propagandanın bir ör-

neği idi.  

Kısaca önümüzdeki günler devlet terörünün, baskı ve zulmün çok daha art-

tığı, hayat pahalılığının, yoksulluk ve işsizliğin dayanılmaz boyutlara eriştiği; de-

mokratik hakların gasp edilmeye çalışıldığı, Kürt ulusu üzerinde sömürgeci bas-

kıların azgınlaştığı, şovenizmin körüklendiği günler olacaktır. Elbette faşist terö-

rün de en uç noktalara kadar tırmanacağını, özellikle faşizme karşı iyice silahsız 

bulunan ilerici demokrat aydınların daha fazla sayıda katledileceğini söylemek 

gereksiz olacaktır.  

 

Türkiye’de sol-birlik sorunu ve kitlelerin faşizme karşı örgütlenmesinin 

gerekliliği 

Karşı devrimciler baskılarını her gün biraz daha azgınlaştırırlarken, sosyalist 

hareketin durumu ise tersi bir özellik göstermektedir. Solun dağınıklığı, bölün-

müşlüğü ve işçi sınıfı hareketi ile henüz çakışamamış olması faşist hareket için 

bir avantajı oluşturmaktadır. 

Birlik sorunu bir türlü gerçekleştirilemeyen bir sorun olarak orta yerde dur-

maktadır. Her siyaset, birliğin gerekliliğinden söz etmekte ama bütün iyiniyetli 
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çabalara rağmen hiçbiri uzun vadede kalıcı birliklere yanaşmamaktadır. İdeolojik 

tartışmalar da en kısır yerinde aşağı yukarı durmuş vaziyettedir. Bu da bir ölçüde 

siyasetler arası diyalogu zayıflatmıştır. 

İhtilalci grupların faşizme karşı verdikleri mücadeleler güçlerin tek tek yeter-

sizliğinden dolayı etkili olamamaktadır. 

İşte bu noktadan sonra proletarya sosyalistlerinin görevi belirgin olarak sap-

tanabilmektedir. Bu görevler antiemperyalist, antioligarşik demokratik halk dev-

rimini gerçekleştirebilmemiz ve bugün faşizmi yenebilmemiz için çözümü acilen 

gereken görevlerdir. İçinde bulunduğumuz koşulların yarattığı bu görevler şun-

lardır:  

a- Oligarşiye ve emperyalizme karşı verilecek savaşın önderliğini yapacak, 

başta işçi sınıfı olmak üzere en geniş kitleleri etrafında toplamış, proletaryanın 

en nitelikli unsurlarını bağrında taşıyan, Marksizm-Leninizm ile donanmış, çelik 

disiplinle yoğrulmuş önderin; proletaryanın partisinin yaratılması. 

b- İhtilalci ve devrimci, solun hiçbir biçiminin alternatif olmamasından dolayı 

düzen partileri arasında çözüm aramaya terkedilmiş olan Türkiye halklarını oli-

garşiye karşı örgütlemek; onların mevcut düzene karşı güvensizliklerini ve özel-

likle de faşizme karşı nefretlerini doğru önderlik altında yönlendirmek, devrime 

kanalize etmek. 

c- Her gün biraz daha kendini dayatan “birlik sorunu”nu çözümlemek; bu 

uğurdaki girişimler yüz kere başarısızlıkla sonuçlansa dahi büyük bir kararlılık ve 

samimiyetle yüz birinci kere birlik girişiminde bulunmak, onun gerçekleşebil-

mesi için gerekli ortamı yaratmak.   

Bütün bu görevlerin yerine getirilmesi, devrimci çalışmanın yılmak bilmeyen 

bir inançla en titiz, en bilinçli bir şekilde ele alınması, Leninist çalışma tarzı anla-

yışının hayatın her alanında egemen kılınması ve bütün enerjinin, bütün olanak-

ların bu sorunların çözümü için seferber7 edilmesine bağlıdır. 

 

Devrimci mücadelenin üç temel biçimi 

Devrimcilerin sömürü düzenine karşı mücadelelerinde üç temel mücadele 

biçimi vardır. Bu mücadele biçimleri birbirinden ayrılmaz bir şekilde devrimci 

harekete birlikte katkıda bulunurlar. Birinin, diğerinin yerini doldurduğu olarak 
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değil, birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri vardır. Bu mücadele biçimleri şunlardır: 

a- İdeolojik mücadele, b- ekonomik-demokratik mücadele, c- politik mücadele. 

Bu üç mücadele biçiminden hangisinin diğerine üstünlüğü konusu tartışılır-

ken: 1900’lerde Lenin, teorik mücadeleyi reddetmekle suçlanıyordu. Ancak, 

daha ilk eserlerinden başlayarak Lenin, teorik mücadeleye verdiği önemi pek bi-

linen sözüyle özetlerken (“devrimci teori olmadan devrimci eylem olamaz”), üç 

mücadele biçiminden birlikte ve aynı önemle ele alınması gerektiğini işaretli-

yordu.  Engels’in Almanya’da Köylü Savaşı isimli eserinden de şu alıntıyı aktarı-

yordu: “Alman hareketinin yenilmezliğini ve gücünü, bu ayrı ayrı kuvvetlerin tek 

merkeze yönelmiş uyumlu saldırısında aramalıyız.”  

Belli bir zaman kesiti içerisinde farklı alanlarda, ya da değişen koşullar nede-

niyle farklı mücadele biçimleri geçerli olacaktır.  Devrimci proletaryanın müca-

dele biçimleri değiştikçe örgüt biçimleri de değişecektir. Zira mücadele biçimleri 

örgüt biçimlerinin içeriğini; tersi, örgüt biçimleri de mücadele biçimlerinin biçi-

mini meydana getirirler. Bu nedenle içerikteki değişiklik, hemen biçimde yansı-

yacaktır. Bu nokta kavrandıktan sonra mücadele biçimlerine kısaca bakalım:  

 

A – İdeolojik mücadele  

Burjuva ideolojisinin ve bu ideolojiden etkilenen oportünist-revizyonist gö-

rüşlerin işçi ve emekçiler üzerindeki etkinliğinin kırılması, burjuvazinin çarpıttığı 

gerçeklerin açıklığa kavuşturulması, işçi sınıfının sosyalist düşünceyle donatıl-

ması amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Sosyalizmin biliminin işçi sınıfına taşın-

masıyla yükümlü olanlar, hiç değilse başlangıçta, “proletarya değil, burjuva ay-

dınlar zümresidir.” Çünkü işçi sınıfı ( olanakları elinden alındığı için), “derin bir 

bilimsel bilgi temeli üzerinde yükselebilir” olan sosyalist bilince işin başında sa-

hip değildir. Çünkü “sosyalizm ve sınıf mücadeleleri birbirine paralel olarak fış-

kırıp gelişirler ve birbirlerini doğurmazlar; ayrı ayrı ön şartlardan meydana gelir-

ler.” Çünkü “bütün ülkelerin tarihi gösterir ki, işçi sınıfı, sadece kendi çabasıyla 

ancak sendikacılık bilgisini geliştirebilir.” Ve dolayısıyla, işçi sınıfı, sosyalist bi-

lince sahip olmadan ancak sendikal örgütlenmeler oluşturabilir. 

Sosyalizmin yeni serpilmekte olduğu ülkelerin Bolşeviklerine yüklenen bu 

görev üç noktadan hareketle yürütülecektir. 
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Bir kere, oligarşinin tüm yalanları sergilenmeli, bugünkü somutunda özellikle 

faşizm her eylemiyle teşhir edilmelidir. Devletin kime hizmet ettiği somutlan-

malı, her yolsuzluk üzerine, halkın çıkarlarını yansıtmayan her eylem üzerine gi-

dilmeli, bunlar teşhir edilmelidir. 

Özellikle Türkiye bu konuda devrimci propaganda ve ajitasyona konu olacak 

sonsuz kaynağa sahiptir. Kapitalizm ve bağlı olduğu emperyalizm, Türkiye halk-

ları aleyhine o derece kaygısız, korkusuz eylemler sergilemektedir ki, bazen bun-

ların aktarılması bile kitlelerin bu düzenden nefret duymalarını sağlayabilmek-

tedir.  

İkincisi sol içerisinde ideolojik mücadeledir. Özellikle Türkiye sosyalist hare-

ketinin teorik konulardaki yürek karartan konumu ideolojik mücadelenin öne-

mini biraz daha artırmaktadır. Kurtuluş Sosyalist Dergi, 2. Sayısında bu görevi 

şöyle koyuyordu önüne:  

“Türkiye sosyalist hareketinde tam bir teorik ideolojik keşmekeş, tam bir te-

orik kaos hakimdir. Marksizm-Leninizm’in en genel yasaları dahi eyleme yol gös-

terici değil, tartışma konusudur. Bu durum, bu teorik keşmekeş hareketin en 

büyük zaafıdır. 

İşte bu nedenledir ki… Türkiye sosyalist hareketinin bugünkü temel görevi 

proletarya partisinin programının ve çalışma tarzının üzerinde yükseleceği bir 

teorik netliğe kavuşmaktır. Marksizm-Leninizm’in en temel evrensel ilkelerini 

harekete egemen kılmaktır.”  

    Bu görevi yerine getirebilmek için de, yine Lenin’in 1900 başlarında Çarlık 

Rusya’sında önerdiklerini hayata geçirebilmekle mümkün olacaktır. Devrimci 

Maceracılık isimli yazısında Lenin şöyle diyordu: ”Bizce sosyalizm krizi, ciddi sos-

yalistlerin teoriye en azından iki misli daha önem vermelerini, daha kararlı bir 

şekilde kesin bir tavır almalarını, kendileriyle sallantılı ve güvenilmeyen unsurlar 

arasında daha kesin bir ayrılık çizgisi çekmelerini gerekli kılıyor.”  

Üçüncü olarak, kapitalizmin bir bütün olarak teşhiri ve oportünist-revizyo-

nist düşünce ve hareketlerin mahkûm edilmesi için, bunlarla birlikte, ama bun-

lara temel teşkil edecek temel bilgilerin elde edilmesi için yapılacak sosyalist ide-

olojik eğitim çalışmalarını da ideolojik mücadele kapsamı içerisinde ele almak 

gerekir. 
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İdeolojik mücadelenin temel araçları, sözlü ya da yazılı ajitasyon ve propa-

ganda çalışmaları ile propaganda çalışmalarının özel bir biçimi olan (ve öneminin 

büyüklüğü nedeniyle ayrıca sözünü etmek zorunda olduğumuz) sosyalist ideo-

lojik-teorik eğitim çalışmalarıdır. Ayrıca devrimci pratiğin kendisi de (örneğin bir 

kitle hareketi ya da bir devrimcinin kitlelerin takdirini kazanan olumlu bir davra-

nışı, bir fedakârlık ya da yiğitlik örneği vb.) ideolojik mücadelenin bir aracıdır. 

 

B- Ekonomik-demokratik mücadele  

Bu mücadele işçi sınıfının ve müttefiklerinin daha iyi hayat şartları için, ör-

gütlenme hakkı, özlük ve meslek sorunlarının çözümü için; bunların elde edil-

mesi ve elde edilenlerin de korunması için verilen mücadeledir. 

“Emperyalizm, bir yandan siyasi gericiliği getirirken, demokrasiyi, genel ola-

rak demokrasiyi ortadan kaldırırken, kapitalizmin gelişmesini ve halk kitleleri 

içinde demokratik eğilimlerin büyümesini durduramaz. Aksine, onların demok-

ratik özlemleriyle tröstlerin anti demokratik eğilimleri arasındaki antagonizmayı 

şiddetlendirir” diyor Lenin Marksizm’in Bir karikatürü isimli eserinde. 

Gerçekten de tekeller doymak bilmeyen azgın kâr hırslarını tatmin için hiçbir 

engel tanımamakta, sınıf boyunduruğunu her gün biraz daha sıkmaktadır. Ona 

kalsa (burjuva anlamda da olsa) özgürlüklerin kırıntısını dahi bırakmaz ve emekçi 

halkları prangalı gerçek köleler haline getirmeye kalkar. 

Ne var ki, artık işçi sınıfı da serbest rekabetçi kapitalizmin örgütsüz ve bilinç-

siz işçi sınıfı değildir. Bugün en geri ülkelerde bile eskiye kıyasla daha bilinçli, 

daha örgütlüdür. Ve her şeyin ötesinde, dünya işçi sınıfının devrimci pratiğinin 

en olumlu örnekleriyle doludur. Ve bu pratik gösteriyor ki, “kapitalizm ve em-

peryalizm sadece ekonomik devrimle alt edilir. En ‘ideal’i bile olsa, demokratik 

dönüşümlerle alt edilemez. Fakat demokrasi için mücadelenin okulundan geç-

memiş bir proletarya ekonomik devrimini yapamaz.” 3  

Ekonomik-demokratik mücadele aynen ideolojik mücadele gibi politik mü-

cadeleye bağlıdır. 

Mevcut ekonomik ve demokratik hakların korunması, sınırlarının genişletil-

mesi ve yeni hakların elde edilmesi için verilen bu mücadele, politik mücadeleye 

yardımcı olarak kullanılır. Çünkü proleter devrimciler sömürü sistemini bir bütün 
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olarak ortadan kaldırmak için yola çıkmışlardır. Bu nedenle onlar reformlardan 

yana olmakla beraber sadece reformlarla yetinemezler. İçeriğini değiştirmek is-

tedikleri bu toplumsal düzenin biçiminde, yapılacak değişiklikler hiçbir zaman 

yeterli değildir. Fakat biçimde yapılacak olumlu değişiklikler için de mücadele 

verirler.  

İşte bu noktada Bolşevik çizgiyi sapmalardan ayırır. Yani, ne sol sapma gibi 

ekonomik-demokratik mücadeleyi bir bütün olarak reddedip. Sadece politik mü-

cadele (böyle demek mümkünse eğer) ile yetinmek, ne de ekonomistlerde ol-

duğu gibi sadece ekonomik-demokratik haklar uğruna mücadele ile yetinmek ve 

politik mücadeleyi reddetmek. Bu ikisine birlikte karşı çıkmak ve legal olanaklar-

dan da sonuna kadar yararlanarak bu mücadeleyi yaygınlaştırmak, geliştirmek. 

Ekonomik-demokratik mücadele esas olarak demokratik kitle örgütlerinde 

verilir. Lenin Ne Yapmalı’da ekonomist gruplar olan Raboçeye Mysl ve Raboçeye 

Dyelo’nun çalışma tarzı anlayışlarını şöyle eleştirecektir: “Sosyal-demokratların 

görevi, ekonomik mücadelenin kendisine siyasal nitelik kazandırmaktır demek 

hiç de akıllıca bir davranış değildir. Bu, sadece bir başlangıç ve sosyal-demokrat-

ların asıl görevleri hiç de bu değildir. (Dipnotta.) “İktisadi mücadelenin kendisine 

siyasal nitelik kazandırmak gerektiğini ifade eden tez” siyasal eylem alanında 

kendiliğinden gelmeliğe boyun eğmeyi en açık biçimde ifade eder. Sosyal-de-

mokratların görevi, ekonomik bir alan üzerinde siyasal bir ajitasyonla sona ermiş 

olmaz. Onların görevi, sendikacı politikasını sosyal-demokrat siyası mücadeleye 

dönüştürmektir. Ekonomik mücadelenin işçilerin kafalarına yerleştirdiği siyasal 

bilinç kıvılcımlarından yararlanarak işçileri sosyalist siyasal bilinç düzeyine yük-

seltmektir.”   

(KURTULUŞ Gazetesi. 26 Aralık 1979. Sayı 98.)  

 

C- Politik mücadele temeldir, süreklidir 

Kitlelerin devrim için seferber edilebilmesi için öncelikle onların devrimin sa-

fına çekilmesi, devrimin gerekliliğine ikna edilmesi gerekir. Ve bu hiçbir zaman 

sadece sömürü edebiyatı yaparak gerçekleştirilemez. Onlara sadece sömürül-

düklerini anlatmanın ötesinde, bu sömürünün görünür kaynaklarından çok ger-

çek kaynaklarının gösterilmesi, sömürü kaynaklarının ortadan kaldırılmasının 
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yollarının öğretilmesi ve bu amaçla örgütlenmelerinin sağlanması gerekmekte-

dir. 

Kitlelerim devrim için örgütlenmesinde ağırlıklı yer ve devrimin gerçekleş-

mesinde temel görev, modern sanayi proletaryasına düşmektedir. Sahip olduğu 

nitelikler nedeniyle modern sanayi proletaryası, anti oligarşik devrimin temel 

gücüdür, önderidir. Bu nedenle kitleleri örgütleme görevini yerine getirmekte 

olan proletarya sosyalistleri de çalışmalarında ağırlıklı yeri modern sanayi prole-

taryası içerisindeki çalışmalara vermelidirler. 

Politik iktidarın ele geçirilmesi amacıyla yapılan devrimci çalışmaya politik 

mücadele diyoruz. Bu anlamda politik mücadele, çok geniş bir kapsama sahiptir. 

Sıradan bir sözlü ajitasyon çalışmasından, bir bildirinin basım ve dağıtımından, 

aktif silahlı mücadeleye kadar tüm devrimci çalışmalar oligarşiye karşı verilen 

politik mücadelenin bölümlerindendir. Hayatın getirdiği yeni koşullara uygun 

olarak değişebilen politik mücadele biçimleri sonsuz çeşitlilik göstermektedir. 

Sınıflar arası mücadelenin belirleyici olan biçimidir politik mücadele. Çok 

yönlüdür ama belirli bir dönemde bu mücadele biçimlerinden biri diğerinden 

daha yoğun ve belirleyici olabilir. Politik mücadele örgütü, proletaryanın dev-

rimci partisidir. 

Politik mücadele süreklidir. Hiçbir zaman kesintiye uğramaz. Hayatın her ala-

nında, her yerde ve yüzlerce biçimde sürekli olarak kitlelere mevcut sömürü dü-

zeninin siyasi gerçekleri en çarpıcı yanlarıyla anlatılmalı; kitleler oligarşiye karşı 

verilecek amansız mücadele için ve faşizmin saldırılarına karşı techizatlandırıl-

malı, örgütlendirilmelidir.  

Günlük politik çalışma doğal olarak çok dağınıktır. Ülkenin her yerinde ve 

Kürdistan’da proletarya sosyalistleri düzeni şu ya da bu yanıyla teşhir etmekte-

dirler. Kimi yerde sömürgeci baskılar lanetlenirken kimi yerde hayat pahalılığına 

karşı ajitasyon çalışmaları yükseltilmekte, kimi yerde devletin bir yolsuzluğu ser-

gilenirken, kimi yerde kitleler faşist katliamları karşı mücadeleye çağrılmakta ya 

da faşizmin saldırılarına karşı aktif direnişler gerçekleştirilmektedir. Bu eylemler 

kimi yerde sözlü ajitasyonlar biçiminde sürdürülürken, kimi yerde bir bildiri, bir 

afiş ya da pratik bir eylem, bir kitle gösterisi, bir direniş vb. biçimlerinde sürdü-

rülmektedir. Olanakların seferber edilmesinde de aynı şey söz konusudur. 
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Politik mücadelenin bir biçimi olarak siyasi kampanyalar  

Bazı hallerde, günlük politik çalışmanın yanı sıra siyasi gerçeklerin belli bir 

kısmı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılır. Genel olarak sömürücü düzeninin pis-

likleri bir bütün olarak teşhir edilirken, bazı konular üzerinde ajitasyon ve pro-

paganda yoğunlaştırılır, tüm olanaklar, tüm kadrolar ve tüm enerji bu konuların 

işlenmesinde kullanılır; çalışmalar yoğunlaştırılmış biçimde gerçekleştirilir. Buna 

siyasi kampanya adını vermekteyiz.  

Kampanyalar politik çalışmaların olağanüstü çalışma isteyen bir biçimidir. Si-

yasi kampanyalar en geniş kitleleri toparlamak, onları modern sanayi proletar-

yası önderliği altında örgütlemek, bütün güçleri antiemperyalist, anti oligarşik 

demokratik halk devrimi doğrultusunda örgütlemek, kapitalist sistemi tüm iğ-

renç yanlarıyla teşhir etmek için atılan bir güçlü adım, bir hamledir. Bu nedenle 

kampanyaların asıl başarısı kampanyanın kalıcı yararlarıyla ölçülmelidir. Yani 

kampanyalar proletaryanın uzun vadeli çıkarlarına hizmet doğrultusunda yo-

ğunlaştırılmış çalışmalardırlar.  

Aslında her bir proletarya sosyalisti için ve her bir birim için siyasi çalışmanın 

her bir günü bir kampanya karakterinde ve havasında ele alınmalıdır. Fakat dev-

rimci siyasi çalışmanın bütünü açısından, büyük fedakârlıklardan beslenen bu 

tek çalışmaların bir ya da birkaç konuya teksif edilmesi gereken genel kampan-

yalara da ihtiyaç vardır. 

Kampanyalar, bir diğer tanımla da kitlelerin, işçi ve emekçilerin tek tek ver-

dikleri dağınık mücadeleleri genel siyasi mücadeleye bağlayan devrimci çalışma-

lardır. 

Bir kampanya çalışması, günlük politik çalışmanın boyutlarına kıyasla çok 

daha derinlikli ama kapsamı bakımından daha daraltılmıştır. Kampanya çalışma-

larına, bu çalışmanın örgütlenmesiyle birlikte girmek gerekir. Bu, hem kampan-

yanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereklidir; hem de, proletaryanın ve 

onun etrafından toplanmış emekçilerin örgütlenmesi sorununu acil bir sorun 

olarak önüne koymuş olan bir hareket için zorunluluktur. Yani kampanyalar, bir 

yandan ajitasyon ve propagandayı yükselterek, kitle eylemlerinin sayısını arttı-

rarak siyasi gerçekleri açıklayıp oligarşinin tüm oyunlarını sergilerken, bir yan-

dan da örgütlenme sorununa somut katkılarda bulunmaktadırlar. 
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Bu nedenle ise, kampanya örgütlenmelerine özel bir titizlik göstermemiz ge-

rekmektedir. 

Kampanya çalışmaları, kampanya süresini ve kampanyanın adına bağlı ola-

rak var olan ve asıl olarak kampanyanın işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan 

ihtisas ve bölge esasına göre örgütlenmiş komiteler tarafından yürütülürler. 

Komiteler öncelikle bölgelere göre örgütlenmişlerdir. Bu anlamda bütün 

ülke çapında örgütlenmiş olan komiteden başlayarak bölgeler, iller, ilçeler, fab-

rikalar ve diğer alanlarda kampanya komiteleri kurulmalıdır.  

Komitelerde ihtisasa dayalı bir iş bölümü gerçekleştirilmelidir. Ajitasyon ve 

propaganda, mali işler, pratik işler, dağıtım vb. görevler için sorumlu birimler 

oluşturulmalıdır.  

Her komitede politik deneyleri yeterince olgunlaşmış, yöneticilik nitelikleri 

gelişmiş, polise karşı mücadele deneyine sahip, kararlı,  bilinçli proletarya sos-

yalistleri bulunmalıdır. Ancak hem çalışmaların bütünü içerisinde, hem de daha 

komite örgütlenmesi sırasında devrimci hareketin duyduğu kadro ihtiyacını da-

ima göz önünde tutmak gerekir. Bu anlamda komite örgütlenmeleri de bir kadro 

okulu görevini görmeli, her kampanyada yeni yeni insanlar komite çalışmaları 

içerisine sokulmalıdır.  

Devrimci nitelikleri tartışma kabul etmeyen proletarya sosyalistleri, deney-

leri bir parça yetersiz de olsa deneyli arkadaşların yanında ama ayrı olarak so-

rumluluklarla donatılmalı, komite çalışmaları içerisine sokulmalıdır. Böylece, 

daha sonraki kampanyalar için yeni örgütleyiciler ortaya çıkacaktır. 

Her kampanya komitesi, kampanya süresi içerisinde yapmayı hedeflediği ça-

lışmalarla ilgili bir programla işe başlamalıdır.  Önce, hedeflenen çalışmalar sap-

tanmalı, mevcut çalışmaların niteliği ve yoğunluğu hedeflenen çalışmalarla kar-

şılaştırılmalı; yüklenen yeni görev için ayrılması düşünülen tüm olanaklar yeni-

den gözden geçirilmeli, eksiklikler tamamlanmaya çalışılmalıdır. Eğer mevcut 

olanakları gözden geçirmeden ve hele hele bir program saptamadan yapılacak 

çalışmalar hiçbir zaman yeterli ürün veremeyeceklerdir.  

Kampanya komiteleri kampanya süresi içerisinde kampanya adına çalışır ve 

onun adını taşırlar. Ancak, proleter devrimci hareketin hedefi, kampanya için 

örgütlenen bu komiteleri kampanyadan sonra da kalıcı kılmak olmalıdır. Kam-
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panyanın başarısının önemli bir ölçeği, kampanya sonrasında kampanyadan ka-

lan örgütlerdir. Örgütlenmek sorunu temel sorunu olan bir hareketin bundan 

daha önemli bir görevi olamaz. Kampanya sonrasında bu örgütler artık kampan-

yanın adına bağlı olmaktan çıkacaktır.  

Kampanya örgütlenmesinde dikkat edilecek önemli iki nokta daha vardır. Bi-

rinci olarak, hayatın isterlerine uygun olarak yeni örgütlenmeleri gerçekleştir-

meliyiz. Bu, iki anlamda da doğrudur: Eski örgüt biçimlerimize yene biçimler ek-

lememiz yanı sıra, eskiden bulunmayan ama örneğin bölgesel sorunlardan do-

layı kurulmasında yarar olan yeni görevlerle donatılmış yeni birimler de bulma-

lıyız. İkinci olarak da; bu örgütleri kurarken toplumun bütün kesimlerini örgütle-

menin yanı sıra,  ağırlıklı olarak işçi sınıfı içerisindeki örgütlenmelere hız ve önem 

vermeliyiz. Devrimin başarısını proletaryanın önderliğinde ve örgütlenmesinde 

gören bir siyasi hareketten bunun aksi bir anlayış beklenilemez. 

Bütün çalışmalarımızın ağırlık merkezini modern sanayi proletaryası teşkil 

etmelidir. Bunu gerçekleştirebildiğimiz oranda önümüzdeki acil sorunu çözüm-

leme olanağına sahip olabiliriz.  

(KURTULUŞ Gazetesi. 2 Ocak 1980. Sayı 99.)  

 

Örgütlenme sorununda kampanyalar ve kampanya sonuçlarının değer-

lendirilmesi  

Bugün Türkiye’de proletaryanın devrimci örgütlenmesini, Marksizm-Leni-

nizm ile donanmış savaşçı partisinin örgütlenmesinin gerçekleştirilmesinin pro-

letarya sosyalistleri için en önemli görev olduğunu her fırsatta söylemekteyiz. O 

halde bugün, bu devrimci görevin başarılabilmesi için her kaynağı seferber et-

memiz gerektiği açıktır.  

İşte siyasi kampanyalar bu temel görev başarılana kadar bu görevin dışında 

bırakılamazlar. Yani başlatılan her siyasi kampanya, proletaryanın kızıl bayrağı-

nın bayraktarlığını yapacak olan devrimci partinin oluşturulması çabalarına so-

mut katkılarda bulunmalıdır. 

Bu katkıyı kampanyalar içinde en genelinde üç odakta toplamak mümkün-

dür. 
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1- Her siyasi kampanya, proletaryanın devrimci partisinin gerekliliğini, nite-

liklerini kadroları arasında tartışmaya sunmalı; parti örgütlenmesi, Leninist parti 

anlayışı, parti üyelerinin nitelikleri bu konularda dünya devrimci deneylerinden 

de yararlanarak kitlesinin sonuncusunun dahi kafasını açabilecek çalışmalar yap-

malıdır. Böylece önümüzdeki devrimci adım bütün Kurtuluşçular tarafından ye-

terince kavranılacak ve bu göreve uygun çalışmalar hız kazanacaktır. 

Siyasi kampanyalar, kampanya süresince yapılacak yoğun ajitasyon ve pro-

paganda çalışmalarıyla bu görevi rahatlıkla yerine getirebilirler. Zira, hayatın 

hangi alanından yola çıkarsa, çıksın bir devrimci propagandist mutlaka parti ör-

gütlenmesi sorunuyla az çok bağıntı kurarak bu konuyu işleyebilir. Bu konuda 

kitle seminerleri önemli bir amaç olarak kullanılmalıdır. 

2- Partileşme sorunu özellikle yeterince yöneticiye yeterince profesyonel 

kadroya sahip olma sorunudur. İşte bu sorununun çözümü için siyasi kampan-

yalara çok önemli görevler düşmektedir.  

Siyasi kampanyalar onlarca yöneticinin yetiştiği birer okul olmalıdır. Bu 

okulda mevcut kadrolarımız pişmeli, yeni kadrolar yetiştirilmelidir. Bu görevin 

başarılabilmesi için gerekli her olanak kampanya çalışmaları içinde vardır.  

3- Partileşme sorunu, yeni örgüt birimleri: hem nicelik hem de nitelik olarak 

yeni yeni örgüt birimleri yaratılması sorunu demektir. Ki kampanyalar bu ko-

nuda da gerekli her olanağa sahiptirler. 

 Partileşme sorununun proletaryanın devrimci mücadelesi açısında önemini 

hatırlarsak, bir kampanyanın başarısını sadece böyle bir kriterle ölçmemiz dahi 

mantıklılık ve haklılık kazanır. Yeni örgütlenen birimlerin her biri uzun vadede 

kalıcı olması düşünülerek örgütlenmelidir. Kampanya sonunda örgütlenen her 

bir fazla yeni birim ya da her yeni örgüt kampanyanın olumluluk hanesine bir 

artı puan yazmamızı getirir. 

“Kampanya süresince bütün Kurtuluşçular şehir şehir ya da bölge bölge de-

ğil, bütün ülke düzeyinde tek bir birim gibi örgütlü bir çalışma içine gireceklerdir. 

Böyle örgütlü bir çalışmanın deneyinden geçecektir. Kampanya süresince kolek-

tif bir çalışma hayata geçirilecektir. Devrimci çalışmanın kolektif bir irade, disip-

lin ve denetime dayandığı, ancak bu şekilde yürütülürse başarılı olacağı kavra-

nacaktır.” 4   
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Buraya kadar anlattıklarımız, proleter sosyalist hareketin iç örgütlenmesine 

ilişkin sorunlardır. Ancak, örgütlenme, sorunun sadece bir yanıdır bu. 

Proletarya sosyalistleri “örgütlenme” sorununun dışa yönelik olan yanına da 

gereken büyük önemi göstermek zorundadır: Yani en geniş kitlelerin ve ağırlıklı 

olarak da modern sanayi proletaryasının devrimci hareketin saflarına katılmasını 

sağlamak, proletaryanın önderliği altında antiemperyalist anti oligarşik demok-

ratik halk devrimi mücadelesinde onları mevzilendirmek. 

Bu görevin gerçekleştirilmesi, hemen anlaşılacaktır ki, bütün diğer görevlerin 

başarıya ulaşabilmesi için ön şarttır. Bu görev, bütün görevlerimiz içerisinde en 

acil olanıdır. Özellikle de faşist hareketin kendine kitle tabanı da oluşturarak 

hızla gelişmesi olgusu Türkiye halklarının örgütlendirilmesi sorununu yakıcı bir 

aciliyet haline getirmektedir. 

Bu görevin başarılabilmesinin en önemli yöntemi, elbette ki devrimci kitle 

çalışmasıdır. Nerede düzenden hoşnut olmayan bir kişi varsa proletarya sosya-

listleri orada olmalıdır. Ajitasyon ve propaganda çalışmaları yoğunlaştırılarak si-

yasi gerçekler en çarpıcı yanlarıyla kitlelere aktarılmalıdır. 

Gerek içe yönelik, gerekse dışa yönelik örgütlenme sorununda dikkat edil-

mesi gereken en önemli konular süreklilik ve kalıcılık olacaktır. Geçtiğimiz kam-

panya dönemlerinde sorunun bu yanıyla yeterince başarılı olduğumuz söylene-

mez. Gerçi o çalışmalardan hayli zengin deneyler elde edilmiştir. Ancak bize 

“hayli zengin” deneylerin yanı sıra “hayli fazla” örgütlenmiş birim de gerekmek-

tedir. Ve bu ikincisi, belki çok daha fazla gerekmektedir.  

Kampanya süresince oluşturulan yeni birimlerden kendisini hayata kabul et-

tirebilenler mutlaka ama mutlaka kampanya sonrasında da kalmalı, dağıtılma-

malıdırlar. Bu birimlerin başlangıcında birtakım eksiklikler taşıması muhtemel-

dir. Fakat bu konularda sabırlı olmalı, hiçbir örgüt biriminin başlangıçta hızla 

akan ve binlerce çeşitlilik gösteren hayata aynen uyabileceğini düşünmemeliyiz. 

Örgütlenme sorununda dikkat edilecek diğer önemli bir konu ise; yeni örgüt-

lenmelerin fabrikalara yönelik gerçekleştirilmesi, fabrikalarda ve sanayi bölgele-

rinde siyasi çalışmaya yoğunluk verilmesidir. Örgütlenme ilkelerinde sorunun 

merkezine modern sanayi proletaryasını yerleştiren bir hareketin böyle çalışma-

ması düşünülemez. 
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Geçen kampanyalarımızın önemli bir eksikliği de örgütlenme çalışmaları sı-

rasında kurulan yeni ilişkilerin sürekli ve kalıcı kılınmaması idi. Özellikle gazete 

satışları ya da propaganda çalışmaları sırasında oluşturulan ilişkiler bazı yerlerde 

kampanya sonrasındaki ilgisizlik nedeniyle koparıldı. Bu gerçekten büyük bir ek-

siklikti. Yeni kurulan her ilişki dikkatle ve geliştirilerek korunmalıdır. Aksi tak-

dirde kitle çalışmasının bir önemi kalmaz. 

Kampanya çalışmalarının başarı ölçütü, kesinlikle, mitinge kattığımız insan 

sayısı değildir. Bu belki eski kampanyalarımız için, o günler için doğruydu; bugün 

ise büyük oranda eksiktir, gerçeği yansıtamamaktadır. 

Kampanya çalışmalarının başarısını şu ölçütlere vurarak ölçmeliyiz. 

a- Kampanyanın bitiminden sonra yapılan ilk mitinge kaç kişi katılmıştır. 

Kampanya mitingi ile bu son mitinge katılım arasında, katılımın kategorik oran-

tıları (işçilerin, küçük üreticilerin, gençliğin, öğrencilerin, memurların birbirine 

oranlaması) ile sayısal büyüklüğü arasında bir fark var mıdır? Bu oranlarda ya da 

sayısal büyüklükte her iki miting arasında fark varsa, bu fark akla uygun (makul) 

mudur?  

b- Kampanya döneminde (ve asıl olarak da kampanyanın sonlarına doğru) 

gazete dağıtımında ulaşılan sayı kampanya bitiminden sonra da (makul bir dü-

şüşe göz yummak gerekir) aşağı yukarı aynı düzeyde sürdürülebildi mi? 

c- Kampanya bitiminden bir süre sonra ilişkiler muhafaza edilebilmiş midir? 

(Zaman içerisinde doğal olarak artması gereken ilişkileri kampanya çalışmaları-

nın yarattığı ilişkilerden ayırmak gerekir.) Bu ilişkilerin niteliklerinde değişmeler 

olmuş mudur ya da olma eğilimi göstermekte midir? 

Kampanya bitiminden bir süre sonra kampanya dönemindeki ilişkiler koru-

nabilmişse; bu, acaba kampanyanın kitle ilişkilerimizde yarattığı bir atılım mıdır, 

yoksa diğer dönemlerde de gerçekleştirilebilecek doğal bir artış mıdır?  

d- Kampanya bitiminden bir süre sonra, kampanyada sağladığımız maddi 

yardımlardan ne kadar düşüş oldu? Kampanya öncesi durum ile kampanya son-

rası kıyaslanırsa arada artış var mıdır? Bu artışı bir atılım olarak değerlendirmek 

mümkün müdür? 
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e- Kampanya öncesine kıyasla kampanya bitiminden sonra örgütlü birimleri-

mizin, profesyonel devrimcilerimiz sayısında bir artış var mıdır? Ve bu artış bir 

atılımı doğrular mahiyette midir?  

f- Propaganda ve ajitasyon çalışmalarımızın yoğunluğu açısından kampanya 

öncesi, kampanya dönemi ve sonrası ne gibi farklar vardır. 

Kısacası, kampanyadan sonra da kampanya çalışmaları (doğal sayılması ge-

reken bir düşüşe rağmen) sürmekte midir? Kampanyanın, çalışmalarımızda 

(güçlü bir atılımın sonucu olarak) sağlanması gereken sürekli, kalıcı, niceliksel ve 

niteliksel artış sağlanabilmiş midir? İşte kampanya değerlendirilmesinde bizim 

için ana nokta budur. Bunların sağlanabilmesi oranları siyasi kampanyalarımızın 

örgütlenme sorunumuza katkılarının somut verileri olacaktır.  

Şu unutulmamalıdır, elbette her kampanya döneminde çalışmalarımız nice-

liksel anlamda bir artış gösterir. Ancak bu artışın yeterince ciddi bir şekilde ince-

lenmesi, değerlendirilmesi, korunması, biçimlendirilmesi ve geliştirilmesi gerek-

mektedir. Yoksa, sayısal artışlar kof bir şişkinlikten başka bir anlama gelmeyebi-

lir de.  

(KURTULUŞ Gazetesi. 11 Ocak 1980. Sayı 100.)  

 

Çalışmalarımızda temel ilke: Olanakların ve enerjinin örgütlendirilmesi 

Devrimci çalışmanın, belirlenmiş bir zaman içerisinde bir veya birkaç konuda 

yoğunlaştırılmış biçimi olan siyasi kampanyalar, Türkiye devriminin ve Kürdis-

tan’ın bağımsızlık hareketinin önderliğini yapmakla görevlenmiş proletaryanın 

devrimci partinin inşası görevinden ayrı olarak ele alınamazlar. 

Kampanya süresince günlük işeler ve görevler proleter devrimci hareketin 

geneline daha çok bağlı olarak, ülke çapında bütünleştirilerek ele alınacaktır.  

Saflar hiç değilse bireysel platformda belirginleştiğine göre, artık ortada kal-

mak diye bir tavır düşünülemez. Bütün kararlılık ve fedakârlığımızla sömürücü-

lere karşı en sert tavrı gösterelim. Bütün enerjimizi ve olanaklarımızı seferber 

edelim…  

Bütün olanaklar ve enerji belli konulara yoğunlaştırılmış olunacağı için, so-

nuçta elde edilecek toplam enerji, tek tek insanların sarf ettikleri enerjilerin ma-

tematiksel toplamından kat be kat fazla olacaktır. Çünkü artık enerji örgütlenmiş 
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olarak kullanılmaktadır ve çalışanların iradesi dışı bir nedenden dolayı ortaya çı-

kabilecek atıl (boş) kapasiteler ya da atıl kaynaklar da kullanıma sokulabilecektir. 

Bireysel çabaların bireysellikten çıkarılarak örgütlenmesi; kolektif çalışma anla-

yışının egemen kılınması yanı sıra işçilerin, insanlar arasında rasyonel bir bi-

çimde dağıtılması; kolektif çalışma anlayışına darbe indirmeden özellikle mevcut 

ve potansiyel yetenekleri göz önüne alarak işlerin pay edilmesi, ihtisaslaşmanın 

gerçekleştirilmesi… İşte bütün bunlar proletarya sosyalistlerinin gücüne güç ka-

tacaktır. Sonucu şöyle bir geometrik olguyla şematize etmek mümkündür: Bir-

kaç doğru parçası örgütsüz bir biçimde gelişi güzel yere serpilse, yerde, yine belli 

bir uzunlukta bir tek doğru parçası görülecektir. Oysa bunların (örneğin üç tane-

sinin) bir üçgen oluşturacak biçimde uç uca dizilmeleri halinde (iş bölümü, ör-

gütlenme vb.) bir nitelik farklılığından (aynı zamanda bu nicelik farklılaşması an-

lamına da gelir) söz etmemiz mümkün olacaktır.5 Kampanyanın örgütlenmesi 

üzerine biraz fazlaca (bazen “tekrarlama”  biçiminde yorumlansa da)  durduk. 

Zira bütün eylemler için fakat özellikle de kampanyalar için örgütlenme, iş bö-

lümü ve de hedeflerimizi net bir biçimde ortaya koyan bir çalışma programı ol-

madan eylemin başarılı olması düşünülemez. Bu nedenle de proletarya sosya-

listleri kampanyaya, bizzat kampanyanın örgütlenmesi ile başlamalıdırlar. Önle-

rine koydukları çalışma programı ise mutlaka uygulanmalıdır.  

 

Proletarya sosyalistleri kampanyanın mali külfetini düşünmek zorun-

dadırlar  

Doğaldır ki bir kampanya süreci içerisinde yoğunlaştırılmış olan çalışmalar 

devrimci harekete et masraf kapıları açacaktır. Her birimin kendi harcamaları 

artacağı gibi, merkezi düzeyde gerçekleştirilmesi gereken bazı çalışmalar da, ha-

rekete genelde yeni mali külfetler yükleyecektir. On binlerce afişin, yüz binlerce 

bildirinin, kitle eylemlerinin, yazılama gibi eylemlerin ve teknik ihtiyaçların hal-

ledilmesi elbette maddi kaynak sorununu gündeme getirecektir.  

Proletarya sosyalistleri devrimci hareketin en büyük sorunlarından birisinin 

de mali-maddi sorunlar olduğunun bilincinde olarak, mali-maddi yardım sefer-

berliği ilan etmelidirler. Mali-maddi yardımlar faşizme karşı mücadeleyi (en azın-

dan) desteklemenin bir ifadesidir. Bu nedenle en geniş kitleleri ulaşmalı ve bu 
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bağış kampanyalarını bir ajitasyon-propaganda çalışması olarak kullanmalıdır-

lar.  

Eğer kampanyalar, enerjinin seferberliği olduğu kadar olanakların da sefer-

berliği ise, her proletarya sosyalistinin zaten her saniye “boynunun borcu” olan 

“maddi kaynak bulmak” sorunu bu olağanüstü dönemde daha bir önem kaza-

nacaktır. 

Türkiye halklarının demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesine hiçbir 

şeyden korkmadan, her fedakârlığı önce de göze alarak katılan biz proletarya 

sosyalistleri, bazen büyük bir yanılgı içerisine düşerek önemsiz gibi görünen 

olaylara (ya da sorunlara) kafa yormaktan kaçınırız. Devrimci hareketin bizden 

istediği her görevi yerine getiririz ama bu görevler üzerinde “ayrıntılı düşünme 

görevimizi” genellikle ihmal ederiz. Buna “düşünce tembelliği” diyoruz ki bütün 

tembellikler içinde en tehlikeli olanı budur. Bu tehlikeli hastalıktır ki bizi devrimci 

hareketin bütününü düşünmekten alı kor.  

Oysa proletarya sosyalistleri bütün eylemlerinde devrimci hareketin bütü-

nünü düşünmek zorundadır. Ancak böyle bir düşüncedir her eylemini başka bir 

eylemin yardımcısı ya da hazırlayıcısı haline dönüştürebilir. Ancak böyle bir dü-

şüncedir ki olanakların tamamının kullanılabilmesini ve israfın tamamen orta-

dan kaldırılabilmesini sağlar. Ancak böyle bir düşünce, güçlerin azami oranda 

toparlanmasını gerçekleştirebilir. 

Devrimci hareketin en fazla ihtiyaç duyduğu ve en fazla sorun olan konusu 

mali-maddi kaynaklar sorunudur. Ama yine devrimcilerin en az düşündükleri, 

“sorun yaptıkları” konu da herhalde yine aynı konudur.  

Gerçekten de mali-maddi kaynaklar sorunu, ancak “kendisi bir sorun haline 

gelmişse” üzerinde konuşulmaya ve düşünülmeye değer bir konu olabilmekte-

dir. Bu konunun düşünülmesi görevi genellikle “sorumlu” diye adlandırılan bir-

kaç kişiye yıkılmaktadır. Oysa Türkiye halklarının devrimci mücadelesini başarıya 

ulaştırabilmek için her proletarya sosyalistinin mali-maddi kaynak sorununa kat-

kıda bulunmak gerekir. Devrimci hareketin masrafı mutlaka devrimcilere yükle-

necektir. 

Özellikle şunu belirtelim: Mali-maddi kaynak sorunun çözümünde başvuru-

lacak devrimci yöntemler çok fazladır. Elbette burjuvazi gibi yardım alabilmek 

için “her yönteme başvurmak” bizim yöntemimiz değildir. Ama yine de mali-
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maddi kaynak bulma çalışmalarımızın sınırını çok geniş tutmak gerekir. Özel gün-

ler için düzenlenen geceler, herhangi bir yayın satışı, aidatlar ya da bağışlar vb. 

mali-maddi kaynağı oluşturabilir.  

Burada bazı noktaları hatırlatmakta yarar vardır. Birincisi, bağış gibi yardım 

biçiminde toplanan parasal kaynakların “toplama sınırı” oldukça geniş tutulma-

lıdır. Bağış toplarken, bağışın ne için toplandığı açık bir şekilde anlatılmalıdır. 

Yani, bağışta bulunan kişi ne için, nereye yardımda bulunduğunu gayet iyi bil-

melidir. Bunun çok fazla önemi vardır. Çünkü bağış toplama işi sadece sıradan 

bir “para kaynağı” değil, ama aynı zamanda ve daha önemlisi, önemli bir propa-

ganda ve ajitasyon eylemidir. Kendisinden belli bir amaç için para yardımı iste-

nen kişi eğer o belirtilen amaç ya da hizmetin doğruluğu, haklılığı, güzelliği ko-

nusunda ikna olmamışsa yardımda bulunmayı reddedecektir. O halde yardım 

istemek için önce mücadelemizi anlatmamız gerekecektir onlara.  

Eğer soruna böyle bakacak olursak bağış toplama işinin önemli bir ajitasyon-

propaganda eylemi olduğunu saptarız. Kısaca: Proletarya sosyalistlerine yardım 

olarak verilen her kuruş, en azından antifaşist mücadele saflarını desteklemek 

anlamını taşımalıdır. Bu nedenle de bağış toplama kampanyamızın sınırlarını ol-

dukça geniş tutmalı, özellikle fabrikalar veya fabrika çevrelerinde yoğunlaştır-

malıyız. Verilen bağışın niceliği kendi başına pek önemli değildir. Asıl önemli olan 

kişi başına düşün ortalama bağış miktarı değil, bağış veren insan sayısının mik-

tarıdır.  

Maddi-mali yardım sorununda ikinci önemli konu: sadece parasal (nakit) 

kaynaklara yönelmekten daha geniş olarak olanakların ortaya çıkarılmasının ge-

rekliliğidir. Örneğin, kullanılabilecek nitelikte olmak şartıyla kullanmadığımız 

eski elbiseler, yarım kullanılıp bir kenara atılmış ilaçlar ya da kırtasiye malzeme-

leri, ev eşyaları ve benzerleri de yardım olarak alınabilir. Bunlar daha sonra yok-

sul işçi ve emekçilere dağıtılabilir.  

Elbette bu dağıtımın yapılabilmesinde çelişik iki nokta vardır: Birincisi bu da-

ğıtımın gerçekleştirilmesi sırasında, işçi ve emekçi halklarımızın onurlarını ren-

cide edici sekterlikler ve düşüncesizlikler yapmamalıyız. Hem toplanan eşyaları 

dağıtmaya çalışırız hem de yoldaşça dayanışmayı, yardımlaşmayı saflarda yay-

gınlaştırmaya çalışırız.  
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Bu konuyla ilgili üçüncü önemli uyarımız, toplanan mali-maddi yardımların 

merkezi düzeyde kullanıma sokulmasının gerekliliğidir. Özellikle merkezi olarak 

açılan siyasi kampanyalarda bu bir zorunluluktur. Hareketin her birimi, her ferdi 

bütün olanakları zorlayıp, elde ettiği mali gücü hareketin merkezi otoritesinin 

kullanımına sunmalıdırlar.  Mevcut güçler ancak bu şekilde en akılcı bir şekilde 

kullanılabilir. 

Kampanyalar, örgütlenmede olduğu gibi mali yardımlar konusunda da kam-

panya sonrası dönemlerde kampanya başlangıç tarihindeki yardım seviyesini 

yüksek düzeyde tutabilmişse başarılıdır. Aksi takdirde (kalıcı örgütlenmeler ya-

ratmamış olan kampanyalar gibi) kampanyanın başarısından söz etmek müm-

kün olmayabilir.  

(KURTULUŞ Gazetesi. 17 Ocak 1980. Sayı 101.)  
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DOKUNULMAZLIĞI YOKTUR HİÇBİR ŞEYİN,  

ONURUMUZDAN BAŞKA!  
 

“Geleneklere karşı tutumu ve Tanrılara karşı ironik söylemiyle gençliği ayar-

tıyor, yoldan çıkarıyor” diye yargılanmıştı Sokrates MÖ.399 yılında ve ölümle 

son buldu bu kışkırtma tutumu. Kendisinin cezaevinden kaçması için yapılan 

önerileri reddetti ve “yasalara her koşulda itaat göstermek gerektiğini” savunan 

iyi yurttaşlık anlayışının somut bir örneği olarak da her ülkenin “Yurttaşlık Bilgisi” 

kitaplarının değişmez konularından birinin baş aktörü oldu. Ben oldum olası se-

vemedim Sokrates’i. Ne “hiçbir şey bilmediğini biliyor olması” beni inandırdı 

onun iyi bir insan olduğuna ne de gökteki tanrıları dalgaya alması. Tanrılar artık 

yerdeydi ve Sokrates yeryüzü tanrılarının buyruklarına itaatin övgüsünü yapı-

yordu, özellikle gençliğe.  

Oysa gençlik, ne yeryüzü ne gökyüzü tanrılarının buyruklarına bağlı hareket 

edemez. Başka bir deyişle gençlik itaatsizliğin diğer adıdır: başkaldırıdır doğru-

suyla eğrisiyle; harekettir tüm zikzaklarıyla; ırmaktır üretken akışıyla. Ve gençlik, 

en çılgın projelerin sisteme kafa tuttuğu eylem alanının adıdır ya da kaldırım ta-

şıdır gökyüzünde uçuşan. Akıllı gençlik olmaz, gençlik deli kanlıdır. Ve gençlik 

daha çıkarsız ilişkilerle kardeşleşebilmiş toplumsal kesimdir dünya halklarının di-

ğer deli kanlılarıyla. Ve gençlik bütün bunlardan dolayı gelecek demektir. Tersi 

tanımlara sığdırılmaya çalışılan bir gençliğin dünyayı ileri taşıma yeteneğinden 

söz etmek mümkün değildir.  

Ve hiç kimse artık inanmamalıdır akıllı kaplumbağanın tavşanı geçtiği masa-

lına. Öylesine hareketli bir varlıktır ki tavşan, kaplumbağayı beklerken duyacağı 

sıkıntıdan dolayı zıplasa iki kez yerinden, kaplumbağayı yine geride bırakır bütün 

uyuşukluğu içinde. Saatte 270 m. hıza sahip olan bir kaplumbağanın en uzun 

yaşayan hayvan olmasının nasıl bir doğa şakası olduğu açık galiba. Buna karşılık 

süper koşucu tavşanın 15 yıldan az olan ömrüne nice bir dünyayı doldurduğu 

açık değil mi?  

Ve Can Yücel’in Mare Nostrum’u tavşanlar için yazılmıştır, kendilerine yöne-

lik korkak yakıştırmalarına meydan okuyarak:  
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En uzun koşuysa elbet Türkiye’de Devrim 

O, onun en güzel yüz metresini koştu 

En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak... 

En hızlısıydı hepimizin, 

En önce göğüsledi ipi... 

 

Acıyorsam sana anam avradım olsun, 

Ama aşk olsun sana çocuk, AŞK olsun! 

 

“Eski”lerden yazı istediğinde Genç Kurtuluşçu yoldaşlarım, şaşırmadım de-

sem yalan olur. Eski mi olduk gali? Neydi eski ya da yeni olan? Ve içinden çıkıp 

geldiğimiz 68’in neresindeyiz şimdi? Küba’nın sıcaklığını yaşıyor yüreğim “dias-

pora çılgınlığı” içinde ve Anavatan çılgınlığını Vietnam’da yaşıyorum hâlâ. Dün-

den beri Paris sokaklarındayım, kaldırım taşıyım bir devrimcinin elinde (ya da 

Filistin’in işgal edilmiş topraklarında bir çocuğun cebinde gizlenmiş), fark eder 

mi?   

Neydi o coşku gerçekten, 6 ve 8 rakamlarının büyüsü müydü gerçek olan? 

Oysa Pisagor çift rakamları (hele de 4’ün katı olan 8’i ) uğursuz sayardı Ma-

hir’den, Deniz’den, İbo’dan önce. Son romantik atılımı mıydı gençliğin yıkımını 

gördüğü bütün insanlık için? Erken mi geldi yoksa bitişi mi erkendi ne?  

“68 hareketlerinde son bir kez daha canlanır gibi olan insan, artık tarihinin 

yeni (ve belki “son”) dönemine –ama bu kez- sessiz ve sedasız ve hatta, dahası 

sentetik ve pervers bir mutluluk ve bir tür taklit-sahte similation dünyası içinde 

geçmeye, bu yeni yaşam biçimlerine uyum sağlamaya başlamıştır.” 6 

Moral bozucu bulmuşum, “...bugün yaşanan kimi trajedilerin geri sayma ev-

resinin, ’68 yılı ilkbaharında başladığını söylemenin hiç de büyük bir abartma ol-

madığını düşünüyorum” diyen Serol Teber’i bir yazımda. Umut aramışım Diojen 

gibi düşüp sokaklara, yaşama daha sıcak sarılabilmek için ve küçücük köprüler 

kurmuşum geleceğe açılan. Şöyle demişim:  

“Gerçekten de 68, bireysel yabancılaşmaya karşı insanlığın özgürlük ve ba-

ğımsızlık isteminin direnişidir. Ve bu nedenle yine Teber’den aktararak: ‘11 Ni-

san 1968 tarihinde, Berlin’de Rudi Dutschke’ye yapılan öldürme girişimi, sıkılan 
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kurşun, bir çağın (ya da tarihin) bitişinin, son kerte sembolik de olsa, son nokta-

sını koymuştur.’  

Yukarıdaki cümlede ‘son nokta’ sözcüğü yerine, ‘yeni bir sürecin başlangıcı-

nın ilk işareti’ sözcüğünü koymak kanaatimizce daha doğru olurdu. Bir bitişten 

söz etmek yerine, bir çürüme çağının içinde olduğumuzu ve bunun bir süreç ol-

duğunu kabul etmek daha umutkâr bir ruh hali yaratıyor insanda. İnsanın ken-

dini, toplumu ve doğayı değiştirme gücüne inancını bütün olarak yitirirsek, ‘top-

lumsal hayvandan’ geriye ne kalırdı ki?  

Avrupa’da 68 hareketi yenilerek biterken, Türkiye’de gençlik 68’i çok daha 

etkin bir tarzda devam ettiriyordu. Avrupa gençliğinin otoriteryan, muhafazakâr 

sistemlere karşı özgürlükçü-liberalist talepleri, Türkiye gençliğinde bağımsızlık, 

demokrasi, sosyalizm hedefine yönelik ciddi bir devrim hareketine dönüşmek-

teydi. Fakat bir farkla: Avrupa’da, yüzlerce yıllık gelişme süreçleri içerisinde ka-

zanılmış haklara dayalı bir demokrasi nispeten oturmuşken, Türkiye’de bir de-

mokratik gelenekten söz etmek hiç olanaklı değildir. Ve bu fark 68’i, hem içerik 

hem biçim olarak Avrupalı örneklerinden bütünüyle farklılaştırmıştır. Sonuçla-

rını da elbette.” 7 

İyi mi direnemedik Çekoslovakya’da o gün? Sahi, onlar mı karşı-devrimciydi 

yoksa öbürleri mi işgalci?  

Ne zaman öğrendim ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını? (Hem de ba-

ğımsız devlet kurma hakkı dâhil olmak üzere.) Gerçekten mi savundum, savun-

duğumu mu sandım, savunur gibi mi yaptım?  

Sahi, Kürtler niçin hâlâ yalnız savaşıyorlar?  

Çekoslovakya’yı desteklemedik de ne oldu? 

 

Yeni Dünya Düzeni sözcüğü, sihirbazların ünlü hokus pokus sözcüklerinin ye-

rini aldı günümüzde. Küreselleşen ya da daha entel bir deyişle globalleşen dün-

yada nasıl davranmamız gerektiği, artık, “20 Derste Çağdaşlık” başlıklı halk ki-

tapları konusu. ABD’nin uygarlık ışıkları kuzey Amerika yerlilerinin başlıkları gibi 

rengârenk sarıyor dünyayı. Birleşmiş Milletler müdahalede gecikti diye eleştiri-

yoruz Bosna’da. Sırbistan’a saldırıp Kosova’yı kurtarıyor ABD kuvvetleri. Ya da 
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kişiliksiz bir parlamentoda, seviyesiz parlamenterler önünde yapılan bir konuş-

masında, Clinton’un: “Azınlıkların hakları tanınmalıdır” cümlesini, barış istemle-

rimizin desteği yapabiliyoruz. Türkiye toplumunun demokratikleşme sürecinin 

zaferinin kaçınılmazlığını Yeni Dünya Düzeni’nin gereksinimleriyle açıklamak 

daha ikna edici geliyor bize. 

Ve kuyusunu kazmaya çalıştığımız emperyalizmin kuyusu içinde boğulmak 

üzereyiz. 

Oysa dünya emekçi sınıflarının kazanılmış haklarının geri püskürtülmesi ça-

basıdır Yeni Dünya Düzeni. Ve aynı zamanda, dünya işçi sınıfının doğal müttefiki 

olan dünyanın ezilen halklarının da elindeki bütün mevzilerin geri alınmasıdır. 

Yani milenium (bu da moda bir söz) sömürgeciliği. 

Cıhan hêji bûn dubend  /  Wan dane mıl gurz û kemed.8  

Sosyalist blokun çöküşü sonrası dünya emekçilerine ve ezilen halklara karşı 

başlatılmış bir ideolojik kölelik saldırısı. Neoliberalizm, tüketim ideolojisinin ege-

menliği ve giderek sistemlere daha bağlı hale getirilen dünya işçi sınıfı. Kaderi, 

emperyalizm tarafından belirlenmek için sıraya sokulmuş halklar. Dünya sosya-

lizminin, 60’lı yıllarda sahip olduğu prestij çoktan kaybedilmiş. Kapitalizm, salt 

sistem olarak değil, ideolojik olarak üstünlüğünü kanıtlama çabaları içinde. Kitle 

iletişim araçlarında ve bilim ve teknolojide göz kamaştırıcı gelişmenin milenium 

köleliği için kullanılması. 

Oysa dün olduğu gibi bugün de dünya emekçilerinin ve ezilen halkların bu 

zulüm sistemine karşı direniş zorunluluğunun haklı nedenleri var. Zulme ses çı-

karmayan, zalimin kölesi olmak zorundadır. İnsanım; insan kalabilmek için, beni 

insanlıktan uzaklaştıran bütün saldırılara karşı öz savunma hakkımı kullanmak 

zorundayım.  

 

Bugün devrimcilerin atması gereken adım, otuz yıl öncesine kıyasla daha bir 

evrensellik kazanmış durumdadır. Açıktır ki, bugün hangi ulusal sınırlar içinde 

verilirse verilsin, kapitalist-emperyalizme ya da onun üreticisi ve hayat damarla-

rından olan sömürgeciliğe karşı verilen her yerel mücadele, aslında dünya ölçekli 
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sonuçlar üreten, küresel bir mücadeledir. Emperyalizmin küreselleşme karşı-

devrimini püskürtebilmek için devrimin küreselleşmesini sağlamak gerekmekte-

dir. 

Bunun ilk adımının, dünya ölçekli bir antiemperyalist cephenin açılması 

adımı olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi birçok akıllı marksist kuramcının, derin 

kuramsal analizlere başvurarak benim sosyalizmi terk ettiğimi kanıtlamaya kal-

kabileceğini düşünüyorum. Olsun. Böyle iddialar geldiğinde aklımızın yettiğince 

yanıt vermeye çalışırız. Fakat, dünya halklarının önündeki bu emperyalist hege-

monyaya karşı bir direniş cephesini örgütleyip cana can militan bir kavgayı göze 

almadan, sosyalizm iddialarının içi boş bir hayal olmaktan öte bir anlama sahip 

olabileceğini düşünmüyorum.  

Türkiye sosyalist hareketi bağrında taşıdığı devrim olanaklarıyla hâlâ dünya 

ülkeleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Üstelik bağrında gelişen Kürdistan 

Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin sunduğu ittifak çağrısı, devrimi uzak bir olasılık ol-

maktan kurtararak günümüz sorunu haline getirmektedir. Üstelik Kürtler bu it-

tifak önerisini 90 başlarından beri kaç kez somut olanaklarıyla birlikte sundular.  

Fakat ne yazık ki, ezen ulus komünistleri, ezilen ulus hareketiyle ilişki kurma 

sorununda hep ikircikli ya da gönülsüz kaldı.  

Neden böyle oldu? Dün Küba, Vietnam, Filistin ya da Güney Afrika halkları 

ile dayanışma içinde olan Türk sosyalistler neden Kürt ulusal kurtuluş hareketi 

ile dayanışmadan kaçındı? Kendine milli demokratik devrim isteyenler neden 

Kürt hareketine milliliği çok görerek milliyetçilikle suçlamaya kalktılar? Kendi 

içindeki iç çatışmalarda eli pek temiz olmayanlar neden başkalarının elinin kirli-

liğini tartışmayı kendi özeleştirilerinden öne çıkardılar?  

Sahi, bizim 68 devrimimizin İkinci Kuvayı-ı Milliyeciliği ne anlama gelmek-

teydi? Dünyanın başka ülkelerinde de mi sosyalistler devlet kurucu burjuva dü-

şünce ile (ve daha da önemlisi onun gelenekleri ile) böylesine iç içe girmiş, bü-

tünleşmişlerdi? Kemalizm ile sosyalizm arasında Çin Setti yoktur diyenler Kema-

lizm in ırkçı-milliyetçi bir ideoloji olduğunu bilmiyorlar mıydı?  

Hayır, niyet aramıyorum? Hele hele solu, niyetiyle yargılamak gibi kötü bir 

niyete asla sahip değilim. Devrimci yoldaşlarımdı hepsi, silah arkadaşlarımdı ola-
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bildiğim kadarıyla: Fakat düşüncemizdeki sosyalizmi kirleten Kemalizm ve yüre-

ğimizdeki enternasyonalizmi tüketen milliyetçilikle (egemen ulus şovenizmiyle) 

birlikte yürüdük bunca yıl.  

Ve bu tarihten bütünüyle kopmayan, kopamayan bir sosyalizm anlayışının 

dün olduğu gibi gelecekte de halkların kurtuluş mücadeleleri önüne dikileceği 

açıktır. 

 

Bu tarihe ilişkin birkaç anı hatırlatmak, içinden geldiğimiz sürecin uzun teorik 

tahlillerinden daha açıklayıcı olur sanırım.  

3. Enternasyonal’in Kürt hareketlerine ve Kürt sorununa yönelik “görmedim, 

duymadım, haberim yok” tutumunun günahını yıllarca TKP’ye iftira atarak sa-

vuşturmaya çalıştık. TKP yanlış raporlar verdiği için Enternasyonal’in Kürt soru-

nuna ilişkin doğru bilgilenemediğini söyleyip durduk. Tapındığımız putları ko-

ruma güdüsüydü bu. Fakat koskoca Komünist Enternasyonal’in uzak Asya’daki 

herhangi bir halkın ulusal direniş hareketinden bile haberi olurken nasıl olur da 

hemen yanı başında olan Anadolu-Mezopotamya coğrafyasındaki koskoca bir 

halkın çektiği zulümden haberi olmaz, sorusu niçin aklımıza gelmezdi? 

Oysa dönemin Türk sosyalistlerinin Kemalizm le her ne pahasına olursa olsun 

uzlaşmaları, iyi geçinmeleri emri, sınır komşusu bir tehlike yaratmak istemeyen 

genç sosyalist devrimin isteğiydi. Elbette Anadolu işçi sınıfının gücünü devrim 

yapmak için yeterli görmeyen Türk komünistleri de bu eğilimi taşımaktaydılar ve 

bu nedenle de Sovyetler Birliği’nin bu isteği ile politik olarak örtüştüler.  

Bir burjuva ideolojisi olan Kemalizm ile kendinden önceki bütün sınıflı top-

lum ideolojilerinden ayıklanmış olması gereken sosyalizm arasındaki aşılmaz Çin 

duvarları, bu tarihlerden başlayarak kaldırılmaya başlandı. Batı’yı işgale kalkan 

Yunan ordusunun püskürtülmesi üzerine Şefik Hüsnü’nün yazdıkları şunlardır: 

“Bugün bütün ilgililerin coşkunlukla alkışlayacağı bir uğurlu sonuca varılmıştır. 

Öz kanını akıtmak suretiyle bu başarıyı ödeyen Anadolu köylüsünü yöneten ve 

yöneltenlere de bundan bir övünç payı düşer. Dileriz ki bu becerikli örgütçüler, 

savaş ve kavga eylemini bitirdikten sonra işçi köylü sınıfının bütün haklarını kul-

lanmasına yardım ederek gerçekten yüce bir ruha sahip olduklarını ispat etsin-

ler. O zaman bütün ulusun şükranlarına hak kazanmış olacaklardır." 9  
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Türk sosyalist hareketinin karakterine işleyen bu bütünleşme öylesine bir ge-

leneğe dönüşmüştür ki, THKP, yukarıdaki satırlardan 50 yıl sonra bu bütünlüğü 

şöyle açıklar: “Görülüyor ki, tıpkı bugün olduğu gibi, 1. Kurtuluş Savaşı sırala-

rında da Milli Kurtuluşçular ile, -aynı zamanda Milli Kurtuluşçu olan- Marksistler 

arasında zıtlık yoktur, tam tersine, aynı hedef doğrultusunda bir güç birliği var-

dır. O dönemdeki mücadelenin hedefi ise, bugün olduğu gibi ‘tam bağımsızlık-

tır’. “ 10  

 

Türkiye Komünist Fırkası'nın 10 Eylül 1920 yılında Bakû'da yaptığı 1. Kongresi 

tutanakları, dönemin komünistlerinin Anadolu topraklarındaki azınlıklara yöne-

lik tutumlarını büyük oranda sergiler. Kongrenin ilk oturumlarında ayrıntılı ola-

rak aktarılan çalışma raporu içinde azınlıklara yönelik bir çalışmadan hiç söz edil-

mez. Üçüncü oturumda "Müstemlekât Meselesi" (sömürgeler sorunu) tartışılır. 

Revizyonist sosyal-kolonyalizm teorileri Lenin'in perspektifiyle uzun uzun eleşti-

rilir. Dünyadaki sömürge ülkeler ve sömürgecilik ilişkisi üzerine uzunca konuşu-

lur. Sorun Anadolu topraklarına gelince tartışmalarda baştan beri gözlenen teo-

rik tutarlılık kaybolur. Ermeni katliamı, Ermeni halkı üzerinde sürdürülen zulüm, 

günümüzden de çok tanıdığımız bir ifade ile, dış güçlerin kışkırtması sonucu or-

taya çıkan sonuçlar olarak yorumlanır.  

Kongreye bir tebliğ sunan Nazmi Yoldaş şu görüşleri savunur:  

"Avrupa emperyalizminin bir neticesi olan Harb-i Umumî esnasında 

zavallı fakir Ermeni köylüsü yine İngiliz tesvilâtına, Taşnakların, papaz-

ların teşvikatına alet oldu. Van ve Bitlis taraflarına Müslüman fakir halkı 

kesmeye, evlerini yakmaya, mallarını yağmaya başladı... Buna karşı It-

tihat ve Terakki hükümeti bîaman davrandı, Ermeniler tehcir edildiler; 

mallar alındı ve gizli emirlerle büyük bir kısmı öldürüldü. Taşnaklar ve 

Ermeni papazları milliyet ve mezhep davasıyla Ingiliz siyasetine, Ittihat 

ve Terakki ile Türk devletçeleri de yine milliyet ve mezhep bayrağı al-

tında Alman siyasetine hizmet etmişlerdir...  

Asırlardan beri kardeş gibi yaşayan Türk ve Rum fakir halkı birbirle-

rine düşman ediliyorlar... [Rumlar, İngilizlerden] gördüğü teşvikattan 

cesaret alarak her tarafta imha siyasetini takip etti. Buna karşı Türkiye 

devletçileri de arasıra Rum halkını tezipten ve tahripten halî kalmadı. 
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Görülüyor ki, Rumluk meselesinde de büyük haydutların cihangirliği ve 

şovenistlerin âmâli ve devletçilerin menafii yüzünden milyonlarla fakir 

halk kırıldı... 

Nazmi Yoldaş, Kürt, Arap ve sair anasırın da emperyalizm siyasetine 

kurban olduğunu ve yerli mütegallip şıhlar ve reisler elinde mazlum ve 

mağdur yaşadığını tasvir ettikten sonra..." 11 

Kongrenin dört, beş ve altıncı oturumları TKF program tartışmalarını içerir. 

Program önerisi Mustafa Suphi tarafından sunulur. Mustafa Suphi ilginç bir en-

ternasyonalizm anlayışı sunar bu konuşmasında. Hangi ulusal kökenden olursa 

olsun sınıfın birliği, birlikte mücadelesi. Kulağa ilk çarpışında hoş izler bırakan bu 

tanımlar, yeni Türkiye devletinin egemenliği altında tutulan kocaman bir sömür-

genin, sömürge Kürdistan'ın varlığı hatırlanınca ürperti veriyor. Ulusal bağımsız-

lığı olmayan, sömürge bir halkın işçi sınıfı kurtarılmaya çalışılıyor fakat sömürge 

ülkenin politik haklarına ilişkin bir söz yok.  

"Fırkamız Türk amele ve rençberlerini mütaassıp İttihad ve İtilâfçılar veya 

hain Sosyalistler tesiri altından kurtarmağa ne derecede mecbur ise, Türkiye'de 

yaşayan Rum, Ermeni, Kürt milletlerinin mağdur sınıflarını da Etniki Etarya, Taş-

nak veya Bedirhan teşkilâtlarından ayırarak menfaat ve maksadı müttehid bir 

sınıf halinde hem dahili tufeylilere, hem de istilâcı harici kuvvetlere karşı birleş-

tirip ayaklandırmak vazifesiyle mahmuldür." 12  

 

Tarihiyle övündüğümüz  (ve elbette tarih içinde gerçek yerine oturttuktan 

sonra gerçek değerlerini bulup çıkararak övünmeye devam edeceğimiz) THKP-C 

Savunması akla gelmelidir arada bir:  

“Bugünün Türkiye'sinde politik akım ve kümelenmeler” diye başladığı bir bö-

lümde kendini şöyle tanımlıyor: “ [1970 Türkiye’sinde iki akım vardır. İşbirlikçi-

lerden oluşan birinci]... akımın tam zıddı akım ise, çoğunluğunu sosyalistlerin 

teşkil ettiği, tam bağımsızlığı savunan İkinci Milli Kurtuluşçu  (II. Kuvayı Milliye) 

akımıdır. Bu akımın oluşturduğu kümelenme iki ana unsurdan meydana gelmek-

tedir: 

a, Sosyalistler.  
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b, Asker-sivil aydın zümrenin sol kanadını oluşturan gerçek Kemalist ler... 

[1971’in Türkiye’sinde bu  kümelenmenin stratejik hedefi Milli Demokratik Dev-

rimdir. 1919'da başlayan Anadolu İhtilâlini tamamlamaktır...13 

Biz, yurtsever kişiler olarak, ikinci yolu seçtik. 

Seçtiğimiz yol, Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yoldur. 

O'nun başlattığı Anadolu İhtilâlinin yoludur...” 14 

 

İyi de, Türkiye sosyalizm tarihinin en ciddi geleneklerinden birini oluşturan 

THKP-C’nin yol olarak birleştiği Kemalizm neydi gerçekten? İşte iki tanım Kema-

list bir önderden:  

“Kemalizm rejimi milliyetçidir. Bunun anlamı şudur: Her şey ve her şey önce 

Türk milleti içindir. İslamlık, insanlık bundan sonra gelir.” 15 Hayır, aynı düşün-

ceyi Atatürk’ün adalet bakanı olarak daha açık da ifade ediyor: "Sadece Türk 

milletinin bu memlekette milli haklar isteğinde bulunma hakkı vardır. Diğer un-

surların böyle bir hak talebinde bulunmalarına imkân tanınmaz" diyordu. Ve de-

vam ederek; "Gerçekleri saklamanın gereği yoktur. Türkler bu memleketin 

yegâne sahipleri, yegâne efendileridir. Türk orijininden gelmeyenlerin bu mem-

lekette sadece bir tek hakları vardır: Asil Türk milletine kusursuz olarak hiz-

metkârlık ve kölelik etmek"tir 16 Böylesi bir ırkçı ideoloji olan Kemalizm daha 

sonraki yıllarda da Meclis kürsüsünden kendini sıkça orijinine bağlı olarak tanım-

ladı. Örneğin Türk cumhuriyetinin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu şöyle diyordu: "Biz 

Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan me-

selesi olduğu kadar ve lâakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir." 17 

THKP-C Savunması antiemperyalist Kemalist devrim diye tanımladığı Kurtu-

luş Savaşı diye adlandırdığı açık işgale karşı direniş hareketinin devamcısı olarak 

adlandırıyordu kendini: “[Gazi Mustafa Kemal], dünyada ilk defa zaferle sonuç-

lanmış bir halk savaşının büyük bir lideri olarak, mazlum ulusların emperyalist-

leri alt edebileceğini ilk defa gösteren bir ihtilalci olarak, yalnız Türkiyeli devrim-

cilerin değil, bütün dünya devrimcilerinin taktir ve şükranla anacakları bir kişi-

dir... 18 
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Bu devrimci hareketin 1938 yılına kadar bastırmak zorunda kaldığı irili ufaklı 

Kürt ayaklanması sayısı ise 17 idi. Tam 17 ayaklanma ve 17 kanlı bastırma ey-

lemi. Ve ezilen halklara örnek olan Kemalizm in örnek davranışı. 

 

Türkiye sosyalist hareketinde bu kıskaçtan çıkma çabaları da eksik değildir. 

Örneğin, Dr. Hikmet Kıvılcımlı ulusal soruna göreceli olarak doğru yaklaşırken, 

ordu konusundaki görüşleriyle yeniden şaşılaşır ve sorunu iyice karmaşık bir du-

ruma sokar. İbrahim Kaypakkaya'nın Kemalizm e ilişkin ciddi eleştirileri ise ne 

yazık ki kendi bireysel varlığıyla sınırlı kalır, takipçileri tarafından geliştirilemez. 

74 sonrası çıkışlardan en önemlisi ise Kurtuluş Hareketi'nin çıkışlarıdır. Kemalizm 

i tarihsel ve sınıfsal olarak doğru bir yere oturtmaya çalışan Kurtuluş, dolayısıyla 

Kürt sorununu da doğru bir yaklaşımla ele alabilmekteydi. Ayrı bir tartışma ko-

nusu olabilecek nedenlere bağlı olarak Kurtuluş Hareketi de bir süre sonra tıka-

nır ve sorunun açılımını mantıksal sonuçlarına ulaştıramaz. Kürtlerle birlikte ya-

şamayı başaramamış olmasına rağmen, ulusal soruna yaklaşımı itibarıyla Kurtu-

luş, hiç olmazsa 80'li yılların ortalarına kadarki tutumu ile, kendinden önceki bü-

tün radikal sol hareketlerden daha olumlu bir yere konulabilir.  

 

 

Kemalizm e güven konusunda, başlangıçta Kürtlerin de aynı hatalara düş-

mekte belki de daha haklı nedenleri vardı: Irkçı-milliyetçi sistemin inkârcı politi-

kaları öncesi iki halkın birlikte yaşamına ilişkin olarak ortaya sürülen şartlar, 

Kürtlerin gönülden benimsedikleri şartlardı. İki halkın, ortak düşmana karşı bir-

likte mücadele edip, zaferden sonra politik yapıyı birlikte kurmak, birlikte yönet-

mek ve ortak bir üst kimlikle tanımlanmak. Tarihin, yıllarca arşivlerde gizlenen 

bu yanı, her Kürt isyanını bir dış gücün kışkırtmasıyla ilintilemek kolaylığını da 

sağlıyordu. Kemalist rejimin halkları inkârcı tutumu ne yazık ki Türk sosyalistleri 

tarafından hiç gündeme getirilmiyordu. 

“Kan, din ve tarih kardeşi olan Kürt ve Türk’ün namus ve yurtseverliğine 

emanet” edilen Kürdistan illerinde yaşayan halk19 “Kürt’le Türk’ten meydana 

gelen birleşmiş bir millet”tir. “Birbirlerine karşı saygı ve fedakârlık duygularıyla 

dolu ve ırki duruma ve toplumsal ve coğrafi şartlarına saygılı öz kardeş” olarak 

nitelenen Kürtler ve Türklerin ortak toprakları Türkiye olacaktı.  
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Anadolu hareketinin ilk adımlarında, Bahriye Nazırı Salih Paşa, Mustafa Ke-

mal Paşa, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey’ler arasında (20-22 Ekim 1919) imzalanan 

Amasya Protokolü, “vatan” olarak “Türk ve Kürtlerin oturduğu topraklar” tanı-

mını yapar. Protokolde, halkların kendi kültürlerini geliştirme haklarının varlığı 

doğal bir hak olarak kabul görülerek “Kürtlerin serbestçe gelişmelerini sağlamak 

için” her türlü hakların gerçekleştirileceği sözü, yazılı karar metninde yer alır. 

Kurtuluş Savaşı diye tanımlanan (emperyalizmin fiili işgaline karşı) Anadolu ha-

reketinin de temeli olan bu yazılı antlaşma (Amasya Protokolü). Yeni Türkiye’nin 

ilk temellerini de belirlemekteydi.  

M. Kemal İzmit’te gazeteciler ile yaptığı bir söyleşide şöyle söyler:  “Kürt so-

runu; bizim yani Türklerin çıkarına da kesinlikle söz konusu olamaz. Çünkü bildi-

ğiniz gibi bizim milli sınırlarımız içinde bulunan Kürt unsurlar, öylesine yerleşmiş-

lerdir ki, pek sınırlı yerlerde yoğun durumdadırlar. Fakat yoğunluklarını kaybede 

kaybede ve Türk unsurların içine gire gire, öyle bir sınır çizmek istesek, Türklüğü 

ve Türkiye'yi mahvetmek gerekir... Söz gelişi, Erzurum'a kadar giden, Erzincan'a 

Sivas'a kadar giden, Harput'a kadar giden bir sınır aramak gerekir. Ve hatta 

Konya çöllerindeki Kürt aşiretlerini de gözden uzak tutmamak gerekir. Dolayı-

sıyla başlı başına bir Kürtlük düşünmektense, bizim Anayasa gereğince zaten bir 

tür yerel özerklikler oluşacaktır. O halde hangi ilin halkı Kürt ise onlar kendilerini 

özerk olarak idare edeceklerdir. Bundan başka Türkiye'nin halkı söz konusu olur-

ken, onları da (Kürtleri de) birlikte ifade etmek gerekir. İfade edilmedikleri za-

man, bundan kendilerine ait sorun çıkarmaları daima beklenir. Şimdi Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi, hem Türklerin, hem de Kürtlerin yetkili vekillerinden (millet-

vekillerinden) oluşur ve bu iki unsur, bütün çıkarlarını ve geleceklerini birleştir-

mişlerdir. Yani onlar bilirler ki, bu ortak bir şeydir.. Ayrı bir sınır çizmeye kalkış-

mak doğru olmaz..." 20 

Benzeri çok sayıda belge olmakla birlikte, yukarıda alıntıladığım belge sade-

liğine rağmen koyduğu somutluk ve anlaşılma kolaylığı açısından çok önemlidir. 

Başlıklar halinde şunları saptamak mümkündür: 

1, İki halk birbirine karışmıştır. Kürdü Türk’ten ayırmak ve sınır çizmek ar-

tık kolay değildir. 

2, Kürtler için yerel özerklikler tanınmalıdır. Kürt illeri kendilerini özerk 

olarak yönetmeliler. Bu hak, Anayasal bir hak olmalı. 
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3, Türkiye’nin halkı tanımlanırken Türklerin yanı sıra Kürtleri de birlikte 

ifade etmek gerekir. (Bir üst kimlik altında iki halkın ortak tanımlanması.) 

4, TBMM iki halkın milletvekillerinden oluşmalı. 

5, Böylesi bir kuruluşta, kuruluşu oluşturan ortaklar bilirler ki artık gele-

cekleri (kaderleri, çıkarları) birleşmiştir. 

Kürdün Kemalizm ’e güven duyması birkaç yıl ancak sürer. 1923 ve hemen 

sonra 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Türk’ten gayrı halkların varlığını inkâr 

eden üniter devletin oluşturulmasıyla birlikte, artık Cumhuriyet dönemi Kürt is-

yanları tarihi de başlatılmış olur. 

Ve bu yoldan gelinir zıplaya zıplaya, bugüne.  

 

Tarihin bir garipliği: Zulme uğrayan halk, ezen ulusu da içeren bir barış pro-

jesiyle politik gündemi işgal ediyor. Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi ve onun 

esaret altında tutulan lideri, esaret koşulları altında bile tarihsel misyonunu oy-

namaktan geri kalmadı. Ve bunu, hiç de alışık olmadığımız yöntem ve üsluplarla 

ortaya koydu. İki halkın bir üst kimlikle ifadelendirildikleri Demokratik Cumhuri-

yet tezi, belki de Türkiye sosyalist hareketinin geçmişte kaçırdığı devrim trenini 

yeniden yakalayabileceği olanakları açmaktadır önümüze.  

Cılız da olsa, toplumun değişik kesimlerinden barış ve yeniden anayasal ya-

pılanma üzerine yapılan tartışmaların temelinde Kürtlerin Türk sosyalistlerine, 

ilericilerine, barış yanlılarına yaptığı bu çağrının yattığını biliyoruz. Belki de bu 

öneri, sosyalizme giden uzun soluklu bir mücadelenin ilk kilometre taşlarından 

birini teşkil ederek devrim ateşini yeniden körükleyecektir. 

Kürtler, 15 yıldır başarıyla sürdürülen bir savaşın kesin galibidirler. Aklı ba-

şında her insan, güçler arasındaki nicelik ve niteliksel farklılıkları değerlendirerek 

bu sonuca rahatça ulaşabilir. Hiçbir kaprise takılmadan, şimdi atılması gereken 

adımı doğru saptamak gerekir.  

Ulusal hareket, sömürgecilerle iş birlikçi Kürtler hariç, ezilen ulus egemenle-

rini de kapsayacak bir genişlikte toplumsal bir dönüşüm hareketi olmaya yönel-

miştir. Neredeyse bir bütün olarak bu kararın arkasında durmaktadırlar. Birkaç 

aydın ya da bürokratın ciddiye alınması gereken çıkışlarının dışında, özellikle sos-
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yalist hareketten ses çıkmamaktadır. Oysa süreç beklemeye tahammülü olma-

yan bir süreçtir. Egemenler arası çatışmanın (özellikle varlıklarını savaş rantıyla 

idame ettiren şahinler ile sistem içi kalan fakat artık barıştan yana değişim ol-

ması gerektiğini düşünen güvercinler arasında) çok şiddetlendiği bir dönemi ya-

şamaktayız. Savaş yanlılarının gözünün döndüğü, korkularını en ağır şiddet yol-

larına başvurarak gidermeye yöneldiklerini görmekteyiz. 

Yarın çok geç olacaktır, hemen bugün, Türkiye sosyalist hareketinin önemli 

bir geleneği olarak yüzümüzü Kürtlere dönüp, uzun zamandan beri uzattıkları 

dost eli sıcacık yakalamalıyız. İki halkın ortak mücadele zorunluluğunun, kendini 

hayatın her alanında dayattığı bu koşullarda başka arayışlara yönelmenin şove-

nizmden başka açıklanabilir bir mantıki gerekçesi kalmayacaktır artık. 

Antifaşist, antiemperyalist, antişövenist, antimilitarist bir mücadele anlayışı ge-

leceği burjuvazinin elinden çekip almamızı sağlayabilecek onurlu bir kavganın ilk 

sloganları olmalıdır. 

Hela werz, hela were !  / Jı bo te bêjım eşkere. 

Herwek Viyetnam şer bıkın / Dıjımın jı hev ker-ker bıkın. 

Dostên mene tev Markısi,  /  Turk û Ereb û Farısi. 

Hela werz, hela were !  / Jı bo te bêjım eşkere. 

Hevsar medın dest borcewaz,  /  Mebın çera hıç û beraz. 

Cotar û herçi dest qırêj,  /  Em tev bırane hhe jı mêj. 

Hela werz, hela were !  / Jı bo te bêjım eşkere. 

Welat bıxwazın rast û çep,  /  Turk ê Ecem, Kurd û Ereb. 

Destan hemi em bıdne hev,  /  Lê nebtenê bêjın bı dev. 21 

 

O halde, haydi kaldırım taşlarını sökmeye yeniden, 

Diaspora çılgınlığıyla suçlayacak anavatan çılgınlarına inat, haydi Bastil’leri 

boşaltmaya, 

Haydi sokağa taşmaya İmralı için 

İmralı’yla birlikte yürümek için tekrar sokağa. 

 

Genç KURTULUŞ,  Yıl 1, sayı 2. Ocak 2000 . 22  
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TÜRKİYE’DE ULUSAL KURTULUŞ  

VE TÜRK MİLİTARİZMİNİN KÖKENLERİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Asker mi Olsam, Öğretmen mi?  

Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa, 

Askerin, milletin, bayrağınla çok yaşa! 

Hep aklıma takılırdı küçükken, öğretmen mi olayım, subay mı diye. Subay 
olmanın çok onurlu olduğunu biliyordum, ama öğretmenlere ilişkin pek bir şey 
yoktu halkımızın kültür dağarcığında. Doğrusu çok istediğim bir meslek olmasına 
rağmen, bir iki Yeşilçam filminde gördüğüm idealist-Kemalist öğretmen tipleri 
de beni bu mesleğe özendirecek bir mesajı hiçbir zaman iletemediler. 

Arş ileri, marş ileri,  

Dönmez geri, Türkün askeri!  

Öğretmenler döner miydi geriye, bilmiyorum. Doktor ya da eczacı olmak da 
pek saygın bir iş değildi doğrusu. Türkülerinde Urfa gırtlağından çıkan acılı ses-
lerle, “öldüm, bittim, eridim / Ben yandım amaaan” tiratları çeken halkımız, belli 
ki Lokman Hekim’in ölümsüzlük ilacını insanlığa sunma başarısızlığından sonra, 
doktor milletine güvenini toptan kaybetmiş, “el çek tabip yaremden” türü red-
diyelerle, doktoru kapıdan savmaya başlamıştı. Hatta, belki de Lokman He-
kim’den kaynaklı hayal kırıklığının öcünü almak için halkımız, “doktor doktor ci-
vanım / Ah neler istiyor canım” şarkılarıyla bir nevi ti’ye alarak, doktorları ma-
dara etmeye bile yöneldi, diyebiliriz. 

Durumu fark edip, “bir ülkeye askerden daha fazla doktor lazım” diyen ve 
bunu yaşamıyla kanıtlamaya çalışan doktorlara ne oldu, bilir misiniz? Değerli 
yoldaşımız Doktor Şakir Derkut gibi, halkların özgürlük mücadelesinde sürgün-
lerde öldüler. 

Size bir mantık sorusu: Bir ülkede “darbe” denilince hep aklımıza “asker” ge-
lir, nedendir? Şimdi, “iki sözcükteki üç harf birbirinin aynı” diyerek mantıksız bir 
bağ kuracağımı sanıyorsanız, bana karşı önyargılısınız demektir. Yanıtı söyle-
memi istiyorsanız eğer, yukarıdaki cümlenin zaten soru olduğuna dikkat etme-
diniz herhalde derim. Yanıtını bilsem zaten soru olarak sorar mıydım? 
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O zaman birlikte arayalım yanıtını. 

 

Paramiliter mi?  

Bir arkadaşım “sivil toplum örgütü” sözünü “asker”i olmayan toplumsal ör-
gütler” olarak tanımladığında çok eğlenmiştik. Politikayla yeni yeni tanışan bir 
genç de, “paramiliter örgütler” sözünü Ülkücü faşistler olarak tanımladı: “Çünkü 
onları para ile çalışan militer güçlerdir.” Ordunun da “para ile çalışan” olduğunu 
söylediğimizde yanıtı benim için ilginçti: “Doğru ama onlar ülke için görev yapı-
yorlar.” 

Tarihçi Michael Howard, “askeri alt kültüre ait değerlerin toplumun egemen 
değerleri olarak algılanması” olarak tanımlıyor militarizmi.  

Böylesi bir konuya girerken, belki de söylenecek ilk şey, militarizmin, ordu ile 
bire bir özdeş bir kavram olmadığı; ordunun, güvenlik tanımı dışında, “yönetme” 
ve “sosyal değer oluşturma” alanlarındaki egemenliği elinde tutması ve bu ege-
menliği sürdürecek bir tarzda kendisini örgütlemesi ile tanımlanabileceği husu-
sudur. Yani, bir ülkenin ordusunun varlığından söz etmek o ülkede militarizmin 
varlığını anlatmaz; ama bir ülkede örneğin bir Üniversite rektörü eğer “gerekirse 
yüz bin şehit daha verir ve –işgal altında tuttuğumuz o toprakları- kanımızın so-
nuna kadar koruruz” diyorsa, işte orada militarizm olasılığı var demektir. Ya da 
“biz at üstünde doğduk, at üstünde ölürüz” sözü, at yarışlarında iddialı bir joke-
yin böbürlenmesi değil de, babanın evlada ya da mesleği sütçülük olmasa da bir 
imamın cemaatine yaptığı vaazın konusuysa, işte orada militarizm olasılığından 
söz etmek mümkündür.  

Ama elbette bir söze bakarak karar verilemez militarizmin varlığı hakkında. 
Sadece gözü dönmüş bir rektörün bu ırkçı ve işgalci, savaş yanlısı düşünceleri; 
ya da “es selamünaleyküm” (“barış senin üzerine olsun”) diye vaaza başlayan 
imamın, öldürme sanatına övgüler yağdırması tek başına militarizmin varlığının 
kanıtı olamaz elbette. Rektörden bilim beklerken ölüm vaadi bulan üniversite 
gençliği, o rektörü yuhalamak yerine, elleri yırtılıncaya kadar alkışlıyorsa eğer bu 
çılgın konuşmayı; ya da atçı imamın arkasında namaza durarak (adı güya “barış” 
sözcüğünden türeyen bir dinin içinden) günah işlemeyi göze alabiliyorsa eğer 
cemaat, işte o toplumda da militarizm olasılığı yüksek demektir.  

Devlet tanımı içerisinde ordunun yeri, özellikle Türkiye insanının, içinden 
yaşayarak yani bazen dayağını yiyerek bütün hücrelerine kadar hissettiği, ba-
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zen askeri mahkemelerin kararları sonucu darağaçlarında asılarak bedelli ol-
duğu; ama buna rağmen yüreğinde bir sevgi olmaktan da çıkaramadığı bir 
öneme sahiptir.  

İlginçtir, yakın tarihlerde Şemdinli İddianamesi tartışmaları sırasında “de-
mokratik” bir “cumhuriyet” olduğu iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin “Adalet 
Bakanı” veciz bir sözle, “orduyu ve adaleti yıpratmaya kalkmayın, çünkü ordu-
nun ve adaletin yerine koyacak başka bir şey yoktur” demekteydi. Ama Cumhu-
riyet’in bakanı, Meclis’i de “yıpratılmaması gereken kurumlar” arasında saymayı 
unutmuştu. Eh, o zaman biz de “bir ülkenin yıpratılmaması gereken kurumları” 
arasında adı geçmeyen bu gereksiz kurum üzerinde durmayalım ve yeri doldu-
rulamayacak iki kurum üzerinden düşünmeye çalışalım.  

Türkiye’de militarizmi inceleyebilmek için, sanırım Türkiye Cumhuriyeti de-
nilen sömürgeci-militarist devletin oluşum koşullarını; onun mayası sayılabile-
cek tarihsel zemini kalın hatlarıyla da olsa gözden geçirmek gerekecektir. Ben de 
bunu yaparak, bu araştırmayı iki bölüm olarak yayınlamak istiyorum. Birinci bö-
lüm devletin oluşum koşullarına değinmelerde bulunacak, ikinci bölümde ise, 
aklımın erdiğince Cumhuriyet dönemi militarist devletini anlatmaya çalışacağım.  

 

Hep Böyle Değildi Tarihte Türkler! 

Milât başlarında, Orta Asya halkları küçük toplumsal birimler halinde yaşa-
makta ve esas olarak avcılık ile yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bir yandan, besin 
kaynaklarının sınırlılığı küçük toplumsal birimler halinde yaşamayı zorunlu kılar-
ken, diğer yandan düşman boyların saldırılarına karşı da olabildiğince kalabalık 
olmak gerekiyordu. Bu iki gereksinim Türk boy ve obalarının toplumsal şekille-
nişlerini doğrudan belirlemiştir. Bir yandan küçük birimler halinde ekonomik ya-
şamı sürdürürken diğer yandan savaş, savunma, sürek avı gibi "nedenlerle bir 
araya gelebilen ilişkiler yaratabilmişlerdir. Küçük birimler savaş gibi nedenlerle 
bir araya geldiklerinde" bir askerî şef (başbuğ) ya da bir av lideri seçerler. Savaş 
bitince, av sona erince, şefin hiçbir rolü ve yetkisi kalmaz. Barışta her boy ve oba 
kendi bölgesine çekilir. Bu dağınık yaşama dahi, daimi bir askerî şefin ortaya çık-
masını engeller. 

"Sık sık görülen kıtlık koşullarında bütün erkekler çalışmak, gün boyunca sürü 
ve av peşinde koşmak zorundadır. Bu koşullar aylak bir soylu sınıfın çıkışına izin 
vermez. Otlaklar ortaktır ve ilk zamanlarda sürüler dahi ortaktır. Bağımsız boy-
ların, göçleri düzenleyecek ve çıkacak anlaşmazlıkları çözümleyecek bir başkan-
ları bulunsa bile, başkanın topluluğun üstünde bir yetki ve yaptırım gücü yoktur. 
Kararların alınmasına herkesin katılma hakkı vardır ve yargılamalar topluluk 
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önünde yapılır. Polis, jandarma vb. yoktur. İlkel ve kendiliğinden (spontane) de-
mokrasi egemendir.  

İlk Türk boyları, avcı ve çoban olarak gözükürler. Avcı boy ve obalar, av bul-
manın güçlükleri ve sık sık meydana gelen açlıklar nedeniyle, çok uzun bir süre, 
ilkel demokrasi ve dayanışma durumlarını korurlar. " 23 

Yakut Türkleri USA adı verilen ve aynı atadan gelen ailelerden oluşan birlikler 
oluştururlar. Usa'nın yaşlı üyelerinden birisi başkan seçilir. (Aga Usa). Diğer yaş-
lılar Aga Usa'nın danışmanı görevini sürdürürler. Topluluğun sorunları, bütün 
usa üyelerinin katıldığı toplantılarda tartışılarak çözümlenir. Bu toplantılarda 
usa'nın her üyesinin söz hakkı vardır.  

Usa'nın herhangi bir üyesine verilen zarar bütün üyelere verilmiş olarak ka-
bul edilir. Zarar verenden öç almak zorunluluktur ve bu görev usa'nın bütün üye-
lerinin doğal görevidir. Usa'nın eli silâh tutan bütün erkekleri asker sayılır. "Her-
kes asker olduğundan topluluğa hükmedecek bir asker ya da polis gücü aslında 
yoktur."24 Kardeş usa'lar oymak'ları oluşturur. Oymak'ların, eşit haklara sahip 
usa başkanlarından oluşan bir kurultayı bulunur. Oymak sorunları bu kurultayda 
tartışılıp çözüme bağlanır. Oymak'ların birleşmesiyle de CON denilen büyük bir-
likler oluşur.  

"Con başkanı giderek güçlenir ve bir askerî güç teşkil ederse de, bir hüküm-
dar durumuna gelemez, usa ve oymak'lar üzerinde tam otorite kuramaz. Usa ve 
oymak'lar, bağımsızlıklarını büyük ölçüde sürdürürler". 25 

Usa örgütlenmesinin dayanışmacı özellikleri çok daha gelişkin olan başka bir 
benzeri ise Baykal Gölü çevresinde yaşayan Türk boylarına özgü bir örgütlenme 
biçimi olan Aul'lardır. Kazak'larda aul örgütlenmesi 19. yüzyıllara kadar bütün 
özellikleriyle devam etmiştir. 

Eski Türk toplumlarını, hatta Osmanlı’yı uzun boylu irdelemeden, Cumhuri-
yete geçiş yapmak için Osmanlı’nın sonlarına gelip duralım: 

 

Osmanlı’nın Sonları Cumhuriyet’in Başları 

Osmanlı’nın sonlarında dağılma sürecine girmiş olması ve hızla dağılıp kü-
çülme yaşaması, Osmanlı aydınlarını: “Dağılmayı engellemek için ne yapmak ge-
rekir?” sorusunun yanıtının arayış içine itelemişti. Neredeyse iki yüz yıldır devam 
etmekte olan bu arayış genel olarak üç düşünce akımı içinden yanıtlanmıştır: 
Tanzimat ve Batıcılık; İttihad-ı İslam (İslâmcılık) ve iki akımın da başarısızlığının 
kanıtlandığına yönelik düşünceler üzerinden geliştirilen yeni bir düşünce akımı 
olarak: Türkçülük akımı.  
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“Şüphesiz ki, Osmanlı anayasal gelişmeleri, başka ülkelerde de olduğu gibi, 
birtakım toplumsal kaynaşma ve tepkilerin sonucunda doğmuşlardır.... Bu tep-
kilerin ana hedefinin, mevcut devlet ya da toplum düzeni, belki de‚ düzensizliği’ 
olduğu söylenebilir. Bir başka deyimle, yeni bir siyasal düzen aranışı, yüzyıllardır 
içinde bulunulan devlet yapı ve sisteminin artık toplumu yönetemez, toplumun 
değişik kesimlerini de birbiriyle uzlaştıramaz hale gelmesinden kaynaklanmak-
tadır. Bu süreç, en genel deyimiyle, Osmanlı devlet sisteminin çözülmesi’ biçi-
minde adlandırılabilir.“26  

II. Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamıyla, dernek kurma özgürlüğünden 
yararlanmak isteyen toplumsal kesimler hareketlenmişlerdi. Üniversite gençliği 
de bu özgürlüğün olanaklarını somut olarak kullanmaya yöneldi. 1980 Kasım 
ayında Türk Derneği, kuruldu. 14 Aralık 1908’de Mülkiyeli öğrenciler Müda-
vimîn-i Mülkiye Cemiyeti’ni kurdular. Mülkiye Cemiyeti, öğrencilerin bilinen 
akademik-demokratik amaçları çerçevesinde bir araya gelmişti ve çalışmalarını 
genellikle kendi öğrenim alanları ile sınırlı bir çerçevede sürdürmekteydi. Buna 
karşın Türk Derneği ve artık tarih sahnesinde sık sık görebileceğimiz benzerleri, 
bir çöküş-yok oluş süreci yaşamakta olan Osmanlı’yı kurtarmak için çabalayan 
Türk milliyetçisi aydın hareketlerinden biri idi.  

Yaklaşık üç yıldan az bir süre sonra ise (1911) Türk Yurdu Cemiyeti kurula-
caktır. Kendi yayın organları da olan bu dernekler, aslında Türk aydın hareketinin 
örgütlenmeleridir ve bu nedenle de sadece tüzüklerin amaç maddelerinde so-
mutlanan düşüncelerin ortaklığı açısından değil; kurucular ve olanaklar anla-
mında da birbirinin mirasçısı (devamı ) niteliğindedirler. Örneğin Türk Yurdu Ce-
miyeti kapanırken kendi yayın organı olan Türk Yurdu Dergisini de Türk Ocağı’na 
devretmiştir. Bu ortaklığın aslî nedeni ise, bu oluşumları doğuran ideolojik besi-
nin aynı kaynaktan sağlanıyor olması idi. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura , Ağaoğlu 
Ahmed gibi düşünürler; Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Mehmed Emin (Yurda-
kul), gibi edebiyatçılar Türkçülük akımını Gfenç Kalemler ve benzeri dergilerden 
de işlemeye başlamışlardı artık. Bu akım doğal olarak öncelikle aydın gençliği 
etkilemekte idi.  

Tüm yükseköğrenim gençliğini temsil yeteneği olan örgütlenmeler ise 
1910’lardan itibaren başlar. “Siyaset tartışmalarının dışında kalmak” gibi bir tü-
zük hükmünü resmî olarak kabullenerek de olsa, 14 Ekim 1910’da Darülfünun 
Talebe Cemiyeti ve 3 Temmuz 1911’de (resmî olarak 22 Mart 1912), Askerî Tıb-
biye öğrencilerinin kurduğu Türk Ocağı bu türden kuruluşlar olarak çalışmalarına 
başlarlar. 
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II. Meşrutiyet yıllarında kurulan Türkçü gençlik örgütlenmelerinden olan izci 
(keşşaflık) örgütleri Paramiliter karakter ve yapıda idi. Önce birkaç okul bünye-
sinde kurulan bu dernekler 1913 yılında, İttihat ve Terakki çevrelerince kurulan 
Türk Gücü derneği bünyesinde toplanarak, Türkçülük akımının gençlik içindeki 
taşıyıcısı olma görev üstlenmiştir.  

Türk Gücü’nün tüzüğünde oluşumun amacı, ülkenin içinde bulunduğu duru-
mun değerlendirmesi sonuçlarına dayandırılır. “Türk örfü bugün kemiyet ve key-
fiyetçe korkunç bir uçuruma doğru sürüklenmektedir” saptamasının dayanakları 
örneklerle anlatılır. Sonra şu soru sorulur: “Neden böyle oluyor?” Ve yanıt veri-
lir: “ Bu ırk inhitâtının sebeplerinden bir kısmı siyasî, diğeri içtimaîdir” denilip 
bunlar sayıldıktan sonra ise amaç belirlenir: “İşte, ırkımıza, varlığımıza kasdeden 
bu marazların, bu hallerin dehşeti karşısında yürekleri titreyen geçler bu millete 
taze hayat ve kuvvet vermek için bir terbiye-i bedenniye ve hıfzısıhha cemiyeti 
teşkil etmiştir.” 27 

Artık ırk söylemi, ırkın ıslahı çalışmaları gündeme getirilmeye başlanmıştır. 
Derneğin amacı şöyle özetlenir: “Türklüğü mahv ve inkırazdan kurtarmak ve is-
tikbalen ecdadımız gibi sağlam ve kalabalık feyyaz bir nesil, vatanını, hukukunu, 
namusunu, mafâhirini korumak için ancak kendi kuvvetine istinad eden bir Türk 
nesli vücuda getirmek.” Temel sloganı  “Türkün Gücü Her şeye Yeter !” olan der-
nek, amacını “Türklere mahsus bir azim ve sebat ile çalışarak elde edecektir.”28 
Köyleri esas çalışma alanları olarak saptayan Türk Gücü, “köylünün vücuduna ve 
ruhuna nüfuz ederek huyumuzu ve suyumuzu” düzeltmeye katkılı olacak öğret-
menlik mesleğini en kutsal hedef olarak üyelerinin önüne koyar. Irkın güzelleş-
tirilmesi çalışmaları da teşvik konuları içinde yer alır: “Güç, terbiye-i bedenniye-
sine itina eden ve numune-i imtisal olacak surette mükemmel vücut yetiştiren-
leri de derecât-ı muhtelifede takdir ve taltif edecektir.”29 

Derneğin ilk birinci başkanı (aslî reis-i aslî) İstanbul Muhafızı Miralay Ahmed 
Cemil Bey’dir. Vilayet, kasaba, köy birimleri biçiminde örgütlenen derneğin ça-
lışmaları daha çok kasaba ve köylere yöneltilmiştir. 

Türk Gücü Cemiyeti’nin amacı konusunda, güvenilir bir açıklamayı, doğrudan 
bu Cemiyetin Murahhas-ı Mes’ulü Kuzucuoğlu Tahsin Bey’den dinleyelim: 

“Büyük Turan’ı özleyen yeni, uyanık Türk dünyası, Turan’ın altın tacını taşı-
yacak saltanat binasının dört direğini dikti: Türk Bilgi Derneği, Türk Yurdu, Türk 
Ocağı ve Türk Gücü. 

Saydığım bu mukaddes müesseselerin ilk ikisi ilmî fennî müesseseler, üçün-
cüsü yani Ocak içtimaî ve terbiyevî bir müessese. Dernek (Bilgi Derneği) Türk’e 
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kim olduğunu, benliğini, geçmişini tanıtacak, dini öğretecek, ecdadının ilim ve 
fen dünyasında neler yaptığını bildirecek, Türk’e ilim ve fen dünyasında yeniden 
hizmetler gördürecek; Türk Yurdu, Türk dünyasında olan biteni haber verecek, 
Türk’ün özünden, sözünden, sazından bahs edecek, Türk dünyasındaki teza-
hürât ve  tecelliyâtı etrafa yayacak, Turan halkına bildirecektir. 

Ocak da, Türküm diyeni manevi bir çatı altında toplayacak, birbirine tanıta-
cak, Türk’ü siyasi ufuklarının fevkinde parlayan istikbal yıldızına doğru sevk ede-
cek. 

Türk Gücü, ta Karakurum’da fışkırıp taşan, coşkun akınlarıyla bütün dünyayı 
kaplayan, bükemedik bilek, kırmadık kılıç, vurmadık kale bırakmayan, fakat bu-
gün düşkün, dağınık Türk kuvvetini yeniden var edecek, yaşatacak, Türkün o açık 
alnını yeniden yükseltecek, o yılmaz keskin gözünü yine parlatacak, o geniş göğ-
sünü yeniden kabartacak, Dernek meydancısı, Ocak’ın bekçisi, Yurd’un koruyu-
cusu, Turan’ın akıncısı olacak! 

Türk’ün o demir pençesi yine dünyayı kavrayacak, yine dünya o pençenin 
karşısında tir tir titreyecek. 

Bu Türk Gücü’nün maksadı.” 30 

O dönemlerde ırkçı-Turancı düşüncelerin üreticisi ve savunucusu olan Ziya 
Gökalp’in Türk Gücü Cemiyeti için “Yeni Attila” marşını yazarak cemiyet üyesi 
gençliğin motivasyonunu sağlamaya çalıştı. Tamamen fetih duygularını dirilt-
meye yönelen marşın ilk ve son kıtaları şöyledir: 

“Yürü! Yürü!” gökten bir ses   Dinlen artık! Bütün cihan 
Ey Türk sana bağrır: Yürü!   Yine eski Turan oldu! 
Kasırga ol dağlarda es,   Padişah’a dendi İlhan, 
Yıldırım ol, saldır yürü!   Yeryüzü bir vatan oldu! 
Kaçışıyor düşman geri,   Durmam, dedi öç duygusu, 
Yürü! Yürü! Türk askeri!   Yürü! Yürü! Türk ordusu! 31 
 

Paramiliter başka dernekler de kurulur. Bu tür derneklerin bütünü doğrudan 
İttihatçıların desteğiyle kurulmakta ve yönetilmektedir. Örneğin, Türk Gücü Ce-
miyeti’nden hemen sonra, Belçika İzciler Birliği başkanı M. Parfitte Türkiye’ye 
getirtilerek kendisinden yeni bir izci gençlik derneği örgütlemesi istenmiş ve bu 
şahsın çalışmalarıyla yarı askerî bir örgütlenme olan Osmanlı Güç Dernekleri ku-
rulmuştur. Osmanlı Güç derneği doğrudan Harbiye Nezareti’ne bağlıdır. Örgüt-
lenme biçimi olarak askerî birim örneği temel alınmıştır. Osmanlı Güç Dernekleri 
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Hakkında Nizamname’nin beşinci maddesi şöyle der: “Osmanlı Güç Dernek-
leri’nin hazırlık şubesini teşkil eden İzcilik Derneklerine oniki yaşından onyedi 
yaşına kadar olan, asıl Güç Derneklerine  onyedi yaşından yukarı Osmanlılar ka-
bul olunur. Bunların talim ve terbiyeleri Harbiye Nezareti’nce tanzim edilen 
esasâta tevfikan icra olunur.” 32 İlk Büyük Orta’sı (kongre) 9 Nisan 1914’de ger-
çekleştirilir ve başbuğluğa Harbiye Nazırı Enver Paşa getirilmiştir.  

Motivasyona yönelik olarak Selim Sırrı (Tarcan) tarafından getirilen İsveçli 
Felix Koring’in marş türünden Şakıyan Üç Genç Kız (Tre Trallade Jantor) şarkısı,  
Ali Ulvi (Elöve)’ye yeni sözler yazdırılarak Osmanlı Güç Derneklerinin resmi marşı 
olarak kullanılmıştır. Bu marş, çoğumuzun yakın tanıdığı “Dağ Başını Duman Al-
mış” marşıdır. 

1916’ya doğru Güç dernekleri ortadan kalkmaya başlamıştır. Fakat yine itti-
hatçıların desteği ve doğrudan girişimi ile bu kez Gürbüz Derneği ve Genç Der-
neği adlı iki bölümden oluşan Genç Dernekleri  kurulmaya başlanmıştır. Genç 
Dernekleri yasa ile kurulur ve birinci maddesi ile doğrudan Harbiye Nezaretine 
bağlı olduğu ilan ediler: “Harbiye Nezareti’nin emir ve idaresine tâbi olmak 
üzere Genç Dernekleri teşkil edilecektir” der. Derneklere üyelik, silah altında ol-
mayan bütün Osmanlı gençleri için bir zorunluluktur. 12-17 yaş grubundaki 
gençler Gürbüz Derneklerine, 17 ve yukarısı ise Dinç Derneklerine “hizmet-i fii-
liyye-i askerîyesini ifa etmek üzere silâh altına alındığı tarihe kadar” üye olmak 
zorundadırlar. Bu derneklerin kuruluş çalışmalarını yürütmek için ise, Al-
manya’da o dönemde gençlik örgütlenmeleri alanında çalışan ve bu alanda bü-
yük birikim sağlayan Alman von Hoff Türkiye’ye çağrılmış; kendisine Miralay rüt-
besi verilerek bu işe memur edilmiştir. Bu derneklerin amacı da öncekilerin ay-
nıdır. Turan, ortak idealdir. Turan ülküsünü gerçekleştirecek Türkün diriltilmesi, 
yaratılması, hazırlanması görevi bu derneklere yüklenmiştir. Bu nedenle dernek-
ler, üyelerinin beden, bilinç ve teknik eğitimlerini birlikte sürdürür. Üyeler halkla 
bütünleşmek; halka her alanda yardımcı olmak zorundadırlar. Bu nedenle der-
nek üyelerine ilk yardım bilgisinden tarım bilgisine, savaş bilgisinden kültür tari-
hine kadar birçok şey öğretilirdi.  

Türkçülük akımının kaynağı ve taşıyıcısı olması amacıyla II. Meşrutiyet döne-
minde oluşturulan ve daha sonraki yıllarda bütün Anadolu’da köylere varıncaya 
kadar yaygınlaştırılmaya çalışılan Türk Ocağı isimli dernek, kurulduğu tarihten 
itibaren ırkçı ve savaş yanlısı militarist bir Türkçülük akımının da üretimini üst-
lendi. Cumhuriyet döneminde ise esas olarak Mustafa Kemal’in tarih anlayışı sı-
nırlarında ve neredeyse emirle yönlendirilen Türk Ocakları kongreleri ünlü Türk 
Tarih Tezi ve Güneş Dil Tezi’nin ilk çalışmalarını üretti. 23-28 Nisan 1932 tarihleri 
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arasında yapılan Türk Ocakları Kongresi’nde, 16 kişiden oluşan bir araştırma 
grubu oluşturularak, Türk tarihi üzerine araştırmalar yapması göreviyle görev-
lendirildiler. Böylece oluşan Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti, 12 Eylül dar-
besiyle ortadan kaldırılan Türk Tarih Kurumu’nun atasıdır. 1910 yılından beri ça-
lışmakta olan Tarih-i Osmanî Encümeni, 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Heyeti 
adını alarak çalışmalarını sürdürdü. 1935 yılından itibaren de Türk Tarihi Tetkik 
Heyeti, Türk Tarih Kurumu adını alarak varlığını devam ettirdi.  

 

 

Türkiye’de ulusal toplumun ve ulus devletin yaratılış süreci, geç kalmışlığının 
yanı sıra, batıdaki oluşumlardan bir hayli farklı özellikler içerir. Bu konuda ilk 
ağızda söylenecek birkaç önemli nokta şunlar olabilir: 

A, Sanayi devrimi ve arkasından ulusal devletlerin oluşumu Avrupa ülkele-
rinde, farklı işleyen süreçlere bağlı olarak, farklı yöntemlerle ve farklı biçimlerde 
gerçekleşmiştir. İngiltere’de feodal aristokrasi, yeni gelişmiş burjuva sınıfı ile 
adım adım uzlaşarak süreç içinde ulusal devletin yeni kurumlarını oluşturarak 
uluslaşma sürecini tamamlarken; Fransa’da bu süreç, tabandan gelişen burjuva 
önderlikli bir halk hareketiyle, bir politik devrimle tamamlanarak gerçekleşmiş-
tir. Kapitalistleşme sürecinin bir hayli geç kaldığı Almanya’da ise, sürece yukarı-
dan aşağıya doğru yapılan bir iradi müdahale ile ulusal birlik sağlanmıştır. 

B, Esas olarak Selanik ve İstanbul’da palazlanmış, fakat oldukça cılız ve Türk 
olmayan gayrimüslim bir burjuva sınıfa sahip olan Osmanlı’da, Batıda gerçekleş-
tirilen demokratik devrimleri kavrayıştan uzak olarak salt biçimsel anlamda tak-
lit çabaları, Osmanlı’nın yapısal özelliklerinden dolayı hep başarısızlıkla sonuçla-
nıyordu. Bu sonuç kaçınılmazdı. Esas olarak Selanik burjuvazisine dayalı olarak 
gerçekleştirilen I. Meşrutiyet hareketi ve Selanik ve İstanbul burjuvazisinin bir-
likte gerçekleştirdiği ama buna karşın bir hayli cılız kalan II. Meşrutiyet hareke-
tinin başarısızlıklarının ortak nedeni, feodal yapı karşısında kapitalist sınıfın zayıf 
kalması idi. 

C, Son yüzyılda, Osmanlı aydınları, esas olarak Fransız Devrimi’nin düşünsel 
etkisi altındayken, demokrasi düşüncesini tanımamış olan Osmanlı hanedanı ve 
bürokratlar, bozulan (çökmekte olan) devlet çarkını iyileştirme arayışlarında mi-
litarist Prusya modelini Anadolu toplumsal yapısının gerçekliğine daha uygun 
bulmaktaydı. Osmanlı’nın son çeyrek asrının tek iktidarı olan İttihat Ve Terakki 
Fırkası, bu arayışı eyleme de dönüştüren sonuncu önemli örnektir. Bu dönem-
lerde Türk milliyetçiliğini geliştirme hareketi ise, bu hareketin temel dinamiği ve 
dayanağı olacak bir Türk burjuva sınıfın yokluğundan dolayı zaten başarısızlıkla 
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sonuçlanmak zorundaydı. Nitekim tepeden dayatılan Türkçülük hareketinin so-
nuçları da toplumsal hareketin yasaları yönünde oldu. Asker-sivil bürokratlar 
eliyle geliştirilmek istenen Türkçülük hareketi bu tabakanın dışında bir anlam 
kazanamadı. Toplum geneli üzerinde, ümmet bilinci hâlâ millet bilincinden ön-
celikli konuma sahipti. 

D, 1914-18 Alman yenilgisi sonrası işgal altına alınan Anadolu-Mezopotamya 
topraklarında, emperyalist batı ülkelerinin “açık işgaline karşı” direniş geliştiril-
mesi, asker-sivil bürokrat kadroların yönetimi ve güçsüz de olsa milli ticaret bur-
juvazisinin önderliğinde; topraklarını kaybetme korkusu içindeki Kürt ve Türk fe-
odal sınıf ve onların etkisindeki diğer halk sınıf ve tabakalarının desteğiyle ger-
çekleştirilmiştir. 

Açık işgale karşı olan bütün güçleri bir arada tutabilmek için her organik bi-
leşene Anadolu hareketinin öncü kadrosu tarafından “istemlerinin gerçekleşti-
rileceğine” dair vaatler verilir. Kürtlere, “topraklar gâvurdan kurtarıldıktan 
sonra, iki halkın kendi kaderlerini birlikte belirleyebileceği bir gelecek” sözü ve-
rilirken, genel olarak İslam halkın desteği, “İslam ayaklar altında, İslam’ın halifesi 
gâvur tehdidi altında” sloganıyla sağlanmaya çalışılır.  

Bu düşünce elbette sadece Kürtleri savaşa katma amacıyla açıklanamaz. Bu-
nun yanı sıra, İstanbul Hükümeti’nin Kürtlere vaat ettiği “Osmanlı tebaası olarak 
federal özerklik” sözünü boşa çıkarma amacı da Kürtleri kazanmaya yönelik bir 
çabayı zorunlu kılıyordu. Bu nedenle M. Kemal, Kürtlerle ortak yaşama dayanan 
bir “kardeşlik” söylemini Lozan’a kadar sürekli olarak dillendirir.  

“El-Cezire Cephesi Komutanı Tuğgeneral Nihat Paşa Hazretlerine, 

1-Aşamalı olarak, bütün ülkede ve geniş ölçekte doğrudan doğruya halk 
gruplarının ilgili ve etkili olduğu bir biçimde yerel yönetimlerin oluşturulması iç 
politikamızın gereğidir. Kürtlerle dolu bölgede ise, hem iç politikamız ve hem de 
dış politikamız açısından ölçülü yerel bir yönetim kurulmasını savunmaktayız.  

2-Ulusların kendilerini yönetmeleri yetkisi bütün dünyada benimsenmiş bir 
ilkedir. Biz de bu ilkeyi benimsiyoruz. Kürtlerin bu döneme kadar yerel yönetime 
ilişkin örgütlerini kurmuş ve başkanları ile yetkilerini bu amaç için bizce kazanıl-
mış olması ve oyladıklarında kendi kaderlerine gerçekten sahip oldukları BMM 
(Büyük Millet Meclisi) buyruğunda yaşam istekleri yayınlanmalıdır. Kürdis-
tan'daki bütün çalışmaların bu amaca dayalı politikaya yöneltilmesi El-Cezire 
Cephesi Komutanlığı'nın görevidir.  

BMM Başkanı 

Mustafa Kemal." 33 
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Daha Sivas Kongresi’nde, Misak-ı Milli, Kürtler’in oturduğu bölgeleri de içe-
rerek ama adını da koyarak tanımlanır: "1- Yüce Osmanlı devletiyle anlaşık dev-
letler arasında yapılan antlaşmanın imzalandığı 30 Ekim 1918 günündeki sınırla-
rımız içinde kalan ve her yerde ezici çoğunluğu Müslüman olan Osmanlı ülkesi-
nin parçaları (ki, bu parçalar bir sonraki belgede, yani Amasya Protokolü'nün ilk 
maddesinde -Osmanlı toprağı, Türkler ve Kürtler'in yaşadığı topraklardır.- diye 
açıklanıyor) birbirlerinden ve Osmanlı bütünlüğünden hiçbir nedenle koparıla-
maz bir bütün oluşturur. Bu parçalarda yaşayan bütün Müslümanlar; birbirlerine 
karşı, karşılıklı saygı ve özveri duygularıyla dolu, etnik ve sosyal haklarıyla, bu-
lundukları yöre koşullarına bütünüyle bağlı öz kardeştirler..." 34 

Yine, 16 Ocak 1923 günü, M. Kemal’in, İzmir'de dönemin ünlü gazetecilerine 
yaptığı açıklama, şöyledir: "Kürt sorunu; bizim yani Türklerin çıkarına da kesin-
likle söz konusu olamaz. Çünkü bildiğiniz gibi bizim milli sınırlarımız içinde bulu-
nan Kürt unsurlar, öylesine yerleşmişlerdir ki, pek sınırlı yerlerde yoğun durum-
dadırlar. Fakat yoğunluklarını kaybede kaybede ve Türk unsurların içine gire 
gire, öyle bir sınır çizmek istesek, Türklüğü ve Türkiye'yi mahvetmek gerekir. 

Söz gelişi, Erzurum'a kadar giden, Erzincan'a Sivas'a kadar giden, Harput'a 
kadar giden bir sınır aramak gerekir. Ve hatta Konya çöllerindeki Kürt aşiretlerini 
de gözden  uzak tutmamak gerekir. Dolayısıyla başlı başına bir Kürtlük düşün-
mektense, bizim Anayasa gereğince zaten bir tür yerel özerklikler oluşacaktır. O 
halde hangi ilin halkı Kürt ise onlar kendilerini özerk olarak idare edeceklerdir. 
Bundan başka Türkiye'nin halkı söz konusu olurken, onları da (Kürtler'i) birlikte 
ifade etmek gerekir. İfade edilmedikleri zaman, bundan kendilerine ait sorun 
çıkarmaları daima beklenir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Türklerin, 
hem de Kürtlerin yetkili vekillerinden (milletvekillerinden) oluşur ve bu iki unsur, 
bütün çıkarlarını ve geleceklerini birleştirmişlerdir. Yani onlar bilirler ki, bu ortak 
bir şeydir.. Ayrı bir sınır çizmeye kalkışmak doğru olmaz..."35 

E, Direniş önderlerinin, Sovyetler Birliği’ne yaklaşımdaki sempatik tutum işçi 
sınıfının açık desteğini kazanır. Bu sempatik tutumun önemli bir nedeni, Sovyet 
devriminin, “çöken bir devletin yeniden diriltilmesi” olarak yorumladıkları başa-
rısından kaynaklanmakta idi.   Devrimin, Osmanlı’yı da kurtarabileceğine ilişkin 
umut, ittihatçıların bir kısmını Sovyet devrimiyle ilişkiye yönlendirmişti.  

Devrimini yeni gerçekleştirmiş ve henüz iç savaştan kurtulmuş olan Lenin’in 
önderliğindeki Sovyet Sosyalist devlet, Mustafa Kemal’in Anadolu’da başlattığı 
açık işgale karşı girişime maddi ve manevi desteği veren ilk ülke oldu. Birinci İz-
mir İktisat Kongresi’nde, yeni devletin ekonomik politikası, “Batı sermayesine 
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dayalı, Batı kapitalizmi” olarak belirlenip ilân edilene kadar, başta M. Kemal ol-
mak üzere Cumhuriyet’in bütün önderleri Sovyetler Birliği’ni övme konusunda 
adeta bir yarış içindeydiler. 1923’de yapılan İzmir İktisat Kongresi’nden sonra 
ise, Batı’nın güvenini çekebilmek için dış politikada bu tutum bütünüyle terkedi-
lir. Elbette bu tutum iç politikada da aynen yansır. 

Genç Sovyetler Birliği’nin oturmaya başlaması ve Avrupa’nın, “yıkılacak” ön-
görüsünün kısa zaman içinde boşa çıkmasının sonuçları Anadolu-Mezopotamya 
topraklarının yerli halklarının kafasına patladı. Sevr’de Osmanlı topraklarını, 
halkların kendi özgür iradelerine  danışmadan “bölen” emperyalizm, bu kez, 
Sosyalist Sovyetler Birliği ile kapitalist Avrupa arasında, kapitalizm yanlısı güçlü 
bir tampon devlet gereksiniminden dolayı, Kemalist  devletle anlaşarak, inkar 
politikalarına kapı açtı. Lozan, emperyalizmin isteği doğrultusunda halkların in-
karını resmileştirdi.  

F, Yeni Cumhuriyet, Türkiye toplumunun bileşenlerini yok sayan bir politik 
ve sosyal yapılanmayı temel aldı. Sınıf, ulus, din farklılıkları inkâr edildi. Durk-
heim’den alınan, “imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum” hayali, gerçekliğin 
kendisi olarak benimsenmeye ve benimsetilmeye çalışıldı. Anadolu’da yaşayan 
gayrı müslim halkların katliam ya da göçertme gibi yöntemlerle yok edilmesin-
den sonra sıra, “tek millet, tek devlet” anlayışının gerçekleştirilmesi aşamasına 
gelmişti. Bu anlayış Kürt toplumu üzerinde açıktan, diğer azınlık halklar üzerinde 
ise daha kapalı olarak sürdürülen katliamlarla özetlenebilecek bir tarihin de ya-
ratıcısı oldu. 

G,  Yeni Cumhuriyet’in önünde, oluşturulacak resmî ideolojiyi doğrudan 
etkileyecek olan ve bu nedenle çözümü ivedilik gösteren ciddi sorunlar vardı.  

Birincisi, ulusal devlete geçişte bir hayli geç kalınmışlık söz konusu idi. Os-
manlı Devleti’nin çokuluslu yapısında millet kavramına en son ulaşan (ulaştırı-
lan) halk Türkler idi. Kapitalizm sürecini kendi iç dinamiği ile yaşamış olan, Fransa 
başta olmak üzere bütün Avrupa çoktan ulusal devlete geçmişti. Daha ötesi, Os-
manlı egemenliğinde bulunan Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler de Osmanlı’ya 
karşı giriştikleri zorlu ulusal mücadeleler sonucu bağımsızlıklarını elde etmiş, 
uluslaşma süreçlerini de tamamlamışlardı. Oysa Türkler hâlâ ümmet (İslam kar-
deşliği) bilincini aşamamışlardı. Bu nedenle bir yanda Türk olmayan azınlıkların 
tüketilmesi çabalarına hız verilirken, diğer yandan uluslaşma sürecini hızlandıra-
cağına inanılan biçimsel programlar devlet eliyle ve zor yöntemiyle uygulamaya 
konuldu. Örneğin ulusal kimliğin gelişimini engelleyen ümmetçiliğin reddi laiklik 
ilkesinin devlet sistemi içine sokulmasıyla, Osmanlılık bilincinin bütünüyle silinip 
atılması düşüncesi ise harf devrimi gibi girişimlerle ifade buldu. Halife’nin zorla 
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Cumhuriyet toprakları dışına çıkartılması gibi önlemler sert bir biçimde uygula-
maya geçirildi.  

İkincisi, yeni Cumhuriyet’in üzerinde Osmanlı’dan devraldığı sömürge Kür-
distan’ın yükü vardı. Bir halkı esaret altında tutan bir ulusun özgür olamayacağı 
sözü belki de en somut sonuçlarını yeni Cumhuriyet’te vermişti. Açık işgale karşı 
mücadelede Kürtlerin büyük desteğini alan yönetim, barış anlaşmalarının he-
men arkasından, Osmanlı dönemleriyle kıyaslanamayacak kadar ağır yaşam ko-
şullarını Kürt toplumuna dayattı. Oysa, Osmanlı yönetiminde hiç olmazsa 17. 
yüzyıla kadar otonom yaşamış olan ve buna alışmış olan Kürtler arasında ulusal 
bilinç (aydınlar düzeyinde kalsa da) uyanmaya ve, toplumsal gerçekliğin zorla-
ması nedeniyle İslam’la uzlaşarak da olsa ulusal hareketler boy göstermeye baş-
lamıştı.  

Yeni Türk yönetiminin bu hareketlere yanıtı iki yönlü olmuştur. Bir yandan, 
bu hareketleri büyük katliamlarla bastırmak ya da Kürt halkını topraklarından 
söküp zorla batıya sürmek gibi doğrudan şiddete dayalı bastırma yöntemlerini 
uygularken, diğer yandan o güne kadar fazla deney sahibi olmadıkları asimilas-
yon politikalarını geliştirmeye başladılar. Yeni tarih ve dil tezleri üretilerek Türk 
soyunun asaletinin özendirici etkisi kuvvetlendirilmeye; Kürt varlığı tarih kitap-
larından bütünüyle silinerek Kürt kimliği unutturulmaya; Kürt folkloru Türkçe-
leştirilip Türkleştirilerek Kürt ulusal kültür birikiminin kökü kazınmaya; resmî dil 
Türkçe yapılarak Kürt dili yok edilmeye çalışıldı. “Ne mutlu Türküm diyene” sözü, 
elbette sıradan bir ajitasyon sözü değildi. Başbakan Saraçoğlu’nun açıklaması bu 
sözleri gerçek anlamına kavuşturur: “Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü ka-
lacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lâakal o kadar bir 
vicdan ve kültür meselesidir.”36 Böylece, toplum içinde mutlu olabilmenin (yani 
toplumsal ve ekonomik değerlerden pay elde etmede öncelik hakkından, pay 
büyüklüğüne kadar gerçek hak sahibi olmanın) kimlik boyutu ilan edilmekteydi. 
Mutluluğun açıklamasını Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt çok açık olarak 
yapmıştır: “Türk devleti işlerinin başına öz Türkten başkası geçmemelidir... Yeni 
Türk cumhuriyetinin devlet işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır. Türkten 
başkasına inanmayacağız.”37 

 

 

İttihat ve Terakki’nin genç subaylara dayanan yapısı, Bab-ı Ali baskını ile bir-
likte Cumhuriyet’e de maya olacak bir darbecilik geleneğini yeni devletin kuruluş 
karakterleri içerisine taşımıştır. Türkiye insanı, Cumhuriyet döneminde sıkça ke-
silen Askeri Darbeler’de  çıplak yapısı ile orduyu siyasal erk olarak karşısında 
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görse de, gerçekte militarizm salt askeri darbelerle de açıklanamayacak bir ge-
nişliğe sahiptir ve seksen yıldır varlığını sürdürdüğü açıktır. Osmanlı’nın son yüz-
yılında artık fiilen ‘yönetim’ olan asker, yeni Cumhuriyet’in de kurucusu, koru-
yucusu ve sahibi idi. Asker’in en yakın müttefiki ve ortağı ise, İstiklal Mahkeme-
leriyle döllenen Mahmut Esat Bozkurt’lu ırkçı Kemalist  anlayışla biçimlenen 
“adalet” kurumu idi. 

 

 

Birinci Meclis’in  ( 23 Nisan 1920 - 1 Nisan 1923 ) organik yapısının bileşenleri 
şöyle idi:  

125 Devlet memuru 

13 Mahalli Yönetici 

53 Asker (10 tanesi paşa.) 

53 Din adamı. 

5 kürt aşiret reisi. 

120 çiftçi, tüccar ve diğer mesleklerden. 

 

Meclis’in kuruluş amacı bugün hâlâ tartışmalıdır: "Makam-ı Muallay- Hilâfet 
ve Saltanat'ı ve Memalik-i Mahrusa-i Şahaneyi"  yabancı saldırısından ve işgalin-
den kurtaracak bir meclis. 

"Ankara'ya gelen Oltu mebuslarının seçim mazbatalarında 'İstanbul Meclisi 
Mebusanı Başkanlığına' denmekteydi ve bu TBMM'ince hiç yadırganmamıştı" 38 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmemiştir. Yasama ve yürütmenin bütün 
yetkileri Meclis'te toplanmıştır. Böylesi bir yapılanma M. Kemal’in düşüncele-
rinde de demokratik bir sistem olarak kabul görmemişti. Nitekim bunu M. Kemal 
de itiraf eder: "Bizim Hükümetimiz demokratik bir hükümet değildir, sosyalist 
bir hükümet değildir. Bilimsel niteliği yönünden kitaplardaki hükümet şekillerin-
den hiç birine benzemeyen bir hükümettir. Fakat ulusal egemenliği, ulusal ira-
deyi gerçekleştiren tek hükümettir. Bilimsel ve sosyal niteliği bakımından (Halk 
Hükümeti)dir. Sosyal meslek bakımından düşünürsek biz, hayatını ve bağımsız-
lığını kurtarmak için çalışan işçileriz, zavallı halkız... Bunun için bizler; bizi yok 
etmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı mil-
letçe mücadeleyi gerekli gören bir mesleği izlemekteyiz. İşte bizim hükümetimi-
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zin şekli, esası budur. Fakat ne yapalım ki, demokrasiye benzemiyormuş, sosya-
lizme benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemiyormuş. Biz benzememekle ve ben-
zetmemekle övünmeliyiz. Çünkü biz, bize benzeriz.". M. Kemal.39 (1-12-1921.) 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Tarihin derinlerine inip eski çağ uygarlıklarını inceleyerek canınızı sıkmaya-
cağım; ama bir önceki yazı gereksinimi de göstermişti ki, bir toplumda milita-
rizmi tanımlayabilmek için yüzeysel de olsa tarihte bir gezinti yapmak zorunlu-

luğu kendini dayatıyor. Netekim40, bir önceki yazımda Cumhuriyet’e adım atar-

ken, Osmanlı’nın son yüzyılı içinden yüzerek gelmemizin nedeni buydu.  

Savaş (talan ve yağma), Orta Asya göçebe Türk toplumlarında, yaşam kay-
naklarının oluşturulduğu bir ekonomik yaşam biçimiydi. Osmanlı da, fütuhat 
üzerinden oluşturdu varlığını. Osmanlı sisteminde, merkezi ordunun yanı sıra, 
sürekli yaşanan savaşlar nedeniyle Sultan kararıyla halktan da ordu toplanması 
söz konusudur. Böylece, askerlik, salt düzenli ordunun işi değil ama aynı za-
manda sivil halkın da sıkça yüklenmek zorunda olduğu bir zorunluluktu. Bu ne-
denle, askerlik yaygın bir alanın uğraşıydı. Ve elbette toplumun asli yaşam kay-
naklarının “üreticisi” konumunda olan ordunun (fetih), siyaset dışında kalması 
düşünülemez. Ordu, siyasetin belirleyicisi konumunda olan asli kurumların ba-
şında yer almaktaydı. Siyasetin dışında değil, tam tersine bütün varlığıyla siya-
setin merkezindeydi.  

Osmanlı’da ordunun geçirdiği evrimi en güzel tanımlayanlardan biridir Niyazi 
Berkes: “Merkezi despotik rejim, feodal eğilimlere karşı kendini emniyete almak 
için yeniçeri teşkilatı halinde ayrıca bir militer güç hazırlar ve buna dayanır. Fakat 
zamanla, despotik güç, kendi yarattığı olan militer gücün baskısı altına düşer. 
Buna karşılık, merkezi gücün zayıfladığı hallerde ise toprak rejimine dayanan si-
pahi militer ve fiskal niteliğinden uzaklaşarak feodalleşme yani güçleri paylaşma 

eğilimi gösterir.”41  

Berkes’in saptamalarının yeniden değerlendirmeye gereksinim olsa da bü-
yük oranda doğruları içermektedir.  

Osmanlı devletinin, Batı’dan aldıkları yenilikleri uygulayarak modernleştir-
meye çalıştıkları ilk kurum ordu idi. 1876 Birinci Meşrutiyet hareketi, burjuvazi-
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nin cılızlığı nedeniyle, ordu bürokrasisinin denetiminde bir darbe ile kabul etti-
rilmişti. İkinci Meşrutiyet de (1908), büyük oranda orduya (esas olarak ordunun 
alt kesimlerine) dayanan bir ordu darbesi idi.  

Bu notları, tarihçi İnalcık ile tamamlayarak Cumhuriyet’e geçiş yapabiliriz: 
“Türk ordusu 19. asırda modernleşme devrinde ve bilhassa II. Meşrutiyetten 

sonra milli bir ordu haline gelmeye başlamıştı.”42  

Cumhuriyet idaresi, Osmanlı’dan sadece sömürgeciliği ya da borçları devral-
mış değildir. Aynı zamanda (ve elbette devlet yapılanması açısından en önem-
lisi), Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı devletinden bürokratik bir yapı, daha son-
raki tarihsel dönemin temel kadrolarını oluşturacak olan önemli bir personel güç 
ve devlet refleksi boyutunda yetkinleşmiş “tutum ve davranış bütünü” devral-
mış olmasıdır. Bu tutum ve davranış, ordunun siyasetteki yerini, ekonomik gü-
cünden bağımsız olarak da belirleyebilmekteydi.  

“Türkiye Cumhuriyeti Türk ordusunun bir eseridir” diyen Nurşen Mazıcı, böy-

lesi bir ordunun ‘sınır bekçiliği’ ile yetinmeyeceğini peşin peşin kabul eder.43 

Siyasal yönelimin, “ulusal bir toplum oluşturma” hedefine kilitlendiği Cum-
huriyet’in 1923-1938 dönemi, ordunun, kendi sivil kadrosu ile devleti yönettiği 
bir dönemdir. Ordu siyasetin tek belirleyicisidir. “Bu dönemde, kendilerini dev-
letin temel direği olarak gören Kemalist lerin, devrimci siyasetinin ana gücü ola-
rak Türk Silahlı Kuvvetleri karşımıza çıkmaktadır. Doğruyu tekelinde tuttuğuna 
inanan ve halka benimsetmeyi görev edinen Kemalist  siyasal elitin ordudan 

başka dayanacağı eylemci organize güç odağı yoktur.”44 

Aslında, ordunun Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ilişkin yapılanmasını ay-
rıntıda inceleyerek, giderek siyasal sistemden bağımsızlaşmasını yakından ince-
lemek ilginç olacaktır. Örneğin, Mustafa Kemal’le uzlaşan Fevzi Çakmak’ın, yeni 
ordunun kuruluşu ve örgütlenmesinden “tek” yetkili kılınması, hükümetin ve 
başka sivil bürokratik güçlerin Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde denetim kurma-
sını engellemek için uygulanmış bir tercihtir. 60 darbesi sonrasında, Başbakan 
İnönü’nün, Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar’a uyarısı bu geleneğin devamlı-
lığını göstermesi bakımından çok önemlidir: “askerlerin işine ne sen karışacaksın 
ne de hükümet ve meclisleri karıştıracaksın! Askerler kendi işlerini kendileri gö-
recektir.” Nitekim, yayınlanan bir çok yasayla da, ordu, mülki yetkililerin denet-
leme yetkisi dışında bırakılmışlardır. 

Osmanlı’dan tükenerek gelen ordu, “Kurtuluş Savaşı” başlarında yeniden ör-
gütlenmiştir. Cumhuriyet ordusu, daha başından “iç düşmana karşı” tecrübesini 
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de oluşturmaya başlayarak büyümekteydi. Çerkes Ethem’in Kuvayı Seyyare’si-
nin tasfiye edilmesi, düzenli ordunun en önemli başarısı idi. Yeşil Ordu dağıtıl-
mıştır. Sosyalist hareketler ya da Kürt hareketine karşı mücadele zor yöntemle-
riyle ve sertleştirilerek sürdürülmüş, Türk Halk İştirakiyyun Fırkası bastırılmış ve 
TKP’nin kadrolarına yönelik Karadeniz katliamı gerçekleştirilerek, Komünist ha-
rekete açık saldırı başlatılmıştır. Militarizm, kan uyuşmazlığı içerisinde olabile-
ceği bütün güçleri temizleyip atarak meydanı zapt etmeye  başlamıştı. 

Şimdi bir de ordunun denetimini mutlak boyuta çıkaran sıkıyönetim uygula-
malarının toplamını hatırlayalım: 

“Türkiye’de sıkıyönetim uygulamalarının tarihi, bir bakıma Türkiye’nin siya-
sal tarihidir” diyen Zafer Üskül, Cumhuriyet tarihinin (27 mayıs 1960 ve 12 Eylül 
1980 askeri darbeleri sonrasında kurulan açık askeri yönetim dönemleri dışında) 
25 yıl 9 ay 18 gününün sıkıyönetimle geçtiğini göstermektedir.  (Eylül 1989 iti-

bariyle.) 45 

 

 

Ordu, devlet bürokrasisinden büyük oranda bağımsızlaşmış bir yapı idi. Za-
ten yüzyıllardır sivil bürokrasiden daha örgütlü ve daha güçlü olduğu için, askeri 
bürokrasi, siviller tarafından sık sık önüne çıkan muhalefet hareketlerini ise ko-
laylıkla saf dışı bırakabilmekteydi.  

Böyle kurulan gelenek, ordu erkini geriletmek isteyen sivil siyasal güçlere 
karşı CHP+Ordu ittifakı olarak birlikte mücadele ederek gelişti. Fakat 40’lı yılların 
ortalarında, devlet iktidarı içindeki yerini giderek sivil bürokrasiye kaptırmaya 
başlayan ordunun özellikle genç kadrolarında İnönü yönetimine karşı ciddi bir 
güvensizlik oluşmuştu. 1949 ‘da, ordu bütünüyle iktidar ortaklığından çıkarıl-
mıştı. Bunun üzerine oluşan gizli örgütler biçiminde örgütlenmiş askeri muhale-
fet, desteğini DP’ye vererek CHP ile karşı karşıya geldi. İttifak bir  süre için de 
olsa bozdu.  

DP iktidara gelince, ordunun beklentisine karşın, mevcut durumdan yarar-
lanmayı tercih etti. Orduyu bütünüyle kışlasına sokmak, siyaset dışı bırakmak 
isteyen DP, ordu iktidarına karşı örgütlü bir siyasal direniş geliştirmeye yöneldi. 
Devlet iktidarı içindeki yerini terk etmemek konusunda kararlı olan ordunun 
buna tepkisi ise açıktı: 1960 Askeri Darbesi. (DP iktidarının başına gelen şey, bu 
gün de, daha farklı bir boyut ve biçimde olsa da AKP tarafından yaşanmaktadır.) 

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi sonrasında hazırlanan 1961 Anayasası, kısa bir 
süre için de olsa iktidardan uzaklaştırılmış olan silahlı kuvvetleri yeniden iktidar 
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ortaklığına taşıdı. Anayasa’nın Milli Güvenlik Kurulu adıyla düzenlenen 111. 
maddesi, ordu yeniden devlet iktidarının temel ortaklarından biri olmuştur. 
1982 Anayasası’nın 118. maddesiyle yetkileri daha da artırılan MGK, yeniden 
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yerine benzer bir konumu Anayasal güvence altına 
da alarak kazanmıştır. 

Anayasa’da MGK’ye ilişkin madde şöyledir. “Milli Güvenlik Kurumu: Devletin 
milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınması 
ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşleri Bakanlar Ku-
rulu’na bildirir. Kurulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve 
bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını 
zorunlu tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulu’nca öncelikle dikkate alınır.”  

AB sürecinde, MGK’nin siyasal erkteki büyük öneme sahip yeri için Avru-
palı’ların tepkisi şimdilik, hiç olmazsa MGK Genel Sekreteri’nin bir sivil olması 
önerisinin kabulü ile yumuşadı. Ne var ki, bu önerinin AB tarafından yakın tarihte 
tekrar gündeme getirileceği bilinmektedir. 

 

Asker Millet  

Militarizmi salt ordu ve ordunun siyasal iktidardaki payının önemi ile açıkla-
mak doğru bir yaklaşım olamaz. Zira, örneğin savaş koşullarında da böylesi kısa 
dönemler yaşanabilir ve her birini militarizm diye tanımlamak sorunu iyice kar-
maşıklaştırır. Oysa bir toplumda militarizmden söz edebilmek için, “askeri alt-
kültüre ait değerlerin toplumun egemen değerleri olarak algılanması” şartını da 
aramak gerekmektedir. Michael Howard’a göre militarizm, “askeri değer ve pra-
tiklerin yüceltilmesi ve sivil alanı şekillendirmesi” olarak tanımlanabilir. 

Atalarının “at üstünde doğup, at üstünde ölmeleri” ile övünen nadir millet-
lerdendir Türk milleti. Büyük devlet yöneticileri tarafından sıkça yapılan “asker 
millet” tanımı da, kendince bir böbürlenme olayı değil, bir ulusal kimlik tanımı-
nın önemli bir parçasıdır. “Bütün tarih boyunca Türk Milleti adeta büyük bir 
ordu; Türk  vatanı adeta büyük bir ordugâh manzarası arzetmiştir. Türk ordusu 
milletimiz için yalnız bir savaş kudreti değil, aynı zamanda bir mektep, şaşmaz 
bir ilerilik ocağı, Türklük ruhunun en sağlam temsilcisi ve yaşatıcısı, hülâsa Türk-

lüğün bir hayat tarzıdır”46 diyor General Cemal Gürsel’in emriyle kurulan Türk 

Kültürü Dergisi, Ordu Özel Sayısı’nda. Bu düşünce, günümüzde de çok fazla duy-
duğumuz ordu-millet kavramının temelini oluşturur: “Türk milleti, millet-ordu 
vasfını tarihinin başlangıcından bugüne kadar muhafaza etmiştir. Osmanlı dev-
rinde İmparatorluk kaynakları askeri hedeflere göre düzenlenmişti. Türk’e Orta 
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Asya’daki hayatı, dünyanın dört köşesine yayılmak ve bunun için de bir ordu gibi 

teşkilatlanıp savaşmak mecburiyetini yüklemişti.”47  

Türk ırkçılarından Prof. İbrahim Kafesoğlu, Türk ordusunun, Türkleri “efendi 
millet” yapan meziyetlerini sıraladıktan sonra, diğer ordularda olmayan bir me-
ziyeti daha olduğunu söyleyerek şunları yazar: “Türk ordusu, başka milletlerin 
ordularından farklı olarak, beşeriyet çapında diğer bir fonksiyonu daha icraya 
çalışmıştır... Bu fonksiyon, bütün insanlığı hürriyet bayrağı altında toplamak, arz 
üzerinde Türk töresinden ibaret tek hukuk sistemi kurmak ve insanları adalet 

duygusunda temellenen bir idare mekanizmasına bağlamak idealidir.”48 

“Yüce Türk Milletinin Yüce Ordularına sesleniyorum: 

Ey Mete’nin Çin’e giren orduları;  

Ey Atilla’nın Avrupa’ya yayılan, Fatih’in İstanbul’a giren, devir açan orduları, 

Ey Atatürk’ün Akdeniz hedefine yürüyen orduları, 

Dünyaya medeniyet götüren ordular, 

Köle milletleri uyandıran ordular, Tarihi yazan, yapan ordular 

Sen Milletin özü 

Sen milletin gözü 

Sen milletin sözüsün! “49 

(Orgeneral Cemal Tural. 1967) 

 

Elbette bununla sınırlı değildir. Zaten toplum askerlik mesleğini yetişkin ol-
manın bir nişanı olarak tanımlayarak “militer erdemleri” kutsamaktadır. Her 
Türkün asker doğacağını; askerliğin kutsal görev olduğu gibi sözler (düşünceler) 
de, militarizmin toplum içinde ideolojik biçimlenişini destekleyen bildik düşün-
celerdir.  

“Sürekli barış bir düştür ve savaş, hoş dünya düzeyinin bir öğesini oluştur-
maktadır. İnsan erdemlerinin en soylularından olan yüreklilik, özveri, ödeve bağ-
lılık ve yaşamın sıkıntıları karşısında geri çekilmeyen özdengeçerlik, savaşta açı-
lır” diyen Helmuth von Moltke’nin savaş övgüsü, gerçekte Türk eğitiminin ol-
mazsa olmaz öğesidir. Fatih’in İstanbul’u zaptının hâlâ çılgınlık biçiminde kutlan-
dığı bir toplum bilincinin sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değildir elbette. 
Atalarımızın ne büyük kahramanlar oldukları üzerine anlatılan öyküler, bugünkü 
toplumsal-ekonomik-politik çöküntünün şokundan kaçış denemeleri değil de 
nedir? 
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Salt toplumsal düşünüş biçimleri olarak değil, ama aynı zamanda geleneksel 
toplumsal örgütlenme biçiminin de militarizme destek sunacak bir hiyerarşik alt-
üst ilişkisini kutsaması, Türk militarizminin egemenliğini kolaylaştırırken, gücünü 
kat kat artırmaktadır.  

 

OYAK 

Türk Silahlı Kuvvetleri Yardımlaşma ve Emeklilik Fonu olan OYAK, Tür-

kiye’deki militarizmi tanımlayabilmek açısından önemli bir konuyu oluşturmak-

tadır. Çünkü, dünyada bir çok ülkede bu türden yardımlaşma kurumları var olsa 

da, ülke ekonomisindeki konumları ve kurumsal özellikleri itibariyle hiçbiri OYAK 

ile benzeştirilemez.  

1961 Askeri Darbesi sonrasında kurulan OYAK, 2004 yılı itibariyle 222 028, 
özel hukuk hükümlerine bağlı; mal ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir 
kuruluştur. Kendi raporunda n aktararak söyleyecek olursak: “OYAK’ın temel he-
defi, üyelerine en üst düzeyde nema ve hizmet sağlamaktır. Kurum bu hedefine 
ulaşmak amacıyla sahip olduğu varlıkları finansal ve iştirak yatırımlarında değer-
lendirmektedir. 

2003 yılı itibariyle 661.4 Trilyon TL kar yapan OYAK, 2004 yılında ise karını 
artırarak 925.4 Trilyona çıkarabilmiştir. 50206.0 Trilyon ciro yapmıştır. 2004 yılı 
yönetim kurulunu da hatırlayarak devam edelim: 

Emekli Korgeneral Yıldırım Türker. 

Jandarma Tümgeneral Mustafa Bıyık. 

Tuğgeneral Kamil Başoğlu. 

Prof. Dr. Necdet Sevinç...  

Listeyi generallerle ve sivil general öğretim üyeleriyle doldurmak mümkün-
dür. 

OYAK raporu, geçen yıla oranla kâr payının çok fazla arttığını açıklıyor: “2004 
yılında üye birikintilerine eklediğimiz aktüeryal kâr (nema) 925 Trilyon TL olmuş-
tur.  

Kamuoyunda OYAK ve TSK ilişkisi üzerine yükselen hoşnutsuzluk mırıltılarına 
verilen yanıtta da şöyle söylenir: “Herkesin bildiği ve bilmesi gerektiği gibi OYAK, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonudur. Burada 
önemli olan husus Kurumumuz’un Türk Silahlı Kuvvetleri tüzel kişiliğinin ve teş-
kilatının bir parçası olmadığı gerçeğidir. OYAK’ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan 
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tek ilişkisi, sadece ve sadece TSK’da çalışan mensuplarının kendi öz kazançlarıyla 
sürdürdükleri bir emeklilik fonu oluşudur.” 

Böyle söylense de, bankacılıktan endüstriye, gıda sektöründen sigortaya ka-

dar kırkın üzerinde katılımı olan OYAK, çok yüksek maaşlar ödeyerek, üst rütbeli 

silahlı kuvvetler mensuplarına da emeklilik sonrası işler bulabilmektedir. 

“OYAK, artık yalnızca üyelerinin aidatlarıyla yaşayan ve onlara “sosyal yar-

dım” sağlayan bir kurum değil,  dış pazarlarda at koşturan, KOÇ ve SABANCI gibi 

artı-değer yaratan, işçisini sömüren kapitalist işletmelere sahip, emperyalist te-

kelci sermayenin Türkiye’deki üçüncü büyük gücü.” (SDP Gazetesi. Erdemir, 

OYAK ve ‘Milli Çıkar’ ) Bu nedenle Türk ordusunu, geçmişteki bütün tanımlardan 

farklı olarak, aynı zamanda kapitalist sermayenin bir bileşeni olarak tanımlamak 

zorunluluğu vardır. Büyük komutanların her biri sadece OYAK çerçevesinde de-

ğil, emekliliklerinde holding ve benzeri kurumlarda aldıkları yeni görevler de, bu 

sınıfın sermayenin bütünüyle kucaklaştığını açık olarak sergilemektedir.  

 

Son Söz Olarak Ne Söyleyebiliriz?  

“Militarizmin, içinde yer aldığı uygarlıklar için öldürücü olduğu konusu, biraz 
ağırlığı olan herkesçe, hemen hemen tartışma çekincesi göze alınmayan bir ko-
nudur. Ne var ki, herkesin bildiği bir şey olsa da, bundan, bir kurum olarak sava-
şın, militer güçten yararlanması nedeniyle, bu kendi kendini yıkan ve haksız bir 
niteliği kapsayan “militarizm” terimi, tek bir biçim değil, fakat özellikle akıl almaz 
bir kötüye kullanmaya elverişli olduğu için, temelde kötü olmayan bir kurumun 
–çünkü buna özel bir sözcük uydurma gereği ortaya çıkmıştır- bozulmasıdır” di-

yor Arnold Toynbee.50  

Bugün dünya sanayi üretiminin en önemli dilimini savaş sanayiinin kapsadı-

ğını biliyoruz. Bu sektörün yıllık ticaret hacmi, dünyada birinci sırayı tutmaktadır. 

Uluslararası Af Örgütü, konvansiyonel silahlarla her yıl 500.000 üzerinde insanın 

öldürüldüğünü açıklamaktadır. Yani, dakikada bir insan silahla öldürülüyor. “Mi-

litarist ülkelerde savaş sanayine yapılan yatırımlar eğitim ve sağlık gibi insanların 

en temel gereksinimleri olan sektörlerden 10 kat daha fazladır. Bu pay, militarist 

devletlerin yıllık bütçelerinde ve resmi verilere göre % 25-35 arasında muazzam 

oranlar tutmaktadır.”51 
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BOP, Türki Devletler, Bir Millet İki Devlet Yalanı Vb. 

Kapitalist sömürgeciliğin, emperyalist yayılmacılığın ideolojik ve örgütsel 

desteklerinden biridir militarizm. Türkiye’de ise, bir yandan biri diğer yandan 

ötekidir: Hem sömürgeciliği sürdürmenin aracı, hem emperyal yayılmacılığın 

içinde gizlendiği ideallerin umut kaynağıdır militarizm. Turan öyküleriyle büyü-

yen ve “yedi düvele karşı mücadele vermiş” bir ulusun kahramanlık öyküleriyle 

onurlandırılan yoksul bir halkın bugünü yoktur. Bu nedenle büyük rüyalar süsler 

düşlerini. Dünün, Türki devletler yalanı üzerine oturtulmuş Orta Asya Türk Dev-

letleri Topluluğu ideali (yani Turan), bugünün Büyük Ortadoğu Projesi içerisinde 

kendine yer bulmaya çalışsa da, “militarizme geçit yok” sloganını dünya ölçe-

ğinde bayraklaştıran halkların örgütlü mücadele iradesi, militarizmin de sonu-

nun ön belirtisidir.  
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HOMEROS’DAN BUSH’A  

SAVAŞ ÜZERİNE NOTLAR 
 

Biliyorum tarih hayli geçti ama, yılın her günü söylenmesinde de sorun yok: 

1 Eylül Dünya Barış Günü'müz kutlu olsun!  

Dünya üzerinde, sanırım kırkı aşkın bölgede savaş ve iç çatışmaların sürdüğü 

bir tarihsel dönemde, "barış" kelimesinin ne ifade ettiğini anlamasak da, Barış 

Günü'müz herkese kutlu olsun! Sömürünün ve sömürgeciliğin hâlâ silinip atıla-

madığı bir dünyada barışın gerçekleşmesi umudunun olmadığını bilmemize rağ-

men, sömürülü ve sömürgecili bu dünyada Barış Günü'müz kutlu olsun!  

Çelik kuvvetli, özel timli, köykoruculu, Jitem’li, ülkücülü ve başlarında seksen 

yıllık ırkçılığın ifadesi ay yıldızlı kalpaklarıyla Kızıl Elmalı tören alaylarımız, özel 

savaş oyunlarıyla Dünya Barış Günü'nü en muhteşem şenliklerle çoktan kutla-

mışlardır zaten.  

Harp Okulu da katılmıştır mutlaka 30 Ağustos asker bayramından hemen 

sonra 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamalarına. Savaş mesleğini öğrenen Harp 

Okulu öğrencilerinin gırtlaklarını yırtarak söyledikleri marşlarla taçlanmıştır 

mutlaka ‘barış’ bir daha:  

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız,  

Tufanları gösteren, tarihlerin yadıyız,  

 

Aslında bu yazı, ‘Savaş ve Barış Üzerine Notlar’ olarak tasarlanmıştı. Ama ne 

yazık ki barış üzerine not bulmak nedeyse mümkün olmadı. Dünya neredeyse 

bütünüyle savaşırken, barış yoktu ortada. Notu da olamazdı. Politikaya olmasa 

da, felsefeye düşülen notlar ise hiç de iç açıcı değildi. Barış sözcüğünü daima 

savaşa ilişkin görevler tamamlamaktaydı. Örneğin Machiavelli, hükümdarın gö-

revlerini tanımladığı ünlü eserinde, “bir hükümdarın, üzerine çalışması gereken 

tek konu savaştır; onun için barış, yalnızca bir soluk alma dönemi olmalıdır” der-

ken, kapitalist devlet iktidarlarının önüne neredeyse biricik görev olarak getir-

mekteydi savaşı. Demek ki, eski Yunan filozoflarından Cicero’nun “barışların en 
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haksızını, savaşların en haklısına yeğlerim” demesi de gelecek kuşak düşünürle-

rin düşünmesine yetmemişti.  

Yıllardır, “yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışının, devletin temel prensibi ol-

duğunu söyleyen TC’nin, halkın refah düzeyinden gasp ederek, savunma (iç gü-

venlik-dış güvenlik) adıyla tanımlanan ‘savaş’ için ayırdığı bütçe payı, neredeyse 

genel bütçenin dörtte birine yakındır. Peki, halkın refah düzeyini yükseltecek 

‘barış’ için genel bütçeden ayrılan pay ne kadardır, biliyor musunuz? Bilemezsi-

niz elbette, çünkü böyle bir şey yoktur.  

Savunma bakanlığımız vardır, savaş güçlerinin başında. İyi de, sabah akşam 

barışın meziyetlerini övüp dururken, ve barış isteğimizi, toplum olarak böylesine 

‘içten’ dile getirirken, barış çalışmalarını düzenlemek, desteklemek, geliştirmek, 

yaygınlaştırmak için bir ‘barış’ bakanlığı var mıdır, dünyanın herhangi bir ülke-

sinde, bir devlet yapılanması içerisinde?  

Ve dünya halkları aynı ağıtları söylemeye devam ediyor:  

“Ah o Yemen’dir, suyu çemendir; giden gelmiyor, acep nedendir?” 

 

Antikçağ Yunan felsefesinden hatta Destanlar Dönemi'nden çok önce, Me-

zopotamya topraklarından, Sümer mitolojilerinden başlıyor savaşın bilinebilen 

en eski yazılı öyküsü. Homeros Destanları ise, soyluluğun özellikleri arasında, 

‘kahramanlık’ olarak sayar bireyin savaş yeteneğini. Ilyada ve Odysseia destan-

larında savaşın övüldüğü yüzlerce bölüm vardır: “Erlere ün veren savaş” olarak 

taçlandırılır savaş. 52 

Tarım ile çoban yaşamının ayrışması, toplumsal gelişimin niteliksel olarak te-

melden değişimine neden olan ilk iş bölümlerinden biridir. İş bölümündeki bu 

ayrışma, insan toplulukları arasındaki ilişkilere ‘kavga’ kültürünü de sokmuştur. 

Önce eski uygarlıkların mitolojik öykülerinde; daha sonra ise tek tanrılı dinlerin 

düşüncelerinde, bu iş bölümünün etkisi açık olarak tanımlanmıştır.  

Sümer mitolojisi, yeterince bilincinde olmadığı toplumsal evrimin bu aşama-

sını, Dumuzi ile Enkimdu Mitosu’nda, sembolik kavramları kullanarak, doğaüstü 

yorumlarla anlatarak kuşaklara aktarmaya çalışır. Bu mitos, tarım ile çoban ya-

şamları arasındaki çatışmanın öyküsüdür. Sümer tanrıçalarından İştar (İnanna) 

kendisine bir koca seçmek ister. Koca adayları çoban-tanrı Dumuzi (Tammuz) ile 
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çiftçi-tanrı Enkimdu’dur. Enkimdu’nun sahip olduklarından çok daha fazlasına 

sahip olduğunu iddia eden Tammuz (Dumuzi), kendisini bu sevdadan vazgeçir-

mek isteyen Enkimdu’ya karşı direnir. Kendisine (rüşvet olarak) sunulan hiçbir 

hediyeyi kabul etmez.  

Sümer öyküsü, henüz kanlı savaş sahneleri sergilemeden kavgayı sürdürür. 

Toplumsal dönüşümün başlarıdır henüz ve bu nedenle ‘savaş’ henüz toplumsal 

gelenekler içerisinde çok fazla övgüyü gerektiren bir yere sahip değildir.  

Sınıfsız toplumlara ait eşitlikçi ilişkileri fiilen kaybetmiş olsa da, giderek zayıf-

layan bir biçimde de olsa bilinçte bunu hala yaşatmaya devam eden çok tanrılı 

Yunan mitosları, toplumda, eşitlikçi siyasal sistem arayışlarını da bu nedenle bir 

süre sürdürürler. Başlangıçta demokratik sistemlere yöneliş vardır. Ve bu dö-

nemlerde, Yunanlılar biri erkek biri dişi iki savaş tanrısına sahiptir. Tanrıların ba-

bası Zeus’un kızı Athena ve yine Zeus ile Hera’nın oğulları Ares.  

Savaşın genel özellikleri, savaş tanrılarının tanımlarında içselleştirilmiştir: 

“acımak nedir bilmeyen, katı yürekli, duygusuz bir savaş tanrıçası”dır Athena. 

Aslında saldırmak amacıyla değil, savunmak amacıyla varlığını oluşturmuş bir şe-

hir savunma tanrıçasıdır. Uygarlığın, yani el sanatlarının, yerleşik tarımın koru-

yucusudur. Yaban hayvanlarını ilk evcilleştiren, at için dizgini keşfeden odur.  

Öteki savaş tanrısı Ares de son derece katı yürekli, kana susamış biridir. Ama 

Homeros’a göre, savaş tanrısı Ares de, savaşların genel karakteri gibi, sadece 

kana susamış değil, aynı zamanda çok da korkaktır. Kahramandır ama gerekti-

ğinde arkasına bakmadan kaçar. Belli ki Yunan Savaş Tanrısı Ares de, çoğumuz 

gibi, “erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır” sözüne inanmaktadır. Canı yanınca bo-

ğalar gibi böğürerek çığlıklar atar. Yunan mitosunda Savaş Tanrısı Ares, “savaş 

alanına tek başına inmez, yanında yardımcıları vardır: kız kardeşi Eris (Kavga), ile 

Eris’in oğlu Çekişme... Savaş Tanrıçası –Athena- da üç adamıyla (Yılgı, Titreyiş, 

Ürküntü) yardım eder ona. Hep birden ilerlemeye görsünler, ortalığı çığlıklar 

kaplar, toprağın üstünden sel gibi kanlar akar.”53  

Tanrıların sembolleri olan kuşlardan Savaş Tanrısı Ares’in sembolü, leş yiye-

rek yaşamını sürdüren Akbaba’dır.  

Her ziyaretinde ortalık kan gölüne döndüğü için, Yunanlılar Ares’ten çok hoş-

lanmaz, onu gördüklerinde hemen kaçmaya başlarlardı. (Savaştan kaçma gele-
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neği Yunan kültüründe yüzyıllar boyunca yaşayacaktır. Bizans da ‘saldırgan’ ola-

rak tanımlanamayacak toplumsal yapılardan biriydi. Ve siyasal sorunların, diplo-

matik yolların işletilmesi sonucu uzlaşmacı –barışçı- yöntemlerle çözümlenmesi 

anlayışına sahip olmayan savaşa dayalı Osmanlı kültürü, Bizans’ın bu türden dip-

lomatik çabalarını aşağılayarak, bu türden girişimleri ‘Bizans Oyunları’ olarak ad-

landırmıştır. Bu deyim, çok daha sonra, siyasal çatışmalarda uygulanan ‘iç entri-

kaları’ tanımlayan bir kavram olarak kullanılmıştır.) 

Emperyal (yayılmacı) bir anlayışla biçimlenen Romalılarda ise, Yunanlı 

Ares’in aksine Savaş Tanrısı Mars büyük öneme ve toplumsal desteğe sahiptir. “ 

Onlara –Romalılara- göre, parıltılı zırhlar içinde üstün, soylu bir görünüşü olan 

ve hiç yenilmeyen bir tanrıydı Mars. Romalılar da Mars’ı gördükleri zaman, Yu-

nanlıların yaptığını yapmazlar, kaçmayıp, savaş Tanrısı’na doğru, ‘yüce bir 

ölüme’ koşarlardı.” 54  

 Tek tanrılı bir din olan Musevilik ile birlikte bu Sümer öyküsü, başka bir ver-

siyonla, ‘Kain ile Habil’ öyküsü olarak yazıya geçer. “Söz konusu mitos, tarlalarını 

süren toprağa yerleşmiş köylü ile, üzerine yerleşilmiş verimli topraklara komşu 

bölgelerde yaşayan ve sürekli olarak bu topraklara girme girişiminde bulunan 

yarı göçebe çoban topluluklar arasındaki ardı arkası kesilmeyen kavgaları temsil 

eden bir nitelik kazanmıştır.” 55 İslam inanışında Habil ve Kabil öyküsü de bu 

mitosun son versiyonudur.   

 

Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerden, insanlığın tarihinin ilk çağla-

rında kullanılan araçların hiçbirinin, insanın insana karşı yapacağı savaşlar için 

hazırlanmadığını öğreniyoruz. Yapılan bütün silahlar, sadece avcılıkta kullanıl-

mak üzere tasarlanmıştır. İnsana yönelik kullanım ise, av sahalarına yönelik te-

cavüzler gibi kabile yaşamının bütününe yönelik tehlikeleri savuşturmak için, ka-

bilenin toplu olarak gerçekleştirdiği savunma anlarında olmaktadır. Bu tür bir 

toplumda, savaşmak için organize edilmiş, mesleği sadece savaşçılık olan özel 

bir örgütlenme görülmemektedir. Kabilenin üretim düzeyi, böylesi bir gücü bes-

leyebilecek bir düzeyde değildir.  
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Sınıfsız toplumlarda korunmaya yönelik savunma savaşları, sınıflarla birlikte 

insanın insanı köleleştirmek için kullandığı bir araçtır artık. “Bütün çalışma kol-

larındaki – hayvancılık, tarım, ev sanayii- üretim artışı, insan emek-gücüne ken-

disine gerekenden daha çoğunu üretmek yeteneğini kazandırdı. Bu, aynı za-

manda, her gens, ev topluluğu ya da karı-koca ailesi üyesine düşen günlük iş 

tutarını artırdı. Yeni emek-güçlerine başvurmak gerekli duruma geldi. Savaş 

bunları sağladı: savaş tutsakları köle haline getirildiler.”56  

Ve böylece birinci büyük toplumsal iş bölümü ile köleler ve köle sahipleri 

(yönetenler ve yönetilenler) olarak iki temel sınıfa ayrılan yeni toplumsal biçim-

lenme, kadının köleleştirilmesi ve erkek egemenliğinin zaferini de yarattı. Avcı 

erkek, üretimden elde ettiği silah kullanım yeteneğini savaşta uygulayacak, ve 

yeni ekonomik sektörün sahibi olacaktır. Küçük zanaatları tarımdan ayıran ikinci 

büyük toplumsal iş bölümü sonrasında, değişim yöntemlerinin gelişmesi ve ti-

caretin önemli bir ekonomik sektör olarak ortaya çıkması ile, (Barbarlık Çağı’nın 

orta ve yukarı aşaması) toplumda özgür yurttaş-köle ayrımının yanı sıra, zengin-

yoksul ayırımı da ortaya çıkar. Bu ekonomik değişime uygun olarak toplumun 

gens (aşiret) yapılanması değişime uğramak zorundadır. “Halkın askeri şefi –rex, 

bazileus, thiudans- vazgeçilmez, sürekli bir görevli durumunu kazanır. Askeri şef, 

konsey, halk meclisi; işte gentlice örgütlenmenin, bir askeri demokrasi olmak 

için dönüşmüş bulunan organları bunlardır. Askerî –çünkü savaş ve savaş için 

örgütlenme, şimdi halk yaşamının düzenli görevleri haline gelmiştir. Servet sa-

hibi olmayı, yaşamın başlıca ereklerinden biri gibi gören halklarda, komşuların 

serveti tamah uyandırır. Bunlar barbar halklardır; yağma etmek, onlara, çalışa-

rak kazanmaktan daha kolay, hatta daha onurlu görünür. Eskiden yalnızca bir 

zorbalığın öcünü almak, ya da daralan bir toprağı genişletmek için yapılan savaş, 

şimdi yalnızca yağma için yapılır, ve sürekli bir sanayi kolu durumuna gelir. Yeni 

müstahkem kentlerin çevresinde korkutucu surların dikilmesi nedensiz değildir; 

bu surların hendeklerinde, gentlice örgütlenmenin kuyu gibi mezarı açılırken, 

kuleleri uygarlık içinde yükselir.” 57  

İlk sınıflı toplumlarda sadece özgür yurttaş asker olabilir, sistemin gereği. 

Çünkü toplumsal ekonomik üretimde en büyük yere sahip olan köle emeğinin 

asli kaynağıdır savaşlar. Yani,  savaşan birey köle sahibi olabilir ancak. Yani savaş, 

toplumun ekonomik zenginliğinin üretiminde en önemli araçlardan biridir artık.  
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Ve o günden bugüne değişen bir şey olmaz.  

 

Her savaşı böyle tanımlamak mümkün mü peki? Özgür yurttaşı köleleştirmek 

için savaşan köle sahibinin savaşı ile kölelerin özgürlüğü için savaşan Spartaküs’ü 

aynı tanımlar içinden değerlendirmek mümkün mü?  

“Savaş, savaştır! Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, sonuçta insanlar ölmektedir 

ve bu nedenle de kirlidir, kötüdür” türünden genellemeci yaklaşımlar elbette 

gerçeğin bütününü ifade edemez. “Rüzgâr eken, fırtına biçer!” İnsanı köleleştir-

mek için örgütlenen savaş, kölenin özgürleşmesi için örgütlenen savaşın da ne-

deni oldu. Böylece artık savaştan değil, haklı savaş ya da haksız savaşlardan söz 

eder olduk.  

Elbette her sosyalist, her zaman, halklar arasındaki savaşların “barbarca ve 

canavarca” olduğu konusunda ortak bir anlayışa sahiptir. Ancak, savaş gerçeğini, 

toplumun sosyo-ekonomik yapısının özelliklerinden ayırmadan ele alarak değer-

lendirir. Komünal örgütlenmenin bozulması; kölecilikle birlikte ve giderek tama-

men kendi karşıtı haline dönüşen gentlice toplumsal örgütlenme, “kendi işlerini 

özgürce düzenleme ereği gözeten bir aşiretler örgütlenmesiyken, komşularını 

soyan ve ezen bir örgütlenme olur; ve sonuç olarak –bu yeni örgütlenmenin- 

önceleri halk isteminin araçları olan organizmaları, kendi öz halkına karşı, özerk 

egemenlik ve baskı organizmaları durumuna gelir.”58  

Sınıflara bölünmüş olan toplumda, her zaman, çıkarları zıtlık gösteren sınıflar 

arasında bir çatışma söz konusu olacaktır. Bu çatışmalardan bazıları uzlaşmaz bir 

karaktere sahiptir. İşte, komünal toplumun yabancısı olduğu bu çatışma hali, bü-

tün toplumun varlığını tehlikeye sokacak boyutlara tırmanabilir. “Karşıt iktisadi 

çıkarlara sahip sınıfların, kendilerini ve toplumu kısır bir savaşım içinde eritip bi-

tirmemeleri için, görünüşte toplumun üstünde yer alan çatışmayı hafifletmesi, 

‘düzen’ sınırları içinde tutması gereken bir güç gereksinmesi kendini kabul etti-

rir.; işte toplumdan doğan, ama onun üstünde yer alan ve gitgide ona yabancı-

laşan bu güç devlettir.” 59 Bu yeni yapılanma, toplumun egemenlerinin elinde 

bir ‘yönetme’ aracı olarak ‘askerlik’ ve ‘ordu’ gibi özel bir örgütlenmeye gerek-

sinim duyar. Ve sınıflı toplumların bütünü için temel karakteristik özellik olarak, 

yönetenlerin elinde yönetilenlere yönelik daimi savaş örgütü böylece var olur.  



KURTULUŞ Yazıları                            125 

 

 

Bu tarihin muhasebesini bir matematikçiye, ünlü Pascal’a yaptıralım: “Mal 

eşitliği, hiç kuşku yok ki doğrudur ve adalete uygundur ve yasaldır. Ama doğruya 

boyun eğmek yasal kılınamayınca, kuvvete boyun eğmek doğru görülmüş; ada-

let, kuvvetle desteklenmeyince, kuvvet adaletle desteklenmiştir. Böylece de 

adaletle kuvvetin bir arada olması ve yüceler yücesi barışın gelip ülkeye yerleş-

mesi sağlanmıştır.” 60    

Demek ki, savaşlar ile bir toplumun sınıflara bölünmüşlüğü arasında doğru-

dan bir illiyet bağı vardır. O halde, sınıflar ortadan kalkmadan, savaşların orta-

dan kalkacağını düşünmek, boş bir hayalden başka bir şey olamaz.  

 

Prusyalı savaş teorisyeni General Clausewitz, savaş üzerine düşünceleriyle 

çağdaşımız sayılabilir.  

Clausewitz, savaşı, özündeki gerçeğe dayandırarak yeniden tanımlar: “Savaş, 

insan ilişkilerinin bir biçimidir... Savaş, siyasal, ekonomik, tarihsel bir olgudur... 

Savaş, kendisini doğuran siyasal sistemden ayrılamaz... Savaş, politikanın bir 

aracıdır.”  

Homeros’ta tanrıların iradesi, tanrıların işi olarak tanımlanan savaş, daha 

sonraki çağlarda da ahlaki değerlerle yüklü misyonların aracı olarak tanımlan-

maya devam etti. Bir zamanlar kutsal din adına Haçlı Seferleri ya da Cihad olarak 

milyonları peşine takarak ölüme sürükleyen bu kara büyü, ulusların yeşermeye 

başladığı kapitalizmin şafağında, ‘ulusal’ misyonlarla taçlandırılarak kutsandı.  

İşte, Clausewitz’in Savaş Üzerine isimli eseri, “tekniksiz ve kutsal kahraman-

lar savaşından, teknolojiye dayalı ve kutsal-olmayan mühendisler savaşına geçi-

şin teorik çerçevesini oluşturmaktaydı. Yani savaşın dünyevileşmesinin bir cins 

manifestosu olmaktadır.”61  

Ve böylece, “savaşın o zamana kadar sahip olduğu büyüyü bozmuştur” 62  

Yani, sınıflı toplumlardan beri bütün toplumlarda savaş, sosyoekonomik ya-

pının hem bütünleyicisi, hem sonucu olmuştur. Egemenliğin sınırlarının genişle-

tilmesinin biricik yolu olarak kabul edilmiş, sömürgeci talanın tanrısı haline gel-

miştir. Sadece Osmanlı Devleti’nin, yaşamının son dört yüzyılında toplam 232 yıl 
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savaşmış olduğunu hatırlamak bile, savaşın sömürgeci toplumlar tarihindeki ye-

rinin ne olduğunu yeterince gösterir. (XVI. yy 80.5 yıl; XVII. yy 89 yıl;   XVIII. yy 

23 yıl; XIX. yy 39.5 yıl.)  

Kapitalizmle ve özellikle kapitalizmin emperyalizm boyutuyla birlikte ise sa-

vaş ve savaş ideolojisi ekonomik ve politik sistemin üretken dayanaklarından biri 

haline gelmiştir. Elbette, geçmiş tarihsel dönemlerle kıyaslanmayacak boyutta 

yayılarak ve tahribatını olağanüstü ölçülerde artırarak. Zira bu toplumlarda sa-

vaş ve özellikle savaş ideolojisinin üstlendiği görev, sadece başka toplumların 

zenginliklerinin gaspı ile sınırlı değildir. Ulusun yaratılmasında ve ulusal birliğin 

sağlanmasında, iki temel propagandaya gereksinim vardır: Birincisi, ulusun, 

‘başkalarıyla’ olan onurlu farklılıklarının, doğadan aldığı ‘üstünlükleri’nin abartılı 

olarak sıkça tekrarı. Toplumun başarmak için gereksinim duyduğu ‘kudretin’, ge-

netik özellikleri taşıyan damarlarındaki kanda, kanın asaletinde var olduğu tü-

ründen ırkçı söylemler, söz konusu ulusu bütünüyle ötekinden (insanlığın gene-

linden) koparabilmek için yapılan tanımlardır. İkincisi ise, varlığını devam ettire-

bilmek için asil ulusun “öteki” (başkaları, düşman) karşısında birliğinin zorunlu-

luğu propagandası, iç politikanın en temel öğesi haline getirilir. Düşmanın ken-

disinin gerçekte bir tehlike olup olmaması önemli değildir artık. Önemli olan, 

böyle bir tehlikenin varlığına halkların inandırılmasıdır. İşte yerli malı bir örnek:  

"Oğlum,  

Vasiyetnameyi bitirdim, kapatıyorum... Öğütlerimi tut, iyi bir Türk ol. Komü-

nizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belle. Yahudiler bütün milletlerin gizli 

düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır. Bulgar-

lar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspan-

yollar, Portekizler, Romenler yeni düşmanlarımızdır. Japonlar, Afganlılar ve 

Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Çerkesler, Abazalar, 

Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içer(de)ki 

düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı.  

Tanrı yardımcın olsun. ((N. Atsız. 4 Mayıs 1941) 

Başka halkların inkârı üzerinden yaratılmaya çalışılan ulusal toplumlar, “milli 

birliğin” diri kalmasını sağlamak için, ‘düşmanlık’ kavramını işlerler. İçerde milli 

birlik duygusu, ülkeyi çepe çevre çeviren dış düşmanlar tezi üzerinden geliştirilir. 

Düşmanla dolu olan böylesine bir coğrafyada ise savaşa her zaman hazır olmak 
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gerekir: Milli birliğin çıkarları için grevler yasaklanabilir, haklar kısıtlanabilir, ek-

mek küçülebilir, düşünce yasaklanabilir.  

Kapitalizm, savaşların, çıkar gerçeğinin bir yansıması olduğunu açık ifadeden 

çekinmez. Rahip Malthus savaşların yararını öve öve bitiremez. “Salgın hastalık-

lar ve savaşlar, çoğalan nüfusun azalması için çok önemli iki araçtır” diyerek, du-

alarında tanrıdan salgın hastalık, yöneticiden savaş ister.  

 

Savaş, zıt çıkarlara sahip sınıflar/uluslararası politikanın araçlarından birisi 

olduğuna ve uzlaşmaz (antagonist) çıkar çatışmalarının sonucu olarak ortaya çık-

tığına göre, bu tür bölünmüşlüğü yaşayan bir toplumda (ya da dünyada) savaş-

ların kaçınılmaz olduğundan söz ederek, önemli bir şey söylemiş olmayız. Ama, 

böylesi bir analizin önemi, üretilecek barış politikalarının kurgulanmasında be-

lirgin olarak ortaya çıkacaktır.  

“İnsanlık, sonuç olarak, kısaca iki tür ‘barış’ tanır, bilir, yaşar, kabul eder ola-

gelmiştir: Birincisi, güçlünün, gücü yoluyla, savaş ve şiddete dayanarak dayattığı 

barış, yani galibin diktat’ı olmuştu hep. İkincisiyse, güçlerin, şiddet kullanma 

irade ve yetilerinin dengelenmesi yoluyla kurulan, yani yine güce ve şiddete, sin-

meye, sindirmeye, misilleme tehdidine dayanan denge biçiminde ortaya çıkmış-

tır... Burada sadece ‘şiddetin olmadığı ortam’dır barış, ‘savaşın yokluğu’dur, sa-

dece düzen ve istikrardır, sadece kanun ve nizam hâkimiyetidir.” 63  

O halde sınıflı toplumlar çağında ne sınıf savaşlarının (içsavaş) ne de devlet-

lerarası savaşların bütünüyle ortadan kalkabileceğini düşünmek, ancak güzel bir 

düş olarak değerlendirilebilir. Buradan, hiç olmazsa teorik düzlemde, bugünden 

geleceğe yönelik yapılabilecek bu saptamayı Engels’ten şöyle alabiliriz: “Eğer 

uluslararası barış sağlanacaksa, önce kaçınılması mümkün olan bütün ulusal sür-

tüşmeler giderilmeli, her halk bağımsız ve kendi evinin efendisi olmalıdır.” 64 

 

Bilimci Darwin, doğada savaşın esas olduğunu öne sürer. Darwin'den aldığı 

materyali kullanan Sosyaldarwinizm ise Nazizm’in felsefî temellerini oluşturur. 

“Savaş esastır” derler, Darwin’den alınan ırkçı tezlerden yola çıkarak sosyal-

darwinistler. “Savaş esastır, çünkü doğada olduğu gibi toplumların yaşamında 

da, güçlünün yaşam hakkı vardır. Ve birbiriyle kıyasıya giriştikleri kavgada, güçlü 
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olanın zayıf üzerinde egemenlik hakkı vardır. Ve zayıfın yaşam hakkı olamaz.” 

Irkçılığın, ırkçı milliyetçiliğin düşünce kurgusunun temel direğini oluşturan bu 

anlayış, savaşı toplumlar arası ve toplum içi çelişkilerin çözümünde uygulanan 

son politik araç olarak algılamak yerine, toplumların gelişiminin temel motoru 

olarak güdülmesi gereken sürekli bir amaç olarak ele alırlar.   

“Savaş, tarihin değişmezlerinden biridir, ve uygarlık ya da demokrasiyle or-

tadan kalkmamıştır. Yazılı tarihin son 3500 yılında sadece 270 yıl savaş görül-

medi” diyerek bildiğimiz tezi aktarır Bozkurt Güvenç ve bu düşünceyi bir cümle 

ile özetler: “Savaşı insan türünde doğal ayıklanmanın ve rekabetin nihai biçimi 

olarak kabul etmekteyiz.” 65  

Ve barışın gerçekliğine asla inanmayan askeri stratejistler, barış yanlılarını 

şöyle aşağılar: “Tarihin askeri yorumunda savaş nihai söz sahibidir, ve korkak-

larla budalalar dışında herkes tarafından doğal ve gerekli kabul edilir. Bir filozof 

bile, birazcık tarih biliyorsa, uzun bir barışın, bir ulusun savaşçı adalelerini ölüm-

cül biçimde zayıflatabileceğini kabul edecektir.” 66  

Güvenç’in kendisi ise barıştan umudunu kesmemiştir yine de. Savaş’ın eği-

timle kazanılan bir düşmanlık üzerine oturduğunu saptayarak, sorunu buradan 

çözmeyi önermektedir. En azından adımlarını atmak mümkündür. Basittir öne-

risi:  

Eğitimlerimizde, “Ego versus” (“başkalarına karşı ben”) yönelimini, “ego ve 

başkaları” (“başkaları ve ben”) biçiminde değiştirmek.  

İyi de kolay mı bunu sağlamak? Zor olduğunu o da biliyor ama denemek zo-

rundayız diyor: “”O barışı belki de yüreklerimizde daima parlayan dördüncü 

ışıkta bulabiliriz: Kardeş Sevgisi’nde!” 67 

 

Orduda bir teğmen olan Fransız Claude-Joseph Rouget L’isle’nin ürettiği 

Fransa milli marşı Marseillaise:  

“Silah başına yurttaşlar!  

Savaş sancağı açıldı.  

İşaret verildi” diye başlar sözlerine. 68 
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Ve vatan aşkı için savaşa çağrılır insanlar marşın devamında. “Ey kutsal vatan 

aşkı, öç alacak kollarımıza yön ve güç ver!” diyerek.   

Elbette varlık nedeni ‘savaş’ olan silâhlı gücün bilinçli bir üyesinden başka söz 

çıkması da beklenemezdi. Fakat, demokrasinin kalelerinden biri olarak düşünü-

len bir ülkede, 1792 yılı savaş koşulları içinde yazılmış olan bir marşın 200 yıl 

boyunca ulusal marş olarak kalabilmesi hangi gerekçeyle açıklanabilir ki? Örne-

ğin 1980’lerde, Avrupa’da barış hareketinin olağanüstü boyutlarda yaygınlaştığı 

bir tarihte milli Fransa’nın kim bilir günde kaç kez tekrar ettiği milli marşının 

“Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons / Silah başına yurttaşlar! Tabur 

olun!” sözleri nasıl bir ideolojinin ürünüdür?  

Sorunun yanıtı da sorunun tarihi kadar eskidir: Sınıfların sınıfları sömürü-

süyle biçimlenmiş bir sistemin mirası ve ifadesidir çağımızda savaş. Sömürücü-

sömürgeci sistemin bütünleyicisidir. Varlığını sömürüye dayalı olarak biçimlemiş 

sınıfların, egemenliklerinin devamı için kaçınılmaz olarak gördükleri bir araçtır.  

Ve bir zaman geldi, Fransa’nın bu ayıbını bir sanatçı temizlemek istedi. Eski 

tenis şampiyonlarından olan müzisyen Yannick Noah bu marşın sözlerini „Bir dü-

şün yurttaş! Birlik olalım, kardeşçe yaşayalım“ diye değiştirdi. Ve kıyamet koptu 

bütün Fransa’da. Fransa ayağa kalktı. Barış öneren bir milli marş olamazdı. Diğer 

halklarla kardeşlik öneren bir millilik anlayışı olamazdı. Çünkü milli birliğin pekiş-

tirilmesi, başka halklara düşmanlık düşüncesi üzerinden geliştirilmekteydi yüz-

yıllardır.  

 

Pangermenizmin askerî kuramcısı General Friedrich von Bernhardi “Savaş bi-

yolojik bir gereksinmedir, doğadaki unsurların çatışması kadar gereklidir; biyo-

lojik yönden de yerinde sonuçlar verir, çünkü bu sonuçlar, varlıklarının temel 

özellikleriyle ilgilidir” diyerek savaşın kaçınılmazlığına, neredeyse bir kader oldu-

ğuna bizleri inandırmak ister.  

“Almanya, Almanya her şeyden üstün 

Dünyadaki her şeyden üstün”69 diyen Alman ulusal marşının Fransız ya da 

Türk kardeşininkinden hiçbir farkı yoktur.  
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Irkçılığın sembolik ismi haline gelen Hitler, insanın amacını şöyle tanımlar: 

“İnsan, hiçbir zaman Kâinatın hâkimi olmak gayesine gerçekten eriştiğine inan-

mak gibi bir hataya düşmemelidir... Aksine, âlemin hükümranlığının esaslı lüzum 

ve zaruretini idrak eylemeli, ve kendi hayatını yükseltmek için lüzumlu olan o 

ebedî mücadele ve ebedî gayret kanunlarına ne kadar karşıt kaldığını anlamalı-

dır.“  

Ve Hitler ırkçı düşüncelerini savaşla bütünleştirir. Kavgam adlı yapıtında sa-

vaşın amacını ırkçı motiflerle donatır: “Irkçılık, ırkların eşitliğine asla inanmaz. 

Irkçılık, dünyayı yöneten kutsal iradeye uyarak, en iyinin ve en kudretlinin zafe-

rini kolaylaştırmak, kötü ve zayıf olanların boyun eğmesini sağlamak görevi ile 

yükümlüdür.”  

Barış ise, ancak bir dünya devletinin varlık koşullarında, bir dünya devletinin 

bütün dünyada egemenliğinin sonucu olarak var olabilir. Nazizm’in kutsal kitabı 

‘Kavgam’ bunu şöyle ifade ediyor: “Bu dünyada sulh telakkisinin zaferini bütün 

kalbiyle isteyen herkes, dünyanın Almanlar tarafından istilâsı gayesine bütün ka-

naatiyle kendini bağlamalıdır. İyi veya fena, harplere nihayet vermek, sulhu te-

min etmek için bu zaruridir. Realitede sulhperver, insaniyetçi ideal, ancak diğer-

lerine faik (üstün) olan insanın, dünyayı zapt ve diğerlerini tabiiyeti altına aldığı 

gün mükemmel bir şey olacaktır.”  

Hitler, böylesi bir dünya sistemini ‘Yeni Düzen’ olarak tanımlıyordu. Günü-

müzde emperyalist-kapitalist sermayenin küreselleşmesi ardından başlatılan 

dünya ölçeğinde siyasetin küreselleşTİRilmesi süreci; yani, ABD eliyle gerçekleş-

tirilmeye çalışılan Dünya Devleti (İmparator) düşüncesi de Hitler’in düşüncesiyle 

aynı değil midir?  

 

Savaşlar, bir ulusun kendi içindeki sınıflar arasında birbirine zıt çıkar çatışma-

sının ürünü olabileceği gibi, ulus-toplumlar arasında, devlet egemenliğini elinde 

tutan farklı ‘ulus’ egemenleri arasında gerçekleşebilir. Açıktır ki, Birinci ve İkinci 

Emperyalistler Arası Paylaşım Savaşları’nda olduğu gibi, uluslararası çatışmalar, 

bütünüyle egemen sınıflar arası çatışmalardır. Üzerine vurgu yaparak bir kez 

daha söylemek gerekir: Ülkeler arasında, ulusal sürtüşmelerden kaynaklı savaş-

ların altında da elbette sadece aynı neden yatmaktadır.  
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Ulusun efendilerinin zenginliklerini ve çıkarlarını geliştirmek amacıyla, bir di-

ğer ulusun efendilerine karşı açtıkları savaşların bedeli, sonuçta, bu savaşın ga-

liplerinin çıkarlarından tamamen başka çıkarlara sahip olan halklara ödettirilir. 

Bu nedenle sosyalistler, bir yandan savaşları bütünüyle tarih sahnesinden sile-

cek olan bir sınıf savaşımını sürdürürken, diğer yandan, egemenlerin kendi çı-

karlarını geliştirmek amacıyla açtıkları ülkeler arası savaşlara karşı da bir savaşım 

sürdürürler. Ve her sosyalist, ilk saldıranın kim olduğu gibi görünür gerekçeler 

üzerinde oynamadan, “ezilen, bağımlı, eşit olmayan devletin, ezen, köleci, soy-

guncu ‘büyük’ devlete karşı kazanacağı zaferi sevgi ile karşılar.” 70 Ama, sosya-

listler, egemen sınıfların kendi aralarında giriştikleri çıkar çatışmalarının ifadesi 

olan ülkeler arası savaşlarda, “ana yurdun savunması” gerekçesiyle, şu ya da bu 

egemen sınıfın (ve devletinin) yanında yer almazlar. Tersine, böylesi savaş or-

tamlarında,  “ana yurdun savunması” adına kendi devleti yanında savaşmak ye-

rine, savaşı bir iç savaşa dönüştürerek, kendi egemenlerinin iktidarına karşı yön-

lendirmeleri gerekir. “Gerici bir savaşta, devrimci bir sınıf, hükümetinin yenil-

mesini istemekten başka bir şey yapamayacağı gibi, hükümetinin askeri başarı-

sızlıkları ile onu devirme imkanlarının arttığını görmemezlik de edemez.” 71   

Biz sosyalistler, “ezilen sınıfın ezene, kölenin köle sahiplerine, serflerin top-

rak ağalarına, ücretli işçileri burjuvaziye karşı verdikleri savaşların haklılığını, ile-

rici karakterini ve gerekliliğini tamamen kabul ederiz.” 72 Spartaküs’ün köle sa-

hiplerine karşı ya da Fransız işçi sınıfı ve bütün ezilenlerin kendi burjuvazisine 

karşı açtığı ve Paris Komünü ile taçlandırdığı sınıf savaşı da; burjuvazinin gerici 

bir sınıf karakterine ulaştığı dönemlere gelene kadarki ulusal kurtuluş savaşları 

da, bir despotik yönetime karşı sürdürülen özgürlük savaşları da, başka devletler 

tarafından işgal altında tutulan topraklarda halkların işgale ya da sömürgeciliğe 

karşı sürdürdükleri bağımsızlık savaşları da genel olarak ilerici karakterde, meşru 

ve haklı savaşlardır.  

 

Hitler ile çağdaş olan Kemalizm 'in önde gelen müritlerinden Mahmut Esat 

Bozkurt, 1930 yılında, üniversitelerde ders olarak okuttuğu Türk İnkılâbı Tari-

hi'nde, “Türkün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir” demekte ve Hit-

ler'in ırkçılık tanımını Türkiye için yeniden düzenlemekteydi: “Sadece Türk mil-
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letinin bu memlekette milli haklar isteğinde bulunma hakkı vardır. Diğer unsur-

ların böyle bir hak talebinde bulunmalarına imkân tanınmaz... Gerçekleri sakla-

manın gereği yoktur. Türkler bu memleketin yegâne efendileridir. Türk orjinin-

den gelmeyenlerin bu memlekette sadece bir hakları vardır: Asil Türk milletine 

kusursuz olarak hizmetkârlık ve kölelik etmek!” 

Atatürk'ün başbakanı Şükrü Saraçoğlu ise Türk politikasının ve ‘Türk’ kavra-

mının içeriğini Meclis kürsüsünden şöyle tanımlıyordu: “Biz Türk’üz, Türkçüyüz 

ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar 

ve lâakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir!” Başbakan'ın mecliste ayakta 

alkışlanan bu konuşması hakkında, daha sonraki ırkçı-faşistlerden Türkeş bile 

şöyle konuşacaktır: “İktidardaki başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun milliyet anlayı-

şındaki ırkçılık, dozuna ancak Hitler'in nasyonalizmindeki cermen ırkçılığı dozu 

denk gelebilirdi... Saraçoğlu'nun bu demecinin dışında o günün devleti her 

alanda ırkçı bir tutum içindeydi.”  

Türkeş bu sözleri ırkçılıkla yargılandığı bir davada, 1942 de söylemiş ve Türk 

devletinin resmi geleneksel politikasının ırkçı olduğunu, dolaysıyla kendi politik 

düşüncelerinin suç sayılmaması gerektiğini kanıtlamaya çalışmıştır. 1980 sonrası 

aynı Türkeş, bu kez kendisini yargılayanlara, “benim düşüncelerim iktidarda, 

oysa ben tutukluyum, ne tezat” dememiş midir? 

Hitler'le bütünleşme bu kadarla sınırlı değildir Nihal Atsız: “Dünya bir çar-

pışma alanıdır. Yaratıcı kuvvet, dünyayı bir çarpışma düzeni içinde yaratmış, ya-

ratılanlar çarpışma düzeni içinde yaşayıp bugüne erişmişlerdir” diyerek, Hitler 

ile aynı kaynaktan su aldığını kanıtlar. Toplumun en önemli manevi değerinin 

milli ülkü olduğunu söyleyerek şöyle tanımlar: “Millî üstünlük inancı, büyümek 

isteği, yani millî ülküdür. Millî ülküler, toplulukların yaratıcı kuvvetidir. Bütün ya-

ratıcı güçler gibi de aykırıları yok etmek özelliğine maliktir.” Biz at üstünde do-

ğup at üstünde ölen savaşçı bir ulusuz söylemi üstünden geliştirilen savaşa ta-

pınmanın yine en güzel örneğini ırkçılar sunar. Türk faşizminin ideologlarından 

Nihal Atsız, savaşın Türk için ifade ettiği anlamı şöyle dile getirir: 

Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır 

Hız verecek biricik şey ona, savaştır 

Savaş... Bunun tadını ey Türk sen bulamazsın 

Ne sevgili yanında, ne baba ocağında.  
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“Türk ırkçılığının Alman ırkçılığından çok eski olduğu belgelerle meydanda-

dır” diyen Nihal Atsız, yapıtlarında, başkalarını egemenlik altına almak için ger-

çekleştirilecek savaşın nasıl bir onur olduğunu uzun uzun anlatır.  

Müritleri utandırmaz onu: Ve bu anlayış, yeni kuşaklar tarafından da sürdü-

rülür, günümüze gelir. Genç kuşak ırkçılarından Necdet Sevinç bu geleneği bir 

kez daha dillendirir: “Savaş, yaşamanın ve millî hayatı idame ettirmenin tek şar-

tıdır. Barış anlaşmaları ise, yorgun savaşçıların dinlenmesi amacıyla imzalanan 

vakit kazanma sözleşmeleridir... Bir Türk milliyetçisi, barışı yeni savaşların aracı 

olduğu için sevebilir, aksi halde asla.” 

Bu gelenekle beslenmiş çağdaş Cumhuriyet devletinin barış politikasını “Ya 

sev, ya terk et!” sloganıyla ırkçı Türkeş’in belirlemesinde bir gariplik olabilir mi? 

Bu anlayış, İttihat ve Terakki’den beri bütün ırkçıların değişmez politikası idi. Bu 

anlayış; Anadolu halklarının kökünü kazımayı bütün Cumhuriyet boyunca sür-

dürdü. Örnek mi? Alın birini: “Ayrı Kürt devleti kurmak gayesiyle birtakım dav-

ranışları olan üniversiteli Kürtlerin çoğalmasından sonra 'Devlet' şüphesiz Kürt 

asıllılara karşı daha uyanık olacak, bunları kritik noktalara getirmeyecektir. Kürt-

ler, mevcut nispetindeki akıllarını başlarına dermeyerek yabancı kışkırtıcılara 

oyuncak olmaya devam ve Kürt devleti hayali peşinde koşarlarsa nasipleri yer-

yüzünden kazınmak olacaktır. Türk ırkı oluk gibi kanı ve sayısız emeği pahasına 

yurt edindiği Türkiye'ye göz dikenleri ne yapabileceğini göstermiş, 1915'te Er-

menileri, 1922'de Rumları bu ülkeden yok etmiştir... Kürt kalmakta direnir, dört 

beş bin kelimelik o iptidai dilleriyle konuşmak, yayın yapmak, devlet kurmak is-

tiyorlarsa gidebilirler... Türk ırkının aşırı sabırlı olduğunu, fakat ayranı kabardığı 

zaman 'Kağan Arslan' gibi önünde durulmadığını, ırkdaşları Ermenilere sorarak 

öğrensinler de akılları başlarına gelsin... Ya Türklük içinde erir, Türklüğü kabulle-

nirsiniz yahut yok edilirsiniz.” (N. Atsız.) 

İşte bu anlayışın getirdiği yaklaşım, vatana subay yetiştiren Kuleli’nin mar-

şından yükseliyor:  

Deniz senin, toprak senin, gök senin, 

Zafer olsun en mukaddes emelin. 

Çağlayanlar gibi köpür arşa taş, 

Ufuklardan yüksel şahikalar aş.  
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Ey şerefli, şanlı yuva Kuleli, 

Hedefindir bütün cihan ileri. 

Hayat umar vatan tatlı sesinden, 

Miras kalan asil kandır ceddinden. 

Ay yıldızın gökyüzünden parlasın, 

Nurunda Türklük dünyayı kaplasın. 

 

Anadolu topraklarında yaşayan Türk olmayan halkların ve egemenlerin dı-

şındaki sınıf ve mezhep farklılıklarının inkârı temelinde oluşturulan Kemalist 

cumhuriyetin ideolojisi, dostluk kardeşlik gibi kavramlara düşmanlıkla biçim-

lendi. Çevremizde hangi devlete dostumuz diyebiliyoruz? İçimizdekilerle dost 

muyuz? Irkçı ideolog Atsız’ın vasiyetnamesi, Kemalist cumhuriyetin gerçekleştir-

dikleriyle bir farklılık gösteriyor mu?  

 

İyi de, savaş halklara ne verir?  

Şimdi, sadece 1924-1938 arasında öteki’lerden birine karşı gerçekleştirilen 

silahlı (askeri) hareketleri bir hatırlayalım.   

12-28 Eylül 1924 Nasturi ayaklanması 

13 Şubat 1925 Şeyh Sait isyanı (31 Mayıs’ta bas-

tırıldı.) 

9-12 Ağustos 1925 Raçkotan ve Raman tedip harekatı 

1925- 37 Sason ayaklanmaları 

Mayıs-Haziran 1926 Birinci Ağrı ayaklanması 

7 Ekim-30 Kasım 1926 Koçuşağı ayaklanması 

26 Mayıs-25 Ağustos 1927 Mutki ayaklanması 

13-20 Eylül 1927 İkinci Ağrı ayaklanması 

7 Ekim-17 Kasım 1927 Biçar tenkil harekatı 

22 Mayıs-3 Ağustos 1929 Asi Resul ayaklanması 

14-27 Eylül 1929 Tendürük Harekatı 

26 Mayıs-9 Haziran 1930 Savur tenkil harekatı 
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20 Haziran-Eylül 1930 Zeylan ayaklanması 

  

16 Temmuz-10 Ekim 1930 Oramar ayaklanması 

7-14 Eylül 1930 Üçüncü Ağrı harekatı 

8 Ekim-14 Kasım 1930 Pülümür harekatı 

1937-38 Tunceli tedip harekatı 

 Bu listeye, egemenlik altında tutulan aynı ötekinin özgürlük istemini 

bastırmak için gerçekleştirilen diğer on ‘bastırma’ eylemini daha ekledikten 

sonra (Demirel, “bastırılan 27 Kürt isyanından” söz etmişti), silah gücüyle ger-

çekleştirilen göçertme hareketlerini (Rumlar, Ermeniler); silahla bastırılan işçi 

hareketlerini; halk iradesine karşı yapılan askeri darbeleri; başka ülkelere yapı-

lan saldırıları (Kore); silahlı işgal savaşlarını (Kıbrıs); Kenya, Afganistan vb ülke-

lere asker çıkartmaları; Irak’a yönelik olarak otuz yıldır sürdürülen askeri sınır 

ihlallerini de  eklersek, Cumhuriyet’in barışçı (‘yurtta sulh, cihanda sulh’) pano-

ramasını elde etmiş oluruz.  

 Cumhuriyet, kuruluşundan bugüne kadar, bir savaş devleti olarak varlık 

sürdürmüştür. 

  

Geldik bugüne.  

Bir yanda, insana özgü bütün haklardan zorla yoksun tutulan bir halk ayak-

lanmış, özgürlük için meşru direnme hakkını kullanıyor; diğer yanda, bir devlet, 

kendi halkının kazanılmış bütün haklarını ve toplumsal değerlerini de yok ederek 

sömürgeci-sömürücü zulüm sistemini sürdürmeye çalışıyor. Özgürlük taleple-

rine savaşla yanıt veriyor. Katledilenler, barış istiyorlar zafere doğru ilerlerken; 

katledenler savaşa devam diyorlar doğayı ve insanı yok edip, insanlığın yarattığı 

en güzel değerleri kirleterek.  

Şahikalar üstünde meydan okur bu erler  

Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler 

Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti  

Tarihlere sorun ki bize "Ölmez Türk" derler.  
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Harp Okulu Marşı “Ölmez Türk” üzerine coşkulu sözler haykırsa da, istatistik 

bilgilerin önümüze serdiği gerçek, pek de bunu doğrulamıyor. 

Resmi olarak inkâr edilse de Türk devleti tarafından Kürt halkına karşı sürdü-

rülmekte olan savaşta devletin ve özgürlük hareketinin verdiği kayıpların 15 yıl-

lık resmi bilançosu, tarihsel dilimler olarak şöyle idi: 

 

Eylem dönemi Eylem 

sayısı 

Türk tarafı-

nın kaybı 

Kürtlerin 

kaybı 

15-08-1984 / 15-08-1990   2697 8462 470 

15-08-1990 / 01-01-1993  5994 10668 1755 

24-06-1994 / 30-07-1995  1920 10834 1450 

01-08-1995 / Ağustos 1999  5131 10410 2413 

15-08-1984 / Ağustos 1999 

15 yıl toplamı: 

18274 42500 6679 

 

Bu sayıya, PKK güçlerine karşı savaşta ölen 5315 KDP’liyi de ekleyerek dü-

şündüğümüzde savaşın boyutları ve ivmesi hakkında yeterli bir bilgi elde edilmiş 

olur.  

ARGK güçlerinin verdiği resmi bilgi bu. Toplam: 54495 insan kaybı. Üstelik bu 

rakamın, psikolojik nedenlerle ‘kendi kayıplarını düşük, ötekinin kaybını yüksek 

gösterme’ gibi nedenlerle üzerine oynanmış sayılar olarak ele alsak da, Türk dev-

letinin verdiği sayılarla denkleştirince, nereden baksak yaklaşık 50 bin civarında 

bir insan kaybını savaşta telef ettiğimiz ortaya çıkar. 

Bu kayıp savaşın günlük kaybı olarak belki de zarar uzantısı en kısa olanıdır. 

Bu on beş yılda, Türkiye’nin, savaş için yaklaşık 400 milyar dolardan fazla bir mali 

kaynak harcadığı resmi kaynaklarca dillendirildiğine göre, maddi yıkımlar ve ya-

kılan ormanlar gibi zenginlikleri de kattığımızda, toplam ekonomik kaybın en az 

500-600 milyar dolar civarında seyrettiğini söyleyebiliriz.  

Ama savaş ne yazık ki salt ekonomik kayıp değildir. Savaşın zarar uzantısının 

kuşaklar boyu sürmesinin nedeni, insan kirlenmesinde aranmalıdır. Türkiye, her 
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haksız savaşta izlenebilecek insan kirliliği sınırlarını onlarca kat aşarak, üç beş 

kuşak ilerisine kadar sürebilecek bir kirlilik yaratmıştır. 

Koruculuk sistemi; yakılarak boşaltılan 4000 civarında Kürt köyünün metro-

pollere sürülmüş olan halkının, şiddete bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik so-

runları da kültür olarak yanında taşıyarak yaşama zorlanması; milliyetçilik ga-

zıyla savaşa sürülen Türk askerin, savaşta bizzat yaşadığı vahşeti, terhis sonra-

sında köyüne, kasabasına taşıyarak yaşatması; devletin, özellikle son dönem-

lerde motive ederek geliştirdiği ‘linç kültürü’ nedeniyle, metropol şehirlerde 

halklar arasındaki düşmanlığın giderek içselleşerek gelişmesi...  

 

Kürdistan Özgürlük Hareketi, savaşı, demokratik ve yasal bütün diğer yolları 

kapatılmış olan bir ortamda, barışı sağlayabilmenin zorunlu yolu olduğu için, is-

temeyerek ama zorunlu olarak başvurulan bir araç olarak tanımlıyor. Savaşı 

lânetliyor, kalıcı bir barışın yaratılabilmesi için de olsa kan döküldüğü için rahat-

sızlık duyuyor. Diğer yolları kapatıldığı için "barış için savaşmak" zorunda oldu-

ğunu vurguluyor. Barışçı metotlarla barışa ulaşabilmek için, her türlü provokas-

yona rağmen tek taraflı ateşkes ilân ediyor. Kulaklarını kesip büro kapılarına as-

mak yerine savaş esirlerini halkının haklı öfkesinden koruyor, can güvenliğini 

sağlayarak misafir statüsü tanıyor.  

Savaşı, ulus olarak yaşamanın vazgeçilmez besini olarak benimsemek yerine, 

halkların özgürleştirilmesi uğruna geçici olarak başvurulan, ve tarih sahnesinden 

silinmesi zorunlu olan bir kötülük olarak tanımlıyor. 

Haklı savaşların, halklara bazı erdemler kazandırdığını söylerken, bunu Kür-

distan Özgürlük Hareketi ile örneklerken yanılmadığımızın en güzel kanıtı bu de-

ğil midir? 

 

Bir devlet ki seksen yıldır savaşıyor ama sanki bunun bilincinde değil. Kayıp 

sayısı yüz binleri aşmış, "savaş yok" ortada.  

Bir devlet ki seksen yıldır savaşıyor fakat düşmanı yok ortada. Kendi iddiasına 

göre, "Kürt yok Türk var bu ülkede." O halde Türkün kendi içinde süren bir iç 

savaş mıdır bu?   

Bunun yanıtını da Necdet Sevinç'e bırakalım: 
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“Dünyanın neresinde bir Türk varsa bizim tabii hudutlarımız oradan başlar. 
Biz, Türksüz bir dünyanın mevcudiyetini düşünmektense, o dünyanın bizim yü-
zümüzden infilâk etmesini daha uygun buluyor ve böyle bir düşünceye sahip ol-
makla da gurur duyuyoruz!”  

Böyle bir düşünceyle beslenen savaşın (yani politikaların) insanlık için ürete-

bileceği bir yarar olabilir mi? Bu bilinçle biçimlendirildiği için, gerilla kafası kesip 

hatıra resmi çektiren bir askerin ölümüne sevinmekten başka bir duygu besle-

yebilir mi insan?  

Bu düşünceye, onun politik ifadesine ve aracı olan savaşa karşı savaşmak 

bir insanlık görevi değil de nedir?  

Ve tarihin önümüze koyduğu ‘savaş ve barış’ paradoksu da budur galiba. 
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TÜRKİYE’DE ETNİK SORUN 

 

 “Bütün insanlar aynı cinse, homo sapiens’e ait olmalarına rağ-

men, doğadan bu ortak çizgi, insanın insanı reddetmekten vazgeç-

mediği bir özellik olmuş ve insan, benzerini, yabancı görüntüsü al-

tında tanımamış veya yabancının da insana ait özelliklerin tama-

mına sahip olduğunu kabul etmemiştir. 

Yunan felsefesi bile, Persliyi bir barbar, köleyi de konuşan bir 

alet olarak görüyordu. 

Eğer, bugün, bütün insanların insan olduklarını kabul etmek zo-

runda kaldıysak, gene de ‘insanlık dışı’ adını verdiğimiz bir katego-

riyi dıştalamaktayız.” 

(Edgar Molin. Kaybolmuş Paradigma, İnsan Doğası.) 

 

  

Malatya’da, bir kitapçıya yapılan kanlı saldırı sonrasında, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın açıklaması, 1923’ten sonra bütünüyle unutulan bir söylemi 

hatırlatırken, seksen yılı aşkın bir zamandır sürdürülen geleneksel-resmi devlet 

açıklamalarından bir hayli farklı idi: “Kafatası milliyetçiliğini biz kabul etmiyoruz. 

Ülkemizde bir defa 36 etnik unsur var. Ben açık net konuşuyorum. Bir defa bun-

lar alt kimliktir. Ama ‘üst kimlik nedir?’ diye sorulursa, üst kimlik TC vatandaşlı-

ğıdır.” (23 Nisan 2007 - Hürriyet Gazetesi.) “Tayyip Erdoğan bu! Bugün söyledi-

ğini yarın yutar; daha önce de alt kimlik – üst kimlik sorunu üzerinde durmuş ve 

militarist-faşist-ulusalcı Kızıl Elma savaş blokunu kızdırmıştı. Ama hemen sonra 

geri adım atarak üst kimlik tanımını belirleyici unsurun din (İslam) ortaklığı oldu-

ğunu ileri sürerek, konuyu sulandırmış, yeniden militarist cephenin milliyetçi-

ırkçı düşüncelerine teslim olmuştu. Fakat bu kez konuşmasının bir noktasında, 

bir önceki tartışmada, üzerinden geriye dönüşü gerçekleştirdiği din birliği köp-

rüsünü yıkmaya çalışıyordu sanki: “İnanç milliyetçiliği sakat bir şey... Biz inanç 

milliyetçiliğine de, dinsel milliyetçiliğe de karşıyız. Benim ülkemde sadece Müs-

lümanlar yaşamıyor. Müslüman olmayanlar da var” (23 Nisan 2007.) 



İ. Metin Ayçiçek                              140 

 

Hatırlanacağı üzere, Mustafa Kemal de, 1 Mayıs 1920 günü Büyük Millet 

Meclisi'nde yaptığı konuşmada benzer şeyler söylemekte idi:  

“Yüce Meclisinizi oluşturan şahsiyetler yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez de-
ğildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Hepsinin karışımı Müslüman içten 
bir topluluktur... Bu nedenle, koruma ve savunmasına çalıştığımız millet, sadece 
bir öğeden ibaret değildir. Değişik Müslüman öğeden (unsurdan) oluşmuştur... 
Bu topluluğu oluşturan her bir Müslüman öğe, bizim kardeşimiz ve çıkarları ta-
mamıyla müşterek olan vatandaşımızdır ve yine kabul ettiğimiz esasların ilk sa-
tırlarında bu değişik Müslüman öğeler ki; vatandaştırlar, birbirlerine karşı saygı 
duyarlar ve biri diğerinin her türlü hukukuna (hakkına), ırki, içtimai ve coğrafi 
haklarına daima saygılı olduğunu tekrar vurguladık ve cümlemiz bugün içtenlikle 
kabul ettik.” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 1. TBMM'nde ve CHP Kurultayında 
(1919-1938), Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayını 1, 1966, Sayfa: 73-74) 

Şimdi Tayyip Erdoğan’ın bu türden söylemlerinin önemi, 1921 Meclisinde de 

kabul gören ama Lozan’dan sonra artık tamamıyla yasaklanan bir gerçeğin; Tür-

kiye’de etnik grupların varlığı gerçeğinin yeniden devlet yönetimi (devletin bü-

tünü olmasa da, hükümet) tarafından dillendiriliyor olmasındadır. Sorunun Tür-

kiye’de nasıl büyük çatışmalara kaynaklık yaptığı hatırlanırsa, bu tür bir söylemin 

önemi daha net anlaşılabilir. Bilimde, bir toplumsal yaşamın gerçeklerinin ne ol-

duğu önemlidir; ama ne yazık ki politikada bu gerçekliğin kimin tarafından söy-

lendiğinin daha önemli olduğunu biliyoruz.  

 

 

Azınlıklar sorunu Cumhuriyet öncesinden, Osmanlı Devleti’nin artık parça-

lanmaya yöneldiği dönemlerden itibaren Türklerin de gündemine girmeye baş-

ladı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Doğu Sorunu, artık daimi olarak Av-

rupa ülkelerinin politik gündemlerinin başında yer almakta idi. Zayıflayan Os-

manlı İmparatorluğunun topraklarında başlatılan toprak kapma savaşı, Avrupa 

ülkeleri arasında da ciddi çatışmalara kaynaklık yapacak kadar önemliydi. Os-

manlı, Avrupa devletlerinin vesayeti altına girmeye başladıktan sonra, Osmanlı 

topraklarında yaşayan azınlıkların korunması tarihi de başlamış oldu. 

Ancak, bu süreçte Avrupa için Osmanlı topraklarında azınlık sorunu, esas ola-

rak, Hıristiyan azınlığın korunması anlayışı çerçevesinde, ağırlıklı olarak dinsel bir 

boyuttan hareketle başladı. Polonya, 1699 yılında, Osmanlı’daki Katolikler için 
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girişimde bulunma hakkını elde etti. Kırım savaşı (1854-56) sonunda Paris’te im-

zalanan (1856) Hıristiyan Azınlıkların Haklarını Koruma Antlaşması, esasında 

19.yy azınlık haklarını kolektif koruma sistemine de bir geçişi oluşturdu. Ger-

çekte Osmanlı reform hareketleri olarak tanımlanan ve esas olarak dış zorlama-

ların ürünü olan yeniden yapılanma girişimleri, bir yandan Osmanlı’dan koparı-

lacak kapitülasyonların alanını genişletmek iken, bir diğer boyutu da (elbette te-

melde ve kesinlikle bu birinci amaca bağlı olarak) Osmanlı topraklarında yaşa-

makta olan dindaş (Hıristiyan) haklarının korunmasını hedeflemekteydi. Ama 

imparatorluğun çöküş döneminde pıtrak otu gibi boy gösteren ‘ayrılıkçı ulusal 

hareketler’ , azınlık sorununa yepyeni bir boyut daha kazandırdı: Dinsel azınlık 

haklarının yanı sıra ulusal azınlık haklarının da korunması düşüncesi gelişmeye 

başladı. Bu gelişme sonucu ve elbette uzun bir süreç içerisinde büyük bedeller 

ödenerek elde edilen kazanımlarla, artık dinsel hakların yanı sıra sivil ve siyasal 

haklar da azınlık haklarının korunma çerçevesi içine girdi. 

Türk toplumunda ise, böylesi bir tarihsel gelişim, yeni ulus-kimliğin ciddi bir 

toplumsal-genetik-bozukluğa uğramasına neden olmaktaydı: Kuzey Afrika, Ma-

kedonya, Trakya, Yunanistan, Arap Yarımadası topraklarında yaşanan ulusal ge-

lişmeleri bir türlü anlayamamış;  ümmet anlayışından kopamamış bir ulus olarak 

Türk ulus kimliği, bağımsızlık,  ulusal özgürlük, azınlık, etnik kimlik ve benzeri 

kapsamdaki bütün kavramları bölücülük ‘negatif’ tanımı altında toplayarak bir 

fobi yaratmıştır.  

 

 

1922’lerden sonra, Sovyetler Birliği’nde iç savaşın Bolşevikler lehine geliş-

mesi ve sosyalist rejimin giderek daha bir güçlü oturması nedeniyle, Avrupa’nın 

güçlü bir tampon devlet olarak Türkiye’ye gereksiniminin artması sonucu ortaya 

çıkan yepyeni fırsatlar, etnik azınlıklara yönelik inkar anlayışını temel alan Lozan 

sistemini oluşturdu. Bunun bir etnik çatışma sürecini başlatacağını saptayan bazı 

aydınlar, yeni toplumsal yapılanmanın temel aldığı ulus tanımlamasının ‘Türk’ 

etnik yapısı ile doldurulmasının çatışmalı bir sorun olduğunu dillendirmeye ça-

lıştılar. Türk kavramını bir ‘ırk’ tanımı olarak ele almak yanılgısına düşseler de, 

bütün etnik zenginliği ile birlikte Anadolu’yu kucaklamak gibi, M. Kemal yöneti-

minden ciddi farklılık içeren bir anlayışı ısrarla savunmaktaydılar. 1924-25 yılla-

rında ortaya atılan Anadoluculuk savunucuları, “bazıları sınırların ötesinde olan 
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çeşitli vatanları ve yerel kültürleriyle bir ırkın adı olduğu için” Türk ulus tanımı-

nın, Anadolu topraklarında yaşayan diğer azınlıkları ifade edemeyeceği için ciddi 

sorunlar üretecek bir tanım olduğunu dillendiriyorlardı. Bu durumda, toplumun 

bütününü kucaklayacak olan yeni ulus tanımının, anavatan olarak tanımlanan 

“Anadolu” kavramı üzerinden geliştirilmesi gerektiğini savlıyorlardı. Özdeş-

leşme, böylesi bir anavatan fikriyatı üzerinden gerçekleştirilebilirdi. Bu nedenle 

bu grup “Biz Anadoluluyuz; Anadolu bizim vatanımızdır; ulusumuz Anadolu ulu-

sudur” sloganını şiar edinmişti. 

Bu düşünceler, Lozan öncesi Mustafa Kemal tarafından da onlarca kez dil-

lendirilmiş olan düşüncelerdi. Örneğin, Mustafa Kemal'in, Çerkez Ethem'in ağa-

beyi Reşit Bey'e Ankara’dan gönderdiği 7 Ocak 1920 tarihli telgrafta Çerkez hal-

kına yönelik şöyle övgüler dillendirmekteydi: “Bu din ve devletin sağlam bir uy-

ruğu olan Çerkez kardeşlerimiz, hepimizin övdüğümüz baş tacımızdır. Asıl, bu-

gün düşmanlarla çevrili Türk, Kürt, Çerkez ve diğer din kardeşlerimizin el ele ver-

mesi, sarsılmaz bir bütün oluşturmaları, namus ve yaşamımızı kurtarmak için bir 

zorunluluktur.” (Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı: 34, Belge no: 849.) 

13 Aralık 1918 tarihinde yayınlanan, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilk top-

lantısında alınan kararların birinci maddesi, Anadolu’da yaşayan halkların bütü-

nünü içeren bir ortak savunma anlayışı ve buna denk gelen bir millet (Osmanlı 

milleti) tanımı söz konusudur: 

"1- Vilayat-ı Şarkiyyede Türk ve Kürdün hukuk-i tarihiyye ve ırkiyesi Osman-

lılık milliyeti altında müctemi' ve her iki ırkın telif-i menafii -biri diğerinin hakkına 

tecavüz etmeksizin de- kabil olduğu... (Diyarbakır Tarihi, Şevket Beysanoğlu, Di-

yarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayını, Cilt 1 S. 803.)  

16 Ocak 1923 günü, İzmir'de, zamanın ünlü gazetecileri ile yaptığı bir söyle-

şide şu bildik konuşmayı yapmaktadır: “Başlıbaşına bir Kürtlük düşünmektense, 

bizim Anayasa gereğince zaten bir tür yerel özerklikler oluşacaktır. O halde hangi 

ilin halkı Kürt ise onlar kendilerini özerk olarak idare edeceklerdir. Bundan başka 

Türkiye'nin halkı söz konusu olurken, onları da (Kürtleri) birlikte ifade etmek ge-

rekir. İfade edilmedikleri zaman, bundan kendilerine ait sorun çıkarmaları daima 

beklenir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Türklerin, hem de Kürtlerin 

yetkili vekillerinden (milletvekillerinden) oluşur ve bu iki unsur, bütün çıkarlarını 

ve geleceklerini birleştirmişlerdir. Yani onlar bilirler ki, bu ortak bir şeydir.. Ayrı 
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bir sınır çizmeye kalkışmak doğru olmaz..." (Türk Tarihi Kurumu Arşivi, 1089 nu-

maralı belge. İkibin'e Doğru Dergisi, İstanbul, 6 Kasım 1988, Sayı: 46.) 

“Din tarafından birleştirilmiş çok milliyetli Osmanlı İmparatorluğu ile politik 

konsensusla birleştirilmiş modern devlet arasında bir geçiş devleti olarak (And-

rews)” ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti, ne yazık ki Anadolu’nun emperyalizm 

tarafından işgali döneminde ortaya çıkan halkların, kendi kimliklerinin kabulü 

üzerinden gerçekleştirilebilecek çok kültürlü (çok etnik gruptan oluşan) bir top-

lum modeli olanağını doğru değerlendirmek yerine, tercihini üniter bir toplum-

devletten yana koydu. Yeni koşulları fırsatçı bir anlayışla değerlendiren Mustafa 

Kemal, tekçi (üniter) ulusal devleti oluşturacak farklılıkların inkarına dayalı poli-

tikasını da hızla inşa etmeye başladı. Söylemini hızla değiştirdi. Artık, “mazinin 

istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tevsimler (adlandırmalar)” diye tanım-

ladığı Kürtlük, Çerkezlik, Lazlık, Boşnaklık gibi etnik kimlikleri, “birkaç düşman 

aleti, mürteci beyinsizden maada hiçbir millet ferdi üzerinde teellümden (esef-

ten) başka bir tesir hasıl etmemiş”, propaganda ürünü bir safsata olarak adlan-

dıracaktır.  

Osmanlı Milleti, Anadolu Milleti, Türkiye’nin Halkı ulus gibi tanımlara, baş-

langıcındaki bütünleştirici özellik aşama aşama kaybettirilerek, etnik kimliklerin 

inkârı üzerinden üniter bir modele adım adım yaklaşıldı. Bir yandan, “bu millet 

efradı” diyerek “millet” kavramı içerisine soktuğu büyük etnik gruplar, diğer 

yandan kimliklerine ilişkin değerler sulandırılıp muğlaklaştırılarak, bütünü, 

“umum Türk camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlâka, hukuka sahip 

bulunuyorlar” genelleştirmesi yapılarak resmi düzlemde öz kimlikten yoksun bı-

rakıldı. (İnan, Afet. Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazmaları.)  

Artık cumhuriyetin bütün politikaları, bu muğlaklık üzerinde inşa edilecek, 

etnik gruplar üzerinde asimilasyon, koşullara bağlı olarak şu ya da bu yönde an-

lamlandırılan biçimlerde sürdürülecektir. 

 

 

Lozan Antlaşması ve Türk-Bulgar Dostluk Anlaşmaları, Türkiye’deki azınlık 

sorununu tartışarak, esas olarak Türk hükümetinin görüşleri doğrultusunda bir 

karara varmıştır. Ülkede yaşayan Hıristiyanların dışındaki Müslüman uyruk Türk 
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sayılarak ‘sorun kökten çözümlenmiştir.” Müslüman olmayan halklardan da sa-

dece Rum, Yahudi ve Ermeniler azınlık sayılmıştır. Ama Hıristiyan olmalarına rağ-

men Asuri-Süryani ve Keldaniler ya da Müslüman olmadıkları halde Ezidiler, bi-

rer azınlık olarak düşünülmediği gibi ciddi bir tartışma konusu bile olmamışlar-

dır.  

Lozan’la birlikte Anadolu-Mezopotamya topraklarında yaşayan herkesin 

Türkleştirilmesini amaçlayan İttihat-Terakkici devlet politikası, Türkiye Cumhu-

riyeti’nin resmi politikası olarak yeniden gündemleştirilmiştir. Batılı işgal kuvvet-

lerine karşı mücadele döneminde yakalanan birlik anlayışı hızla terkedilmiş; bü-

tün etnik farklılıklar resmen yok sayılarak, ırkçı bir politika devletin resmi politi-

kası olarak Kemalizm adıyla yeniden inşa edilmiştir.  

Bütün etnik farklılıkların kesin reddi ve halklara yönelik açılan savaşın sırrı bu 

inkarda yatmakta idi. İnkâr anlayışı, bir süre sonra yerini zoraki asimilasyona bı-

rakacaktır. Artık ülkede tek renk egemendir: “Ben Türk elinin kahraman bir bu-

cağındanım. Yazık ki oraya Bekir diyarı diyorlar. Fakat özünde Türk diyarı idi. Be-

kir, sonradan ona alem olmuş fakat biz öz diyarımızın ne olduğunu biliriz. Bizim 

diyarımız Oğuz Türk’ün has konağıdır, biz de bu yüce konağın çocuklarıyız. Diyo-

ruz ki: Türk eli büyüktür ve yeryüzünde yalnız o büyüktür. Her yeri dolduran 

Türktür ve her yeri aydınlatan Türkün yüzüdür. Diyarbekirli, Vanlı, Erzurumlu, 

Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı 

cevherin damarlarıdır... Türkün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak. Gü-

neş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek!” (Diyarbakır Gazetesi. 26 Ey-

lül 1932)  

Artık Cumhuriyet bütün kurumlarıyla bu anlayışa göre örgütlenmekteydi: 

“Asli kurucu” ve “kurtarıcı” olan ordu, azınlık tehlikesi ve bölünme fobisini işle-

yerek ve fiilen silah kullanma hakkına dayanarak tek siyasal iktidar olarak varlı-

ğını inşa etmişti. Yeniçeri ayaklanmalarının hiçbirinde elde edilemeyen bir asker 

başarısı Cumhuriyet’te sağlanabilmişti. Ordu-Devlet, egemenlik altında tuttuğu 

Cumhuriyet Meclislerinden çıkarttığı yasalarla sistemin yasal zeminini örerken, 

İstiklal Mahkemeleri kalıntısı Cumhuriyet’in yargı sistemi de, bu ırkçı üniter ya-

pının üzerine şekillenmekteydi. Kemalist aydın ise ideolojik üreticisi oldu. Örne-

ğin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, “Kemalizm rejimi milliyetçidir. Bunun 
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anlamı şudur: Her şey ve her şey önce Türk milleti içindir. İslamlık, insanlık, bun-

dan sonra gelir” diyecek kadar pervasız davranabilir. (Bozkurt, Mahmut Esat. 

Atatürk İhtilâli. İ.Ü. Yay. 1940. s. 371.) 

Bu anlayış devletin resmi anlayışı olarak sürdürülürken, esas olarak faşist ha-

reket elinde daha da ‘derinleştirilmekte’ idi. Faşist hareketin politikaları ile dev-

letin resmi politikaları arasında özde bir farklılık olmamasına rağmen, söylem, 

dış koşullara bağlı olarak zaman zaman farklılaşmakta idi. (1944 Irkçılık Davası 

örneğinde olduğu gibi.) Ama, etnik gruplara bakıştaki bu ayrımcılık ve inkâr an-

layışı, Nihal Atsız’ın ‘ötekine’ bakışını özetleyen ünlü vasiyetnamesinde ifade et-

tiği içeriği hiç terk etmeden günümüze kadar aktı geldi:  

“Yağmur Oğlum,  

Bugün tam bir buçuk yaşındasın. Vasiyetnameyi bitirdim, kapatıyorum. Sana 
bir resmimi yadigâr olarak bırakıyorum. Öğütlerimi tut, iyi bir Türk ol.  

Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belle. Yahudiler bütün millet-

lerin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımız-

dır.  

Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvat-

lar, İspanyollar, Portekizler, Romenler yeni düşmanlarımızdır.  

Japonlar, Afganlılar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır.  

Ermeniler, Kürtler, Çerkesler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, 
Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içer(de)ki düşmanlarımızdır.  

Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı.  

Tanrı yardımcın olsun. (4 Mayıs 1941) (Kaynak: Güvenç, Bozkurt. Türk Kim-

liği. Kültür Tarihinin Kaynakları. Kültür Bakanlığı Yay. 1994, s. 363.) 

Atsız, bir faşistte var olan o bildik zehrini kusuyorken de olsa, kendi kalemin-

den, iç düşman olarak tanımladığı etnik grupların varlığını itiraf etme ‘bahtsızlı-

ğından’ da kaçamamaktadır.   

 

 

Ulus, azınlık, ulusal azınlık, etnik grup gibi kavramlar, özellikle Türkiye gibi 
toplumsal yapı bileşenleri çeşitlilik gösteren ülkelerde ciddi tartışmaların konu-
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sunu oluşturur. Bu tartışmaların bütününü bilimsel terminolojiye açıklık getir-
mek amacına yönelik olduğunu söylemek ne yazık ki olanaklı değildir. Tersine, 
tartışmaların en önemli nedeni, politik amaçları içermektedir.  

Ben bu kısa yazıda konunun kavramsal ayrıntısı üzerine ciddi bir tartışmaya 

girmeden, genel kabul görmüş bir tanımı esas alarak, daha çok Türkiye’de etnik 

gruplar kavramıyla konuyu işlemeye çalışacağım. Ama kavramsal boyutta tartış-

maların hiç de küçümsenebilecek tartışmalar olmadığını; tersine, uluslararası 

hukukun, genellikle bu tanımlar üzerinden oluşturulduğu hatırlanırsa, kavramsal 

boyutun büyük öneme sahip olduğunu yine de vurgulamakta yarar var. Ama bu 

genişlikte bir yazıyı bir dergi kapsamına sığdırmanın kolay olmayacağını biliyo-

rum.  

Sorunu genel bir başlık ile hatırlatarak geçmek istiyorum: 

Benzeri birçok politik kavramda olduğu gibi, ulusal azınlık kavramı da, ulus-
lararası literatürde tek bir anlama indirgenebilmiş bir kavram değildir. Böyle ol-
masını beklemek de zaten olanaksızdır. Ama sorun üzerine yapılan uluslararası 
boyutlu tartışmalarda, birkaç tanım, yaygınca kullanılmaktadır. 

Kavramın birinci yorumunda “azınlık”, bir ülkede yaşayan ve etnik, dilsel ve 
dinsel özellikleri nedeniyle çoğunluk yapısından farklılık gösteren hal grupları, 
halk topluluklarını ifade eder.  

İkinci yorumda ‘azınlık’ sözcüğü, herhangi bir ülke topraklarında yaşamala-
rına rağmen, başka bir ‘akraba devleti’ de bulunan halk topluluklarını, etnik 
grupları kapsar. Bu tezin savunucularına göre, örneğin, Türkiye’deki Ermeniler, 
Rumlar ya da Yunanistan’da Türkler bu tanım içerisinden kabul görürler. Bu du-
rumda, azınlığın yaşadığı devlete ev sahibi devlet (host state); ve kendi alt kimlik 
aidiyetine sahip grubun üst kimlik olarak egemen olduğu devlet ise, ‘akraba dev-
let’ (kin state) denir.  

Türkiye Cumhuriyeti,  azınlıklar sorununun tartışıldığı uluslararası platform-
larda, Lozan’a atıfta bulunarak, bu hakkın ‘uluslararası belgelerle statüsü sap-
tanmış guruplar’ için geçerli olduğunu iddia edebilmektedir.  

Bundan birkaç yıl öncesinde soru olarak ortaya atılan bir gelişme, bugün ger-
çekleşerek Türkiye’nin önüne dikilmiştir. Azınlıklar sorununu bu tanım üzerin-
den geçiştirmeye çalışan Türkiye’ye yöneltilen soru şöyle idi: Yukarıdaki tanımda 
ısrarlısınız ama yarın Güney Kürdistan’da da bir Kürt devleti kurulursa, tutumu-
nuzu kararlı olarak şimdiki gibi sürdürecek misiniz? Şimdi bu sorunun alt yapısını 
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oluşturan varsayım gerçeğe dönüşmüş, Türkiye’nin hemen yanında, büyük dev-
letlerin de kabul edeceği komşu bir Kürt devleti doğmaktadır.  Bu durumda, Tür-
kiye’de yaşayan Kürt kökenliler yasal olarak “azınlık statüsü” tanımı içerisine gi-
receklerdir.  

Azınlık tanımına ilişkin üçüncü yorum, “ulusal azınlık” sayılabilmek için, ob-
jektif (nesnel) koşulların yanı sıra, öznel koşul olan azınlık bilincinin varlığını da 
istemektedir. Bu yorum, günümüzde yaygınca ve güven içinde kullanılabilen bir 
yorumdur.   

Bir başka yorum ise, ABD, İngiltere ve Avrupa’daki çoğu ülke için göçmenlik 
kavramı üzerinden geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

 

 

Etnik grup ya da etnik azınlık kavramını, sosyolojik bir açılımla geniş anlamda 

ya da somut bir ulusal hukuk çerçevesinde tanımlayabiliriz.  

Hukuksal tanımlar, azınlık sorununun yaşamın bir paçası olarak (canlı) tartı-

şıldığı ülkelerin kendi ulusal yasalarından çok, uluslararası hukuk kuralları çerçe-

vesinde ele alınmalıdır. Bu konuda uluslararası anlaşmalar, içtihatlar; etnik azın-

lık sorunlarının somut çözüm yöntemlerinden elde edilen deneyimler gibi ortak 

ölçütler çözme iradesine destek olabilir. Ancak, küreselleşTİRme döneminin ulu-

sal-uluslararası hukuk ilişkisini bozduğu Yugoslavya örneğine kadar her ulus-

devlet, kendi ulusal yasalarını dayatma gibi bir davranışta sınır tanımamakta idi.  

Ne var ki günümüzde, fiilen kullanım hakkı, sadece, çıkarlarına nasıl denk ge-

liyorsa hukuku öyle kullanan emperyalist güçlü devletler tekelinde kalsa da, 

dünyanın özgürlükler ve haklar bağlamında kazanımları arasında sayılabilecek 

bazı uluslararası hukuk tanımlarına (yasal kazanımlar) ulaşılabilmiştir.  

Konuya ilişkin önemli bir uluslararası hukuk kararı, 1991 tarihinde AGİK’in 

Cenevre’de gerçekleştirdiği Azınlık Uzmanları Toplantısı’nda alınmış olan kararı-

dır. Emperyalist devletlerin, sermayenin küreselleşmesi sürecinin isterlerine uy-

gun olarak, dünyayı da politik olarak yeniden düzenlemek istemi (küreselleş-

TİRme) sonrasında, özellikle Yugoslavya’nın parçalanması planlarında yer alan 

bu kararın hükmüne göre, ulusal azınlıklar sorunu, artık ‘ulusal yetkiye’ bırakıl-

mıyor. O zamana kadar geçerli olan bir ülkenin iç işlerine dışarıdan karışmama 

prensibi (compentencenationale, domestic jurisdiction) yerine, uluslararası top-

lumun meşru ilgi alanı kapsamına girdiği sürece (ki burada tanımlar net olmadığı 
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için, her şey bu ilgi kapsamı sınırları içerisine sokulabilir) tehdit altında olan ülke 

ya da ülkelerin ya da uluslararası kuruluşların müdahale hakkı fiilen ve BM ka-

rarları ile de resmen geçirilmiş oluyordu. 

BM uzmanlarından Capotorti’nin tanımı, hukuksal açıdan ‘azınlık’ kavramı-

nın tanımında sıkça başvurulan temel ölçütlerden biridir. Capotorti bu nitelikleri 

şöyle açmaktadır: 

a) Çeşitli bakımlardan, o devlette yaşayan çoğunluktan farklı olmak. (Bu fark-
lar günümüzde ‘etnik, dinsel, dilsel’ olarak ifade edilir.) 

b) Ülke genelinde sayıca azınlık olmak (Bu azınlığın, ülkenin belli bir bölge-
sinde çoğunlukta olması durumu değiştirmez.) 

c) Siyasal kararların alımında (politik iktidarın kullanımında) başat (domi-
nant) olmamak. (Bazı ülkelerde azınlık bir grubun çoğunluk üzerinde iktidar ol-
duğunu biliyoruz. Geçmişte Irak’ta Sünnilerin Şii çoğunluk üzerinde; Güney Af-
rika’da apartheit döneminde Beyaz azınlığın Siyah çoğunluk üzerinde; günü-
müzde Suriye’de olduğu gibi). 

d) Yurttaş olmak.  

c) Azınlık bilincine sahip olmak (Zira azınlık bilincine sahip değilse, yani fark-
lılığını kimliğinin gerekçesi olarak görmüyorsa, azınlık kategorisinde değerlendi-
rilemez. 

“Azınlık kavramı uluslararası temel antlaşmalarda, ‘farklı nitelikleri bulunan 

ve bu nitelikleri kimliğinin ayrılmaz parçası sayan’ kişiler varsa, o ülkede azınlık 

varlığına hükmedilir” biçiminde temel bir ilkeyle biçimlenir. Böylece kavram, 

devletlerin kendi yorumlarına göre belirlenen bir biçimden ilk kez ayrılır. Bu dü-

şünce daha sonraki anlaşmalarla daha da netleştirilir. Örneğin, BM İnsan Hakları 

Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 27. maddesini yo-

rumlarken, “azınlıkların varlıklarının ilgili devletlerin onları tanıyıp tanımamala-

rına bağlı olmadığını” özellikle vurgulayarak, azınlıkların korunmasına yönelik 

(salt söylemde de kalsa)  özellikle vurgulamıştır. 

Yalnız yukarıdaki tanımda özellikle vurgulanması gereken bir husus vardır: 

Azınlık bilincinin varlığı, azınlık tanımının temel taşıdır.  

1991 Cenevre Azınlık Uzmanları Toplantısında kabul gören bir karara göre: 

Toplumda var olan her farklılık, uluslararası hukukta ya da sosyal bilimde, bir 

azınlık varlığı olarak kendiliğinden kabul görmez. Bir ülkenin sınırları içerisindeki 
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bir etnik grup için, uluslararası antlaşmalarda azınlık kavramına ilişkin tanım-

larda yer alan nesnel koşulların bütünü var olsa bile, grupta yaşayan bir ‘azınlık 

bilinci’ yoksa o topluluğa “azınlık” denemez. Azınlık statüsünün kabulü için, 

“azınlık bilinci”nin varlığı şarttır.  

Bir ülke sınırları içerisinde yaşayan her farklı kültür, alt kimlik tanımı içeri-

sinde kabul edilsin ya da edilmesin, doğal olarak kendi varlığını korumak, geliş-

tirmek ve yaşatmak isteyecektir. Fakat bu farklılığın, toplumun bütününün ortak 

kimliğinin ifadesi olan üst kimlik karşısındaki duruşu, o toplumun (grubun, azın-

lığın, kültürün) tanımının içeriğinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Yaşa-

tılmak istenen şey salt gelenek,  görenek ve ananelere ilişkin ise, bu sadece çok 

kültürlülüğü ifade eder ama bir azınlık kimlik talebinden (azınlık bilincinden) söz 

edemeyiz. Ama böylesi bir farklılık, kendini yaşatma çabasını, üst kimliğe rağ-

men ve siyasal isteklerle ifade ediyorsa, burada bir azınlık kimlik talebinden, bir 

azınlıktan söz edebiliriz. Azınlık hakkı üzerine yürütülen bütün tartışmalar, azın-

lık tanımında anlaşma ile başlar. Bu anlaşmanın ilk koşulu ise, azınlık bilincidir.  

Bugün, konuya ilişkin bütün tartışmaların odağında yer alan uluslararası bel-

gelerden birisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleş-

mesi’dir. Bu Sözleşme’nin 27. maddesi şöyle der: “Etnik, dinsel ya da dilsel azın-

lıkların bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara mensup kişiler, kendi gruplarının 

diğer üyeleriyle birlikte toplu olarak kendi kültürlerinden yararlanmak, kendi dil-

lerini açıklamak ve uygulamak ya da kendi dillerini kullanmak hakkından mah-

rum edilemezler.”  

Aynı kurumun 18 Aralık 1992 tarihli, “Ulusal ya da Etnik Dinsel ve Dilsel Azın-

lıklarına Mensup Kişilerin Haklarına İlişkin Bildirge”si de azınlık hakları konu-

sunda getirdiği yeni standartlarla bir ilk olma özeliğine sahiptir. Bu Bildirge, azın-

lıklara mensup kişiler için şu temel hakları, evrensel hukukun olmazsa olmaz ko-

şullar olarak belirlemiştir:  

“Azınlıklara mensup kişiler: 

a) Kendi kültürünü yaşama hakkına;  

b) Kendi dinini, dilini öğrenme, öğretme, kullanma ve uygulama hakkına;  

c) Kültürel, dinsel, sosyal, ekonomik ve kamu yaşantısına etkin biçimde 

katılma hakkına;  
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d) Mensup bulunduğu azınlıkla ilgili karar alma mekanizmasına iştirak 

etme, kendi derneklerini kurma ve bunları denetleme hakkına; 

e) Kendi gruplarına mensup olan bireylerle veya aşka devletlerin uyru-

ğunda bulunmakla birlikte, ulusal ya da etnik, dinsel ve dilsel bağlarla bağlı bu-

lundukları bireylerle, ayrımcılık yapılmadan, özgürce barışçı ilişkiler içinde bu-

lunma hakkına sahiptir.”  

Azınlık sorununa ilişkin uluslararası hukukun yapılanmasında, artık Avrupa 
cephesinde de ciddi birikimler söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; 
Avrupa Sosyal Şartı; Helsinki Nihai Antlaşması; Avrupa Parlamentosu Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Bildirgesi; Kopenhag İlkeleri; Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı; 
AGİK İnsan Boyutu Konferansı Moskova Belgesi; Avrupa Şartı; Avrupa Bölge ve 
Azınlık Dilleri Sözleşmesi; Ulusal Azınlıkların Korunması Hakkındaki Çerçeve Söz-
leşmesi gibi belgeler azınlık haklarına ilişkin çağdaş düzenlemelerin hukukunu 
da oluşturmaktadırlar. 

Bu belgeler içerisinde en önemlilerinden birisi olan Avrupa Bölge ve Azınlık 
Dilleri Sözleşmesi, “Dil farklılıkları, Avrupa kültür mirasının önemli bir mirasıdır” 
maddesiyle düzenlemelerine başlar. Bu Sözleşme, “bölge ve azınlık dilleri” tanı-
mını şöyle açıklar: 

“a) Bir devletin belirli bir toprağında, nüfusun geri kalan bölümünde sayıca 
daha az olan bir grubu oluşturan ve o devletin uyruğu olanların geleneksel ola-
rak kullandıkları; 

b) O devletin resmi dil ya da dillerinden farklı olan; 

c) O devletin resmi dil(ler)inin değişik ağızlarını ya da göçmenlerin dillerini 
içine almayan diller anlamına gelir. 

Toprağa bağlı olmayan diller: O devletin geri kalan halkının kullandığı dil ya 
da dillerden farklı olan, ancak geleneksel olarak o devletin toprakları içinde kul-
lanılmakla birlikte, belirli bir bölge ile özdeşleştirilemeyecek diller anlamına ge-
lir.”  

Bir başka önemli belgeden söz etmek, azınlık hakları konusunun anlaşılabil-

mesi açısından bir zorunluluktur: Ulusal Azınlıkların Korunması Hakkında Çer-

çeve Sözleşmesi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin çalışmaları sonucu ha-

zırlanan ve 1998 tarihinde yürürlüğe giren bu çerçeve sözleşmesi, azınlıkların 

kültürel hakları konusunda önemli ilkeler kabul etmiştir: Herkesin istediği isme 
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sahip olma ve kullanma hakkı; kamu, yargı ve eğitim konularında yetkili makam-

lar dışındakilerle ilişkilerde istediği dili kullanma hakkı; kişinin kendi anadilini 

kullanma ve kültürel kurum tesis etme hakkı. 

 

 

Sosyolojik açıdan sorunun ele alınışında çok daha farklı kriter ve yöntemlere 
gereksinim vardır.  

Bir kere: Etnik gruplar, esas olarak endogamik topluluklardır. Kendi kültürle-
rine ilişkin tanımlamalarında kriter olarak “geçmişten seçilmiş ortak gelenekleri” 
temel alırlar. Böylece grup olarak, aynı sınırlar içerisinde birlikte yaşadıkları di-
ğer halk topluluklarından duygu, düşünce ve davranış olarak farklılaşırlar. Etnik-
likten kastedilen her şey, bu farklılaşma üzerinden inşa edilir. “O halde biz, grup 
kimliğinin doğası, grubun özdeşleştiği imaj ve grubun, başka, genellikle de 
komşu gruplardan farklı olarak, bir sonraki kuşaklarda kendisini yeniden üret-
mesiyle ilgili özellikleriyle ilgiliyiz.” (Peter Alford Andrews.)  

Sık yapılan yanlışlardan birisi, ulus ile etniklik olgularının birbirine karıştırıl-

ması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Türkiye söz konusu olduğunda, bu ön sap-

tama daha bir önem ifade eder. Zira, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından 

itibaren etnik anlamda Türk sözcüğü ile ulus anlamında Türk kavramı birbiriyle 

ayrıştırılamayacak bir tanım belirsizliği yaşamıştır. Ne yazık ki bu belirsizlik, bir 

bilimsel yetmezlik sorunu ya da bilgisizlikten kaynaklı bir yanlıştan değil, ırkçı-

milliyetçi resmi devlet politikalarının kaçınılmaz sonucu olarak ve bilinçli bir ey-

lem olarak gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet’in kuruluşunun içerdiği çelişkiler-

den dolayı kaçınılmaz olarak sırıtan ve bütün tanımları zorlayan bu paradoksal 

duruma iyi bir örnek olarak, Tayyip Erdoğan’ın yukarıya aktardığım sözlerinin 

arasında yer alan şimdi aktaracağım cümle verilebilir: “Ama ‘üst kimlik nedir?’ 

diye sorulursa, üst kimlik TC vatandaşlığıdır. Bunu herkesin istisnasız kabul et-

mesi gerekir. Bu bizim Anayasa’daki ifadesiyle de anayasal vatandaşlıktaki ifa-

desiyle de ne ile noktalanıyor? Türklükle. Oradaki Türklük, bir etnik kimlik değil. 

Oradaki bir Anayasal kimliktir. Bir yurttaşlık ifadesi olarak kimliktir.”  

Politikalarını bir türlü demokratikleştirememiş, ırkçı-milliyetçi öğelerden 

arındıramamış olan, çok etnik gruba dayalı bir devletin politikacılarında ve ‘mu-

hafazakâr aydınlarında’ sıkça görülen bu zorlanma, yeniye yönelen değil, eskide 
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ısrar eden bir anlayışın; geleneksel politikalardan bir türlü kurtulamayan muha-

fazakar bir kafanın ürünü ve ifadesidir. Egemen ulus cephesinden dillenen “ama 

bölünme olmamalı; ama emperyalizmin oyununa gelerek parçalanmamalıyız 

ama tek resmi dil bizimki olmalı; ama eğitim hakların daraltmamak için azınlık 

eğitimi resmi dil ile verilmeli” türünden birlikçi görülen ‘soldan’ şerhlerin ayrım-

sız olarak bütünü altında da bu ‘millici-milliyetçi’ geleneksel-devletçi anlayış yat-

maktadır. Sonuç olarak her iki anlayışın kesiştiği temel nokta: Türk kavramının 

içeriğini genişleterek, ötekiler üzerindeki asimilasyonu sürdürme noktasından 

başka bir şey değildir.  

Kimlik sorunun böylesine yoğun tartışılmasını anlamayacak bir şey yok or-

tada. Tek cümle ile: Kimlik sorunu, azınlıklar sorununun temelidir. Bu nedenle, 

azınlık kimliğini şerhsiz olarak kabulü söz konusu olmadan; ve birleşme iradesi, 

kimliği özgürleşmiş azınlıkların özgür iradesine bırakılmadığı sürece azınlıklar so-

runu elbette devam edecektir.  

 

 

Sorun azınlık hakları olduğunda, konu kaçınılmaz olarak kimlik tanımlama-

sına gelip takılacaktır.  

Türkiye’de Başbakan Erdoğan’ın ağzından kaçıveren alt kimlik-üst kimlik ta-

nımlarının gerçek devleti nasıl ayağa kaldırdığını gördük. Militarizmin sivil tabanı 

(dalga geçmek için değil ama gerçeğe daha uygun olduğu için, taban sözcüğü 

yerine, ayak kirini temizlemeye yarayan paspas sözcüğünü kullanmak daha 

doğru gibi geliyor) kırmızı alarma geçti. Kızıl Elmacı, Anadolu Solcusu, Yurtsever 

Cepheci, MHP’li ve Perinçekçi ülkücü, ADD’li ırkçının hazırladığı koro, orduyu, 

milli birliği ve devlet bütünlüğünü yeniden tesise çağırdı. Devlet (ordu), topluma 

ilişkin yeniden tanımlama yapmaya başladı. 27 Nisan 2007 Muhtırası’nın, “ne 

mutlu türküm” demeyenleri düşman ilan eden tanımı böylesi bir görevin ifası 

idi.  

Kimlik tanımı, “kimsin?” sorusunun yanıtı olduğuna göre, bireyin özgün ira-

desine ve örgütlenmiş toplumun iradesine göre yanıtlarla dışa vurulabilir. Bu ne-

denle, değişik sınıflamalar altında kimlik tanımlarını açıklayabiliriz. Bu durumda 

örneğin, bireysel kimlik-kolektif kimlik; objektif kimlik-sübjektif kimlik; alt kim-
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lik-üst kimlik; etnik kimlik-vatandaşlık kimliği gibi tanımlamalara ulaşılabilir. An-

cak hatırlatmakta yarar var: Kimlik tanımlamaları, gerçekte çözüm iradesinin or-

taya çıkardığı çözümün adıdır. Sorun kimlik tanımının kendisinden kaynaklan-

mamaktadır; etnik azınlıklar sorununa ilişkin çözüm iradesinin varlığı ya da yok-

luğundan kaynaklanmaktadır. Ama yine de tartışmalarda sıkça kullanıldığı için, 

kısaca da olsa bu terimlerin tanımlarını vermekte yarar var:  

 

Bireysel ve kolektif kimlik 

Bireysel kimlik, bir etnik topluluğa mensup olan kişinin kendine ilişkin tanı-

mıdır. En temel ve yalın kimlik tanımlarından biridir. Topluluğa aidiyet bağını 

ifade eder. Bireyin topluluktan ayrı düşünülmesi söz konusu olmadığına göre, 

bireysel kimlik kolektif kimliğin temel özeliklerini içeren, toplulukla özdeşleşmiş 

bir parçasıdır. Dolayısıyla birey kolektif kimlikle de anılabilir.  

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Demirel, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ko-

penhag Kriterleri gibi uluslararası belgeler üzerinde azınlık sorununu yorumlar-

ken, “birey hakkı” olarak ulusal kimlik haklarının bireysel düzeyde tanınmasını 

kabul etmekte, ama “grup şeyine hayır!” diyerek azınlık sorununun bir grup-top-

lum-topluluk olduğu gerçeğini reddetmeye çalışıyordu: “Bireysel olarak neden 

şikâyet ediyorlarsa hepsini kabul ederim ama grup şeyini kabul etmem. Hepimiz 

Türk milletiyiz” (Demirel.)  

Yukarıda da söylediğim gibi, bu mantık tutarsızlığını anlayabilmek için o man-

tık sisteminin dışına çıkarak bakmak gerekir. Bu mantık tutarsızlığı, gelişim kar-

şısında direnme gücü giderek daha da kırılan, ancak, bundan dolayı ve buna rağ-

men gittikçe daha fazla artan bir egemenliğini kaybetme korkusu ile kıvranan 

düşüncenin çelişkisidir. İşçi sınıfına sendikal hakların tanındığı bir ülkede, birey 

olarak işçinin sendikalara üye olmasını ya da sendikal çalışmalarda yer almasını 

yasaklamak gibi bir tutumdur bu.  

 

Objektif ve sübjektif kimlik  

İnsan, kendinden önce hazırlanmış verili bir sosyoekonomik yapı içinde, 

adına toplum dediğimiz örgütsel yapı içerisinde yaşam bulur. Sosyal bir varlık 

olan insan, doğuşla birlikte bu topluma göre bir aidiyet tanımı içerisinden ken-

dini tanımlar. İşte, insanların doğuştan sahip olduğu bu kimliğe objektif kimlik 
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diyoruz. Mesela Fransız toplumunda, Fransız anne-babadan doğan bir çocuk, 

sosyalizasyonunun ilk temel niteliklerini aldığı bu toplumsal yapılanmada biçim-

lenerek, Fransız’dır. Ama, sonradan ve bireyin kendi iradesiyle istediği; bilinçli 

bir tutumla kendisi için istediği kimlik ise sübjektif kimliktir. Sübjektif kimlik, ob-

jektif kimliğin kendisi olabileceği gibi, bir ülkenin anayasal vatandaşlık bağı gibi 

bir üst kimlik de olabilir.  

 

Alt kimlik - üst kimlik   

Etnik azınlık sorunlarının yaşandığı toplumlarda bir üst kimlik arayışı söz ko-

nusu olduğunda, bireyin mensup olduğu gurubun kimliği alt kimlik olarak adlan-

dırılır. Alt kimlik, objektif kimliktir. Ama birden fazla alt kimliğin içinde eşitlene-

rek buluştuğu ve aynı ülkede vatandaşlık bağının ifadesi olan yasal kimlik ise üst 

kimliktir.  

Elbette üst kimlik “kabule bağlı” bir kimliktir yani bir sübjektif kimliktir. Bu 

sistem günümüzde dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır.  

 

Etnik ve vatandaşlık kimlikleri 

Etnik kimlik yukarıdaki tanımlarda verdiğimiz objektif ve alt kimlik türüdür. 

Vatandaşlık kimliği ise, daima kolektif olan, sübjektif bir üst kimliktir.  

Kimlikler bağlamında devlet ile azınlıklar arasındaki ilişki, bu kuruluşun üret-

tiği biçime göre sosyal ve siyasal sonuçlar üretecektir. Birinci durum, azınlıktan 

bireyin, gönüllü olarak üst kimliği benimsemesi durumudur. Bu durumda elbette 

devletle birey arasında bir sorun yaşanmaz zira gerçekleşen şey gönüllü asimi-

lasyondur. Ama, grubundan bağımsız olarak birey bunu kabul ettiğinde, doğal 

olarak içinden geldiği kendi grubuyla sıkıntılar yaşama olasılığı çok büyük ola-

caktır. Üstelik böylesi bir kazanımın, çoğunluk-azınlık ilişkisinde sorunları çözme 

yeteneği yoktur. Ya da yüzyıllar isteyen süreçlere gereksinim duyulabilir ki, ör-

neğin değişik etnik gruplar üzerinde bu uygulamayı seksen küsur yıldır sürdüren 

Türkiye’de bunun gerçekleştirilemediğini görmek, bu savın doğruluğunu kanıt-

lamak için fazlasıyla yeterlidir.  
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Tersi de mümkündür: Birey, üst kimliği kabullenmeyerek alt (objektif) kimli-

ğinde ısrar edebilir. Bu durumda ise, azınlıkla devlet arsında bir çatışma duru-

munun yaşanması büyük olasılıktır. Bu durumda şiddet, tehcir, asimilasyon gibi 

araçlar soykırıma kadar gidebilir. Elbette her uygulama, muadili bir tepkiyi yara-

tarak gelişecektir.  

Çoğunluk-azınlık ilişkilerinde kalıcı bir barışın sağlanabilmesi, tarafların iki 

ucuna da tatmin eden, irade birliğine dayalı bir anlaşma ile mümkündür. Bu ise, 

alt kimliklerin korunduğu ve üst kimlikte bütünleşmenin, azınlıklar yararına po-

zitif ayrımcılığı da gözeten, eşitlenmiş olanaklar içerisinde sürdürülen ve doğal 

asimilasyona açık bir özgürlükçü demokratik ortamda yaşanmasına olanak sağ-

layan politikalarla mümkün olabilecektir.  

 

 

 Sorunu sadeleştirerek elde ettiğimiz tanımları bir yana koyarak toplumbilim 

yasaları içinden inceleyecek olduğumuzda durum biraz karmaşıklaşacaktır: Aynı 

siyasal ya da coğrafi ortamda birlikte yaşamakta olan etnik gruplara ilişkin ta-

nımların kalın çizgilerle birbirinden ayrılamayacağını; karşılıklı ilişkiler çerçeve-

sinde (bu ilişkinin sıklığı; yaygınlığı; gruplar arası evlilik ilişkisinin yaşanıp yaşan-

madığı; ekonomik yaşam süreci içerisindeki konumlanışları vb birçok faktöre 

bağlı olarak) sürekli olarak yaşanan bir adaptasyon sürecin de söz konusudur. 

Yani bir etnik grubun tanımı, hem yaşanan döneme ilişkin yaygınca görülen ‘is-

tisnaları” nedeniyle (ki bu yaygınlıkta ortaya çıkan bir farklılığın istisna olarak 

adlandırılması olanaklı değildir), hem de zaman içerisinde yaşadığı değişim ne-

deniyle sıkça değişim gösterecektir. Grubun tanımını dolduran özelliklerde de-

ğişim söz konusu oldukça, etnik gruba ilişkin tanımlarda da değişim söz kaçınıl-

maz olacaktır.  

Etnikliğe ilişkin bir çalışma, üç temel ölçütten yola çıkarak tanımlarına ulaşa-

bilir:  

 

Birincisi, içerden bakış:  

Grup, kendisini hangi değerler üzerinde yaşatmaktadır? Grup kendisini nasıl 

tanımlamaktadır?  
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İçeriden bakış yani etnik grubun kendini tanımlaması değişik karakteristik 

özelliklere ya da nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Örneğin dinsel fark-

lılık nedeniyle değişik inanç grupları arasında görülen evlilik yasakları; zorunlu 

sürgünlüğün yarattığı gettolaşma türü zorunlu birliktelikler; atalardan alınan dil 

ve benzeri kültürel mirasın sürdürülmesi; gelenek farklılıkları üzerinden kendini 

tanımlama gibi. Aynı ya da yakın coğrafyalarda yaşayan halkların (yaşam koşul-

larının da yaklaşık aynı olması nedeniyle) benzer kültürel değerlere sahip olması 

kaçınılmazdır. Ama burada ortaklıklar olabildiğince farklılaştırılmaya çalışılır. Ör-

neğin çoğu halkın tarihinde kıştan bahara geçiş olarak yorumlanan Newroz (Yeni 

gün), özellikle Kuzey Kürdistan Kürtlerinde Demirci Kawa’nın zalim Dehak’a karşı 

başkaldırısı, kölelikten kurtuluş kavgasının başlatıldığı bir tarihsel yoruma da-

yandırılırken, aynı Newroz bir inanç etnisitesinde Halife Ali’nin doğum günü ola-

rak; bir başka kültürde ise insanlığa sağlık ve saadet getirecek yeni günlerin ha-

bercisi olarak iki büyük ermiş-melek olan Hıdır ve İlyas’ın buluştuğu, gün olarak 

adlandırılır.  

Etnik grupların kendilerini tanımladıkları temel kimlik öğeleri dil;  din ya da 

soy ortaklığı olabilir. Elbette, bu türden bir kimlik öğesi tek başına belirleyici ola-

maz. Örneğin Kürtçe bilmediği halde Kürt kimliğinde ısrar eden davranış ya da 

Alevi kültürünü hiç tanımadığı ve yaşamadığı halde Alevi kimliği içerisinde yer 

alma biçimindeki davranış böylesi durumlara örnektir. Türkçe konuşan hatta 

Türkiye’de Batı illerinde yaşayan Kürt kökenli bir gencin, ‘zorla sürgün’ anıları 

üzerinden şekillenen kimlik tanımı, İstanbul’da benzerleriyle gruplaşmanın biri-

cik temeli de olabilir. Bir kimliği oluşturan tanımlar, istisna olarak sadece bir kim-

lik öğesi etrafında biçimleneceği gibi (din ya da dil birliği vb.), birden fazla öğenin 

birlikte tanım içerisinde yer aldığı kimlik tarifleri daha yaygındır. Ama yine de dil 

ya da din ortaklığı, kimliklerde dış ile ayrımın en net özellikleri olabilmektedir. 

Kendini farklı tanımlama, ayrımlaştırma, hangi nedenle ve hangi düzeyde 

gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, grubun toplumsal amacı sonuç olarak aynıdır: 

Kendini yaşatma; kendini kültürel öğeleriyle birlikte yeniden üretme, kendini 

tekrar etme. Bu nedenle de, bu tür grupların temel ortak özelliklerinden birisi, 

hepsinin, farklı düzeylerde de olsa, endogami ilişkisini yaşatma çabalarıdır.  

 

İkincisi, dışarıdan bakış:  
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Dışarıdakilerin gruba yönelik bakışı ve grubu tanımlayışları nasıldır?  

Dışarıdan bakış, diğer topluluk ya da etnik grupların, herhangi bir toplumsal 

gruba ilişkin, açık ya da kapalı olarak farklılık ifade eden tanımlarını ifade eder. 

Bu türden tanımlar, bazen yaşanan coğrafi bölgeye ilişkin, bazen o grupta ‘var-

lığına inanılan’ ama büyük çoğunluğuyla grubun dışından bir bakışla uydurulmuş 

olan ‘özelliklere’ ilişkin olabilir. Bu anlamda çok değişik alanlara özgü ve kendi 

içinde tutarsızlığı da içeren, ama çoğunlukla olumsuz değerler üzerinden yapılan 

tanımlardır. Elbette bu tanımların çoğunluk grubun (egemen ulusun) siyasal er-

kinden bağımsız olarak üretildiklerini söylemek olanaksızdır. Tersine bu türden 

aşağılayıcı, suçlayıcı, küçültücü tanımlar doğrudan sistem egemenleri tarafından 

üretilerek piyasaya sürülürler. Çoğunlukla bireyi, etnik grup aidiyetinden kopar-

mayı hedefleyen, açık ya da gizli bir asimilasyon bu bilinçli uygulamanın nedeni-

dir. Örneğin Kürtlerin ‘kuyruğu’ ya da ‘kafataslarının kalınlığı’; Lazların aptallık 

düzeyine varan ‘saflıkları’, Alevilerin ‘mum söndüsü’ ya da ‘Sünnilerin yiyeceği 

yemeğin içerisine tükürmeleri’ gibi yakıştırma-uydurma söylemler dışarıdan ba-

kışa birer örnektir.  

Dış bakışın ürünü olarak ortaya atılan bölgesel tanımlamalar da sıkça görülen 

diğer örnektir. Karadeniz kıyısında oturan herkesin Laz; Türkiye’nin doğusunda 

oturan herkesin Kürt; Trakya yakasında oturan herkesin  ‘Bulgar muhaciri” ola-

rak tanımlanması böyle bir bakışın ürünüdür. Genişletilerek sulandırılmış olan 

bu tür tanımlar, doğru etnik tanımlara ulaşmayı zorlaştırırlar. Karadeniz kıyı-

sında oturan herkes Laz değildir ve Laz olmayan etnik gruplar, doğal olarak ken-

dilerini ifade etmeyen bu etnik kimlik tanımını kabul etmezler. Kaldı ki, bu tür 

genelleyici tanımlar, o bölgede oturan birçok başka etnik grubun da açık inkârını 

kolaylaştırır. Genelleyici yaklaşımların yarattığı, asimilasyona hizmet eden bu 

kavram kargaşasını Karadeniz halklarında (Lazlar, Gürcüler, Hemşinliler, Rumlar, 

Ermeniler, Kürtler vd.) açık olarak gözlerken, Kafkas halkları için de aynı karga-

şanın yaratılmak istendiğini söylemek gerekir. Onlarca değişik etnik grubun ya-

şadığı Kafkas bölgesindeki halkların bütünü ‘çerkes’ olarak tanımlamaktan bu-

gün bile kurtulabilmiş değiliz.  

Dışarıdan tanımlama genellikle etnik sosyal grupların ‘yaratılış öykülerini’ ye-

niden yazar.  

Dışarıdan bakışın ürünü olan tanımlamalarda sıkça görülen bir başka biçim, 

etnik grupların genetik özelliklere (“Lazlar iri burunludur;  Kürtler kıllıdır” vb.) ya 
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da psikolojik-sosyal davranış biçimlerine (“Yahudiler cimridir; Kürtler kabadır; 

Lazlar sinirlidir” vb.) dayalı olarak da tanımlanırlar.  

Ama bütün bu tanımlar, tanımlanan grubun dilinin, dininin, gelenek ve töre-

lerinin, kültürünün, tarihinin bilinmemesi nedeniyle, daima birbiriyle çelişik de-

ğerler olarak ortaya çıkarlar. ‘Aptal’ Laz’ın aynı zamanda gelişkin zekâ yeteneği 

isteyen alanlardaki başarısına yönelik tanımlar birlikte yer alsa da, bunlardan bi-

rincilere ilişkin (aşağılamaya ilişkin) olanlar daha yaygın kullanılırlar. Yine sıkça, 

aynı tanımların değişik etnik gruplar için söylenebildiğini de gözlemekteyiz. Ör-

neğin, “karnı doyunca gözü yolda olur” sözü,  Çingeneler için olduğu kadar Kürt-

ler için de kullanılır. (Kürdün karnı doyunca gözü ayakkabısında olurmuş” gibi 

değişik versiyonlarda söylenir.)  

 

Üçüncüsü, denge ya da dolayımlama:  

Gruba yönelik grubun ve dışındakilerin tanım farklılıkları arasında kurulmuş 

ilişki biçimleridir. Gerçekte etnik azınlıklar sorununun toplumsal anlamda en di-

namik öğesini bu unsur oluşturur. 

Etnik gruplara ilişkin tanımlar kimlik konusunda belirsizliğe ya da genelleme-

ciliğin her zaman içerdiği zayıflıklara sahip olabilirler. Ama buna rağmen etnik 

sorunda içerden ya da dışarıdan bakış sonucu geliştirilen tanımlar, bu gruplar 

arasında kurulan toplumsal ilişkilerde ete kemiğe bürünen davranış biçimlerine 

yol açarlar. Çoğunluk ya da azınlık bütün etnik grupların ortak iradeyle oluştu-

rulmuş bir ortak yaşam iradesi söz konusu yoksa, bir arada duruş daima çatış-

malar ile birlikte olacaktır. Türkiye’de, sonuncu Kürt isyanı olarak tanımlanan 

PKK hareketine karşı, S.Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde ifade ettiği ’28 

isyan” yukarıdaki saptamanın açık itirafından başka bir şey değildir. Çatışma, bir-

birinden tecrit bir yaşam oluşturma; egemen çoğunluğun, inkâr politikalarının 

şartlandırmasıyla ötekini gerçek yaşam içerisinde yok sayma ya da inkar ve im-

haya karşı yaşam direnişi olarak azınlık isyanlarına kadar uzanan değişik bir çok 

biçim gösterebilir. Egemen ulus (çoğunluk iktidarı), elindeki bütün iktidar araç-

larını kullanarak çatışmayı sürdürür: “Bazı yöneticiler ve hatta akademisyenler 

etnik azınlıkların kendi emik koşulları içinde var olma haklarının esasında bulun-

madığını var saymış ve bunları tanımlayan özelliklerin yasa, eğitim veya bilinçli 

yeniden tanımlamalarla silinmeye çalışılmasını amaçlamışlardır. Belli dillerde 
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yayın yapmanın yasaklanması, böylesi zorlamaların en açık örneğidir. Geçmişte, 

grubun özgül bir toprak parçasıyla bütünleşmesini bozmak, etnik azınlığın ana 

gövdesiyle bağlantısını engellemek ve ulusal bir kimliğin oluşumunu hızlandır-

mak için gruplar ülkenin başka kesimlerine de nakledilmişlerdir. Yeniden tanım-

lama, belli grupların varlığını inkar etmeye kadar gidebilir.”(P. A. Andrews. Tür-

kiye’de Etnik Gruplar. Ant Yayınları.. s. 36.) 

Birinci bölümde kısa notlar halinde sunmaya çalıştığım gibi, Cumhuriyet ta-

rihi, yukarıda alıntıladığım saptamanın zengin birikim ve örnekleriyle doludur.  

 

 

Türkiye’de etnik yapıya ilişkin bilimsel çalışmalar yok denecek kadar azdır. 

Bunun biricik nedeni, egemen ulus iktidarı tarafından bu tür çalışmalara yönelik 

yasak, sınırlama ya da engelleme tutumudur. Azınlıklar sorunu, Türkiye’de hâlâ 

dokunulmazlığı olan temel tabudur. Üstelik Avrupa Birliği’ne yönelik 2000 yılın-

dan beri atılan zorlama adımlar bile, üstelik başından itibaren kâğıt üzerinde kal-

malarına rağmen ancak 7 yıl dayanabilmiş,  nihayet 27 Nisan Muhtıra-Darbesi 

ile, Genel Kurmay Başkanı’nın ağzıyla, “Ne mutlu Türküm” demeyen herkes 

“devletin ve milletin düşmanı olarak ilan edilmişlerdir.  

Değişik bilimsel çalışmalar, üniter devletin ırkçı tutumunun yanı sıra, yine bu 

tutumun bilinçli bir ürünü olan istatistik araştırmalar, nüfus sayım bilgileri gibi 

etnik azınlıkları yok sayan resmi çalışmaların suskunluğu ile de ciddi bir engel-

leme ile karşı karşıya kalmışlardır. Örneğin nüfus çalışmalarında anadillerin tes-

pitine ilişkin soru sormak yasak olduğu için, günümüze kadar dil üzerinden bir 

saptama yapmaya yardımcı olabilecek kaynaklar yoktu.  

Bu nedenlerle değişik bilimsel araştırmaların Türkiye’de etnik grup sayısına 

ilişkin belirlemelerinde küçük de olsa farklılıklar söz konusudur. Türkiye’de Etnik 

Gruplar başlığıyla yapılan çalışmalardan en ciddisi Andrews’e aittir. Andrews, 

Türkiye’de 47 etnik grubun varlığını saptamıştır. Bu rakamı veri olarak almak 

daha doğru bir yaklaşım olabilir.  

Andrews’in çalışmasında saptanan etnik gruplar şunlardır: 

1. Türkler (Sünni); 2. Türkler (Alevi); 3. Türkler (Sünni-Yörük); 4. Türkler 

(Alevi-Yörük); 5. Türkmenler (Sünni); 6. Alevi Türkmenler; Alevi Tahtacılar, ; 

Alevi Abdallar; 7. Azeri (Şii); 8. Azeri (Karapapak); 9. Uygurlar; 10: Kırgızlar; 11. 
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Kazaklar; 12. Özbekler; 13. Özbek Tatarları; 14. Kırım Tatarları; 15. Nogay Tatar-

ları; 16.Balkarlar ve Karaçaylar; Kumuklar; 17. Bulgaristan’dan gelen Müslüman 

göçmenler; 18. Balkan ülkelerinden gelen Müslüman Göçmenler; 19. Dağıstanlı 

Müslüman göçmenler; 20. Sudanlılar; 21. Estonlar; 22. Kürtler (Sünni); 23. Kürt-

ler (Alevi); 24. Kürtler (Ezidi); 25. Zazalar (Sünni); 26. Zazalar (Alevi); 27. Ossetler; 

28. Ermeniler; 29. Hemşinliler; 30. Arnavutlar; 31. Kuban Kazakları; 32. Ruslar 

(Molokanlar); 33. Polonezler; 34. Çingeneler; 35. Rumlar (Hıristiyan); 36. Rumca 

konuşan Müslümanlar; 37. Almanlar; 38. Araplar (Sünni); 39. Araplar (Nusayri-

Alawi); 40. Araplar (Hıristiyan); 41. Yahudiler; 42. Süryaniler (Suriyeli Ortodoks 

Hıristiyanlar); 43. Keldaniler (Doğu Suriye Hıristiyanları); 44. Çerkesler; 46. Çe-

çen ve İnguşlar; 46. Gürcüler; 47. Lazlar.  

Bu etnik toplulukların tarihleri, yerleşim yerleri, kendilerinin kendilerini ta-

nımlarında vurguladıkları farklılıklar, ‘ötekilerin’ bu etnik gruplar için yaptıkları 

tanımlar, bütün içindeki sayısal yerleri birkaç dergiyi dolduracak kadar geniş bir 

araştırma konusudur. Bu nedenle ayrıntıda bunlar üzerinde durmayacağım. 

 

 

Bitirirken, azınlıklara ilişkin olarak uluslararası belgelerde yer alan hakların 

bir dökümünü yaparak yazıya son vermek istiyorum. Bu hakların, etnik çeşitlilik 

arz eden bütün çokuluslu-çok etnik gruplu-çok kültürlü toplumlarda gerçekleş-

tirilmesinin esas olarak iç dinamiklere bağlı bir mücadelenin ürünü olacağına 

inanmaktayım. Böylesi bir mücadele, bütün hak talepçilerinin birlikte yer alacağı 

bir demokrasi cephesi örgütlenmesi ile mümkün olacaktır. 

 Ulusal azınlık mensupları (ya da etnik gruplar), kendi aralarında ve sınır 

ötesindeki benzerleriyle, herhangi bir engel olmaksızın temas kurabilmeli ve iliş-

kilerini sürdürebilmelidirler. 

 Anadil, kişi kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.  

Kültürel kimliğin belirleyici öğesi olan anadilin kullanılması, temel insan hak-

ları niteliğindedir. 

Anadilde eğitim görme hakkı, yadsınamaz temel bir haktır. 

Azınlıklara mensup herkesin kendi dilinde konuşma, kendi kültürüne sahip 

çıkma ve onu geliştirme hakkına karşı çıkılamaz. 
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Anadilleri, ülkenin resmi dilinden farklı olan birey ve toplulukların, kendi dil-

leriyle okulda öğrenme hakkı haklarının olduğu ve bu hakka saygı gösterilmesi 

gerektiği her devlet tarafından konusunda tam bir mutabakat oluşmuştur. 

Ulusal azınlık mensupları, kendi anadillerinde bilgilendirme, bilgi değiş to-

kuşu yapma ve bilgilenme hakkına sahiptirler. 

Ulusal azınlık mensupları, kendi anadillerinde din dersleri alma, bir dine 

inanma ve onu icra etme hakkına sahiptirler. 

Azınlıkların yaşadığı ülkelerde, bunlara anadillerinin öğretilmesi ve bu dille-

rin mümkün olduğu ölçüde ve gereklilik duyulduğu oranda, resmi merciler nez-

dinde kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması, ilgili devletlerin ihmal ka-

bul etmez görevidir. 

Ulusal azınlık mensupları, kendi anadillerinde din dersleri alma, bir dine 

inanma ve onu icra etme hakkına sahiptirler. 

 Farklı ulusal toplulukların yaşadığı ülkelerde ilgili devletler, azınlıkların et-

nik, kültürel, dinsel ve dilsel kimliklerinin korunmasını sağlayacak önlemleri al-

makla yükümlüdürler.  

 Eğitim kurumlarında, tarih ve kültür öğretimi çerçevesinde ulusal azınlıkla-

rın tarih ve kültürünün de okutulması azınlık haklarından sayılmalıdır. 

 Ulusal azınlıkların kimlikleri ile dil ve kültürlerinin korunması ve geliştiril-

mesi için tarihsel ve bölgesel veriler dikkate alınarak bölgesel ya da özerk idare-

ler kurulmasını sağlayacak düzenlemeler yapmak ilgili devletlerin görevidir. 

 Farklı ulusal topluluklar ya da etnik grupların yaşadığı ülkelerde, hiçbir dev-

let, azınlıkların asimile olmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapma hakkına sa-

hip değildir. Bu yöndeki tasarruf, gayri meşru sayılmalıdır.  

Farklı ulusal ya da etnik toplulukların yaşadığı ülkelerde, resmi dil ve kültürün 

dışında kalan azınlık dil ve kültürlerini asimile edecek uygulamalar, uluslararası 

kamuoyundan bir dışlama eylemi, bir kültürel soykırım ve gayri meşru bir tasar-

ruf olarak kabul edilmelidir.  

Uluslararası antlaşmalarda bir karar ya da kural olarak ifade edilmese de, 

bütün bunların yanı sıra ve bunlardan daha vurgulu olarak söylenmesi gereken 

temel husus ise şudur: Farklı ulusal azınlık ya da etnik grupların, her düzeyde 
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siyasal karar süreçlerinde ve kurumlarında karara katılım haklarının olması, var-

lıklarının olmazsa olmaz koşuludur. Anayasal güvence altına alınmış siyasal kim-

lik tanımı yapılmadan ve gerek bütüne ilişkin gerekse kendilerine yönelik siyasal 

karar süreçlerine katılımları eksiksiz olarak sağlanmadan, bir ülkede azınlık so-

rununun çözümü mümkün değildir. 
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(11 Mayıs 1979, Kurtuluş Haftalık Gazete, Sayı 67.) 73 
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ADALI İÇİN KOÇAKLAMA 74 
      - Ekim için- 

Günlerden devrim günüdür! 

Karanlık ve aydınlık kavgası, ezen ve ezilenin kavgasının da adıdır. Belli ki in-

sanlık, kendi öyküsünü ve özgürlük için yaşadığı acılı hallerin tarihini üretmek 

ister karanlık ve aydınlık çatışması öykülerinde.  

Ama, kim ne derse desin, bütün tarihler boyunca, insan özgürlüklerinden 

yana olan herkes, Promethe'ye tapınırlar bir parça. İdolleridir Promethe bu 

tarzın taşıyıcılarının. Ve biraz da Promethe'dirler bu tarzın taşıyıcıları.  

 

Yoldaşım, Hevalim, Adalım 

Böyle anlamlı bir günde seninle birlikte olmak; 

seninle birlikte yaşamak onurlu bir tarihi,  

  ve koşmak sokaklarında özgürlüğün  

  ve özgür koşmak sokaklarda  

  belki biraz acemice  

seninle birlikte yürümek, el ele, omuz omuza 

bunca çirkinliğine karşın yaşanan yenilginin  

seninle birlikte temizlemek silahlarımızı  

karanlığın, zulmün, ihanetin inadına.  
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***  

Biz 30 yıl önceyi anacağız büyük tantanalarla  

Ölü Che'yi de andık dünyada  

  ve başında aziz halesiyle yaptık resmini  

   ve milyonlarca satıldı tişortları  

Ve "İnsan Che" üzerine yazdık en yeni yazılarımızı  

Ve 68'li Clinton  

  önemli bir nutuk okuyacak belki de  

  "68 kuşağı ve Che" üzerine  

Ve Ortadoğulu bitpazarlarında  

 en eski felsefe kitapları arasında bulduk Alaaddin'i ve lâmbasını  

 ve savaşın göbeğinde, zulmün göbeğinde,  

ihanetin göbeğinde,  

ateşin göbeğinde yaşarken 

 ve cin çıktığında bin yıldır kapatıldığı şişeden   

Sen 

    yoldaşım  

         sen... 

  urgan altında 

   - benim boyumdan uzun muydu boyun, bilmiyorum - 

   - ama yüreğin benimkinden büyüktü, biliyorum -  

 sen urgan altında tuttun cinin elinden  

 ve birlikte başladınız özgürlüğe giden büyük koşuya !  

 

Son sözünü unutur muyum sandın? 

Adalım! 

 

***   

Bir tarih değildir anılan, yiğidim; 

  belki geleceğin tanımı, 

  eylemin lanetlendiği bugüne dünden bir mesaj  

  belki devrimin yolu 

  yağlı urgan altında birleşmiş kader 

  Şeyh Said'in yalnızlığına inat ! 
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Son sözünü unutur muyum sandın? 

Yoldaşım 

Adalım! 

 

Dağıttım karanlığı tutup ucundan urganın 

  son sözünü selam saldım Seyyid Rıza'ya  

  taşa toprağa yazdırdım her bir harfini  

  ve Drama Köprüsü’nü birlikte söyledim seninle  

  Ankara kal'asında bayraktır sesin  

  Suphi’ler, Mahir’ler İbo’ya taşır  

  Aynur’lardan Necdet’ime ulaşır  

  ve çın çın öter Kürdistan dağlarında  

  duyan duysun  

  ben dönmezem yolumdan 

  Ankara kal'asında bayraktır sesin 

 

Son sözünü unutur muyum sandın Hevalim? 

 

Seninle birlikte urgan altındayım her gün 

 seninle birlikte zulümde 

 seninle birlikte dara çıkıp, birlikte iniyorum varoş sokaklarına 

 - senin zamanında kullanılmazdı varoş sözü biliyor musun 

 şimdi moda oldu, bir sanayicinin ağzından çıkıp -  

 seninle birlikteyim Cudi'de, Toros'da  

 seninle birlikteyim Yoldaş  

 fabrikada, tarlada, yolda, vapurda  

 senden daha yalnız  

 

Adalım 

 yoldaşım 

 seninle birlikteyim Heval 

 o gün bu gündür darağacı altında  

 ve o gün bu gündür taşıyıp yüreğimde halkların yüreğini  
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 "bir gün" umudunu her gün yeşertip Fırat'ta, Dicle'de  

 Meriç'e dökerek suyumu  

 her sabah Kobanê’'ye günaydın derken kuşluk vakitlerinde 

 seninle birlikte doğuyorum Zap'ta barış koklaşan Pir çiçekleri gibi 

 

Ve son sözünü unutmadım Hevalim. 

 

Yemin olsun, ahd olsun, 

Son sözünü unutmadım Hevalim 

 dost dillerin sağ olsun 

 yemin olsun ahd’olsun. 

  Adalım! 

 

 

Ve binlerce yılın Promethe’'leri bir kez daha ürerler her Newroz ateşinde, ye-

şilli, sarılı, allı.  

Her Newroz bir aydınlanma başlatır insana özgü, insanca. Ateşle kucaklaşır in-

san doyasıya: Isıtan, aydınlatan, üreten ve tüketebilen kudretle.  

Ve karanlık hep savaşır ateşi yenebilmek için.  

Bakın tarihe: Newroz'a saldırmış sistemler içinde, insanlığın hayrına olan bir 

tanesini görebilir misiniz?  

Ve ışığın, ve güneşin, ve sevdanın, ve acının,  

ve özgürlüğün çocuklarının Newroz'u 8 Ekim kutlu olsun!  

 

Son sözünü unutmadım Hevalim, 

   Necdet’im                      

   Adalım, 

                     yemin olsun, ahd olsun!  

 

 

8 Ekim 2010.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenimiz, arkadaşımız, yoldaşımız!  

Merhaba Recep Cüre!  
 

Devrimci pratik idin sen bizim için, devrimci teoriyi öğrenmemize ışık tutan: 

İnsana ilişkin güzellikleri, senin güzel insanlığından öğrendik çoğumuz. İşkence 

tezgahlarında, mahpus damlarında geçen yıllara rağmen devrimci direnişin gü-

cünü, senin yetmişlik gençliğinde yaşadık. Teslimiyete senin ruhunla karşı koy-

duk.  

 Avrupa’da yaşayan SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ taraftarları adına: 

SDP Avrupa Koordinasyonu 

Basri Varol, Nejat Ağırnaslı, Döne Açıkgöz, Sabiha Erbaş, Metin Ayçiçek.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BİR DEVRİMCİ ÖĞRETMEN: RECEP CÜRE 

(29.09.2004) 

 
Seninleydik dün bütün gün,  

muhabbetteydik!  

Derslerini hatmetmeye oturduk hep birlikte 

Yıllar bedenini alsa da 

yüreğin inadına kaldı yüreğimizle!  

Sanma ki gözyaşları döktük seller gibi,  

Sadece kinimizi biledik yeniden  

yeniden atıldık kavgaya öncülüğünle!  

Dün bütün gün seninleydik  

birlikte yürüyüşü örgütledik sosyalizm için  

yarın, ve sonrası seninle!  

 

 

 

“Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek; 

sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak, memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal 

temel nizamları devirmeye matuf cemiyet kurmak, bu cemiyeti sevk ve idare 

etmek.”  

Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın185 kişilik iddianamesinin girişinde belir-

tilen temel suçlama buydu. Davanın 1 nolu sanığı, “Veli oğlu, Elif’ten doğma, 

1929 doğumlu” Fakir Baykurt. 27 nolu sanık: Recep Cüre: “Mustafa oğlu, 

Emine’den doğma, 1930 doğumlu, Samsın Kavak kazası Hacılı köyünde nüfusa 
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kayıtlı. İlk öğretim müfettişi.” Oğlu İrfan Cüre ise, aynı davanın 43 numaralı sa-

nığı. “Samsun Örgütü’nü sevk ve idare eden Recep Cüre’nin... suçları subuta er-

diğinden TCK’nın 141/1. maddesinin tatbiki istem ve iddia olunur.”  

3 Numaralı Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nin faşist asker savcısı Baki 

Tuğ’un hazırladığı iddianame, Türk faşist hareketinin babası Nihal Atsız’dan al-

dığı sosyaldarvinist düşünceyi aktararak başlıyor suçlamasına: “Dünya bir savaş 

alanıdır. Savaşmak, yaşamak için şarttır. Milli menfaatlerin çatıştığı alanlarda ta-

rih, kazanmak ve varlığını devam ettirebilmek için savaştan başka çare bulama-

mıştır.” Savaşı reddedenler; yani halkların kardeşliğini ve barışı savunan sosya-

listler, varlığını savaşa dayandırmış ırkçı sömürgeciliğin işkence tezgahlarından 

geçtikten sonra ancak çıkabiliyorlardı mahkeme önüne.  

Irkçılık kokuyordu zift gibi iddianamenin her kelimesi: “Bilim, milli menfaatin 

emrindedir. Bilim, bilim için değil, milletin büyümesi ve kalkınması içindir... Ka-

nunlar, yalnız milli menfaati korumak ve milleti yükseltmek için yapılır. Tarih, 

yalnız milli şan ve şeref bakımından ele alınır.” Sosyalist öğretmenler, “bilimi, 

milli menfaatlere uyarlayarak” vermedikleri için suçlanıyorlardı. Generaller kan 

kusuyordu: Uyarak geleneğe, idam sehpaları yeniden kurulmuş, Şeyh Bedred-

din’den Şeyh Sait’lere dil olmuş sehpalar, ezilenlerin sesini yeniden haykırmak 

için Deniz’lere hazırlanıyor; Kızıldere sonsuzluğa dek koynunda saklayacağı yiğit-

leri bekliyordu.  

Recep Cüre kulağıma fısıldıyordu: “Bizi yenemezler Metin! Onların ömrü, 

omuzlarında taşıdıkları yıldızların ömrü kadar. Bizim ömrümüz halk kadar!”  

·· 

Cezaevinde tanıştım öğretmenimle, 1972 ortalarında. Gözaltında ve cezae-

vinde moralimizdi. Ve bu yazının başlığındaki “öğretmen” tanımlaması, yolda-

şım Recep Cüre’nin mesleğine ilişkin bir belirtme değildir. Tanım, bir yaşam bi-

çimine ilişkin değinmedir sadece. Hani, doğru devrimciliğin özelliklerini anlatır-

ken sıkça kullandığımız tanımlar vardır ya, işte Recep Cüre o sözlerin gerçekliği, 

o duruşun aslı idi. Sözü söz olmaktan çıkararak, ete kemiğe büründüren bir dev-

rimci örnekti.  

TÖS Davası sanığı Recep Cüre’yi, DEV-GENÇ davası sanığı bir devrimci olarak 

Yıldırım Gözaltı’nda tanıdığımda, o anın, sonraki yıllarımda devam edecek uzun 
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bir dostluğun ilk adımı olduğunu nereden anlayabilirdim ki? Hep aynı coşkuyla 

sürdü bu dostluk; yoldaşlık olarak, ve eylem eylem büyüdü.  

2003 yılı Kürt Festivali’nde Almanya’da birlikteydik yine. Etrafında hemen 

topladığı sosyalist hayranlarıyla, kalabalık bir kitle halinde idi. Önce, babasıyla 

oğlunu kıyaslarken, “Recep yoldaş ne kadar da İrfan’a benziyor, değil mi?” diyen 

Fehmi’yi bir güzel payladı: “Yoldaş, bu Türkçe bakımından da, diyalektik olarak 

da yanlış bir cümledir. Siz bu hataları yapmayın. Babalar oğullara benzemez; 

oğullar babalara benzetilir. Çünkü yeni modelin ana çizgileri eski köktedir” diye-

rek, bir güzel diyalektik dersi verdi hepimize.  

Doğru bildiğini içine atmaz, haykırırdı. Hiç mülkü olmadı, ama dünyalar kadar 

zenginliği vardı yürekten yana.  

·· 

80’li yıllarda da, aynı zulüm fırtınası aynı çiçekleri sökerek kökünden, yerle 

bir etti harmanımızı. Ve ölüm ve bedensel acının yine kar etmeyeceği bilinerek, 

bu kez, değerlerimizi de yok ederek kalıcı olmaya çalıştılar. Beynimize saldırdılar. 

At izi ile it izini birbirine karıştırdılar, bilerek. Örneğin Hitler Nazizm’ine sempati 

sunmuş bir onursuz basın, ırkçı Kemalizm’in klasik akademisi kızıl elmacı Cum-

huriyet “sol“ diye yutturulmaya çalışılırken kamuoyuna, solun adı “anarşist, te-

rörist ya da bölücü” olarak karalanmaktaydı. Değerler alt üst edildi devletle bes-

lenmiş bu ekiplerce. Örneğin, devrimci idealler ya da özgürlük uğruna mahpus 

yatmanın “aptallık” sayıldığı gericilik yıllarına adım adım gelindi.  

Geçen sene Kürt festivalinde, bir yandan hepimizi kahkahaya boğan şakala-

rını yaparken, öte yandan halkını özgürlüğe taşıyacak kurtarıcı arayıcılarını şaş-

kınlıkla izliyor, bağıra bağıra soruyordu Recep Cüre: “Bunlar Apocu Kürtler mi, 

Metin?” 

Ben susuyordum. 

 

·· 

İlahi Recep Cüre! Mahir’in dediği gibi, yine şakalarından birini yapıyorsun 

bize galiba: Biraz sonra, gür kahkahalar ata ata çıkacaksın şu köşe başından. Key-

fin yerinde maşallah her zamanki gibi; kahkahaların her zamanki gibi dağ devi-

ren. Ve kulağıma eğilerek yarım beden, bağıracaksın yine, herkese duyurmak 
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istercesine: “Ben size dememiş miydim? Yaldızların da, yıldızların da ömrü kısa-

dır! Biz sosyalistiz, bizim ömrümüz halktır! Biz halklar kadar yaşarız!” 

Yıldızlar da yaldızlar da parlaklığını kaybetti öğretmenim! Kürtler ve Türkler 

acını birlikte paylaştı.  

Dün Pforzheim’da idim, Kürt halk toplantısında. Sen kazandın bu iddiayı da 

Recep Cüre: Halkların kardeşliği kazandı yine.  

Yani bu Kürtler yine o Kürtler.  

Haberin ola.  

 

( Özgür Politika Gazetesi. 05. Ekim, 2004 )   
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SVERDLOV, KALİNİN YA DA ÇÖRTÜK İSMET 

(20.11.2011) 
 

Sverdlov ya da Kalinin, Sosyalist Eğitim çalışmalarımda iki önemli örnekti, 

üniversiteli devrimcilere karşı.  

Biri liseden kovulma bir işçi, öteki orta dereceli okuldan mezun bir köylü.  

İki komünist önder.  

 

Sonra Çörtük İsmet'i tanıdım.  

"İlk okul mezunu eski kumarhaneci"yi.  

Sverdlov ve Kalinin öyküsünün yalan olmadığının kanıtıydı sanki o,  

Ve Merkez Komite'mde halkımın bir özeti.   

 

Onu hep "ilkokul mezunu eski kumarhaneci" olarak düşündüm, böylesi umut 

vericiydi bana devrim adına. Kendini 'aşan' insanın nadir örneğiydi o. En coşkulu 

devrim tanımlarımı taçlandıran değerli bir mücevherdi örneklerimde.  

Kendi değerini, kendi emeğinden yaratan bir devrimci önder.  

"İlkokul mezunu eski bir kabadayı." 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2Fismet%25C3%25B6zt%25C3%25BCrk&psig=AOvVaw14i4motn59BisAkOez1zi1&ust=1574803026501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj2idmkhuYCFQAAAAAdAAAAABAD
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Varlığını komünistleştirmiş bir insan güzeli. 

 

Yasal gazetemizi, polis baskısından koruyabilmek için gizli koşullarda hazırla-

dığımız dönemlerde, onun "solda birlik" konusunda yazdığı bir yazısının, "bu 

adamın yazısını düzeltmekten bıktım" diyen bir yoldaş tarafından hırsla yırtılıp 

kâğıt kutusuna nasıl atıldığını duymuştum. Yazının içeriğinin önemi dikkate alın-

mamış, ilkokul mezunu bu adamın yazısının imla yanlışları tepki toplamıştı sa-

dece.  

Ukala eğitimlilerin elitist yaklaşımlarının ve iktidar hırslarının ürünü olan gi-

yotinler altına boyun sürmek yiğit işiydi.  

Çörtük İsmet bunu yaptı, başardı.  

Ve onca yadırganış arasından doğdu devrimin ince gülü. 

Üniversite kibri kabullenmekte tereddüt etse de, sokaklar kucakladı onu bü-

tün içtenliğiyle.  

  

Hastanedeyken konuştum son kez.  

"Abi" nasılsın dedim, kendimi zorlayarak.  

"İyiyim" dedi kendini hiç zorlamadan.  

İyiydi.  

Yoldaşlarıyla konuşurken hep iyi oluyordu.  

Veda idi sözleri aslında, biliyorum,  

dostluk aktı yorgun sesinden damarlarıma. 

Kaptan'a da iletti selamlarının sıcaklarından bir tutam, "İrfan'a da selamımı 

söyle" dedi, söyledim.  

"Hepinizi seviyorum" diye tekrar etti ikinci kez, üçüncü kez ve bilmem kaçıncı 

kez. 

Riyasız, yalansız, yürekler dolusu bir saygı ile  

Sevgi aktı allı turnanın kanatlarında oradan buraya...  

Söz bitti benim için, dil tutuldu, 

ve sürgünlüğün en zor anı budur sanırım  

gitmek istediğinde yarin yanına,  

bağlanmış olduğunun farkına varırsın bir an 

yetmezliğin kahredici zavallılığını yaşarsın yeniden 

oligarşiye lanet okumalar da bastıramaz içindeki öfkeyi  
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iki damla yaş dökmek erkekliğe yakışmaz derlerse de yakışır,  

ya da okkalı bir küfür alırsın Sabahattin Ali'den,  

kaldırıp yukarıya yüzünü 

 

Yoldaşım öldü, 

ne zaman gökyüzünde bir yıldızın daha kaydığı söylenirse bana bundan kelli 

"kandırman beni" diyeceğim 

bir Çörtük daha yok ki kaysın yıldızlar.  

 

Ne demektir örnek olmak yalansız, riyasız  

olmak istediğin değil midir kendince örnek seçtiğin  

Ve biraz Cevahir katıp içine, biraz Sabo ekleyip, 

Hüdayi'nin gülüşünü takıp gönlüne  

Fehmi'nin isyanıyla bütünleştirip  

ben onun duruşunu seçtim, kendimce.  

 

Ve tarih yazdı ki, 

"İlk okul mezunu" bu "eski kumarhaneci"  

bir kez karar verdi devrimci olmaya 

ve oldu, ömrünce bükülmeden 

ve yaşamının her adımında devrim oldu 

yoldaşlarından sevgisini eksik etmeden  

 

"Abi" diyeceğim sana 

arkandan üzülmeyeceğim inan ki, 

senin duruşunu duruşum olarak koruyacağım hayata karşı 

yüreğini devrim olarak yaşatacağım yüreğimde 

sevgiyle kal.   

 

20.11.2011.  
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SITKI ÇELİK YOLDAŞIMA   
(24.06.2006)  

 

Selam Sıtkı yoldaşım,  

Bana şaka yaptığını söylediler yoldaş; sabrımı ölçmeye kalkıyorsun belli ki; hani 

çaktırmadan test ediyorsun beni biliyorum, dayanma gücüm var mı diye?  

Dayanma gücüm var yoldaş, inan bana! 

Seninle, zafere kadar kol kola, omuz omuza yürüme gücüm var! 

İstersen koşabilirim bile! Yorulmadım!  

Bana destek verirsen eğer sırtını; dimdik durabilme gücüm var seninle! 

Seninle yürümeye andım var yoldaşım!  

 

Bana şaka yapmaktan vazgeç!  

Sinirlerimi test etmekten vazgeç!  

Şimdi eylem zamanıdır, sen de biliyorsun.  

Hani yeşilli allı sarılı bayraklarla dolaşıyor ya sokaklarda Kürt özgürlüğü;  

yani, yeniden koşmaya başlamışken kızıl türküler eşliğinde;  

yani enternasyonalle açıyoruz ya günü artık;  

hani birlikte taşıdığımız Kızıl Bayrak’ı varoşlara doğru uçuruyoruz ya, 

 

“Kaaara deryaaaalarda biiiir fenersin  

Seeenin ışığında yüüüürüyoruz!”  

 

Bana şaka yapmaktan vazgeç!  

Oyun karıştırma şimdi eylemin ortasında  

Hadi yoldaşım  

Elimi tut  

Sana ihtiyacım var  

Senin gözlerinden alacağım ışığımı biliyorsun  

Hadi bakalım işe  

İlhami bağırıyor bak oradan: Daha az gevezelik, daha çok iş!  

 

Hadi yoldaşım  

Biz ne badireler atlattık sen de bilirsin  
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Ne fırtınalardan geçtik, ne ateşlerde dans ettik bilirsin  

Zaptiyeleriyle övünenlerin kumdan tepeleri yıkıldı birer birer yoldaşım, görü-

yorsun  

Biz kaldık 

Hadi bakalım işe  

Yapacak daha çooook işimiz, yürüyecek uzuuuun yollarımız var birlikte  

Al şu bayrağı tembellik yapma  

Hadi yoldaşım!   

 

Seninle koşmak için beni fazla bekletme.  

 

Yoldaşın İ. Metin AYÇİÇEK 

 

 

(27 Mart, 2006) 75  
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NEVZAT İÇİN  
 

Sevgili Nevzat,  

 

haberini aldığımda  

örgütlenme sorunlarımızı tartışıyorduk yine.  

bıyıklarımızın yeni terlediği ilk yıllarımızdaki gibi hani,  

yürümek değil koşmak zorundayız dediğimiz uzun yolculuğun. 

 

Biliyorum, 

biz büyümesek de kirlendi dünya. 

öfkeliydin, anlıyorum seni  

yine de böylesine bir protestoyu ... 

hani böylesine... 

dilim vermiyor yoldaş... 

hani böylesine bir gidişi kaldıramam ben. 

 

Ben yine gelecektim yoldaş senin yanına,  

kavlimiz vardı hani  

sabahlara kadar tartışacaktık, söz vermiştin bana  

sonra birlikte çıkıp kızıl bayraklarla 

komünistlerle saf tutacaktık göller ülkesinde  

protesto edecektik bütün sistemi  

yine de böylesine bir protestoyu...  

dilim vermiyor yoldaş...  

hani böylesine bir gidisi kaldıramam ben.  

 

simdi yarım mı kalacak onca muhabbet  

daha kadehin bile boşalmadı ki 

böylesine gitmeler 

böylesine yalnız kalışlar 

korkuyorum Nevzat 

sıcacık sarıl bana  

dayanamam ne İsveç’in soğuğuna 
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ne böylesine gitmelere 

böylesine  

bos ver ölmeyi mölmeyi 

sen yine de bırakma elimi ki  

ben  

dayanayım!   

 

Seni unutmayacağım yoldaş. Hep saygıyla anacağım. 
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DİPNOTLAR   

1 SOLİDARNOŞ (Solidarność - Bağımsız Özyönetimli Dayanışma Sendikası — Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy Solidarność). Gdanks Lenin Tersanelerinde (Polonya), 

1980 Eylül’ünde kurulan sendika. Polonya Halk Cumhuriyeti’nin baskıcı yönetimi ve ül-

kede yaşanan açlık-işsizlik sorunlarının artması koşullarında doğdu. Hükümet yönetimi, 

Solidarnoş’un kitleler arasında hızla artan etkisini kırmak için Aralık 1981’de ülkede “sı-

kıyönetim” ilan etti. Sendikanın önemli liderlerine karşı yasal ya da yasadışı baskı uygu-

landı. Fakat Polonya halkından ve esas olarak işçi ve köylü emekçilerden büyük destek 

alan SOLİDARNOŞ hareketi bastırılamadı.  Hükümet geri adım atarak bu muhalefetle an-

laşmak üzere masaya oturmak zorunda kaldı..   
2 MC = Milliyetçi Cephe 

3 Lenin. CW. Cilt 23. S. 24.  

4 Kurtuluş Gazetesi. Sayı 34. “Gerçek”.   

5 Burada geometrik olarak bir çizgiden ibaret olan doğru’dan, üçgene (yani alana) geçiş 

söz konusudur. Bu, matematiksel olarak enerji toplamından niteliksel olarak farklı ve 

daha üst bir boyutta gerçekleştirilen sinerjinin açığa çıkarılmasıdır. (Yazıda var olan bu 

not, yazının yayınlanmış orijinalinde yer almamaktadır.)  

6 Teber, Serol. Politik Psikoloji Notları. Ara Yay. 1990. S.26 

7 Ayçiçek, İ. Metin. Özgürlüğün Son Treni: 68 ve Deniz Gezmiş.  

8 Benim gibi Kürtçe bilmeyenler için, Cigerxwîn’ in bu dizelerinin Türkçesi: “Dünya ikiye 

bölüneli  / Ezilenlere vuruldu ağır zincirler.”  Cigerxwîn’in bu dizeleri Pelê Sor Yayınla-

rınca yayınlanan Kîne Em? Adlı yapıtından alınmıştır. 

9 Şefik Hüsnü. Türkiye'de Sınıflar. Ülke Yayınları. 2. baskı, 1975. s. 94-95. 20 Eylül 1922 

tarih ve 9 sayılı Aydınlık Gazetesi'nden. İlginçtir ki, yazının yayınlandığı Aydınlık Gazete-

si'nin bu sayısında Şefik Hüsnü'nün Halkçılığa Dair Mülahazat isimli yazısı bütünüyle; 

Türkiyenin İktisadi ve İçtimai Yapısı başlıklı ve Amele Cemiyeti imzalı yazı üç yerinden 

toplam 21 satır; Sendikalar Nasıl Teşkil Olunur başlıklı ve Sadrettin Celâl imzalı yazı iki 

yerinden toplam 43 satır; Bütün Dünya Patronlarının Hücumu başlıklı ve Sadrettin Celâl 

imzalı yazı iki yerinden 68 satır resmî sansüre uğramıştır. Yani, sosyalistlerin kemalist-

lerle ilişkiyi sıcak tutmak için gösterdikleri özeni, kemalistler sosyalistlere karşı hiç de 

göstermek niyetinde olmadıklarını tutumlarıyla ifade de etmektedirler. 

10 THKP-C Dava Savunması. S. 50  

11 Türkiye Kominist Fýrkasýnýn Birinci Kongresi Tutanaklar. Tunçay, Mete. Eski Sol Üs-

tüne Yeni Bilgiler. Belge Yay. 1982.  s. 88-89. 
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12 y.a.g.e. 

13 Türkiye Halk Kurtuluş-Partisi-Cephesi Dava Savunması. 1. kitap. Devrimci Savaş Yay. 

1979. S.111 

14 y.a.g.e. S. 115 

15 Bozkurt, Mahmut Esat. Atatürk İhtilâli. İ.Ü. Yay. 1940. s. 228 

16  Bozkurt, Mahmut Esat. Milliyet Gazetesi. 19 Eylül 1930. 

17  Saraçoğlu, Şükrü. Başbakan. 5 Ağustos 1942 tarihindeki Meclis konuşmasından. 

18 THKP-C Savunması.  S.119  

19 Erzurum Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin 30 Mayıs 1919 tarihli bildirisinden. 

20 Alıntıyı bir yazı vesilesiyle yayınladığım Özgür Politika gazetesinde yaptığım açıklama 

şöyleydi: “İzmit'de, gazetecilerle yapılan bir görüşmede söylenen bu sözler, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları arasında çıkan ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit 

Konuşmaları’ adlı kitaptan bilinçli olarak çıkartılmış; ‘Türk Tarih Kurumu Türkiye aley-

hine çalışanlara belge vermek durumunda değildir’ diyerek tarihin çarpıtılmasında bir 

beis görülmemiştir. 1988 yılında bunları yayımlayan Aydınlık Dergisi de toplatılarak ger-

çeğin saklanmasına yönelik aptalca bir çaba sürdürülmek istenmiştir. Sömürgeci resmi 

ideoloji, her zamanki gibi bilimi tahrif ederek, saklayarak, çarpıtarak, yasaklayarak, ce-

zalandırarak halkların bilincini köreltmeye çalışmaktaydı.” 

21 Cigerxwîn, Kîne Em? (Kürtçe-Türkçe) Pelê Sor Yay.1991. s.331. Türkçesi: 

Hele gel, hele gel bana  /  Açıkça söyliyem sana!  

Vietnam gibi savaşın  /  Edin düşmanı darma-dağın. 

Türk, Arap ve Farslardan olan  /  Tüm Marksistler bizim dostumuz. 

Hele gel, hele gel bana  /  Açıkça söyliyem sana!  

Burjuvaziye yuları kaptırmayın,  /  Ayı ve domuzlara yem olmayın. 

Çiftçiler ve tüm emekçiler  /  Ezelden beri kardeşiz bizler. 

Hele gel, hele gel bana  /  Açıkça söyliyem sana!  

Vatan için solda olanlar  /  Türk, Acem, Kürt ve Araplar 

El ele verelim teker teker  /  Yalnız değil, hep beraber!  
22 Bu yazı bana danışılmadan kısaltılarak yayınlandı. Oysa kısaltma da belki yardımcı olur-

dum ve yazı bütünlüğü bozulmazdı.  

23 Avcıoğlu, Doğan. Türklerin Tarihi. 1. Cilt. s. 235, 236 vd. 

24 Arsal, Sadri Maksudi. Eski Türklerdeki Soy-Oymak Teşkilâtı. 4. Tarih Kongresi. 

25 y.a.g.e.. Bu tür örgütlenme, Yakut Türklerinde, 20. yüzyıl başlarında dahi kendisini 

koruyabilmiştir.  
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26 Tanör, Bülent. Anayasal Düzenlemelere Toplu Bir Bakış. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 

Türkiye Ansiklopedisi. 1. cilt. İletişim Yay. 1985. s. 10  

27 Tunaya, Tarık Zafer. Türkiye’de Siyasal Partiler. Cilt 1. Hürriyet Vakfı Yay. 2. 

baskı.1988. s.461 vd.  

28 Tunaya, age.  

Toprak, Zafer. II. Meşrutiyet Döneminde Paramiliter Gençlik Örgütleri. Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Türkiye   Ansiklopedisi. Cilt 2. s. 533.  

29 Tunaya, age. S. 465 

30 Türk Gücü Cemiyeti Murahas-ı Mes’ulü Kuzucuoğlu Tahsin Bey. Aktaran: Tanzi-

mat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. Cilt 2. s. 536 

31 Gökalp, Ziya. Ziya Gökalp Külliyatı-1.  Şiirler ve Halk Masalları. TTK. Yay. 1952. s. 69-70 

32 Tunaya. Age. S. 466. 

33 TBMM. Gizli Celse Zabıtları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1985, Cilt: 3, 
Sayfa: 550.  
34 11 Eylül 1919 günü yayınlanan Sivas Kongresi Bildirgesi'nin 1. Maddesi. Sivas Kong-

resi, Vehbi Cem Aşkın, Ankara, 1963, Sayfa: 158. 

35 İkibin'e Doğu Dergisi, İstanbul, 6 Kasım 1988, Sayı: 46;  Türk Tarihi Kurumu Arşivi, 

1089 numaralı belge. 

36    Saraçoğlu, Şükrü. Başbakan. 5 Ağustos 1942 tarihindeki Meclis konuşmasından. 

37  Bozkurt, Mahmut Esat. age. s. 446.  

38 Goloğlu. Mahmut. Üçüncü Meşrutiyet. 1920  Ankara 1970  

39 Goloğlu, Mahmut. Cumhuriyete Doğru.  

40 Biliyorum, yazının içeriğiyle hiçbir ilişkisi yok ama “ya ben öleyim mi, söylemeyim de 

!”: General “Netekim” ile general Hitler’in en belirgin ortaklıklarının, ikisinin de eli kanlı 

caniler olmaktan başka, ikisinin de “ressam olma sevdaları” olduğunu biliyor muydu-

nuz? Hitler de ressam olmak istiyordu ama babasının zoruyla bu sanat alanından çekil-

mek zorunda kaldı. General Netekim de, sanırım, “bunu ben bile yapabilirim” diyerek 

Picasso ile rekabete girerek kendini kanıtlamak istemişti.  

Dünyayı fırçalarıyla renklendiremeyenler, silahlarıyla kana bulamışlardı.  

41 Berkes, Niyazi. Türkiye İktisat Tarihi. 1. Cilt. Gerçek Yay. 100 Soruda Dizisi. 2. Baskı. 

1972. s. 141.  

42 İnalcık, Halil. Osmanlı Devrinde Türk Ordusu. Türk Kültürü Dergisi. Ağustos 1964.  

43 Mazıcı, Nurşen. Türkiye’de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri. Gür Yay. 1989.  

44 Özdağ, Ümit. Age. S. 43. 
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45 Üskül, Zafer. Siyaset ve Asker. AFA Yay. 1989.  

46 Türk Kültürü Dergisi. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 1964, Ağustos. Sayı. 22. 

Ordu Özel sayısı Sunuş yazısı. 

47 İnalcık, Halil. Osmanlı Devrinde Türk Ordusu. Türk Kültürü Dergisi. Ağustos 1964.  

48 Kafesoğlu, İbrahim. Türk Ordusu. Türk Kültürü Dergisi. Ağustos 1964. 

49 Org. Cemal Tural’ın 1965’de yaptığı bir konuşmadan. Aktaran: Özdağ, Ümit. Ordu-Si-

yaset İlişkisi. Gündoğan Yay. 1991.  

50 Toynbee, Arnold. Militarizmin Kökenleri. Çev: Mehmet Dündar. A Yayınları. 1989. s. 

19. 

51 Aktaş, Ercan. Devlet(ler)in Koruyucu ve Kollayıcı, Kutsanan Gücü;Militarizm.  

52 Hippolokhos’un oğlu Glaukos’la Tydeus’un oğlu çarpışma hırsıyla yan yana, iki ordu-

nun ortasına çıktılar.  /  Yürüdüler dosdoğru ve geldiler karşı karşıya. / Önce gür sesli Di-

omedes bağırdı ve dedi ki: ‘Arkadaş! Ölümlü insanlardan kimsin ki / Erlere ün veren sa-

vaşta hiç görmedim seni. / Homero. İlyada. Can Yayınları. S. 140.  

53 Hamilton, Edith. Mitologya.  Varlık Yayınları. 4. Basım. 1993. s.21.  

54 Hamilton, Edith. Age. S. 21.  

55 Hooke, Samüel Henry. Ortadoğu Mitolojisi. İmge Kitabevi Yayınları. 1991. s. 149.  

56 Engels. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. Marx-Engels. Seçme Yapıtlar-3. s. 

389.  

57 Engels. Agy. 392.  

58 Engels. Agy. S. 393.  

59 Engels. Agy. S. 398.  

60 Pascal, Blaise. Düşünceler. “Kuvvet Kullanımının Doğruluğu Üzerine.”   

61 Kılıçbay, M. Ali. Von Clausewitz’in Bilimsel Savaşı. Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi. Bi-

lim ve Savaş özel sayısı. Kış 1995. S. 86. 

62 Kılıçbay, Agy.  

63 Gerger, Haluk. Barış Üstüne Hapishane Notları. Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi. ‘Ba-

rış ve Savaş’ özel sayısı. Sayı 3. 1995. s. 60. 

64 Engels, Friedrich. Tarihte Zorun Rolü. Mark-Engels Seçme Yapıtlar-3. Sol Yay. S. 460.  

65 Bozkurt Güvenç. Barış Kültürü mü Yoksa Barış İçin Kültür mü?. Cogito Üç Aylık Dü-

şünce Dergisi. ‘Barış ve Savaş’ özel sayısı. Sayı 3. 1995. s. 25.  

66 Güvenç. Agy. S. 26.  

67 Güvenç. Agy. S. 28.  
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68 “Aux armes, citoyens! L’étendard de la guerre est deployé. Le signal est donné.” 

69 Deutschland, Deutschland über alles, / über alles in der Welt.”  

70 Lenin. Sosyalizm ve Savaş. Sol Yayınları. 1970. s. 11. 

71 Lenin. Agy. S. 28.  

72 Lenin. Agy. s. 9.  

73 11 Mayıs 1979, Kurtuluş (Haftalık Gazete), Sayı 67.  

Yayınlanan bölüm, uzunca bir şiirimin başında yer alan küçük bir aktarmaydı. Şiir, 12 Ey-
lül sonrası kitap yayın depomuzun deşifre olup polis tarafından basılması ile polisin 
eline geçti ve elbette bir daha g bunlara ulaşamadım.  
74 Bu şiir 17 Ekim 1997’de yazıldı, 8 Ekim 2010’da güncellendi. (SOKAK’ın Şehitleri Anma 

Gecesi’ne mesaj olarak gitti. Kobane sonrası Adalı Anması için ise küçük eklerle güncel-

lendi.)  

75 Bu küçük dizeler o büyük adama son nefesinden önce ulaştı ve kendisine okundu. Se-

vindiğini, mutlu olduğunu söylediler. Ve ben o günden bugüne bu gururu yüreğimde ve 

bilincimde taşıyorum.   


