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olitikaP

!nsanların kend"ler"n" kandırmaları kadar kom"k 
b"r durum olamaz. Özell"kle dı#arıdan gözlemle-
yenler durumun farkında olduklarında, kend"ler"n" 
kandıranları b"r t"yatro g"b" "zlerler. Türk"ye’de de 
102 yıldır bu durum ya#anıyor. Kend"ler"ne s"yasal 
rak"p ve tehl"ke olarak gördükler" Mustafa Suph! 
ve yolda#larını Karaden"z’"n der"n sularında kalle#-
çe katlederek Türk"ye’de komün"st hareket", Türk"-
ye Komün"st Part"s"’n" b"t"reb"lecekler"n" zannett"-
ler. Madem öyleyd" de 1921 Katl"amından altı yıl 
sonra 1927 yılında tekrar b"r TKP Tevk"fatına neden 
"ht"yaç duydunuz. Yetmed" 30’lu yıllardak" sıcak ta-
k"pler ve tutuklamalar ve sonunda 1951 Tevk"fatı. 
Ardından 1972 düzmece TKP Davası, ondan sonra 
1982 “Kızıl Fener” operasyonu ve TKP Davaları.

Bütün bunlar 1921’de Onbe#ler"n katl" ve ardın-
dan TKP’n"n yasaklanması "le çözdük, hallett"k zan-
net"kler" TKP’n"n dava ve operasyonları. Atatürk’ün 
"mzasıyla 1921’de sahte “TKP” kurmak nasıl çözüm 
olmadıysa 2001’de devlet "cazetl" resm" b"r yen" 
“TKP” kurmaları da dertler"ne çare olmayacak. 

TKP bugün toplumsal ya#amın her alanında 
Mustafa Suph" ve yolda#larının açtı$ı yoldan "lerle-
meye devam ed"yor. Sınıf sava#ımı öyled"r. Yükse-
l"# dönemler" oldu$u g"b" ger"leme dönemler" de, 
geç"c" yen"lg" dönemler" de ya#anması do$aldır. 
Bu b"r sava#tır. Sınıf sava#ımı! Nasıl k" 28/29 Ocak 
1921 geces" "k" sınıf Karaden"z’"n karanlıklarında 
"k" takada kar#ı kar#ıya kaldıysa, bu durumdan b"r 
farklıla#ma olmadı. !#ç" sınıfı var oldukça TKP’y" yok 
edemeyecekler"n" Mustafa Suph" yolda# daha TKP 
Kurulu# Kongres"’nde 10 Eylül 1920’de açıkladı. Bu 
sözü c"dd"ye almalarını öner"r"z. Ger"s" zü$ürt tesel-
l"s"... n

Politika

“"#ç! sınıfı var oldukça TKP ya#ayacaktır!” (M. Suph!)

Zü$ürt Tesell!s!



q Kemal ATAKAN

Türkiye Komünist Partisi kurucu 

önderleri Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
Kemalist burjuvazi tarafından katledil-
melerinin üzerinden tam 102 yıl geçti. Bu 
cinayet sıradan bir cinayet değildi. İngiliz 
efendilerine “biz Sovyetler ile ilişkileri-
mizi görünürde iyi tutmaya çalışıyoruz 
ama Anadolu’da Sovyet tipi bir rejime 

izin vermeyeceğiz” mesajı verdiler. Mus-

tafa Kemal de kendine en ciddi rakip olan 

komünistlerin önünü kesmeyi amaçladı. 
Çünkü Anadolu ve Rumeli halkları Bü-

yük Ekim Devrimi’nden ciddi bir şekilde 
etkilenmişler ve kendi topraklarında hem 
emperyalist işgale son vermek, hem de 
aynı zamanda içerideki sömürücülerin 
yeniden türemesine karşı bir eğilim için-

deydiler. Anadolu ve Rumeli toprakların-

da farklı komünist grupların örgütlenip 
10 Eylül 1920’de TKP’nin kuruluşu ile 
tek bir örgüt bünyesinde bir araya gelme-

leri Kemalist burjuvaziyi rahatsız etmişti. 
Onun içindir ki Mustafa Kemal’in talima-

tı ile sahte ve resmi bir “TKP” kurulmuş 
ve bu parti Mustafa Suphilerin katledil-

melerinden sonra kapatılarak, aslında 
ismi değiştirilerek CHP olarak yoluna de-

vam etmiştir. Sahte “TKP” Komintern’e 
üyelik başvurusu yapacak kadar karanlık 
bir planın aracıydı.

Kemalist burjuvaziyi rahatsız eden 
diğer bir konu da Yeşil Ordu ile TKP’nin 
ilişkileriydi. Yeşil Ordu içinde ve dışında 
örgütlenen Müslüman Enternasyonalistler 
Mustafa Suphi’nin görüş ve politikalarına 
ciddi biçimde değer veriyorlardı. Ana-

dolu topraklarında geniş bir halk kitlesi 
ve hatta onların feodal ilişkilerden kalma 
“büyükleri” Müslüman inancının korun-

ması koşullarında Sosyalizm’den yana 
tavır belirlemişler ve TKP ile yakınlaş-

mışlardı. Sovyetler Birliği’nde Kafkas ve 
Asya Müslüman halklarının inançlarını 
koruyarak sosyalizmin inşasına katıl-
maları bunda etkili oluyordu. Mustafa 
Suphi  Kafkasya’da ve Urallarda Müs-

lüman halklar içinde çalıştı ve Türkistan 
Müslüman Komünistleri ile Türkistan 

Komünist Partisi’nin faaliyetlerine aktif 

destek verdi.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarına göre 
Anadolu ve Rumeli’deki tüm milliyetler 

ve dinlerin sorunları çözülmeden ve de 
eşit koşullar altında bir arada yaşamaları 
sağlanmadan bu topraklarda sağlıklı bir 
devlet düzeni kurmak mümkün değildi. 
Çünkü seslenilen işçi, emekçi ve köylü 
kitleler tüm bu farklı niteliklerini kendi 
yapılarında taşıyorlardı. Birlikte çalışıyor, 
birlikte yaşıyorlardı. 

TKP’nin Birinci Programı bu özel-
likler dikkate alınarak hazırlanmıştı. 
Mustafa Suphi ve yoldaşları Anadolu ve 
Rumeli halklarının tümünü kucaklayacak 
bir program ile yola çıktılar. Bilindiği 
üzere Türkiye Komünist Partisi’nin 

kuruluşundan önce aynı salonda Birinci 
Doğu Halkları Kurultayı gerçekleştiril-
di. Birinci Doğu Halkları Kurultayı 1-7 
Eylül tarihlerinde, TKP Kuruluş Kongresi 
ise 8-10 Eylül tarihlerinde yapıldı. Birinci 
Doğu Halkları Kurultayı, Müslüman 
halkların sorunlarının ele alındığı üst 
düzeyde bir forumdu. Mustafa Kemal de 

kendi temsilcilerini bu kongreye gözlem-

ci olarak yollamış ve kendileri delege 
çoğunluğu tarafından dışlanmıştı.

Komintern, Doğu Halkları arasında 
kardeşlik ve dostluğa dayanan, farklılık-

ların getirdiği nitelikleri geçersiz kılan 
bir politika izliyordu. Örneğin Sovyet-
ler Birliği’nde yasalaşan ve geliştirilen 
Sovyet yurttaşlığı tarzı niteliğinde bir 
yaklaşım tüm Doğu Halkları komünistleri 
için örnek teşkil etti. Bu örnek özellikle 
Anadolu ve Rumeli için çok geçerliydi. 
TKP’nin programı da, Anadolu ve Ru-

meli’deki komünist gruplar da, Müslü-

man, Ermeni, Rum, Süryani, Laz, Kürt, 
Çerkes, Arnavut ve diğer milliyetlerden 
Balkan ve Anadolu halkları da bu yakla-

şımı destekliyorlardı. Bu olgu Kemalist 
burjuvazinin hiç işine gelmiyordu. Çünkü 
bir yandan sosyalizm modeline karşıydı-
lar, diğer yandan ise yeni bir Türk milleti 
yaratma projeleri vardı. Bu yeni Türk 
milleti ise Sünni Müslüman ve Hanefi 
mezhebinden olacaktı. Onun dışında-

ki tüm din ve mezhepler, aynen diğer 
milliyetler de olduğu gibi yok sayılacak-

tı. Bugün hala “tek tip” bir nitelikten, 
yani tek devlet, tek millet, tek din ve tek 
mezhepten söz ediliyor ve bu korunmaya 

çalışılıyorsa, bunun başlangıcının 1921 
yılı olduğunu unutmamamız gerekir. Eğer 
bugünün sorunlarına köklü bir çözüm 
bulmak istiyorsak, bunun nedenleri ve 
kaynaklarını iyi bilmek ve tabiri caizse 
kök sebeplerini kurutmak gerekmektedir.

Mustafa Kemal Anadolu’daki kurtu-

luş savaşı sürecinde Temmuz-Eylül 1919 
aylarında Sivas ve Erzurum Kongreleri 
ile Kürt ve Alevi halklarının desteğini is-

tedi ve de aldı. O zaman Anadolu halkla-

rına vaad edilen farklı milliyetler, din ve 
mezheplerden halkların birlikte mücadele 
edip birlikte yeni bir devlet kurma proje-

siydi. 23 Nisan 1920’de kurulan Birinci 
Meclis de bu anlayışın sonucunda oluştu. 
1921 Anayasa’sı, dönemin sorunlarına 
kısmen yanıt verir nitelikteydi. Ne olduy-

sa ondan sonra oldu. Mustafa Kemal’in 

Politika2 28 Ocak 2023 POL!T!KA

Suph!lerden Bugüne...

Mustafa Suphi (ayakta duran ilk sıra sağdan altıncı) Birinci Tüm-Rusya Müslüman Komünistler Kongresi’nde (4-10 Kasım 1918).



İngilizler ile anlaşması sonucunda 1921-
1939 yılları arasında önce komünistler 
sonra Rumlar, Ermeniler, Aleviler ve 
Kürtler katledildi, sürgün edildi. Kürtlere 
yönelik inkâr ve imha anlayışı bugüne 
kadar kesintisiz sürdü, sürüyor. 29 Ekim 
1923’te yeniden bir cumhuriyet kuruldu. 
1924’te Türk Milleti temelli yeni bir 

Anayasa hazırlandı ve bu Anayasa ile 
bugünlere kadar geldik. Buradan çıka-

racağımız sonuç tek bir cümle ile izah 
edilmeye çalışılırsa şudur: Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının katledildikleri için yarım 
kalan görevlerini tamamlamak! Bu nasıl 
olacak?

1980’lerin sonuna kadar Türkiye 

burjuvazisinin en büyük düşmanı TKP 
idi. TKP onlar için bir karabasan gibiy-

di. Karşı-devrim sonucunda Sosyalist 
Sistem’in çözülüşü ve TKP’nin dönemin 
ruhunu burjuvaziye satmış yöneticilerinin 
ihaneti sonucu tasfiye girişimlerinden 
sonra TKP ikinci planda kaldı. Çünkü 
Mustafa Suphilerin TKP’si tekrar eski 

gücüne kavuşmasın diye devlet icazeti ile 
kurdurulan sahte ve resmi “TKP” onlar 
açısından kontrol altında tutulabilecek 
ve komünist düşünce ve örgütlenmelere 
yönelecek işçileri, emekçileri, gençleri, 
kadınları o havuzda eritip asimile edecek-

lerdi. Rotası şaşmış bir komünist muhale-

fet onlar için bir tehlike teşkil etmeyecek-

ti. Ancak, istedikleri gibi olması mümkün 
değil. Mustafa Suphi yoldaşın Kuruluş 
Kongresinde dediği gibi: “İşçi sınıfı var 
olduğu sürece TKP yaşayacaktır!” Ve 

bu TKP, sahte ve resmi olanlar değildir. 

Egemenler, 80’li yıllarda hiç hesap 
etmedikleri bir durum ile daha karşılaştı-
lar. TKP’nin 1982-83’te başını ezdiklerini 
düşünürlerken, “Kürt Özgürlük Hare-

keti” öncülüğünde yeni bir Kürt isyan 
ve itirazı başladı. Ve bu Kürt isyan ve 
itirazı, Marksist-Leninist bir örgütlenme 
ve politikanın önderliğinde gelişti. Bunun 
adına “ayrılıkçı komünist terör” dediler. 
1983 yılından beri sıcak bir savaş yürü-

tülmesine rağmen Özgürlük Hareketi yok 
olmadı. Tam tersine bütün Türkiye’de 
yankı buldu ve etkisini sürdürdü. Artık 
yüzlerce Belediye ve yüzlerce vekil ile 
siyasi ve toplumsal temsiliyet, yasakla-

malar, kayyumlar, tutuklamalar, zindanlar 
ile önlenemedi, Türkiye’nin bir gerçeğine 
dönüştü. Şimdi TC devletinin başında 
iki bela var. Ve bu iki bela sahte partiler 
kurdurulmasına rağmen işçi sınıfının, 
tüm emekçilerin, köylülerin, yoksulların 
arasında dalga dalga yayılıyor ve örgüt-
leniyor.

*** 

Şimdi durum nedir. Mustafa Kemal 
1920’li yıllarda Anadolu’nun batısında 
o zamanki toplam nüfusun yüzde beşine 
tekabül eden okur-yazar bir kitleyle 

Türk ulusu oluşturma yoluna koyuldu. O 
dönemin nüfusunun yüzde doksan beşi 
dışlandı, ötekileştirildi, yok sayılması 
için imha ve sürgün uygulamalarına ma-

ruz bırakıldı. Sonra yıllar içinde bu oran 
artırıldı. Özellikle Menderes döneminde 
daha önce dışlanan mütedeyyin kesim-

lerin bir kısmı uluslaşma sürecinin bir 

parçası haline getirildi. Ancak bu kurucu 
Kemalist iradenin politikalarına ters 
düştüğü için 1960 darbesi ile aralarında 
keskin bir hesaplaşma yaşandı ve dara-

ğaçları ile sonuçlandı. 

Günümüze baktığımız zaman Türk 

ulusunu oluşturan temel kesim, nüfusun 
yüzde yirmi beşine tekabül etmektedir. 
CHP ve benzerlerinin oy oranını topla-

dığınızda da ortaya bu oran çıkmaktadır. 

Kalan yüzde yirmi beşlik uluslaşma sü-

recinden dışlanmış ve kendini Müslüman 
olarak tarif eden kitle mevcuttur. Onun 
dışında da yüzde yirmi beş Alevi ve yüz-

de yirmi beş Kürtler vardır. Alevilerin bir 
kısmı CHP politikaları üzerinden cellatla-

rına tapar duruma getirilmişler ve sisteme 
entegre edilmişler, diğer bir kısmı ise 

muhalif olma niteliklerini korumaktadır-
lar. Tek tip Türk ulus devletini savunan 
TC egemenleri ve devlet güçleri bu oranı 
artırmak ve Müslüman kitle içinden des-

tek alabilmek için Erdoğan ile işbirliğine 
girmiştir. Erdoğan seslendiği kesimi TC 

devlet doktrinine yaklaştırmakla görev-

lidir ve kendisi de ilk başında savundu-

ğu görüşleri terk ederek, bir anlamda 
kendini inkâr ederek bu yola yönelmiştir. 
TC devlet güçleri nüfus içinde kendi etki 
alanlarını geliştirmek için de Erdoğan’ı 
kullanmaktadırlar. 

Öz itibarıyla bakıldığında bugün 
yürütülen politikaların Mustafa Kemal’in 
politikalarından hiçbir farkı yoktur. 
Sadece daha geniş bir kesimi kendileri 
açısından ikna yöntemi ile kontrol altında 
tutmaya çalışmaktadırlar. 

Komünistlerin görevi, TC ulus devlet 
oluşumu sürecinde dışlanan Müslüman, 
Alevi ve Kürt kitleler ile uluslaşma süre-

cine katılmış olup da özünde anti-kapita-

list ve anti-emperyalist bir nitelik taşıyan 
kitleleri bir araya getirerek sınıf teme-

linde örgütlemektir. Sınıf temelli bir ör-
gütlenme ve bilinçlenme ise halkların ve 
toplumsal kesimlerin sorunları temelinde 
yaratılacak toplumsal örgütlenme ile 
mümkündür. Söz konusu toplum kesim-

lerinin bir araya getirilip örgütlenecekleri 
alanlar yaratmak gerekmektedir. Bu 
örgütlenmenin yaratılması için ise Mus-

tafa Suphilerin “Şuralar” örgütlenmesi-
ne tekrar gelmiş oluyoruz. O dönemin 
“Şuralar” örgütlenmesini bugün “Meclis” 
örgütlenmesi olarak tarif ediyoruz. 

Toplumun tüm alanlarında demok-

ratik örgütlenmeler yaratmak ve bu 
örgütlenmelere katılan işçi, emekçi ve 
yoksulları, kadınları ve gençleri Meclis 
örgütlenmelerinde bir araya getirerek 
siyasallaşmalarını sağlamak, toplumsal 
sorunlara siyasal çözümler üretmek için 
örgütlemek uygulanan süreçtir. Demok-

ratik örgütlenmeler derken, dernekler, 
sendikalar, kooperatifler kısacası her tür 
ekonomik, sosyal ve demokratik örgüt-
lenmeyi kastediyoruz. Komünistler bütün 
bu süreçlerin örgütleyicisidirler. Tüm bu 
süreçler ise işçi sınıfının politik öncü ör-
gütü TKP’nin son tahlilde gelişip güçlen-

mesini sağlayacaktır. TKP kadroları parti 
temel örgütlerini yaşamın tüm alanların-

da, fabrikalarda, mahallelerde, semtlerde, 
demokratik örgütlerde, sendikalarda, 
kooperatiflerde, dernek ve tüm örgütsel 
oluşumlarda kuruyorlar. Mustafa Suphi 
geleneğinin TKP’lilik anlayışı Onbeşlerin 
tamamlayamadıkları görevlerin tamam-

lanmasının teminatıdır. Egemenler sakın 
ola icraatlarının yanlarına kâr kalacağını 
zannetmesinler. Mahzuni’nin dediği gibi; 
keser döner sap döner gün gelir hesap 
döner! n 
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Mustafa Suphi (altan ikinci sıra sağdan dördüncü), 1. Tatar Dil Konferansı delegeleriyle birlikte. 
Yanında ise Kazan Müslüman Sosyalist Komitesi Başkan Yardımcısı Emine Muhiddinova.

Komünistlerin görevi, TC ulus devlet oluşumu sürecinde 
dışlanan Müslüman, Alevi ve Kürt kitleler ile uluslaşma süre-
cine katılmış olup da özünde anti-kapitalist ve anti-emperyalist 
bir nitelik taşıyan kitleleri bir araya getirerek sınıf temelinde 
örgütlemektir. Sınıf temelli bir örgütlenme ve bilinçlenme ise 
halkların ve toplumsal kesimlerin sorunları temelinde yaratıla-
cak toplumsal örgütlenme ile mümkündür. Söz konusu toplum 
kesimlerinin bir araya getirilip örgütlenecekleri alanlar ya-
ratmak gerekmektedir. Bu örgütlenmenin yaratılması için ise 
Mustafa Suphilerin “Şuralar” örgütlenmesine tekrar gelmiş 
oluyoruz. O dönemin “Şuralar” örgütlenmesini bugün “Mec-
lis” örgütlenmesi olarak tarif ediyoruz. 



q Sal!h Zek! TOMBAK
 

10 Eylül 1920’de, Bakü’de Türkiye 
Komünist Partisi’ni (Türkiye Komünist 

Fırkası’nı) kuran Mustafa Suphi ve yol-

daşlarının ayırdedici siyasi özelliği; ülke-

nin işgalden ve İmparatorluğu Payitaht 
Anadolu topraklarının işgal edilebildiği 
bir çöküşe götüren saltanat ve hilafetten 
kurtuluşa önderlik etme kararlılığıdır. İş-

gale karşı mücadele başta olmak üzere de-

mokratik görevleri burjuvazinin işi olarak 
gören, kendisini bu esnada demokratik 
devrim programını gerçekleştirmekte olan 
burjuva önderliğin destekçisi konumuna 
yerleştiren bir bakış açısı ile Mustafa Sup-

hi ve yoldaşlarının bakışı arasında zerre 
ilişki yoktur.

TKP l!derl!$!n!n 
ayırded!c! yanı

Peki, bu özgüveni güçlü bakış açısı, 
ülke içinde İstanbul, Bursa, İzmir, Adana 
gibi şehirlerde, demiryolu boylarında ge-

lişmekte olan sanayiye, büyük çaplı tarım 
ve ticarete ve bu zeminde büyümekte olan 

henüz hayli cılız durumdaki işçi sınıfına 
mı dayanıyordu? Veya Anadolu’ya geçer-
ken Ankara Hükümetine güvenerek mi 
yola çıktılar?

Genellikle Mustafa Suphi ve yoldaşla-

rının bu kararlılığını temelsiz bulan, keşke 
öyle yapmasalardı diye hayıflanan bir si-
yasal akıl 1921’den bu yana aynı hayıflan-

ma cümlelerini kurup durmaktadır. 

1920 sonu ile 1921 Şubat’ının 21’i 
arasında, yaklaşık üç ay içinde yaşanan 
kelimenin tam anlamıyla “savaş içinde 
savaş” üzerine bilgi sahibi olduğumuz-

da hayıflanmak, üzülmek veya  bu kararı 
burjuvaziye güvene dayalı bir hayalcilik/
acemilik olarak görmek yerine, alınması 
gereken tutumun tam olarak  Onbeşler’in 
tutumu olduğu apaçık ortaya çıkar. Elbette 
yola çıkışın pratik yönleri konuşulabilir, 
ama yola çıkış doğrudur.

Devr!mc! dalga ve 
burjuvaz!n!n c!nayet re%eks!

Önce o günün dünyasındaki Bü-
yük Ekim Devrimi ile zirvesine ulaşan 
ve Avrupa’da, başarısızlıkla sonuçlan-

sa da büyük devrimci kalkışmalara yol 
açan devrimci kabarışı görmek gerekir. 
Almanya’da işçi ve asker konseylerinin 
ortaya çıkışını; Almanya devriminin ya-

rattığı büyük heyecanı ve  devrim yenil-
giye uğrayınca Rosa Luxemburg’un ve 

Karl Liebknecht’in siyasi cinayetlerle 

yokedilmelerini hatırlayalım.  

(Fırsatınız olursa Jülide Kural’ın “Ben 
Rosa Lüksemburg” oyununu izlemenizi 

öneririm. Topluca giderseniz daha da iyi 
olur)

Burjuva Avrupa’nın Komünistlere 
karşı sınır tanımayan cinayet geleneği Pa-

ris Komünü’nün yenilgiyle sonuçlanma-

sından sonra olduğu gibi, Ekim Devrimiy-

le birlikte yükselen Avrupa’daki devrimci 

dalganın geri çekilmeye başlamasıyla ko-

münist önderlere, öncü işçilere, ilerici ay-

dınlara karşı linç kampanyalarıyla, cina-

yetlerle yöneldi.

Mustafa Suph! ve 
Yolda#larının dünyası

Mustafa Suphi ve yoldaşları Ekim 
Devrimi içinde devrimci oldular, partiyi 
devrimi takip eden emperyalist kuşatma-

nın, ateşin ve ihanetin içinde kurdular. 
Devrimden öğrendiler.

Ama Osmanlı topraklarında, daha ik-

tidara tırmanma sürecindeyken, burjuva 
siyasetin, İttihatçı kanadının da, liberal-
lerin de yola siyasi cinayetlerle çıktığını 
gören, yaşayan bir kuşaktan sözediyoruz. 
Balkanlarda başlayan siyasi cinayetler sü-

reci, 23 Ocak 1913’te Bab-ı Ali Baskını 
adıyla bilinen ve Harbiye Nazırı Nazım 
Paşa’nın öldürülmesi ve Kamil Paşa hü-

kümetinin iktidarı bırakmasıyla sonuçla-

nan askeri darbeyle ve İttihat ve Terakki 
Hükümeti’nin sadrazamı Mahmut Şevket 
Paşa’nın 11 Haziran’da suikast sonucu 
ölümüyle devam etti. Siyasi cinayetlerin 
gazeteci ve daha az ünlü sivillere yönelik 
olanlarını anmaya bile gerek yok. 

Dolayısıyla büyük bir imparatorluğun 
bünyesinde burjuvazinin iktidara yürü-

düğü, bürokrasinin yükseldiği, büyük 
emperyal devletler arasındaki rekabet 
ve işbirliği ilşkilerinin siyasi ve toplum-

sal hayatın her anını şekillendirdiği, son 
derece hızlanmış bir tarihi dönem içinde 
politikleşmiş bir kadrodan söz ettiğimizin 
farkında olmalıyız.

Yola çıktıklarında nasıl b!r 
ülkeye gel!yorlardı?

Ekim Devrimi Avrupa’yı etkilediği 
kadar Çin’i de, Hindistan’ı da, Orta Asya 
topraklarını da etkisi altına aldı. Şanghay 

proletaryası da, Sultan Galiyef’in şahsın-

da Asya’nın müslüman Türkleri de Bolşe-

vizmden ilham aldılar. Yenildiler, zaman 
zaman yendiler, devrim süreçlerini bu il-
hamla geliştirdiler; devrimci geleneklerini 
bu ilhamla yürüttükleri mücadeleler için-

de oluşturdular.

Ekim Devrimi, Dünya proletaryasına 
olduğu kadar sömürgeciliğe karşı müca-

dele eden mazlum halkların da umudu ve 
cesaret kaynağı oldu.

Peki Dünya çapında bütün ezilenlere 
ilham kaynağı olan Ekim Devrimi, işgal 
altındaki Anadolu’da nasıl bir etki yarattı?

Birincisi, Mondros Mütarekesi son-

rasında ortaya çıkan ve 1918-20 arasında 
varlığını sürdüren 4 Kongre sistemine işa-

ret etmek gerekir. Bunlar Elviye-i Selase 
(Kars, Ardahan, Batum), Trabzon-Erzu-

rum, Batı Anadolu ve Trakya Kongre 
gruplarıdır. Özellikle Doğu’dakiler ken-

dilerini Şura Hükümeti olarak adlandır-
maktadır. Tamamı merkezi hükümetten 
bağımsızdır ve kendilerini “cumhuriyet” 
olarak adlandırmaktadırlar. (Geniş bilgi 
ve belge için  Bülent Tanör’ün Türkiye’de 
Kongre İktidarları 1918-20 adlı kitabını 
öneririm.)

İkinci önemli gelişme, Çerkes Ethem 

liderliğindeki Kuva-i Seyyare’dir. Batıda 
Yunan ilerleyişini durduran ve o çatışma 
ortamında,  içinde “Yarın” adlı gazeteyi 
çıkaran komünist Arif Oruç gibi isim-

lerin de bulunduğu bu kuvvet; Ali Fuat 
Cebesoy gibi yüksek rütbeli düzenli ordu 
kadrolarını da etkilemiş ve Kemalist ön-

derlik bu gücün kendisinden olduğu ka-

dar, yarattığı etkiden de büyük rahatsızlık 
duymuştur. 

Mustafa Suphi ve yoldaşları yola çık-

ma kararı verdiklerinde işgale karşı aske-

ri mücadelenin omurgası Çerkes Ethem 
güçleriydi.

Üçüncüsü, Ankara’da Birinci Mec-
lis’te, “Halk Zümresi” adıyla bir grup 
oluştu. Bu gruptan Tokat Mebusu Nazım 
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Onbe#ler’!n Katl! ve 
Kıssadan H!sse...



Bey Dahiliye Nezaretine aday olduğun-

da Mustafa Kemal’in gösterdiği adaydan 
fazla oy aldı. Mustafa Kemal araya ara-

cılar koyarak Nazım Beyin çekilmesini 
sağladı. Ama bir süre sonra, “savaş içinde 
savaş” gelişirken, tasfiye TBMM içindeki 
Halk Zümresine ve onun içinde yeralan 
isimlere geldi. Bu amaçla Nazım Bey için 
TBMM’de gizli bir celse düzenlenecek ve 
söz alan bugünün AKP-MHP-İYİ Partili 
siyasetçilerin büyük dedeleri onun do-

kunulmazlığının kaldırılması yönündeki 
İstiklal Mahkemesi talebi yönünde konu-

şacaklardı. Konuşmacılar Nazım Bey’in 
hafi (gizli) Türkiye Komünist Partisinin 
(TKP’nin) örgütleyicilerinden olduğunu 
tekrarladılar ve dokunulmazlık kaldırıl-
dı. Ancak bu arada Türkiye Komünist 
Partisi’nin memleket sathında gizlice ör-
gütlenmekte olduğuna dair de mebus bey-

ler bilgiler vermektedirler. Bu bilgi için 
İş Bankası Kültür yayınlarından çıkan 
“TBMM Gizli Celse Zabıtları Cilt I”de 
s. 356-363, 21 Kanunisani 2021 tarihli 
oturum zabıtlarını okumanızı öneririm. 3. 
Basım, Kasım 1999.

Dördüncüsü, İstanbul’dan Anadoluya 
asker, silah ve mühimmat kaçıran örgütler 
içinde de komünistler vardır ve etkilidir.

Kısacası Mustafa Suphi ve yoldaşları 
böyle bir Anadolu’ya; iyi kötü bu geliş-

melerden haberdar olarak gelmekte ve bu 
potansiyeli örgütleyerek ulusal kurtuluş 
mücadelesini toplumsal kurtuluş rotasına 
sokmayı amaçlamaktaydı.

Su uyur, dü#man uyumaz

Ancak Kemalizm de Ekim Devrimi’ni 

görmekte; Bolşeviklerin emperyalist ku-

şatma ve iç savaş koşullarında Ankara 
Hükümeti’ne yaptığı askeri ve mali yardı-
mı minnetle değil; endişeyle ve düşmanca 
planlar yaparak karşılamaktadır. Mustafa 
Suphileri ise Bolşevik devrimin Anadolu-

ya taşınmasının öncüleri olarak değerlen-

dirmektedir. 

Kadir Mısırlı adındaki şeriatçı yazarın 
“Keşke Yunan galip gelseydi” cümlesi, 
siyasal islamın vatanseverlikle ilgisinin 
olmadığını anlatan bir örnek olarak çok 
tekrar edildi. “Teşkilat-ı Mahsusa”nın ve 
son yıllarında MİT’in tarihçisi Cemal Ku-

tay ise Mustafa Suphilerin katledilmesiyle 

ilgili olarak, Mayıs 1968’de, Tarih Soh-

betleri Mecmuası’nın 8. Sayısında şöyle 
söylemektedir: “Onları Ankara’ya sok-
mamak, Yunan’ı denize dökmekten daha 
hayati şart olmuştu.”

“... Ve bu şerefli vatan vazifesini nefis-

lerine layık görenler, 28 Ocak 1921 gece-
si, Trabzon açıklarında Mustafa Suphi ile 
on beş yoldaşının cesedini Karadeniz’in 
dalgalarına teslim ettiler.”

Peki Kemalist önderlik, bu cinayete 
nasıl karar verdi?

İşte Nazım’ın “tarih sınıfların müca-
delesidir” dediği yere geldik. 

Londra Konferansı’ndan ön-
cek! 3 ay

 Sevr Anlaşması’nda kimi düzeltmeler 
yapmak maksadıyla 21 Şubat 2021 tari-
hinde toplanacak Londra Konferansı’na 
İstanbul Hükümetiyle birlikte, İstanbul 
hükümetinin önerisi ve İtalyan hükü-

meti üzerinden yapılan davetle Ankara 
Hükümeti’nin de delege göndermesi ka-

rarlaştırıldı.

Bu daveti alan Ankara 27 Aralık 1920 
- 23 Ocak 1921 arasındaki yaklaşık bir ay-

lık sürede, Kuva-i Seyyare üzerine yürü-

dü. Düzenli orduyla çatışmaya girmeden 
çekilen ve Yunan ordusu ile düzenli ordu 
birlikleri arasında kalınca kendisini dağı-
tan Kuva-ı Seyyare’yi tasfiye etti.

TBMM’nin 17 Ocak 1921 tarihli gizli 
celsesi komünizm gündemiyle gerçekleş-

tirildi. Mustafa Kemal bu oturumda yap-

tığı konuşmada Sovyetlerle ilişkiler, Şark 
siyaseti, Komünizm, sahte TKP ve Musta-

fa Suphi ile ilgili görüşlerini açıkladı. Bu 
konuşma hem cinayetin nasıl planlandığı-
nı, hem de sorumluluğun bizzat M. Kemal 
tarafından Kazım Karabekir’in üstüne na-

sıl yıkılmak istendiğini ortaya koyan bir 
konuşmadır.

Bu konuşmayla birlikte Seyh Servet 
adlı mebus başta olmak üzere Anadolu’da 
zaten geniş bir istihbarat ağı ile belirlen-

meye çalışılan Türkiye Komünist Fırka-

sı (Partisi) ve Türkiye Halk İştirakiyun 
Fırkası (THİF) taraftarları bürokrasiden 

ayıklanmış ve çok sayıda siyasi cinayet 
gerçekleşmiştir.

Doğu cephesinde Kazım Karabekir, 
Ankara tarafından ısrarla sıkıştırılarak, 
Misak-ı Milli içinde yer almayan ve Bol-
şevik ordusu generali Orjonikidze’nin 
“savaş sebebi” sayacağını açıkladığı Ba-
tum’u işgale zorlanmış, Londra Konferan-

sının başlamasından birkaç gün önce işgal 
gerçekleşmiş ve Kızıl Ordu Batum’daki 
işgal gücünü kuşatmıştır.

Son olarak Ali Fuat Cebesoy Başkan-

lığında, Sovyet Hükümetiyle dostluk an-

laşması imzalamak amacıyla Moskova’ya 
giden heyet, Ankara’dan gelen “imzayı 
atmayın oyalama yapın” talimatıyla vakit 
geçirmektedir. 

Ve asıl önemlisi bu kapsamlı cinayet 
ve tasfiye kampanyasının ardından, M. 
Kemal’in yakın ekibinden Adana mebu-

su Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyet 
Londra’ya, TBMM’nin talimatından fark-

lı olarak, Mustafa Kemal’in verdiği tali-
matla gitmiştir.  

Ankara’nın kulağı Londra’dan gele-

cek haberdedir.

Haber gecikmez. 

Bekir Sami Bey İngiltere Başbaka-

nı Lloyd George ve Lord Curzon ile 2,5 
saat süren, gizli ve zabıt tutulmamasını 
istedikleri bir toplantı yapmış ve burada 
Mustafa Kemal’e atfen, “siz Yunanistan’a 
desteğinizi kesin, biz de silahlarımızı 
şarka (Sovyetler’e) çevirelim” teklifini 
yapmıştır. İngiltere tarafı hem bu teklifi 
reddetmiş, hem de gizlice tutulan zabıtları 
başta Sovyet heyeti olmak üzere bütün ta-

raflara servis etmiştir.

Bu haberin gelmesiyle Batum işgaline 
son verilmiştir.

Moskova’daki heyet Barış ve Dostluk 
anlaşmasını süratle imzalamıştır.

Bütün bunları 1921 yılının Aralık 
ayının 13’ünde, yine TBMM’deki Gizli 
Celsede Aydın Mebusu Mazhar Bey’in 
konuşmasından öğreniyoruz. 

Peki bütün bu anlatılanlar, Cumhuri-
yet’in ikinci yüzyılına girerken, çok şaşır-
tıcı geliyor mu?

Yazının son sözü şudur: 

“yoldaş
bunların sen
isimlerini aklında tutma
fakat 
28 Kanunisani’yi unutma”n
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TBMM’nin 17 Ocak 1921 tarihli 
gizli celsesi komünizm gündemiy-
le gerçekleştirildi. Mustafa Kemal 
bu oturumda yaptığı konuşmada 
Sovyetlerle ilişkiler, Şark siyaseti, 
Komünizm, sahte TKP ve Mustafa 
Suphi ile ilgili görüşlerini açıkla-
dı. Bu konuşma hem cinayetin na-
sıl planlandığını, hem de sorumlu-
luğun bizzat M. Kemal tarafından 
Kazım Karabekir’in üstüne nasıl 
yıkılmak istendiğini ortaya koyan 
bir konuşmadır.

”TKP tar!h!ndek!
bütün !y! #eyler!
Nab! Ya$cı, 
kötü #eyler! !se
öncek!ler yapmı#”

q Orhan DEM"RBA&

”Traj!k olan !k!nc! kez tekrarlanırsa, o 
artık traj!kom!kt!r.”

             Charl!e Chapl!n

Bu sayıda Pol"t"ka sayfalarında yer 
alan b"rçok yazının konusu do$al olarak 
Onbe#ler’"n 28 Ocak’ı 29’una ba$layan 
gece Karaden"z’de alçakça katled"lmele-
r"yle sonuçlanan, ben"m de$erlend"rme-
me göre b"r trajed" olan, ülkeye dönüp 
emperyal"st "#galc"lere kar#ı sava#ıma 
katılma kararlılı$ıydı. Ku#kusuz Mustafa 
Suph" ve yolda#larının, TKP'n"n en seçk"n 
evlatlarının bu konudak" çabaları çok 
de$erl"yd".

Nab" Ya$cı, “Elele Özgürlü!e” k"tabın-
da, “... 1987’de yakılan özgürlük ate"#yle yen# 
b#r sayfa açılmı" ve y#ne b#r Ocak ayında 
12-13-14 Ocak 1991’de Ba"kent Ankara’da 
yasal Türk#ye B#rle"#k Komün#st Part#s# 
(TBKP) Büyük Kongres#’yle 1921’de ba"layan 
bu öykü n#hayete varmı"tır. Bu kez kazanan 
komün#stlerd#. Mav# der#nl#ktek# #st#r#dye 
66 yıl sonra #nc#s#ne kavu"mu"tu n#hayet. 
$"te 28-29 Kanunusan#’y# unutmamak, 
aynı zamanda bu kavu"mayı unutmamak 
demekt#r.”  d"ye yazıyor. Nab", bu k"tabında 
döne döne anlattı$ı #ey, “1973’ten sonra 
part#’de tüm #y# ve olumlu #"ler# ben yaptım, 
olumsuzlukların sah#pler# #se benden 
öncek#ler” demeye get"r"yor. 600 sayfalık 
k"tabının tek cümlel"k özet" bu...

1987'de T!P-TKP b"rle#mes"n" alelacele 
kotarıp yen" b"r "s"mle Ankara'ya do$ru 
yola çıkan her "k" part"n"n esk" genel sek-
reterler" part"ler"n" l"k"de ederken bu dö-
nü#ü "komün#stler# özgürle"t#rme" hamles" 
adına yaptıklarını "ler" sürdüler. Böyles" b"r 
“ulv#” amaç arkasına sı$ınarak part"ler"n" 
l"k"de edenlere part"ler"n"n tabanlarından, 
desantral"zasyonun do$al sonucu olarak 
örgütsel b"r tepk" de gelmed" ne yazık 
k"...  Çünkü tüm part" örgütler"n"n "l"#k"ler" 
koparılmı#tı. 

Nab" Ya$cı, “B#rl#k, yasallık, yen#len-
me” masalıyla 12 Eylül’de hırpalanmı# 
komün"stler" pe#"nden sürükleme bece-
r"s"n" gösterd". Bu yetene$"yle, “yasallı!ı 
kazanmak”  "ç"n çıktıkları yolun, Mustafa 
Suph"ler"n 1921 Kanunusan"'de ba#ara-
madıklarını kend"ler"n"n gerçekle#t"rd"$"n" 
""st"r"dye" metaforuyla yazab"ld". n



q Hal!t ERDEM

28 Ocak 1921’i 29’a bağlayan gece, 
Türkiye Komünist Partisi’nin Başkanı 
Mustafa Suphi, Genel Sekreteri Ethem 
Nejat ve Merkez Komitesi’ne seçilen 
yoldaşları ile birlikte, Karadeniz’de, Sür-
mene açıklarında, kendilerini takip eden  
motordaki katiller tarafından hunharca 
öldürüldü,  karısı Meryem Suphi esir alın-

dı. Onbeşler’i Batum’a götürmek üzere 
Trabzon’dan hareket etmiş olan motor sa-

baha karşı geri döndüğünde Trabzon Vali-
si, Kuvayı Milliye reisleri ve topladıkları 
eşkiya ile işledikleri vahşi siyasi cinayet-
lerden biri daha Türkiye tarihine geçmiş 
oldu.

Her 28 Ocak geldiğinde Komünistler, 
Mustafa Suphi ve yoldaşlarını bir keder 
seremonisi ile anarken bu siyasi cinayet-

leri sisler içinde bırakan iki önemli soru-

nu genellikle ihmal etmişlerdi. Bunlardan 
birincisi, siyasi cinayetlerin nasıl işlendi-
ğine dair Kemalistler tarafından yaratılan 
senaryoyu esas alarak üzüntü ve nefretleri 

faili belirsiz hedeflere yöneltmiş, siyasi ci-
nayetlerin üzerindeki örtüyü kaldırmaya, 
aydınlatmaya yönelmemiş, buna cesaret 
edememiş olmaları.

İkincisi de, Mustafa Suphi’nin Ekim 
Devrimi’nin ateşleri ve çalkantıları içinde 
şekillenen ve 1920 Eylül ayında topla-

nan Türkiye Komünist Partisi’nin Birinci 
Kongresi’nde kabul edilen, bu muazzam 
birikimin sonuçlarını yansıtan Parti Prog-

ramını yok saymış, gündemden düşürmüş, 
üzerinde düşünmemiş olmalarıdır. Çünkü 
bu tarihsel olguyu ele alan araştırmacılar 
da, TKP’nin mirasını devralan siyasetçi-
ler de cinayete karar veren, uygulayan ve 
bir ulus devlet inşasına soyunan Kemalist 
elitin kurgularına, yalanlarına inanmaya 
yatkın bir ideolojik tutum içindeydiler. 

Gerçe$!n !puçları
Oysa duru bir bakışla, 1920 yılı Ara-

lık ayı ile 1921 yılının birinci yarısında 
gelişen olayların Mustafa Kemal ve arka-

daşlarının pragmatist politikaları sonucu; 

Komünistlerin ve Rusya’daki Bolşevik 
devriminden etkilenen tüm komünizan 

hareketlerin bastırılması, ezilmesi ve yok 
edilmesi süreci olduğu görülebilirdi. 28 
Ocak 1921’de Çerkez Ethem kuvvetleri-

nin ezilmesi, Mustafa Suphi ve yoldaşları-
nın öldürülmesi, Ankara’da Türkiye Halk 
İştirakiyun Fırkasının kapatılması, komü-

nistlerin tutuklanması, Halk Zümresinin 
dağıtılması gibi. Ayrıca bu politikaların 
Kemalist’lerin İngiliz emperyalistleri ile 
uzlaşma aradıkları Londra konferansıyla 
bağlantılı olduğu da görülebilirdi. 16 Mart 
1921’de imzalanan Türk-Sovyet Anlaş-

ması da bu bağlamda ayrıca değerlendir-
meye alınmalıdır.

Kemal!st "deoloj!n!n etk!ler!
Bu nedenlerle uzun bir süre, Ko-

münistler, bu olayı aydınlatmak isteyen 
araştırmacılar, Mustafa Suphi’lerin öl-
dürülmesiyle ilgili sis perdesini yaratan 
Kemalist devletin bu olayı karartmasına 
ve perdelemesine yarayan bilgilerle, ar-
gümanlarla yetindiler, Kemalist devletin 
Türk milliyetçiliğine dayalı ulus devlet 
kuruculuğu dönemi için kurguladığı ta-

rih öğretisine bağlı kaldılar. Devletin ders 
kitaplarına geçirdiği müfredatla yetişen 
cumhuriyet kuşakları kendi tarihlerine 

yabancı kaldılar. 1960’lı yıllarda dünya-

da esen özgürlük rüzgârlarından esinle-

nerek sola açılan Türk gençliği uzun bir 
süre Kemalist jargonun dışına çıkamadı. 
Kemalizm’in ideolojik ablukası ve bunun 
karşısına bir alternatif proje geliştireme-

yen Komünistler de, bu fikrî kaynaktan 
beslenen Türkiye Sol hareketi de Cumhu-

riyetin kuruluşuyla başlayan yanlış poli-
tikaların sebep olduğu ağır yükü omuzla-

rından atamadı; bugün de taşımaya devam 
ediyor.

Bugün artık, Mustafa Suphi’lerin öl-
dürülmelerinin Mustafa Kemal’in başın-
da olduğu siyasi kadronun kararıyla vuku 
bulduğu cinayetlerin üzerindeki sis per-
desi tamamen kaldırılmış ve belgelerle 
ortaya konulmuştur. Bu mesele üzerinde 
tartışma yoktur. Bu konu üzerine gerek 
devlet arşivlerindeki belgelerin gerekse 
ortaya çıkan Komintern arşivindeki belge 
ve dokümanların incelenmesi ile cinayet-
lerin işlenmesi ve sonrası üzerine araştır-
macıların yazdığı kitap ve makaleler var. 
Bilgilenmek isteyen okurlar bu kaynakla-

ra başvurabilirler. 

Dönü#ler üzer!ne Bol#ev!k 
Part!s! ve Kom!ntern’!n duru#u

Mustafa Suphi ve TKP’nin kuruluş 
kongresinde TKP Merkez Komitesi’ne 
seçilmiş yoldaşlarının hunharca katledil-
meleri ve arkasından bir soruşturma ya-

pılmamış olması üzerine Sovyet Rusya ve 
Komintern’in suskunluğu, olayın politik 
yönünün bir parçasıdır. 16 Mart 1921 ta-

rihli Türk-Sovyet anlaşması görüşmeleri-
nin ve anlaşmanın önemli bir yanı; tarafla-

rın toprakları üzerinden bir diğerine karşı 
yürütülen siyasi faaliyetlerin durdurulma-

sıdır. Mustafa Suphi’lerin zorla bindiril-
dikleri, Batum’a yönlendiren motorun boş 
dönmesi sonucu, Trabzon’daki Rusya Fe-

derasyonu konsolosluğuna yapılan başvu-

rulara yanıt verilmemişti, hakeza Bakü’de 
kalan TKP MK üyelerinin Komintern ile 

Sovyet Rusya nezdinde bütün mercilere 

yaptıkları başvurular da cevapsız bırakıl-
mıştı. Rusya Federasyonu’nun tek ülkede 
sosyalizmin kurulması politikasına uygun 

olarak Sovyet Rusya’nın Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ve İngiltere ile yaptı-
ğı anlaşmaların gereği olarak suskunluk 
politikası uygulanmış, daha sonra da bu 
tutumun gerekçeleri üretilmiş ve savu-

nulmuştur. Bu görüşler eldeki bilgilere 
dayanılarak objektif olarak değerlendirme 
tarzında oluşan tezlerdir ve Sovyet Parti, 
Komintern ve Devlet arşivlerinden belge-

leriyle karşılaştırılarak değerlendirilmek 
üzere ortaya konmuştur. Bu önemlidir, 
çünkü bir yandan bu şüpheler ortaday-

ken, diğer yandan da Sovyet Partisi ve 
Komintern TKP ile ilişkilerini sürdürmüş 
ve Mustafa Kemal’in kurdurduğu sahte 
“TKP”’yi tanımamıştır.

Dönü#ler üzer!ne Türk!ye’de 
durum

 Türkiye tarafının da sorumluluğu ağır-
dı: kongrenin seçtiği TKP MK üyelerinin 
üçü hariç tamamı -ki onlar da kısa za-

manda dağıtılmıştı- bu menfur katliamla 
yok edildikten sonra Türkiye’deki durum 

daha vahimdi. Şöyle ki; Ankara merkezli 
parti, Kemal hükümeti tarafından tasfiye 
edilip yöneticileri hapis cezalarına çarptı-
rılmadan önce Bakü’ye, rejimin baskıları 
sonucu delege gönderemediklerini ancak 
kuruluşu desteklediklerini bildirmişlerdi. 

İstanbul Komünist Grubunu temsi-
len Ethem Nejat ve Hilmi oğlu Hakkı, 
Mayıs 1920’de Moskova’da toplanacak 
Komintern genel kuruluna katılmak üze-

re yola çıktıktan sonra koşullar nedeniyle 
Moskova’ya zamanında ulaşamayacakları 
belli olunca Bakü’ye yönelmişti. Bakü’de 
kuruluş kongresine katılan Ethem Ne-

jat ve Hilmi oğlu Hakkı kongrenin son 
oturumunda, Türkiye ve Türkiye dışında 
faaliyet gösteren tüm Komünist grupla-

rın birleşmesi için bir önerge vermiş ve 
önerge oybirliği ile kabul edilmişti. Kara-

deniz katliamından sonra İstanbul komü-

nist grubunun başında kalan Şefik Hüsnü, 
TKP’nin bir şubesi haline gelen ve 1919 
yılında kuruluşuna katıldığı Türkiye Sos-

yalist İşçi Çiftçi Fırkasını devam ettirmiş, 
Bakü kongresini yok saymış ve kendi yo-

lundan yürüyüşüne devam etmişti. 
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Mustafa Suphi’nin yazdığı Bakü 
programında dile getirilen Federatif 
yapı, halkların kendi ana dilinde eği-
timini ve kendi kendilerini yönetmeleri 
ilkelerini esas almıştı. Bu ilkeler, ayrı 
bir mecrada, Birinci Millet Meclisi’nde 
de tartışılmış ve 1921 Anayasası kabul 
edilmişti. Savaşı sona erdiren anlaş-
maların imzalanması ile yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti, bu girişimleri 
yok sayarak yazılan 1924 Anayasası ile 
Kürt halkının haklarının ortadan kal-
dırılmasını, Kürtlerin dillerinin yasak-
lanmasını, Türk milliyetçiliğini devle-
tin temel politikası haline getirilmesini 
sağlamıştı.



Böylece Komünist mirası devralan 
Şefik Hüsnü ve arkadaşları 1925 Takrir-i 
Sükun kanununa kadar faaliyetini sürdü-

rebildi. Daha çok iktisadi temelde yürü-

tülen bu faaliyet, işçilerin haklarını koru-

ma amaçlı cemiyetler kurmak, kurulmuş 
olanların yönetimini ele geçirmek, İzmir 
İktisat Kongresine katılacak işçi delegele-

rin belirlenmesi için çaba göstermek şek-

linde yürütüldü. Bu parti 1925 Kürt isyanı 
ile çıkarılan kanunla İnönü Hükümetinin 
Kürt İsyanını bastırma ve iskan kanunu 
projelerini desteklemesine rağmen kapa-

tıldı, yöneticileri İstiklal mahkemesine 
sevk edildi. Şefik Hüsnü de yurt dışına 
çıktı.

Türk!ye’ye dönü#ün önem!
Mustafa Suphi daha 1914’te Sinop sür-

gününden kurtulup Rusya’ya kaçışın ilk 
günlerinden başlayarak ülkeye dönüşün 
hazırlıklarına girişmiş ve ilk iş olarak Yeni 
Dünya’yı çıkarıp o günlerde Avrupa’da 
esmekte olan savaş rüzgârlarına karşı hal-
kı aydınlatmak ve iktidarda olan savaş ta-

raftarlarını uyarmak olmuştu. 

Mustafa Suphi, bu projesini gerçekleş-

tirmek için geldiği Batum’dan, dünya sa-

vaşının başlamasıyla sekiz yüz civarında 
savaş esiriyle birlikte önce Kaluga’ya son-

ra da Uralsk Bölgesindeki esir kampına 
sürüldü. Böylece bölgede faaliyet göste-

ren devrimci, özgürlükçü gruplarla tema-

sı başlamış oldu. Burada Kazan merkezli 
Tatar Cedid’çileriyle Müslüman halkların 
Çarlık boyunduruğundan kurtulmaları ve 
kendi özerk yönetimlerini oluşturma mü-

cadelelerinin içinde yer aldı. Ekim Dev-

rimi sonucu esir kamplarının açılmasıyla 
Moskova’ya geldi ve Bolşevik Partisinin 
Müslüman Doğu Halklarının devrime 
kazanılması, Müslüman Komünist Örgüt-
lenmelerin kurulması ve yönetilmesi gö-

revlerinde bulundu, Rus devriminin mil-
liyetler sorununun tartışıldığı toplantılara 
katıldı ve devrim liderleri ile tanıştı. 

Müslüman Komünistlerin karargâhının 
taşındığı Kırım’a geldi. “Yeni Dünya” ya-

yınına burada devam etti. Yeni Dünya’nın 
Anadolu halklarına çağrısını içeren sayı-
ları ile birlikte yoldaşlarını Türkiye’ye 
gönderdi. Bunlardan bazıları Bakü kong-

resine, İstanbul ve Karadeniz bölgelerini 
temsilen delege olarak katıldılar.

Mustafa Suphi, işçi sınıfının sayıca az 
ve nitelikçe zayıf olduğu, emekçi halkın 
devlete karşı direnme ve başkaldırma ge-

leneğine sahip olmadığı Anadolu toprak-

larında özgür yasal çalışma koşulları yara-

tılmadan işçi ve köylü yığınlarının sosyal 
devrime kazanılamayacağı görüşündedir. 

Sosyal devrim elverişli koşullar ortaya 
çıktığında bir vuruşla gerçekleşmeyecek-

se, geniş işçi ve köylü yığınlarının rızasını 
alma çalışmalarının hiçbir yasal kısıtla-

maya uğramadan yürütülmesi gerektiğine 
inanıyordu.       

Ba$ımsızlık sava#ının des-
teklenmes!

Mustafa Suphi, bağımsızlık savaşının 
desteklenmesi üzerine yaptığı değerlen-

dirmelerin sonucunu da Türkiye’ye dö-

nüşün gerekçesine bağlıyordu. Mustafa 
Suphi’ye göre Anadolu hareketinin özelli-
ği genel bir millet, bir halk hareketi olarak 
ortaya çıkmış olmasıydı. Anadolu savaşı-
nı yürüten millici kuvvetlerin Sevr anlaş-

ması gereği elinde kalan son toprakların 
da bölünmek istenmesine karşı bir isyanı 
olduğunu söylüyor ve bu savaşı yürüten 
Kuvayı Milliye’nin devrimci demokrat 
bir yapıda olmadığını, aksine burjuvazi-
nin kendi açık çıkarlarını korumak için 
verdiklerini belirtiyor, bağımsızlık savaşı-
nın gerici paşalara rağmen desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyordu. TKP, bağımsız-

lık savaşını desteklemekle, mücadeledeki 
başarısı oranında “kendi sesini yükselt-
meye” hak kazanmış olacaktı. Musta-

fa Suphi’nin yaşamını ortaya koyduğu 
Türkiye’ye dönüşün ana fikri buydu. An-

kara ile mektuplaşmaların, hazırlıksız dö-

nülüyor ve benzeri parti içi karşı çıkışların 
geçersizliğinin, bu “anlamsız ısrarın!” asıl 
nedeni de buydu. 

“İlk aşama” ya da “asgari program” 
olarak adlandırdığı parti programı bu so-

runları çözmek amacıyla hazırlandı. Mus-

tafa Suphi, Yeni hükümetin bugünkü zah-

met ve fedakârlıklara katlanan işçi, köylü 
halkın içinde kurulup aşağıdan yukarıya 
doğru dal budak vermesinin yaşamsal bir 
zorunluluk olduğunu söylüyordu. 

Kürt çözümünün dayandı$ı 
pol!t!kalar

TKP Kuruluş Kongresi, Türkiye’nin 
yönetim şekli olarak bütün emekçi sınıf-
ların temsil edileceği federatif temelde bir 
‘Şuralar Cumhuriyeti’ni esas almıştır. “...
Şuralar Cumhuriyeti’nin bütün milletlerin 
emekçi köylü ve işçilerini içine alacağı-
nı, her milletin dil ve kültürünü özgürce 
geliştirebileceğini, bütün ayrıcalıkların 
kaldırılacağını; Şuralar Cumhuriyeti’nin 
gönüllü bir birlik olacağını öngörmüş ve 
‘ayrılma’ hakkını tanımıştır.”

Mustafa Suphi’nin yazdığı Bakü 
programında dile getirilen Federatif yapı, 
halkların kendi ana dilinde eğitimini ve 
kendi kendilerini yönetmeleri ilkelerini 

esas almıştı. Bu ilkeler, ayrı bir mecrada, 
Birinci Millet Meclisi’nde de tartışılmış 
ve 1921 Anayasası kabul edilmişti. Sava-

şı sona erdiren anlaşmaların imzalanması 
ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu 
girişimleri yok sayarak yazılan 1924 Ana-

yasası ile Kürt halkının haklarının ortadan 
kaldırılmasını, Kürtlerin dillerinin yasak-

lanmasını, Türk milliyetçiliğini devletin 
temel politikası haline getirilmesini sağ-

lamıştı. 1925 yılında başlayan isyanları-
nın bastırılması ve 1938 Dersim Katliamı 
sonrası yaratılan ölüm sessizliği 30 yıl 
sonra 1970’lerle başlayan dönemlerde bo-

zulmuş, Kürt Halkı kendi siyasal gücüyle, 
fikriyatı ile Türkiye politika arenasında 
yerini almıştır. Türk milliyetçiliğine da-

yalı Kemalizm ve onun takipçilerinin yüz 
yıldır sürdürdüğü inkâr, imha, sürgün ve 
asimilasyon politikaları bugün de İslam-

cı ve faşist karması iktidar eliyle savaş ve 
güvenlik politikalarıyla devam ettiriliyor. 

La!kl!k ve d!n üzer!ne 
TKP Programı, “bütün ruhani kurum-

ların hükümet ve yönetimden ayrılarak 
gerçek anlamda vicdan özgürlüğüne ve 
laisizme imkân tanımıştır.” Cumhuriyetin 
kuruluşunda devlet, din ve inanç özgürlü-

ğüne dayalı bir laisizm getirmemişti. Ke-

malist ideoloji devlet eliyle Din’i kontrol 

etmeye yönelmiş, bunun araçlarını yarat-
mıştı. Devletin baskı, zulüm ve yasakla-

malarına maruz kalan Müslüman Sünni 
ve Alevi dindar halk kitleleri illegal örgüt-
lenmeler, tarikatlarla varlıklarını sürdür-
müşlerdir. Din kullanılarak, kitleler anti-
komünist saldırıların insan malzemesini 
oluşturmuşlardır. Dinin devlet eliyle kont-
rol altında tutulması ve dini kurumların 
devlet eliyle kurulmasına karşı örgütlenen 
siyasal İslam, İslamlaşmış milliyetçilik 
günümüzde Türkiye nüfusunun önemli 
bir kesimini domine eden ve faşizan zih-

niyetin tabanını oluşturan bir sosyolojik 
ve politik güç haline gelmiştir. 

Ba#arısızlı$ın tohumları
Devletin Komünistler üzerinde de ağır 

baskılar uygulamasına rağmen, Din me-

selesi ve Kürt sorununun günümüzdeki 
vahim boyutlarına ulaşmasında Mustafa 
Suphiler sonrası özellikle Şefik Hüsnü dö-

nemi Komünist Partisi’nin politikalarının 
açık, zımni desteği ve payı vardır. Kema-

list idare, daha cumhuriyet kurulmadan 
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Komünistin katli, cumhuriyet döneminde 
de baskı, işkence, cinayet ve idamlarla 
politikalarını sürdürdü, devlet politikası 
haline getirdi. Komünistlere ve Komünist 
Partisi’ne özgür, legal çalışma hakkı, ko-

münistlere olduğu gibi, İslami düşünceye 
ve Kürtlere de politikalarını özgürce be-

lirleme ve savunma hakkı tanımadı. Ke-

malist zihniyet devletin kuruculuğu sap-

lantısı ile kibri, üstenciliği ve tahakküm 
duygularını da körükledi. Yüz yıl sonra 
politik krizler ve savaş politikalarına sü-

rüklenen Kemalist devlet projesi başarısız 
olmuştur.

Türkiye komünistleri, kendi insiyatif-
lerinin dışında batı taklitçiliği ve hayranlı-
ğı ile kapitalist moderniteyi ilericilik ola-

rak kabul eden anlayışa kapılarak tekçi, 
milliyetçi bir devletin kuruluşuna seyirci 
kaldılar. Süreci benimsediler ve bu yüz-

den de kendileri farklı bir tarih yazama-

dılar. Günümüzde omuzlarımızda ağır bir 
yük olarak taşıdığımız sorunların kökleri 
bu tarihlere dayalıdır. 

Bugüne da!r b!rkaç söz

Türkiye bir seçim sathı mailine daha 
girdi. Bu seçimi geçmişte yapılanlardan 
ayıran temel özellik; Kürt siyasal hare-

keti ve Türkiye Devrimci Parti ve Hare-

ketlerinin, bir birlik kurmaları, Emek ve 
Özgürlük İttifakı çatısı altında seçimlere 
katılacaklarını açıklamasıdır.

Bu seçimin daha şimdiden en büyük 
kazanımı Emek ve Özgürlük İttifakı 
adı altında bir araya gelen Kürt Siyasal 
hareketinin ve Devrimci partilerin tarihte 

ilk olarak bu kapsamda kendi bağımsız 
duruşunu ortaya koymalarıdır. Şimdi so-

run burjuvazinin her kesitinden bağımsız 
olarak ortaya konan bu dik duruşun ge-

rektirdiği politikaları üretmek ve hayata 
geçirmek olacaktır. Her parti, bu politi-
kaları kendi karar organlarında belirlemiş 
olsalar bile, muhataplarıyla; emekçilerle, 
fabrikalarda, ofislerde çalışanlarla, köy-

lülerle, Kürtlerle, Alevilerle, kadın ve 
gençlerle, uğrunda mücadele verilecek 
hedefleri, sorunları ve çözüm yollarını 
yeniden, birlikte tartışarak; politikaların 
yeniden üretilmesini sağlamanın ve ha-

yata geçirilmesinin yollarını aramalıdır; 
bu döneme yeni yaklaşım bu olmalıdır. 
Seçimler bu politikaların emekçi halklarla 
buluşmasının ihtiyaç duyduğu hareketli, 
kitlelerin siyasete duyarlılığının arttığı 
ortamlardır. Bugün ilk defa Türkiye Dev-

rimci Sol’unun ezici çoğunluğu bütün 
baskılara rağmen ve faşizm gelir korku-

su ile değil faşizm koşullarında bu kararı 
verme cesaretini göstermiştir. Şimdi bu 
kararı güçlendirmek, somut politikalara 
dönüştürmek yüz yıl önce Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının devrimci programına ve 
bu programın ruhuna bağlılıktır. n
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Hem sosyal hem de siyasal yaşantı-
mızda en çok ihlal ettiğimiz insan hakkı 
insanların masumiyetidir. Esas olan suç-

suzluktur. Suçsuzluk bir insanın masumi-
yetidir. Masumiyet suçsuzluğun işaretidir. 
Herkesin masumiyeti esastır ve bu uluslar 
üstü bir karine olarak kabul edilir. Temel 
bir insan hakkı olan masumiyet karinesi, 
hangi yerde, hangi koşulda olursa olsun, 
güçlü şüphe altında olan kişiler yönün-

den dahi göz ardı edilemez. Suçlanan kişi 
hakkında kesin hüküm kuruluncaya kadar 
suçsuzluğu esas kabul edilecektir. Kesin-

likle ortaya konulamayan iddianın ispat 
edilememiş olduğu kabul edilecek, şüphe 
sanık lehine yorumlanacak ve kişi hak-

kında beraat hükmü kurulacaktır. İddianın 
ispatı, iddia edene ait bir yükümlülüktür. 
Ceza yargılamasında iddia makamı ile 
karar verecek olan mahkeme ya da hakim 

suçu ispat ederek ortaya koymak zorunda-

dır. Kimse suçsuzluğunu ispat yükü altın-

da olmadığı gibi, kendi leh ya da aleyhine 
bir beyanda bulunmak veya delil göster-
mek zorunda da değildir. Yani yargılama-

da sükut, ikrar değildir. Bir anlamda sükut 
inkardır. O nedenle halk deyişinde kabul 
edilen “Sükut ikrardan gelir!” deyişi, 
adalet sisteminde geçerli değildir. 

Hukuk! güvenl!k hakkı
Hukuk devleti ilkesinin ön koşulların-

dan biri, “hukuk güvenliği” dir. Hukuk 
güvenliği ilkesi, hukuk normlarının ön-

görülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem 
ve işlemlerinde devlete güven duyabilme-

sini, devletin de yasal düzenlemelerinde 
bu güven duygusunu zedeleyici yöntem-

lerden kaçınmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu bağlamda, önceden oluşmuş hukuksal 
durumların, sonradan yapılacak işlem-

lerle değiştirilmesi, hukuktan beklenen 
güvenle bağdaşmayacaktır. İdarenin ister 
düzenleyici işlem, ister bir taahhüt, isterse 
uzun süren bir uygulamasına güvenerek 
olsun, bireylerin çıkarlarına ya da lehle-

rine olan bir sonuca ulaşma umuduna da 
“haklı beklenti” denilmektedir. [1] Hukuki 
güvenlik hakkı, herkesin temel bir insan 
hakkı olup, bunu sağlayan en önemli araç, 
masumiyet karinesidir. Bu anlamda kişi 
özgürlüğü ve güvenliği ile masumiyet ka-

rinesi esastır. [2] 

Anayasal dayanak
Öteden beri 12 Eylül darbe rejiminin 

ürünü olarak eleştirdiğimiz ve defalarca 
değişikliğe uğramış olan (2709 sayılı) TC 
Anayasası’nın “Suç ve cezalara ilişkin 
esaslar”ın ortaya konulduğu madde 38’in 
4. fıkrasına göre, “Suçluluğu hükmen sa-
bit oluncaya kadar, kimse suçlu sayıla-
maz.” Aynı yaklaşım Anayasa’nın “Temel 
hak ve hürriyetlerin kullanılmasının dur-
durulması” kenar başlığı altında yer alan 
15. maddesinde de işlenmiştir. Hatta öyle 
ki savaş, seferberlik veya olağanüstü hal-
lerde dahi kişinin suçluluğu bir mahkeme 
kararı ile saptanıncaya kadar suçlu sayıla-

mayacaktır. “Anayasa’nın bağlayıcılığı ve 
üstünlüğü”nü düzenleyen Anayasa m.11 
ise, “Anayasa hükümleri, yasama, yürüt-
me ve yargı organlarını, idare makamla-
rını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan 
temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Ana-
yasaya aykırı olamaz.” demekle, Anaya-

saya aykırı düzenleme ve uygulamaların 
hukuken doğru olmadığı anlaşılmalıdır.  

A"HS
Anayasa’da “Milletlerarası andlaş-

maları uygun bulma” kenar başlığı al-
tında yer alan madde 90’a göre, Türkiye 
Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve 
milletlerarası kuruluşlarla yapılacak and-

laşmaların onaylanması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onaylamayı bir kanun-

la uygun bulmasına bağlıdır ve iç hukuk 
mevzuatında değişiklik getiren her türlü 
andlaşmaların yapılmasında da, bu kural 
uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe ko-

nulmuş veya yürürlüğünden sonra yet-

kili makam ya da organ tarafından fesih 
edilmemiş milletlerarası andlaşmalar 
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası ant-
laşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma 
hükümleri esas alınır. Anayasanın yanı 
sıra masumiyet karinesini düzenleyen bir 
başka uluslararası sözleşme Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS)’dir. Türkiye 
bu sözleşmeyi 04.11.1950 tarihinde imza-

lamış ve 10.03.1954 tarih ve 6366 sayılı 
Kanun ile onaylamış, onay kanunu Resmi 
Gazete’de 19.03.1954 tarihinde yayınlan-

mış ve onay belgesi 18.05.1954 tarihinde 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tes-

lim edilmiştir. Bu tarih Sözleşmenin Tür-
kiye bakımından yürürlüğe girdiği tarih 
olmuştur. AİHS’nde, “Adil yargılanma 
hakkı” kenar başlığı altında yer alan 6. 
maddesinin 2. fıkrasına göre de, “Bir suç 
ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal 
olarak sabit oluncaya kadar masum sayı-
lır.” [3]

Ad!l yargılanma hakkı
Anayasa’da “Hak arama hürriyeti” 

kenar başlığı altında yer alan m. 36/1’e 
göre, “Herkes, meşru vasıta ve yollar-
dan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia 
ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir.” Bunun bir yansıması olarak, 
AİHS m.6’da ifadesini bulan “adil yargı-
lanma hakkı”, 5237 syl. TCK. m.1’e göre, 

ceza kanunun “hukuk Devletini korumak” 
amacı, kıyasen 6100 syl. HMK. m. 27’de 
yer alan “hukuki dinlenilme hakkı” kanu-

ni düzenleme olarak kabul edilmiştir.  

Ceza yargılamasının amacı, mad-

di gerçeği bulmak, hukuku korumak ve 
“suçlu”yu cezalandırmaktır. Sanığa tanı-
nan usulü güvencelerin tanınması ile so-

nuca gidilmesi, adil yargılanma ilkesinin 
bir gereğidir. Soruşturma aşamasında sav-

cılığın, kovuşturma aşamasında ise mah-

kemenin sanığa tanınan usulü güvenceleri 
gözetmesi ve sanık lehine olan delilleri de 
toplaması gerekir. Adil yargılanma hakkı, 
bir temel hak niteliği taşımanın ötesinde 
diğer temel hak ve özgürlüklerden gere-

ken şekilde yararlanılmasını ve bunların 
korunmasını sağlayan en etkili güvence-

lerden biridir. Kişilerin masumiyeti sa-
dece yargı organı karşısında değil, her 
türlü idari ya da özel hukuk ilişkisinde de 
gözetilir. O nedenle kimsenin, diğer bir 
kimseye onur, şeref ve saygınlığını renci-
de edebilecek nitelikte somut bir fiil veya 
olgu isnat etme hakkı yoktur. Bu kapsam-

da ifade özgürlüğü dahi, “demokratik bir 
toplumda ulusal güvenliğin, toprak bü-
tünlüğünün veya kamu güvenliğinin ko-
runması, kamu düzeninin sağlanması ve 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya 
ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının 
korunması, gizli bilgilerin yayılmasının 
önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve ta-
rafsızlığının güvence altına alınması” için 
sınırlandırılabilir. [4] 

B!reysel ba#vuru hakkı
Herkes, Anayasada güvence altına 

alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsa-

mındaki herhangi birinin kamu gücü tara-

fından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda 
bulunabilmek için olağan kanun yolla-

rının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel 
başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi 
gereken hususlarda inceleme yapılamaz 
[5] Masumiyet karinesinin ihlali her aşa-

mada ileri sürülebilir ve kanun yolu itirazı 
olarak ileri sürülebileceği gibi, Anayasa 
ve AİHS’nde yer alan bir hak olarak bi-
reysel başvuru konusu da yapılabilir. İç 
hukukta yer alan olağan kanun yollarının 
tüketilmesinin istisnası, adil yargılanma 
hakkı kapsamında makul süre ihlali baş-

“Masum!yet Kar!nes!” Üzer!ne 
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Hem sosyal hem de siyasal yaşantımızda en çok ihlal ettiğimiz 
insan hakkı insanların masumiyetidir. Esas olan suçsuzluktur. Suç-
suzluk bir insanın masumiyetidir. Masumiyet suçsuzluğun işaretidir. 
Herkesin masumiyeti esastır ve bu uluslar üstü bir karine olarak 
kabul edilir. Temel bir insan hakkı olan masumiyet karinesi, hangi 
yerde, hangi koşulda olursa olsun, güçlü şüphe altında olan kişi-
ler yönünden dahi göz ardı edilemez. Suçlanan kişi hakkında kesin 
hüküm kuruluncaya kadar suçsuzluğu esas kabul edilecektir. Kesin-
likle ortaya konulamayan iddianın ispat edilememiş olduğu kabul 
edilecek, şüphe sanık lehine yorumlanacak ve kişi hakkında beraat 
hükmü kurulacaktır. 



vurusudur.  Bundan hareketle masumiyet 
karinesi ihlal edilen herkes, iç hukuk yol-
larını tüketerek, bireysel başvuru yoluna 
giderek hem ihlalin giderilmesini ve hem 
de tazminat talebinde bulunabilir.

Ceza yargılamasında bar s!s-
tem!

Herhangi bir kanuni düzenleme bu-

lunmadığı halde, öteden beri bir alışkan-

lık olarak, ceza yargılamasında sanıklar, 
mahkeme salonunun orta yerinde bulunan 

ve etrafı çevrili barda tutulmakta, savun-

malarını buradan yapmaları istenilmek-

tedir. Bu uygulama daha başından sanık-

ların masumiyet karinesini ihlal eden, 
halka açık olan yargılamalarda izleyiciler 
tarafından, sanıkların suçlu gibi algılan-

masına yol açan, hatta bu algıyı mahkeme 
üyelerine dahi sirayet ettiren ilkel bir uy-

gulamadır. Masumiyetin korunması için, 
ceza yargılamasındaki bu ilkel uygulama 
derhal kaldırılmalı, sanık ya da hüküm-

lüler de, aynı müşteki, davaya katılan ya 
da davacı gibi mahkeme salonun hakime 
göre sol tarafında, yani davalı yerinde du-

rabilmelidirler.   

Sanık ya da hükümlülerin yargılandık-

ları bir davanın soruşturma ya da kovuş-

turma aşamasında, avukat hizmetinden 
yararlanma hakları bulunduğu halde, [6]  
duruşma anında avukatları ile yan yana 
durmalarını önleyen bu uygulama, savun-

ma hakkını kısıtlayan ve sanığın masu-

miyetini ihlal eden bir uygulamadır. Her 
ne kadar Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği 
(AB) ile işbirliği halinde bu uygulamayı 
kaldırmaya dair girişimlerde bulunmakta, 
uygulamanın nasıl olması gerektiğine dair 
adliyelerde afiş hazırlayıp tanıtım yaptığı 
halde, [7] duruşma düzenini sağlama göre-

vi hakime ya da mahkeme başkanına ait 
olduğundan bahisle [8]  duruşmaların fiziki 
durumuna dair bu sorun çözülememiştir. 
Bu sorun sadece duruşma düzeni ile ilgili 
olmayıp, sanığın müdafi yardımından da 
yararlanması sorunudur. 

Kimi yerlerde hakim ya da mahkeme 

başkanları buna dair olumlu yönde yorum 
ve yaklaşım getirmekte ise de, genel uy-

gulama henüz masumiyet karinesini ihlal 
eden yöndedir. İnsanlar yargılandıkları 
mahkemede teşhir edildikleri, doğrudan 
suçlu görüldükleri duygu ve düşüncesiyle 
duruşmalarını takip etmemekte, savun-

malarını gereği gibi yapamamaktadırlar.  
Oysa Anayasa Mahkemesi’nde Yüce Di-
van yargılamasında, sanıklar avukatları ile 
yan yana, davalı yerinde durarak savunma 
yapabilmektedirler. Hukuken esas olan 
da, duruşma aşamasında sanığın müdafi 

yardımından yararlanmasıdır. Bar uygula-

ması aynı zamanda müşteki / katılan taraf 
ile sanık tarafı arasında eşitsizlik yaratan 
bir uygulamadır.  

"nsan onuru
Sanığın adil yargılanma hakkı kapsa-

mında, masumiyet karinesi, kötü muame-

leye maruz bırakılamayacağı, hürriyetinin 
tahdit edilemeyeceği, temel insan hakları-
nın ihlal edilemeyeceği gözetilerek insan 
onurunun korunması, bu yönde etkin ve 
etkili başvuru hakkı tanınması gerekir. [9]  
Anayasa Mahkemesi henüz duruşmala-

rın fiziki durumuna dair olumlu bir yanıt 
vermemiştir. Anayasa Mahkemesine göre 
insan onuru “insanın insan oluşunun in-
sana kazandırdığı değer”dir.[10] Bireyi 
başkalarının ya da kendisinin gözünde 
küçük düşüren, insan haysiyeti ile bağ-

daşmayan veya onur kırıcı ceza ya da 
muameleye tabi tutulamayacağı açıktır. 
[11]  “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; 
kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir 
cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” 

Anayasa m.17’de yer alan bu düzenle-

mede geçen “insan haysiyeti” kavramı 
ile “insan onuru” kavramı aynı anlama 
gelmektedir. “İnsan haysiyeti” kavramı, 
insanın hangi şartlar altında bulunursa 
bulunsun sırf insan oluşunun kazandırdı-
ğı değer ve bu değerin tanınıp sayılma-

sını anlatır. Bu kavramın gelişmesi ile 
prangabentlik, teşhir, boyunduruk, dayak 
gibi cezaların kaldırılması mümkün ola-

bilmiştir. Bu bağlamda, örneğin, işlediği 
bir suç nedeniyle bireyin dayak, teşhir vb. 
bedensel ceza ya da muamelelere maruz 

bırakılması insan onuruyla bağdaşmaz. 
İnsan onuruyla bağdaşmayan hareketler, 
mağdurda korku, ıstırap ve aşağılık duy-

gusu yaratan ve onları küçük düşürecek ve 
alçaltacak nitelikteki, yapılınca insanı bir 
amaç olmaktan çıkarıp araç durumuna dü-

şüren muameleler olarak belirlenebilir. Bu 
muamele kapsamında, mağdurun fiziksel 
veya moral direncini kırmaya yönelik uy-

gulamalar veya mağdurun iradesi veya 
vicdanı hilafına hareket etmeye yönelten 
uygulamalar da bulunur. [12]  Bu anlamda, 
duruşma anında da sanıkların bar içinde 
tutularak teşhir edilmesi, doğrudan “suç-
lu!” olarak görülmesine neden olunması, 
modern ceza hukukuna açıkça aykırıdır. 
[13]  Nitekim e-duruşma sistemi geliştikçe, 
bu sorunların kendiliğinden çözümlenece-

ği beklenilmektedir. Ancak ceza yargıla-

malarının yüzyüzeliği ilkesinin de uygu-

lanabilmesi için duruşma anındaki durma 
yerine ilişkin bu sorunun çözümlenmesi 
gerekmektedir. 

Kar!nen!n üstünlü$ü
Savunmanın değil, iddianın hukuka 

uygun delillerle kesin olarak ispatı ge-

rekmektedir. “Masumiyet karinesi” güç-

lü bir karine olup, kişilerin temel insan 
hakkıdır. Masumiyet karinesinin üstünde, 
başka hiçbir karine yoktur ki, masumiyet 

karinesi ihlal edilebilsin. Masumiyet ka-

rinesi ancak kesin, objektif ve bilimsel 
delillerle ortadan kaldırılabilir. Suçsuzluk 
karinesi’nin sonucu olarak, sanığın suç-

luluğunu belirleyecek bütün suç unsurla-

rının ispat edilmesi zorunludur.[14] Böyle 
bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bir 
suçlunun cezasız kalmasının bir masumun 
mahkum olmasına tercih edilmesidir.

Yargıtay’ın kabulüne göre, “Ama-
cı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşa-
rak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit 
olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin 
bozulmasını önlemek ve bozulan kamu 
düzenini yeniden tesis etmek olan ceza 
muhakemesinin en önemli ve evrensel 
nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve 
uygulamada; ‘suçsuzluk’ ya da ‘masumi-
yet karinesi’ olarak adlandırılan kuralın 

bir uzantısı olan ve Latincede; ‘in dubi-
oproreo’ olarak ifade edilen ‘şüpheden 
sanık yararlanır’ ilkesidir. Bu ilkenin özü, 
ceza davasında sanığın mahkumiyetine 
karar verilebilmesi bakımından gözönün-
de bulundurulması gereken herhangi bir 
soruna ilişkin şüphenin, mutlaka sanık 
yararına değerlendirilmesidir. Olduk-
ça geniş bir uygulama alanı bulunan bu 
kural dava konusu suçun islenip işlenme-
diği, işlenmişse sanık tarafından islenip 
işlenmediği veya gerçekleştirilme biçimi 
konusunda bir şüphe belirmesi halinde de 
geçerlidir. Ceza yargılamasının en önemli 
ilkelerinden biri olan <in dubioproreo> 
yani ‘kuşkudan sanık yararlanır’ kuralı 
uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırıl-
masının temel koşulu, suçun kuşkuya yer 
vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir. 
Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak 
aydınlatılmamış olaylar ve iddialar sanı-
ğın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet 
hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti, 
yargılama sürecinde toplanan kanıtların 
bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı 
göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya 
değil, kesin ve açık bir ispata dayanma-
lıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka tür-
lü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta 
olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa 
dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza 
yargılamasının en önemli amacı olan ger-
çeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak 
hüküm vermek anlamına gelir. Yani, topla-
nan delillerin bir kısmına dayanılıp diğer 
kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate 
dayanılarak değil, kesin ve açık bir is-
pata dayanılarak, hiçbir şüphe veya baş-
ka türlü oluşa imkân vermeyecek açıklık 
sağlanmalıdır. O halde ceza yargılama-
sında mahkumiyet, büyük veya küçük bir 
olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak 
bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların 
önüne geçilebilmesinin başka bir yolu da 
bulunmamaktadır.” [15] 

"ll!yet ba$ı
İlliyet (nedensellik) bağı, hukuki so-

nuç ile bu sonucu ortaya çıkaran olguların 
arasındaki bağı belirten hukuk bir teri-
midir. İlliyet bağı, failin ortaya çıkan bir 
sonuçtan dolayı sorumlu tutulabilmesinin 
ana unsurunu oluşturmaktadır. Sonuç ile 
fail arasındaki neden-sonuç ilişkisi orta-

ya konulmadan, sanığın cezalandırılması 
mümkün olmaz. İlliyet bağı kurularak ile-

ri sürülebilen “isnadiyet” ise, normatif bir 
bakış açısıyla neticenin ve müeyyidenin 
faile yüklenmesidir. Bu kural, ceza huku-

kunda “objektif isnadiyet kuralı” olarak 

adlandırılır. [16]  
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Egemenler her dönem gözaltında akla hayale gelmeyecek işkence yöntemlerine başvurdular, en 
çok da 12 Eylül faşist generalleri...

       Devamı 11. sayfada    *
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q Mehmet DEM"R

Bir arada yaşamanın yolu 
dayanışmanın temelini güç-
lendirmekten geçiyor. Halk-
larımız arasındaki gerçek 
kardeşliği emekçilerin elleri 
ile örebilir ve güçlendire-
biliriz. Irkçı milliyetçiliğin 
kazananı burjuvazidir. Barış 
halklarımız için hemen şim-
di vazgeçilmezdir.

Kürtlerin cumhuriyetle ortaklığının 
kandırılmayla sonuçlandığı zamanın üze-

rinden yüzyıl geçti. Kürtlerin bir yüzyılı 
daha kaybetmemek için bu yüzyılı başka 
bir şekilde ele almaları gerektiği tartışma-

larının yapıldığı bir dönemde, AKP-MHP 
faşist odağı “Türkiye’nin Yüzyılı” adıyla 
bir kampanya başlattı. Yeni bir yüzyıl de-

nilerek ortaya atılan hedefler ile yapılmak 
istenenler cumhuriyetin ilk yıllarının bir 
kopyasını oluşturmaktan öte gitmeyen 
hedeflerdir. Yeni bir Atatürk olmasa da 
bir sultan yaratılmak isteniyor. Biçimsel 
benzerlikler yaratılarak atılan adımların, 
bir hevesten öte olduğu, yeni yetme TC 
burjuvazisinin önümüzdeki bu yeni yüz-

yıla dönük planlarının bir parçası olduğu 
açıktır. Cumhuriyetin demokratikleştiril-
mesi bu şekilde önlenerek, bir yüzyıl daha 
başta Kürtler olmak üzere, tüm halkların 
ezilmesi ve demokratik muhalefetin bastı-
rılması temelinde inşa edilmek istenmek-

tedir. ‘Dış Tehdit’ şemsiyesi altında yeni 
bir ‘kurtuluş savaşı’ hayalini işleyerek 
amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Te-

melinde kan olan cumhuriyetin yeni yüz-

yılını da yine kan temelinde inşa ederek, 
Kürtleri ve emekçileri eli boş bırakarak, 
bir yüzyıl daha baskıya mahkum olmuş 
bir şekilde karanlığa atmak istemektedir-
ler. Türk egemen çevrelerinin Osmanlıcı-

lıktan yeni bir yüzyıl yaratma hayalleri, 
bölge gerçekleri, Kürdistan Özgürlük Ha-

reketinin direnişi ve devrimci-ilerici mü-

cadele karşısında tutunamayacak kadar 
zayıf durumdadır. Bu zayıflığını aşmak 
için yine kanlı cinayetler planlamakta ve 
yüzyıl öncesi gibi katliamlar ile ayakta 
kalmaya çalışmaktadır. Her dönem eli 
kanlı katiller yaratan ve bulan TC, bu yüz-

yıla da yine eli kanlı katilleri vasıtasıyla 
giriş yapmak istemektedir.

28 Ocak 1921’de Mustafa Suphi ve 14 

yoldaşının Karadeniz’de katledilmesi ile 
yeni cumhuriyetin temellerine kan dökül-

dü. Komünistleri, sosyalistleri, devrimci 

ve demokratları her türlü baskı ile yıldı-
ramayan TC onları siyasi cinayetlerle or-
tadan kaldırmaya yöneldi. Mustafa Suphi 
ve arkadaşlarının vahşice katledilmeleri 
cumhuriyetin devrimcilerin kanı üzerinde 
ilerleyerek egemenliğini pekiştirmek iste-

diğini de gözler önüne serdi.  Sonraki yıl-
larda da yıldırma politikaları baskılar ile 
devam ettirildi. Sabahattin Ali’nin MİT 
eliyle öldürülmesi bu cinayetlerin bir de-

vamıdır. Tutuklamalar günlük baskıların 
bir parçası olarak devam ederken Kürtler 
de 47’liler yargılanmalarıyla bunlardan 
kendi paylarına düşeni almaya başladılar. 
68 gençlik hareketinin gelişmesi TC’yi 
dizginlenemeyen bir baskı mekanizması 

kurmaya yöneltti. 12 Mart darbesi geli-
şen gençlik hareketini boğmaya yönelik 
olarak devreye sokuldu. Mahir Çayan ve 
arkadaşlarının Kızıldere’de katledilmesi, 
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf 
Aslan’ın idamları ile birlikte burjuvazi 
yeni cinayetlerini işlemeye devam etti.

12 Eylül 

1980’lere doğru gelindiğinde Özel 
Harp Dairesinin organize ettiği ve çoğu 
faşist militarist güçlerin kullanıldığı sal-
dırılarda birçok ilerici, devrimci ve sos-

yalist katledildi. DİSK Genel Başkanı 
Kemal Türkler başta olmak üzere Abdi 

İpekçi gibi aydınlar da siyasi cinayetlere 
kurban gittiler. Birçok şehirde devrimci-
ler polis-MİT desteğindeki faşist saldırı 
çeteleri eliyle katledildiler. 12 Eylül faşist 
darbesiyle birlikte baskılar devlet eliyle 
açıktan yürütülmeye başlandı. Faşist dar-
benin başı Kenan Evren’in “asmayıp da 
besleyelim mi?” sözü TC’nin bu saldırgan 
karakterinin en açık örneğidir. Bugünkü 
TC yöneticilerinin benzer açıklamalarını 
kimlerden aldıkları da bilinmektedir. 12 
Eylül’ün devamı olarak bugün benzer bir 
saldırganlığı yürütmektedirler.

12 Eylül ile birlikte işkence ve baskıla-

rın dozu inanılmaz boyutlarda artırıldı, sol 
hareketler ve Kürt Özgürlük Mücadelesi 

bir daha başını kaldıramasın diye işkence-

lerde ve polis operasyonlarında katliamlar 
peş peşe yaşandı. Estirilen terör ile di-
kensiz bir gül bahçesi yaratabileceklerini 
sanan 12 Eylül faşist darbecileri Kürdis-

tan Özgürlük Hareketinin direnişi ile bu 
hayallerinin tarumar olduğunu gördükçe 
yeni oyunlar devreye koydular. Sahte de-

mokrasi adımları da çok geçmeden yerini 
faşist rejimin gerçek yüzüyle ortaya çık-

masına bıraktı. 12 Eylül’ün bıraktığı mi-
ras sonradan gelenler tarafından da devra-

lındı ve bugün de hala sürdürülmektedir. 
Yer yer 12 Eylül’ü de aşan saldırı ve cina-

yetler devreye sokuldu.

Fa#!zme kar#ı demokras!
mücadeles!

Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin 
direniş ateşini yakması faşizme karşı di-
renişin her alanda gelişmesine de yol açtı. 
Mücadelenin kitlesel boyut kazanması 
ile birlikte TC’nin saldırıları da artarak 
yoğunlaşmaya devam etti. 1990’lar faili 
bilinen ama meçhul bırakılan cinayetler 
peş peşe işlenmeye başlandı. 12 Eylül 
rejiminin “Asmayıp da besleyelim mi?” 
dediği saldırganlık bu kez JÖH, JİTEM 
ve Hizbullah adıyla örgütlendirilen çete-

ler tarafından devreye konulmaya başlan-

dı. Vedat Aydın, Mehmet Sincar, Musa 
Anter ve Tahir Elçi, Kürdistan Özgürlük 
Hareketine karşı TC’nin yürüttüğü saldı-
rılarda vahşice katledilen aydınlardan bir-
kaç tanesidir yalnızca. 90’lı yıllardan bu 
yana her gün dozu arttırılarak yürütülen 
bu saldırılarda binlerce Kürt yurtseveri 
ve devrimcisi katledildi. 90’larda çeteler 
oluşturularak yürütülen bu saldırılar bu-

gün açıktan ve direkt devlet tarafından 
yürütülmektedir. Kürtlerin seslerinin du-

yulduğu her alanda TC bu karşı-devrimci 
saldırılarını organize etmekte ve hayata 
geçirmeye çalışmaktadır.

12 Eylül’deki Kenan Evren aklı bu-

günkü yöneticilerde yeniden can bulmak-

la kalmamış o dönemi katmerli bir şekil-
de geride bırakan uygulamalar devreye 
konulmaktadır. Kürtlerle ve onların tem-

Katl!amlara Kar#ı B!r Kez 
Daha Dayanı#ma

Biçimsel benzerlikler yaratılarak atılan adımların, bir he-
vesten öte olduğu, yeni yetme TC burjuvazisinin önümüzdeki 
bu yeni yüzyıla dönük planlarının bir parçası olduğu açıktır. 
Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi bu şekilde önlenerek, bir 
yüzyıl daha başta Kürtler olmak üzere, tüm halkların ezilmesi 
ve demokratik muhalefetin bastırılması temelinde inşa edilmek 
istenmektedir. ‘Dış Tehdit’ şemsiyesi altında yeni bir ‘kurtuluş 
savaşı’ hayalini işleyerek amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır-
lar. Temelinde kan olan cumhuriyetin yeni yüzyılını da yine kan 
temelinde inşa ederek, Kürtleri ve emekçileri eli boş bırakarak, 
bir yüzyıl daha baskıya mahkum olmuş bir şekilde karanlığa 
atmak istemektedirler.



Ceza sorumluluğu şahsidir.[17] Sanığın 
cezalandırılabilmesi için, eylem ile sanık 
arasında illiyet bağı bulunmalıdır. “İlliyet 

bağı”nda olduğu gibi, “isnadiyet” ince-

lemesine dair de maddi ceza ya da usul 

hukukunda herhangi bir hüküm bulun-

mamaktadır.[18] Ancak, herkesin yalnızca 
kendi ürünü olan neticelerden sorumlu 

tutulacağı kuşkusuzdur. Ceza hukukunda, 
failin kendi eylemi ile neden olmadığı bir 
sonuçtan dolayı sorumlu tutulması söz ko-

nusu olmaz.  İlliyet bağı, hukukî sorum-

luluğun olduğu kadar, cezaî sorumluluğun 
da temel şartlarından birini teşkil eder.  

Lekelenmeme hakkı
Lekelenmeme hakkı, masumiyet kari-

nesinin doğal sonucu olan bir haktır. Ceza 
yargılamasında sanığın en önemli hakla-

rından biri olan lekelenmeme hakkı suç 
şüphesi nedeniyle hakkında soruşturma ya 
da kovuşturma yürütülen kişinin bu işlem-

lerden dolayı şeref ve haysiyetinin zarar 
görmemesi, toplum içindeki saygınlığının 
zedelenmemesi, hakkında henüz kesin hü-

küm verilmemiş kişinin masumiyetine za-

rar verecek, kişiyi toplum nezdinde mah-

kum edecek nitelikte her türlü davranıştan 
kaçınmak olarak tanımlanabilir.

'üpheden sanı$ın yararlan-
ması

Masumiyet karinesinin bir sonucu 

olarak, şüpheden, her zaman sanık yarar-

lanır. “... ceza yargılamasına hakim olan 
evrensel nitelikli ‘şüphenin sanık lehine 
yorumlanması’ ilkesi” evrensel bir ilke 

olarak kabul edilmiştir. Ceza yargılaması 
sonucunda mahkumiyet kararı için, suç 
oluşturan fiilin sanık tarafından işlendi-

ğinin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak 
biçimde kanıtlanması gerekir.  Mahkeme, 
maddi gerçeği resen araştırma yükümü-

nün bir sonucu olarak sanığın suçlu olup 
olmadığını, dosyadaki deliller ışığında 
araştırarak, suçu ispat etmek zorundadır. 
Bu ispat yapılamazsa, ispatı gereken olay 
şüpheli kalacak ve “şüpheden sanık ya-
rarlanır” ilkesi gereğince şüphe sanık le-

hine yorumlanacaktır. Eğer şüphe yenilir 
ve hukuka uygun delillerle sanığın üzerine 
atılı fiili işlediği ortaya konursa, mahkeme 
sanığın suçlu olduğuna karar vererek, ey-

leme uyan ilgili kanun maddelerini uygu-

layacaktır.   

AİHM delil değerlendirmede hakimin 
taktir yetkisini de, “hakkaniyet kuralını 
ağır bir biçimde ihlal eden veya keyfi bir 
nitelik taşıyan sonuçlar çıkarıp çıkartma-

dığı” noktasından incelemektedir.  Muha-

kemenin sonunda, ortada şüphe kalmışsa, 
ancak bu şüpheler sanığın mahkûmiyetine 
yeterli gelmiyorsa, bir başka deyişle de-

lillerin, mantığın ve akıl yürütmenin gös-

terdiği gerçek, sanığın mahkûm olmasına 
yetecek bir kanaate ulaşmaya yetmiyorsa 
“beraat”kararı verilmelidir. Zira, ihtimali 
düşüncelerle aleyhe sonuçlar çıkarılamaz.  

Bundan hareketle, her şeyden önce 
özgürlüğe ve başkalarının acılarına du-

yarlı olan politik insanların, masumiyet 
karinesine özen göstermesi gerekir. Ama 
masumiyet karinesi yazılı ve görsel basın 
tarafından açıkça ihlal edilirken, politik 
taleplerde de masumiyet karinesi açıkça 
ihlal edilmekte ve insanlar lince tabi tutul-

maktadır. Bir hak, bir başka hakkın gör-
mezden gelinmesine neden olmamalıdır. 
Her şeyden önce “yargı”, yargıya bırakıl-
malıdır. n
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silcileriyle insanlık dışı bir savaşı yürüt-
mekten kaçınmamaktadırlar. Bu savaşta 
hiçbir kural tanımamaktadırlar. Her türlü 
uygulamayı mübah görmektedirler. Siyasi 
soykırım boyutuna ulaşan tutuklanmalar 
gündelik olaylar olarak yaşanmaktadır. 
Başur Kürdistan’a yönelik askeri işgal ve 
Rojava’daki saldırılar bu siyasi katliamla-

rın bir devamı olarak görülmelidir. TC’nin 
çıkmazı derinleştikçe bu saldırılarda sınır 
tanımayan bir vahşet de giderek daha da 
açığa çıkmaktadır.

Başur Kürdistan’da ve Rojava’da Sİ-
HA’larla öteden beri yürütülen katliam-

lara suikastlarla da devam etmektedirler. 
Aydınlar, yurtseverler ve gazeteciler he-

def alınmakta ve böylelikle Kürdistan 
Özgürlük Mücadelesinin önü alınmaya 
çalışılmaktadır. Tüm saldırılara rağmen 
Başur Kürdistan’da ve Rojava’da Kür-
distan Özgürlük Hareketinin köklerinin 
güçlenmesinin önüne geçememişlerdir. 
Değişik adlarla yenileyerek sürdürmeye 
çalıştıkları Başur Kürdistan’daki işgal ve 
savaşı birçok alanda başarısız kalmıştır. 
Gerilla kaynakları TC ordusunun bazı böl-
gelerden direniş karşısında geri çekilmek 
zorunda kaldıklarını söylemektedirler. Bu 
durum TC’nin havuz medyasına da yansı-
mış geri çekilmeler kabul edilmiştir. Son 
derece güçlü teknik donanımına rağmen 
yaşanan bir başarısızlıktır. Başarısızlığın 
üzerini örtmek için siyasi cinayetlere hız 
vermişlerdir. Birçok sivilin ve aydının 
hedef alındığı bu saldırılar TC’nin kuru-

luşundan bu yana gelen bir gelenektir. Bu-

gün de bu gelenek en vahşice yöntemlerle 
devam ettirilmektedir.

Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve 
Türkiyeli devrimciler bu saldırılar karşı-
sında daha uyanık ve dikkatli bir mücadele 
yürütmek zorundadırlar. TC tüm kurumla-

rıyla bu saldırıların içerisindedir. Seçim 
yılına girilen bu dönemde o çok iddialı 
söylenen sözlerine gerçeklik kazandırmak 
ve “terör bitirildi” demek için her şeyi mü-

bah görmektedirler. İnsani bir kırıntı bek-

lemek boş bir hayaldir. Bazı Kürt işbirlik-

çileri de devreye konulmakta gecikilmedi. 
Bunlar eliyle Kürtlerin bir kısmı manipüle 
edilerek AKP-MHP faşist rejimine nefes 
aldırmaya çalışmaktadırlar. Rejimin var-
lığına kendi geleceklerini bağlamış olan 
bu işbirlikçiler, halkların dayanışmasını 
engellemek için de Kürt milliyetçisi kar-
tını oynamaktadırlar. Halbuki bunların 
Kürtlerle ve Kürtlükle hiçbir bağları kal-
mamıştır. Tüm bunlara karşı devrimci-
ler, ilericiler ve sosyalistler dayanışmayı 
yükseltmelidirler.n

“Masum!yet Kar!nes!” Üzer!ne
* Baştarafı 8. sayfada    

Savunmanın değil, iddianın hukuka uygun delillerle kesin 
olarak ispatı gerekmektedir. “Masumiyet karinesi” güçlü bir 
karine olup, kişilerin temel insan hakkıdır. Masumiyet karinesi-
nin üstünde, başka hiçbir karine yoktur ki, masumiyet karinesi 
ihlal edilebilsin. Masumiyet karinesi ancak kesin, objektif ve 
bilimsel delillerle ortadan kaldırılabilir. Suçsuzluk karinesi’nin 
sonucu olarak, sanığın suçluluğunu belirleyecek bütün suç 
unsurlarının ispat edilmesi zorunludur. Böyle bir ilkenin kabul 
edilmesinin sebebi, bir suçlunun cezasız kalmasının bir masu-
mun mahkum olmasına tercih edilmesidir.



q Ham!t ERDEM

Mustafa Suphi, Türkiye komünist ha-
reketinin en önemli kişiliklerindendir. 
Sol hareketin bütün bileşenleri; Mustafa 
Suphi’nin sosyalist ve komünist müca-

dele üzerindeki etkileri konusunda genel 
olarak birleşmektedirler. Türkiye sol hare-

keti, Mustafa Suphi’yi Marksist bir siya-

setçi ve Türkiye Komünist Fırkası’nın ilk 
başkanı olarak tanımış ve ağırlıklı olarak 
onun yaşamının bu dönemi ile ilgilenmiş-

tir. 

Ancak Mustafa Suphi’nin bir de 

Marksizm öncesi hayatı bulunmaktadır. 
Bir insan ömrünün bütünü göz önüne alın-

dığında onun politik tutumunun ve dünya-

ya bakışının temellerinin atıldığı, biçim-

lendiği ve kültürel olarak beslendiği ilk 
dönemleri de bir o kadar önemli olmakta-

dır. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, 
Mustafa Suphi’nin Marksizm öncesi dö-

nemindeki düşüncelerini, ilgi alanlarını ve 
mücadelesini gün ışığına çıkaran önemli 
çalışmalardır. 

Burada tam da bu anlamda Mustafa 
Suphi’nin -sol ve komünist hareket içinde 
fazla ilgilenilmemiş- bir çevirisi ve Os-

manlı’daki etnik sorun üzerine görüşlerini 
yazdığı bir kitabından söz edeceğiz.

Aşağıda ayrıntılı olarak aktaracağımız 
gibi Mustafa Suphi burada bir çevirmen 
olarak karşımıza çıkmaktadır ve çevirdiği 
kitabın adına “İlm-i İctimaî Nedir?” baş-

lığını atmıştır.[1]

“İlm-i İctimaî” kavramını, 20. yüz-

yılın başlarında Osmanlı aydınları 
“Sosyoloji”ye karşılık olarak kullanmış-

lardır. İctimaî, “sosyal”, ictimaiyyat, “sos-

yoloji”, ictimaiyyun “sosyolog” anlamın-

dadır. İlm-i ictimaî, sosyoloji bilimi ya 
da toplumbilim olmaktadır.  

Söz konusu kitabın yazarı bir Fransız 
sosyolog, Célestin Bouglé’dir. Célestin 
Bouglé, (1870-1940) Auguste Comte’un 
pozitif ve bağımsız bir bilim alanı olarak 
tanımladığı “sosyoloji”yi yirminci yüzyı-
lın başlarında -Auguste Comte- çizgisinde 
savunan ve Fransa’da sosyolojinin ku-

rumsallaşmasında katkısı olan bir sosyal 
bilimcidir.  

Mustafa Suphi, Célestin Bouglé’nin 
kitabını, -Fransa’da- yayımlanışından dört 
yıl sonra 1911’de Fransızcadan Osmanlı-
caya çevirerek İstanbul’da yayımlamıştır. 
İlm-i İctimaî Nedir? kitabının Osman-

lıca baskısı 176 sayfadır ve İstanbul’da 
Mürettibin-i Osmaniye matbaasında ba-

sılmıştır. 

Mustafa Suphi’nin başına bir önsöz 
yazdığı “İlm-i İctimaî Nedir?” kitabı ya-

yımlanışından yüz on bir yıl sonra tam 

metin olarak okurla buluşmuştur. 

Célest!n Bouglé’n!n 
“Sosyoloj! Ned!r?” k!tabı 
ne anlatıyor?...
Célestin Bouglé, “Qu’est-ce que la 

sociologie?”, “Sosyoloji Nedir?” adında-

ki kitabını 1907 yılında yazmış ve kitap 
Fransa’da basılmıştır. 

Célestin Bouglé, “Sosyoloji Nedir?” 
adlı kitabında: Saint Paul adlı küçük bir 
kasabada yaşayan insanlar örneğinden 
yola çıkarak; insanların toplumsal deği-
şimle nasıl farklılaştıklarını ve toplumsal 
değişimin insanın davranışlarını ve moral 
değerlerini nasıl etkilediğini irdelemekte-

dir. Aynı zamanda insanlık tarihinin sözü 
edilen evresinde yaşanılan ve belirleyici 
hale gelen kapitalizmin; sanayileşmeyi 

bütün sosyal yapıya nasıl yaydığını, sa-

nayileşmenin yeni toplumsal sınıflar ve 
tabakalar ortaya çıkardığını, köylerden 
kentlere göçü zorunlu kıldığını, eski ve 
geleneksel toplumsal yapının parçalandı-
ğını, yeni ve bireyi temel alan bir iktisadi 
sistemi hâkim kıldığını anlatmaktadır.

Célestin Bouglé’nin çözümlemeye ça-

lıştığı dönemin Avrupası diğer bir yanıyla 
devrimlerin ve karşı-devrimlerin yüzyılı-
dır. Yüzyılın başında Emek Cephesi ken-

di toplumsal ve ideolojik programlarını 
henüz oluşturma yolundayken, bir bilim 
olarak sosyolojinin yolculuğu tam da bu 
dönemde, bütün Avrupa’nın yaşadığı bü-

yük bir toplumsal kriz ortamında başla-

mıştır. Avrupa’da, özellikle Fransa’da bu 
gelişmeler olurken, sosyoloji; Türkiye’de 
aydınların önce merakını, sonra yoğun il-
gisini çekmiştir.

Osmanlıda “Sosyoloj!” ve
Mustafa Suph!’n!n 
"lm-! "ct!ma! çev!r!s!...
Türkiye’de de sosyoloji bilimine ay-

dınların yoğun ilgisinin nedeni konusunda 
sosyolog Yıldız Akpolat şunları yazmıştır: 

“Genel olarak sosyolojik yaklaşım, 
toplumu tüm yönleriyle görmeye-kavra-

maya çalışır. Sosyoloji; ekonomik, sosyal, 
kültürel tüm olgu ve olayları tek elden, 
bütüncül açıklama gayretinde olarak, top-

lumun tek ve belirli bir yönüyle ilgilenen 
diğer sosyal bilimlerden kendini farklılaş-

tırır, meşrulaştırır, hatta bir üst konuma 
getirir.”  

Kurtuluş Kayalı da, “Bizim ilk sos-

yologlarımız genellikle toplumun tüm 
sorunlarını somut olarak çözmeyi amaç-

lamışlardır... Türkiye’de sosyolojinin ge-

lişim tarihi, Türkiye’nin entelektüel tari-

hiyle örtüşmektedir...” diye yazarak bu 
tarihsel döneme işaret etmektedir.  

Özellikle 1908 sonrası meşrutiyetle 
gelen özgürlük ortamında Osmanlı aydın-

ları da Avrupa’da belirginleşen bu çizgiyi 
izlemişlerdir. 1908 ile 1918 yılları arasın-

daki on yıllık bir zaman zarfında farklı sı-
nıflara ve toplumsal kesimlere sözcü olan 
aydınlar, sosyolojiyi kullanarak; Osman-

lı toplumunun içinde bulunduğu sosyal 
ve siyasi krizin aşılması için kendilerine 
uygun görünen çıkış yolları üzerinde dur-
muştur.  

Bu dönemde basılan sosyoloji der-
gilerinden ilk akla gelenler, tartışmanın 
boyutunu göstermesi açısından önemlidir. 
Türk burjuvazisinin oluşturulmasını sa-

vunan Türk Yurdu dergisinin, liberal ik-

tisadi ve sosyal yapıda ısrar eden Ulum-i 
İktisadiyye ve İctimaiyye Mecmuası’nın, 
Türk-Müslüman burjuvazisinin yayın or-
ganı niteliğindeki Sanayi dergisinin, İtti-
hatçıların “milli iktisat” dedikleri devlet 
eliyle Türk burjuvazisinin yaratılmasını 
savunan İktisadiyyat Mecmuası’nın, ik-

tisadi müdahaleciliği zorunlu kabul eden 
bir başka yayın organı Ticaret-i Umumiy-

ye Mecmuası’nın, kendi kendine yeterlili-
ği savunan İslam Mecmuası’nın, halkçılık 
fikrini ilk ortaya atan Yeni Mecmua’nın, 
faşizmin önemli dayanaklarından korpo-

ratist görüşleri savunan Ziya Gökalp’in 
Milli Tetebbular Mecmuası’nın yayımlan-

dığı dönem 1908-1918 aralığıdır. 

Mustafa Suphi de o dönem Türkiye’de 

sosyolojinin tanınmasına emeği geçen Os-

manlı aydınlarındandır.

Sosyolog Hilmi Ziya Ülken, 1911 yı-
lında Emile Durkheim adının henüz du-

yulmadığı bir sırada Mustafa Suphi’nin; 
Célestin Bouglé’nin kitabını Türkçeye 
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Yüz !k! yıl önce katled!len Mustafa Suph! ve yolda"larının 
az!z hatıralarına saygıyla...

Mustafa Suph!’n!n 
“"lm-! "çt!maî Ned!r?” K!tabı 
Çev!r!s! ve Osmanlı’da Etn!k 
Sorun Üzer!ne Dü#ünceler!



çevirerek İlm-i İctimaî Nedir? adıyla ya-

yımladığını yazmış ve bu eseri Durkheim 
sosyoloji ekolüne mensup bir profesörün 

bu ekolü en iyi anlatan elkitabı olduğunun 
altını çizmiştir.

Sosyolog Yeliz Okay ise, İlm-i İctimai 
Nedir? kitabının Türkçede sosyolojiyi 
başlı başına tanıtan ilk çeviri kitap oldu-

ğunu belirtmiştir. 

Mustafa Suph!’n!n dü#ünsel
dönü#ümü ve !lk yazıları...
Mustafa Suphi İlm-i İctimaî Nedir? 

başlıklı çeviriyi yaptığı bu dönemde İtti-
hatçılarla yolunu çoktan ayırmış ve farklı 
arayışlar içine girmiştir. 1912’de -kendisi 
gibi- İttihat ve Terakki’den ayrılan Ferit 
Bey (Tek) -Kütahya eski mebusu-, Yusuf 
Akçura Bey, Câmi Bey (Baykurt) -Fizan 
eski mebusu ki, Câmi Baykurt, sonraki 
yıllarda sol hareket içinde kendinden yine 
söz ettirecektir- gibi aydınların kurduğu 
Milli Meşrutiyet Fırkası’na katılacak; par-

ti programının ekonomi bölümünü kaleme 
alacak ve parti yayın organı İfham gazete-

sinin sorumlu müdürlüğünü üstlenecektir. 

Bu dönemde yazdığı makaleler onun 
hem ilgi alanlarını hem de tercihlerini 
ortaya koyması açısından önemlidir. Sos-

yolog Şerif Mardin Osmanlı aydınlarının 
büyük çoğunluğunun “anlamakta en zor-
luk çektikleri olgunun iktisadi süreçler” 
olduğunu yazmaktadır. 

Mustafa Suphi bu konuda bir istisna 

sayılmalıdır. İktisada ve iktisadi faali-
yetlere dair bilgisi ve merakı, aydın du-

yarlılığının yanında özellikle bu niteliği, 
başından beri toplumsal mücadelede sınıf 
gerçeğini hissetmesiyle diğer Osmanlı 
aydınlarından farklı olmasını sağlamıştır. 

1908-1913 tarihleri arasında yazdığı ma-

kalelerinde bunun izlerini sürmek müm-

kündür.  

Mustafa Suphi’nin 1908-1913 döne-

mi makalelerinin genel konuları ‘iktisat’ 
olmakla beraber; Devlet bütçesi, Hazine 
ve parlamento ilişkisi, Eğitim politikaları, 
Meşrutiyet ve halkın beklentileri, Köylü-

lüğün durumu –onlara sağlanacak kredi-
ler– tarım politikası, Türk milliyetçiliği ve 
geleceği, Havacılık alanındaki gelişme-

ler, Sömürgecilik –Batı’nın sömürgecilik 
politikaları– İtalya ve Trablusgarp, Girit 
Sorunu -Yanya vilayetinin durumu, Grev-
örgütlenme-sosyalizm, Tütünün tarihi, 
Mısır’da siyaset ve siyasi partiler vb. gibi 
çok geniş bir yelpazede yazılar yazmıştır. 

Bu yazılara ilginç birkaç örnek ver-
mek gerekirse: 

• Peş peşe ve çok sayıda yazdığı 
“Bütçe” konulu makalelerinde; bütçenin 
-artık- milletin ortak malı olduğunu ve 

onu kullanmanın hükümetin tercihlere 
bağlı kaldığını belirterek, “vatandaşın 
bütçe hakkı”ndan söz etmiştir.

• 1912’de yazdığı Vazife-i Temdin’de 
İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinden yola 
çıkarak Batı’nın sömürgecilik sistemini 
eleştirmiş, işgallerin yerli halklar için acı 
bir kölelik, sömürgeci milletler için zalim 
bir refah olduğunu belirtmiştir. Burada, 
toplumların ilkel komün çağından, kapi-
talizme varışının tarihsel sürecini anlatan 
Mustafa Suphi, İngiltere örneğini vererek; 
sömürgeci devletlerin kurduğu sistemin 
yalnızca hammadde temini ve mamul mal 
sirkülasyonundan ibaret olmadığını, mali 
sermayenin de devreye girdiğini belirte-

rek iktisada ilgisi konusunda önemli bir 
sorunun altını çizmiş ve şöyle yazmıştır: 

“İngiltere şu anda eğer az bir zaman 
için bile olsa ürettiği mallarını satacak 
yer bulamazsa; demirler altında ezilir, ip-

lik yumakları içinde boğulur... Sonra bu 
ticaretten sağladığı büyük altın yığınları-
nı hazinelerde saklamak asrın geldiği bu 
noktada uygun bir usul değildir. Onları da 
kullanmak, onları da ticari sirkülâsyona 
sokmak zorundadır. Bu suretle yalnız mal 
değil, para ticareti için yeni yerler bularak, 
yeni sömürge topraklarına ihtiyaç duya-

caktır...”
• Türklüğün İstikametleri makale-

sinde, Osmanlılık kimliği altında ezilen 
“Türklüğü”; emperyal hayalleri reddeden 
ve başka milletlerle birlikte yaşamasını 
savunan bir yapıda desteklemiştir.

• Yanya Vilayeti Ahval-i Umumiyesi 
makalesinde; Yanya’nın toplumsal sorun-

larını analiz etmiş, Yanya’nın kalkınması 
için bir dizi ekonomik ve sosyal önlemin 
yanında, köylünün toprak sahibi yapılma-

sı, toprağa bağlanması ve bir nevi toprak 

reformu yapılmasını önermiştir. [2] 

"lm-! "ct!ma! Ned!r? çev!r!s!
neden yapıldı?...
Burada asıl merak uyandıran soru, 

Mustafa Suphi’nin İlm-i İctimai Nedir? 
kitabını neden çevirdiğidir. Bunun yanıtı-
nı Mustafa Suphi kitaba yazdığı önsözde 
büyük ölçüde vermektedir. Önsöze “İfa-

de” başlığını atan Mustafa Suphi; sosyo-

lojinin bir bilim dalı olarak son zamanlar-
da önemli ölçüde suiistimal edildiğini; tek 
tek insanların sosyal faaliyetlerinin top-

lumları oluşturduğunu; bir sosyal varlık 
olan toplumların çeşitli faktörler altında 
yaşamakta olduklarını; iktisadi etkenlerin, 
geleneklerin, dinin, maneviyatın, ahlakın, 
estetiğin bu faktörlerden bazıları olduğu-

nu yazmıştır. İşte bütün bu süreçlerin top-

lumlar üzerindeki etkisini, karşılıklı etki-
leşimleri, değişimi ve bunlardan ileriye 
dönük sonuç çıkarma imkanının bir bilim 
dalını doğurduğunu, sosyolojinin bu işlevi 
yerine getireceğini ilave etmiştir. 

Mustafa Suphi bu genel saptamadan 
sonra asıl konuya gelmiştir. 1910’lu yıl-
larda siyasi ve toplumsal pek çok mese-

lenin çözümsüz hale geldiği çok milletli 
Osmanlı İmparatorluğu’nda en önemli iç 
sorun -etnik sorun- nasıl çözülecektir? 

İmparatorluğu meydana getiren mil-
liyetleri bir arada tutmak; onların arala-

rındaki ilişkileri düzenlemek, farklılıkları 
izah etmek ve çatışmaları önlemek nasıl 
mümkün olacaktır? Onun saptamasıyla bu 
büyük memleketteki “Sırp, Bulgar, Rum, 
Arnavut, Türk, Ermeni, Kürt, Arap, Ber-
beri ... ilâh...” milletler nasıl birlikte ya-

şayacaktır?
Mustafa Suphi, İmparatorluğun kade-

rinin tartışıldığı platformlarda, diğer Os-

manlı aydınları arasında; “Türkçü”lerin, 
“Batıcı”ların, “İslamcı”ların, “Mesleki 
Temsilci”lerin ve her milletten “Etnik 
milliyetçi”lerin ülkenin “dağılışını” ko-

laylaştıran çözüm önerilerine karşı, Os-

manlı İmparatorluğu’nu, onu oluşturan 
milliyetlerine dayanarak ayakta tutmayı 
savunan, bu bütünlüğü -daha eşitlikçi ve 
demokrat bir platformda- korumayı amaç-

layan bir düşünceyi savunmuş, sosyoloji-
nin imkanlarını ülkenin bu hayati sorunu-

nun çözümünde kullanmak istemiştir. 
“İfade” başlığı taşıyan önsözünde 

Mustafa Suphi -kendi ifadesiyle- sorunu 

şöyle özetlemiştir: 
“Asya, Avrupa ve Afrika’da toprak-

ları olan Osmanlı İmparatorluğu “Sırp, 
Bulgar, Rum, Arnavut, Türk, Ermeni, 
Kürt, Arap, Berberi vb.” gibi milletlerden 
meydana gelmektedir. Bu milletler farklı 
ırklara ve iklimsel yaşayış şartlarına sa-

hiptir. Aynı dine sahip olanlar bile ken-

dilerine özgü yaşama biçimleriyle birbir-
lerine benzemezler. Bu farklı milletlerin 
ortaklaşa yaşama koşullarını ve öncelikli 
gereksinimlerini araştırmak ve saptamak 
mümkün ve imkân dahilindedir. Her mil-
letin yaşam koşulları bu şekilde ortaya 
konulursa, İmparatorluk içindeki konum-

ları da bu tespitlerle ortaya çıkar. O zaman 
hükümet, programını bunları göz önünde 
tutarak oluşturur. Hatta ülkenin altyapı-
sının -yollarının- bile bu genel toplumsal 
koşullara ve etnografyaya göre yapılması 
lazımdır...” diyerek, bir çeşit federasyon 
ile çözme fikrindedir.  

Nitekim Mustafa Suphi bu düşüncesi-
ni bir başka vesile ile farklı bir coğrafya 
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Solda, Mustafa Suphi’nin çevirdiği İlm-i İctimaî Nedir? kitabının 1911 yılında İstanbul’da basılan nüshasının kapağı; Ortada, kitabın 
günümüz Türkçesine çevrilmiş nüshasının kapağı; Sağda 1910’yıllarda Mustafa Suphi.



için yine dile getirmiştir. 1913’de sorum-

lu müdürlüğünü yaptığı İfham gazetesin-

de de “Balkanlara huzur ve barışın bütün 
Balkan Halklarını içine alacak bir Demok-

ratik Federasyonla gelebileceğini” yazan 
ünlü Fransız Sosyalisti Jean Jaurés’in il-
gili makalesini -İfham’da- yayımlayarak, 
milliyetlerine bölünerek “dağılışı” değil, 
-demokratik yolla- bütünlüğü koruma dü-

şüncesinin takipçisi olduğunu göstermiştir.  
Ancak Batı’dan ve Rusya’dan gelen 

emperyalist müdahaleler yoğunlaştıkça, 
Balkanlarda yükselen ulusal hareketler, 
daha da önemlisi 1912 Balkan Savaşı son-

rasında -Balkanlarda- Osmanlıdan ayrıl-
mayı seçen milletler çoğaldıkça, Osmanlı 
Devleti’nin “bütünlüğü” sorunu giderek 
gündemden çıkmaya başlamış, “Türklük” 
unsuru ağır basar hale gelmiştir. 

“Mustafa Suphi, (bu tarihten yedi yıl 
sonra) Bakü’de çıkardığı Yeni Dünya ga-

zetesindeki Tarihî Vazife başlıklı makale-

sinde tam da o günlere değinmiş ve şöyle 
yazmıştır:

“... Bundan hemen on yıl önce bizler; 
devletçi veya köylü sosyalistler, minimalist 
(asgari) milliyetçiler, federalistler, kısaca 
Türk gençliğinin; saldırgan şoven İttihat 
ve Terakki siyasetine karşı ayaklanan kıs-

mı, bir taraftan memleketi ve rençber halkı 
felâketten felâkete sürükleyecek savaşlara 
son vermeye çalışırken, diğer taraftan da 
Anadolu’ya hayat verecek medenî, inkılâbi 
gelişmelere zemin ve yol arıyorduk.”  

Diğer taraftan farklı cepheden bir ça-

kışmayı da burada anmak ilginç olacaktır. 
Batı emperyalizmi ve Çarlık Rusya’sı-

nın Osmanlı İmparatorluğunu, onu oluş-

turan milletler üzerinden giriştiği milli-
yetçilik görüntüsü altındaki “parçalama” 
programı dönemin realitelerindendir. 

Stalin hakkında bir biyografi ya-

zan İmam Raguza’nın aktardığına göre; 
1906’da ünlü İttihatçı liderlerden Ahmet 
Rıza ile Paris’te görüşen Stalin; “Prensip 
olarak, Türk İmparatorluğu’nun ya da Rus 
İmpara¬torluğu’nun bütünlüğüne karşı çı-
kan her türlü davranış, benim gözüm¬de 
gerici bir davranıştır. Milliyetçilik, düşün-

celerimizin başarısını geciktirir” diyerek 
-İttihatçı- Ahmet Rıza’yı “dağılışa” kar-
şı ikna etmeye çalışırken, (henüz Mark-

sist olmayan) Mustafa Suphi de Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bütünlüğünü koruyarak 
etnik unsurlarına dayalı (federatif) bir yö-

netim imkânını sorgulamaktadır.[3] 
Çeviriye dönersek burada bir başka 

noktanın altını daha, önemle çizmek ge-

rekmektedir. Mustafa Suphi gerek kitabını 
çevirdiği Célestin Bouglé’yi, gerek yazdığı 
makalelerinde gönderme yaptığı veya eser-
lerini tanıttığı dönemin sosyolog ve düşü-

nürlerine yaklaşımı; dinamik, eleştirel ve 
sorgulayıcıdır. 

Örneğin bazı makalelerinde başarılarını 
övdüğü sosyolojinin kurucu babalarından 
Frédéric le Play için Servet-i Fünun gaze-

tesinde 5 Aralık 1910’da yazdığı makale-

de; “Frederic le Play’in kıymeti, cemiyetin 
esasları hakkındaki nazariyatından ziyade 
hayat-ı içtimaiyeyi tahkik ve hal-i hazırda 
mağdur olanlara muavenet yolunda vaz’ 
ettiği usul ve müessesatta taayyün eder. 
Yoksa felsefede denilebilir ki, le Play bir 
mistiktir” diye yazmıştır. 

Yine dönemin gözde ideolojilerinden 
Sosyal-Darvinizm taraftarı burjuva sosyo-

logların Batı’nın “üstün”, sömürge halk-

larını “aşağı ırklar” değerlendirmelerini 
kabul edilemez bulmuş; “Gariptir ki Darvi-
nizm nüfuzuyla ortaya bir kanun demeye-

lim fakat bir şibh-i kanun (kanun benzeri) 
çıkarılmıştır: Hallerinden daha yüksek bir 
terbiye kabiliyetinde olmayanlar izmihlale 

(yok olma) mahkûmdurlar... Fakat Ame-

rika otoktonlarının (yerli halkı) ve Afrika 
siyahîlerinin daha yüksek bir terbiyeye mü-

sait olmadıkları neden sabit oldu?” diye ya-

zarak bu tür ırkçı yaklaşımları reddetmiştir. 
Diğer yandan Mustafa Suphi, kitapta 

adı geçen tarihçi, iktisatçı ve düşünürler 
hakkında dipnotlar halinde bilgiler vererek 
okuyucusunu bilgilendirmek istemiştir.  

İlm-i İctimai Nedir? kitabının son bö-

lümü, “tarım toplumundan sanayi toplumu-

na” geçen, yani kapitalistleşen bir iktisadi 
yapıda; “iktisadi işbölümü, işbölümünün 
önemi, şekilleri, sebepleri ve sonuçları” ile 
kapitalizmin toplumsal hayata soktuğu “ih-

tisaslaşma” konusuna ayrılmıştır. 
Kapitalizmin sebep olduğu -köylülüğün 

çözülmesiyle- ortaya çıkan toplumsal par-
çalanma, yeni sınıfların ve sosyal tabaka-

ların tarih sahnesine çıkması, kapitalizmin 
şafağında bulunan Osmanlı toplumu için 
hem yeni bir süreç hem de yeni kavramlar-
la tanışma dönemidir. 

Mustafa Suphi, Batı toplumlarını tepe-

den tırnağa sarsan ve değişime zorlayan bu 
yeni ekonomik düzenin Osmanlı toplumu-

nu da aynı biçimde etkileyeceğinin farkın-

dadır. Kitabın bu son bölümü; “iktisat bili-
mi” ile, “iktisadi faaliyetlere” ilişkin bilgi 
ve merakını bildiğimiz Mustafa Suphi’yi 
ayrıca ilgilendirmiş olmalıdır. 

"lm-! "ct!maî Ned!r? k!tabı 
Ek Bölümü...

İlm-i ictimaî Nedir? kitabı;  
• Mustafa Suphi’nin çevirinin başı-

na yazdığı “İfade” başlıklı önsözle onun 
Marksizm öncesi düşünsel yapısını kendi 
kaleminden öğrenmemiz açısından son de-

rece değerlidir.
• Kitabın ana metni olan (İlm-i İctimaî 

Nedir?); Türkçede sosyoloji literatürü ve 
sosyoloji tarihi açısından, aynı zamanda ilk 
sosyoloji çevirilerinden biri olmak itibariy-

le önemlidir.
• Kitabın sonunda yer alan “Ek Bö-

lümü” ise; “liberal-demokrat” düşünceleri 
olan bir Osmanlı aydınından, Türkiye Ko-

münist Fırkası başkanlığına uzanan Musta-

fa Suphi’nin yaşamının önemli dönemeçle-

rinin satır başlarına işaret ederek, Mustafa 
Suphi’nin yaşamı, mücadelesi ve katledil-
mesi sürecini özetlemektedir. 

Mustafa Suphi, çok milletli Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşayan halklar için ön-

gördüğü federasyon şeklinde örgütlenmiş 
yönetim yapısını komünist olduktan sonra 
da sürdürmüş, bu yapı Marksist modele de 
uymuştur. Türkiye’deki Türk, Kürt, Erme-

ni, Rum ve diğer ulusların yaşadığı tespi-
tinden yola çıkılarak federatif yönetim dü-

şüncesi hep canlı kalmıştır. 
Türkiyeli komünistlerin Türkiye’de yö-

netim yapısına dair aldığı ilk kararlar; 22 
Temmuz 1918’de Moskova’da toplanan 

ve Mustafa Suphi’nin başkanlığını yaptığı 
Türk Sol Sosyalistleri Konferansı’nda dile 
getirilmiştir. 

Mustafa Suphi’nin ifadesiyle Konfe-

rans; “Türkiyeli sosyalistlerin sosyalizmi, 
ütopyadan örgüte dönüştürme yolundaki” 
ilk adımı olmuş ve Türkiye’de yaşayan; 
dinleri, dilleri, milliyetleri ayrı muhtelif 
unsurlar için özerk yönetim yapısı ve fe-

derasyon esası öngörmüş, parti organı Yeni 
Dünya gazetesinin altıncı sayısında Konfe-

rans ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. (18)  
Aynı sayıda Ermeni tehcirinin bütün 

izleri henüz taze iken Konferans; “Türk 
emperyalizmi ve Ermeni burjuvaziyası ta-

rafından fakir Müslüman ve Ermeni halk-

ları arasında ikâ edilmekte olan mezalime 
dair vesikaların toplanarak bir yerde olmak 
üzere Türk-Tatar, Ermeni, Rus ve mümkün 
olsa İngiliz, Alman, Macar dillerinde neşri-
ne” karar verdiğini duyurmuştur.     

Bu konferanstan iki yıl sonra Türkiye 
Komünist Partisi 10 Eylül 1920 tarihinde 

Bakü’de kuruluş kongresine başlamış, 13 
Eylül’deki “program müzakereleri” oturu-

munda “federasyon” sorunu yeniden tartı-
şılmıştır. Bu konu tutanaklarda özetle şöyle 
yer almıştır: 

“Edilen itirazlar üzerine Suphi yoldaş 
izahat vererek “federasyon” kelimesinden 
ne kastedildiğini anlattı. Büyük bir federas-

yon içindeki küçük cumhuriyetlerin dev-

letten ayrılmadıklarını, bahusus (özellikle) 
sosyalist esasta kurulmuş hükümetlerde 
bunların idare işlerinde her vakit siyaset-i 
iktisadiye cihetinden müttehit (birleşik) bir 
şekil teşkil ettiklerini, bundan asla kork-

mamak lazım geldiğini anlattı… Ahmet 
Cevat yoldaşta, bugünkü münakaşadan 
anlıyorum ki eski zihniyetlerimizi terk ede-

miyoruz. Biz eski kafamızdan ayrılmaya-

cak olursak, bizim kanunlarımız burjuvazi 
kanunlarından farksız olur. Hudut, bayrak, 
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Ham!t Erdem
K!md!r?

Ham"t Erdem 1955 Erzurum do$um-
ludur. E$"t"m"n" S"yasal B"l"mler Yüksek 
Okulu’nda tamamladı. 1980 önces"nde 
Türk"ye Komün"st Part"s"’nde gençl"k ve 
basın b"r"mler"nde faal"yet gösterd".  

Çe#"tl" gazete ve yayın kurulu#larının 
farklı kademeler"nde çalı#tı. 

Son y"rm" yıldır Türk"ye’n"n yakın dö-
nem" üzer"ne “Emek ve Sol Tar"h” konulu 
ara#tırmalarıyla b"l"nmekted"r. 

K"tap hal"nde yayımlanan çalı#maları 
a#a$ıdadır:

1. Mustafa Suph", (Gen"#let"lm"# 3. 
Baskı), Sel Yayıncılık, !stanbul 2010

2. Osmanlı Sosyal"st Fırkası ve !#t"-
rakç" H"lm", Sel Yayıncılık, !stanbul 2012

3. Türk"ye Halk !#t"rak"yun Fırkası 
(TH!F) Yayın Organı Yen" Hayat (Mart-Eylül 
1922), Sosyal Tar"h Yayınları, !stanbul 2017

4. 1920 Yılı ve Sol Muhalefet –Ye#"l 
Ordu Cem"yet", (Haf") - g"zl"- Türk"ye Ko-
mün"st Part"s", Türk"ye Halk !#t"rak"yun 
Fırkası, (Resm") Türk"ye Komün"st Fırkası–, 
(Gen"#let"lm"# 2. Baskı), Sel Yayıncılık, 
!stanbul 2019

5. Kadınlı$a Da"r –100. Yılında 
Sab"ha Sertel’"n Büyük Mecmua Yazıla-
rı– Derleyen: Ham"t Erdem, Sel Yayıncılık, 
!stanbul 2019,

6. Emek Tar"h" Yazıları, Sel Yayıncılık, 
!stanbul 2020

7. Mustafa Suph" -!lk Yazılar 1908-
1913-, Sosyal Tar"h Yayınları, !stanbul 2021 
Transl"terasyon: Baha Co#kun, Fad"me 
Ers"n, Ham"t Erdem

8. Anadolu Osmanlı Dem"ryolu ve 
Ba$dat Dem"ryolu %"rket-" Osman"yes" 
!dares"’n"n !çyüzü / Arhangelos Gavr"l, 
Dersaadet 1327 (1911, !stos Yayınları, 
!stanbul 2022, Çev"ren: Baha Co#kun, 
Fad"me Ers"n, Ham"t Erdem

9. !lm"-" !ct"ma" Ned"r?, Celest"n 
Bougle (Par"s 1907), Fransızcadan Osman-
lıcaya çev"ren: Mustafa Suph" (Dersaadet 
1911), Transl"terasyon ve Derleyen Ham"t 
Erdem 
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da makaleler" yayımlanmı#tır. n



padişah bunlar beşerin zararını doğuracak 
batıl şeylerdir… Her millet gibi Araplar, 
Kürtler, Bulgarlar da ne surette yaşayacak-

larını kendileri takdir ve tayin edeceklerdir. 
Federasyonu Rusya kabul ettiği gibi biz de 
kabul etmeliyiz...” diye konuşmuş, madde 
aynen kabul edilmiştir. 

1920; Türk!ye Komün!st 
Fırkası Programı’ndan 
b!rkaç ayrıntı...

TKP Kongresi, Türkiye’nin yönetim 
şekli olarak bütün emekçi sınıfların tem-

sil edileceği federatif temelde bir “Şuralar 
Cumhuriyeti”ni esas almıştır. Anadolu’da 
ki etnik yapıyı dikkate alarak; Türk-
Ermeni-Kürt-Rum milletlerinin geçmişteki 
çatışmalarının kaynağını emperyalizm-ka-

pitalizm ve bunların dolaysız sonucu olan 
“her milletin kendi burjuva cumhuriyetini” 
kurmaya kalkışma olarak saptamış; Şura-

lar Cumhuriyeti’nin ise bütün milletlerin 
emekçi köylü ve işçilerini içine alacağını, 
her milletin dil ve kültürünü özgürce geliş-

tirebileceğini, bütün ayrıcalıkların kaldırı-
lacağını; Şura Cumhuriyeti’nin gönüllü bir 
birlik olacağını, eğer bir milletin amele ve 
rençber sınıfı bağımsız yaşamak istiyor-
sa bunun çözümünün halk oylamasıyla ve 
barışçı olacağını öngörmüş ve “ayrılma” 
hakkını tanımıştır. Program, bütün ruhani 
kurumların hükümet ve yönetimden ayrı-
larak gerçek anlamda vicdan özgürlüğüne 
ve laisizme imkân tanımıştır. Türkiye’de 
emperyalizme karşı devam eden mücadele-

yi “milli inkılap” olarak saptayıp desteğini 
ifade etmiş, nihai amacının Türkiye’deki 
çeşitli milletlere mensup “amele ve renç-

ber” sınıfının hâkim olacağı bir düzenin 
kurulması olarak belirlemiştir. 

Mustafa Suphi ve 14 TKP liderinin 

katledilmesi sonrasında Türkiye Komü-

nist Partisi, İstanbul Komünist Grubu’nun 
inisiyatifine geçmiş, Mustafa Suphi’nin 
düşüncelerinden ve Kuruluş Kongresi’nde 
karara bağlanan programdan uzaklaşılmış, 
bu sorun giderek unutulmuştur. n  

 D!pnotlar:
[1] Mustafa Suphi’nin İlm-i İctimaî Nedir? başlıklı 

kitabı, Fransız sosyolog Célestin Bouglé’nin “Sosyoloji Ne-
dir?” adlı kitabının çevirisidir. Kitap, 2022 yılında Sosyal 
Tarih Yayınları tarafından “İlm-i İctimaî Nedir?” adıyla 
yayımlanmıştır. (Célestin Bouglé, İlm-i İctimaî Nedir?, Os-
manlıcadan Fransızcaya çeviren Mustafa Suphi (Dersaadet 
1911), Transliterasyon ve Derleyen Hamit Erdem, İstanbul: 
Sosyal Tarih Yayınları, 2022)

[2] Yukarıda sözü edilen makaleler için bakınız: 
Mustafa Suphi, İlk Yazılar 1908-1913, Transliterasyon: Fa-
dime Ersin, Baha Coşkun, Hamit Erdem, İstanbul: Sosyal 
Tarih Yayınları, 2021. Makalelerin sayfa numaraları sırasıy-
la; 62-92, 329-355, 356-380, 113-124. 

[3] İmam Raguza, Ahmet Rıza ve Stalin, (Çeviren 
Vedat Günyol), Yeni Ufuklar Dergisi, Cilt 16, Sayı 188, İs-
tanbul 1968, Sf, 4. Burada adı geçen İmam Raguza, asıl adı 
Surne Erzinkjan olan Tiflis (1881-1963) doğumlu bir Sov-
yet diplomatıdır. 1930 yılında Finlandiya’ya iltica etmiştir. 
Stalin hakkında bir biyografisi bulunan Raguza’nın eserleri 
Fince yayımlanmıştır.

q Dr. Levent UYGUR

Geçen sayımızda halk sağlığının ta-

rihçesine ve bu alana katkıda bulunan üç 
önemli isimden bahsettikten sonra halk 

sağlığına etki eden nedenlerden bahsede-

lim biraz da. Her ne kadar, halk sağlığı 
gelişimi, Avrupa ve Amerika’da farklı sey-

retse de halk sağlığının doğuş ve şekilleni-
şindeki temel noktaları ve temel dinamik-

leri benzer. Bunlara sırasıyla değinelim.

1- Devlet!n rolü: 
Halk sağlığının gelişiminde, kapitalist 

devlet, 18. yüzyılda halk sağlığı alanında 
pek bir sorumluluk sahibi değildi. Bazı 
halk sağlığı reform çabaları bir yana bıra-

kılırsa, devletin halk sağlığı alanında yap-

tıkları çok sınırlı ve etkisiz işlerdi.

Hastane yapıyorlardı, yoksullar için. 
Temizlikle ilgileniyorlardı, özellikle çöp 
toplama işi önemliydi. Bilgi topluyorlardı. 
Ama, genel bir saptama yapılırsa, “devlet, 
halk sağlığı ile ilgilenmiyordu”. Bu işleri, 
ya yerel yönetimler (belediyeler gibi), ya 
da daha çok dini amaçlı gönüllü kuruluş-

lar yapmaktaydı. Ama, merkezi hüküme-

tin, bu tür görevleri üstlenmesi söz konusu 
değildi. 

Ama 19. yüzyılla birlikte, devletle-

ri sıkıştıran bazı gelişmeler yaşanması 
(özellikle, bulaşıcı hastalık salgınlarının 
toplumda yarattığı korku, bu gelişmelerin 
başında geliyordu) hükümetleri, geçici bir 
şeyler yapmaya zorladı. Ama, devletleri 
asıl zorlayan “sağlığın bir hak olarak 
benimsenmesi” oldu. “Hak mücadelesi 
kavramı” politik hareketlerin katkısıyla 
sağlığı da içine alacak şekilde genişledi. 
Bu da liberal anlayışın “tarafsız” devletini, 
halk sağlığı alanında adım atmaya zorla-

yan bu anlayış doğurdu. Chadwick’ten söz 
ederken değindiğimiz “1848 Halk Sağlığı 
Yasası” da, devletin halk sağlığı alanında 
görev üslenmesi açısından bir dönüm nok-

tası oldu. Devlet, gönülsüz de olsa, halk 
sağlığı alanında sorumluluk almaya zor-
landı. [1], [2], [3] 

Yetersiz ve “şekli” de olsa, İngiltere’yi 
izleyen diğer devletler, yasal düzenlemeler 
yaparak, halk sağlığı sorumluluklarını sa-

hiplenmeye başladılar. Örneğin, Fransa’da 
yerel sağlık konseyleri danışmanlık siste-

mi, 1848 devrimi ile kurulmuştu (19. yüz-

yıl sonlarında kaldırılan oldukça zayıf bir 
yapıydı). Fransa, Napolyon reformlarının 
bir kazanımı olarak, tıp eğitiminde hijyene 
önem verilmesi nedeni ile, güçlü bir hijyen 
geleneğine sahip olmasına karşın, merkezi 
hükümet desteği ve isteği olmamasından 
dolayı uygulamada sağlam bir gelenek 
oluşturamadı. Yine, dönemin güçlü dev-

letlerinden olan Rusya, çok gelişkin ya-

sal düzenlemelere sahip olmakla birlikte, 
uygulamada oldukça yetersiz bir durumu 
yansıtıyordu. Salgın hastalıklarda     ye-

tersiz kalan bir sağlık sistemi de ABD’de 
karşımıza çıkmaktadır. Eyalet sistemi-
nin varlığı nedeni ile, uzun süre, merkezi 
otoritenin halk sağlığına çok “bulaşmadı-
ğı” bir ülke oldu. ABD’de, devletin halk 
sağlığına müdahalesi, ancak 20.yüzyıl  
başlarında mümkün olmaya başladı. Bu 
müdahalede, yaşanan krizler, savaşlar ve  
ABD sömürgeci yayılmacılığının katkıları 
oldu. Ayrıca, ABD’de devletin halk sağlı-
ğına müdahalesi, daha “parçalı” bir tarzda 
oldu. Örneğin, 1912’de ABD Çocuk  Bü-

rosu kuruldu, yine aynı yıl ABD Donan-

ma Sağlık Servisi, Halk Sağlığı Servisi’ne     
dönüştürüldü. Halk sağlığı, genellikle ya 
belirli yaş gruplarına (çocuklar) veya has-

talık gruplarına (tüberkülozlular) yöne-

lik hizmetler olarak ele alındı. Bu arada, 
1929 büyük ekonomik bunalımı, merkezi 
hükümetin, halk sağlığına el atmasında et-
kili oldu. Daha sonraki yıllarda, ABD’de 
halk sağlığı etkinlikleri, özellikle hastane 
yapımları şeklinde seyretti. Yani koruyucu 
sağlıktan ziyade hep, tıbbi tedavi/bakım 
ağırlığı kendini hissettirdi.  [2], [4]  

2- Sınıf mücadeles! ve kolek-
t!f hareketler !le b!reysel özgür-
lükler: 

19. yüzyılda halk sağlığı, “sağlığın ko-

runması ve geliştirilmesi için kolektif ey-

lemlilik” diye tanımlanabiliyordu. Çünkü, 
halk sağlığı, daha iyi bir dünya, daha sağ-

lıklı bir dünya için mücadele veren çeşitli 
kesimlerin, öncelikli taleplerinden biriydi. 
Liberalizmin,  herkesin bireysel sorum-

luluğuna vurgu yapan yaklaşımına karşı, 
kolektif sorumluluğa ve onun için ko-

lektif eyleme vurgu yapan sosyal anlayış 
güçlenmekteydi. Halk sağlığı krizlerinde, 
örneğin bulaşıcı hastalık salgınlarında, 
toplumu kendi sorunları etrafında eyleme 
çağırma, onları örgütleme daha mümkün 
olmaktaydı. Kapitalizmin hızlı sanayileş-

me döneminin yarattığı sosyal sorunların 
başında gelen bulaşıcı hastalık salgınları, 
halk sağlığı alanında kolektif eylemlerin 
örgütlenmesine yol açarak, bu alandaki 
değişimleri tetiklemiştir. ABD’de çiçek 
hastalığına yakalananların tecrit edilmesi 
için yapılan mücadele, kapitalist ekonomi 
ile toplum sağlığını karşı karşıya getiren 
ilginç bir örnektir. ABD federal hükümeti 
karantinanın, ticareti ve tüccarların çıkar-
larını engelleyeceği savı ile, tecrite karşı 
çıkarken, tecriti savunanlar, halk sağlığı-
nın, her türlü ekonomik çıkarın önünde 
olmasını öne çıkarmaktaydılar. Sonunda, 
karantinanın, ekonomik çıkarları engelle-

meyecek düzeyde uygulanması gibi ortak 
bir nokta bulundu. Bu anlamda, şöyle bir 
son cümle söylenebilir; hükümetler, an-

cak,  güçlü,  inatçı  baskılar  ve  toplumsal       
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eylemler varsa, halk sağlığı alanında 
adımlar atmak zorunda kalmışlardır. Sağ-

lık alanında yapılmış eylemlerin hemen 
hepsi, toplumun demokratikleştirilmesi 
için çaba harcayan sosyal/siyasal hareket-
lerin bir parçası olmuştur. [5]

3- B!l!msel parad!gmanın be-
l!rley!c!l!$!: 

Bir dönemde hangi bilimsel para-

digma egemense, tüm bilimlerde -tabii 
ki tıpta da- o paradigmanın etkinliği söz 
konusudur. 1800’lü yılların başlangıcın-

da egemen olan “miasma” teorisi, halk 
sağlığında tüm teori ve uygulamayı be-

lirlerken, aynı yüzyılın sonlarına doğru 
“germ” teorisine geçen egemenlik, halk 
sağlığı alanını değişime uğratmıştır. “Mi-
asma” teorisinin de halk sağlığının temel 
sloganı -biraz basitleştirirsek- “çevremizi 
temiz tutalım idi”. Halk sağlığının amacı, 
çevreyi temiz tutmaksa, mücadele nesnesi 
neydi? Çöpler. Çöpler temizlenecekse, bu 
işi kim yapacaktı? Çevre/sağlık mühen-

disleri. Hastalıkların temel nedeni neydi? 
Çevredeki pislik. Kısaca, halk sağlığı uy-

gulamasının 19. yüzyılın ortalarına kadar-
ki bakış açısı buydu. [2], [3], [5] 

1870, bir dönüm noktası oldu. Pasteur 
ile birlikte, ilgi, çevreden mikroba doğru 
bir kayış yaşadı. “Germ” paradigmasına 
geçiş olmuştu. Artık çevre-çöp-pislik-
sefalet zincirinin yerini, mikrop almıştı. 
Bu da doğal olarak, bakteriyoloji- mikro-

biyolojiyi halk sağlığının odağına oturttu.  
Halk sağlığı, bilimsel olarak daha gelişir-
ken, etkinlik alanı olarak daralmaya baş-

ladı. 

Artık halk sağlığı laboratuvar bilimi 
ile bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi-
ne* indirgenmiş olmuştu. Mücadelede, 
çevreyi içine alan daha geniş yaklaşım ye-

rine, hastalık önlemleri öne çıktı. “Kent-
leri temiz tutalım”dan, hastalığın yayılma 
yollarına engellemeye doğru yönelim, 
halk sağlığının bakteriyolojiye indirgen-

mesinin de bir yansımasıydı. Zaten olduk-

ça sınırlı ilgiye “mazhar” olan yoksulluk, 
bütünüyle halk sağlığının ilgi alanının dı-
şına atılıyordu. [3], [6]

Yeni paradigma ile, her şey kötüye mi 
gitti? Hayır; halk sağlığı yeni profesyonel-
bilimsel bir kimlik sahibi oldu. Eskiden 
eğitimsiz amatörlerin işi olan halk sağlı-
ğı, tıbba giderek yaklaşan, daha bilimsel, 
eğitimli profesyonellerin işi haline geldi. 
Ama 19.yüzyıl başında, halk sağlığı tüm 
toplumla ilgilenirken, 19.yüzyıl sonları-
na doğru ilgi alanı, risk gruplarına daral-
mıştı. Bu da yeni paradigma ile gelen bir 
olumsuzluktu. Halk sağlığı, yüzyıl başın-

da sosyal reformun ve reformcuların bir 

uzantısıyken, yüzyıl sonunda, reform mü-

cadelesinin dışına düşmüş ve meslekten 
profesyonellerin tekeline alınmıştı.

Statüleri yeni bilimsel dalga ile yükse-

len, halk sağlıkçılar, 19. yüzyıl sonunda şu 
yorumu yapıyorlardı: “tıbbi etik ve politi-
ka ile uğraşanlar, çok zaman kaybediyor-
lar”. Hatta, dönemin ünlü halk sağlıkçısı 
Sedgwch, “1880’den önce hiçbir şey bil-
miyorduk, 1890’dan sonra her şeyi bili-
yoruz. Bu mükemmel bir on yıl” diyerek, 
işi abartıyordu. “Yeni” halk sağlıkçılara 
göre, “eski”ler pazaryerlerinde çöplerin 
arasında sinek ararken, kendileri “hasta 
ile başlayıp, hastalık kaynağına ulaşan” 
bir yolla uğraşmaktaydılar. Öyle, modası 
geçmiş sosyal-reform yöntemleri yerine, 
bakteriyolojinin bilimsel yöntemlerini ter-

cih ediyorlardı! [2], [5] 

“Yeni” halk sağlığı yaklaşımının, en 
büyük katkısı, toplumun yönetenlerine 
olmuştu! Nasıl mı? Artık tüberküloz mü-

cadelesi için, 100 milyon insanın yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi yerine, 200 bin 
tüberküloz hastasını tedavi etmek, daha 
ucuza gelecekti.

Bu dönemde daha bilimsel hale gelen 
halk sağlığı için ilk el kitabı Mc.Nutt ta-

rafından yaklaşık 600 sayfa olarak yayın-

landı. Daha çok “hastalık yönelimli” yak-

laşım içindeydi. El kitabının çoğu bulaşıcı 
hastalıklara ayrılmışken, endüstri hijyeni, 
çevre sağlığı, su, konut, halk eğitimi gibi 
konulara çok az yer verilmişti. Dönemin 
egemen anlayışını yansıtıyordu, ama ege-

men anlayış dışında da yaklaşımlar -etki-
siz de olsa- mevcuttu. Örneğin, Hamilton 
endüstri hijyeninin oluşmasında önemli 
adımların sahibiydi. [2], [5], [9] 

Kısaca toparlayacak olursak halk sağ-

lığının, bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye 
indirgenmesinin getirdikleri 5 maddede 
özetlenebilir

1- Tıp ve halk sağlığı arasındaki me-

safe, daraldı. Halk   sağlığı, tıbbın içine 
dahil olmaya başladı.

2- Ancak, o zamana dek, özel bir uy-

gulama olan tıp ile, kamusal ağırlıklı olan 
halk sağlığı arasında yeni bir gerilim oluş-

tu. Diğer tıp alanları, halk sağlığını pek 
benimsemeye yanaşmadılar.

3- Bir mücadele konusu olan halk sağ-

lığı, bilimsel eğitim ve bilimsel bilginin 
öneminin arttığı bir alan haline geldi.

4- Bilimsel çerçevesi genişleyen ve 
daha tıbbi bir alan haline gelen halk sağ-

lığının, bakış açısı giderek daraldı. Daha 
bilimsel, ama daha ufku dar bir alan oldu.

5- Bilimselleşen halk sağlığı, daha ge-

nel sosyal ve sağlık reformu çabalarından 
ayrışma gösterdi. Toplumsal mücadelenin 
parçası olmaktan çıkan halk sağlığı, bir tıp 
alanı olarak   yeni bir kimlik edindi.

Günümüzde, halk sağlığının karşı kar-
şıya olduğu, yeni bir paradigma kayması 
mevcut. Toplumun geniş halk sağlığı so-

runları ile ilgili olan bu alanın, hastalık-

ların moleküler ve genetik temeline yö-

nelmesi gerektiği öne sürülmekte ve halk 
sağlığı, böyle yeni bir kavşağın ağzında 
olduğu görülmektedir. Bu paradigma kay-

ması sonucunda, halk sağlığına, sosyal 
ve çevresel yaklaşımdan çok, molekü-

ler epidemiyoloji gibi daha da teknik bir 
yaklaşımı öngören bir gidiş beklenebilir. 
Yani, iyice kliniğe sıkışmış, giderek tek-

nikleşmiş, toplumdan daha da uzaklaşmış 
bir halk sağlığı karşımıza çıkmakta. Bu da 
doğal olarak sermayenin kapitalist siste-

min işine gelmektedir.

4- Halk Sa$lı$ı, k!m!n mesle-
$!:

Halk sağlığı, çevresel mücadele kap-

samında ele alınırken,  hekimlerin de için-

de olduğu, ama birçok meslek grubunun 
(hukukçular, mühendisler, sosyal bilimci-
ler, vb) ilgi alanıyken, 19. yüzyıl sonlarına 
doğru, giderek daha fazla hekim mesleği 
haline geldi. Halk sağlığının ilk dönem-

lerinde, hekimlerin rolü çok sınırlıydı.   
Daha çok hekim olmayan reformcuların 
uğraş alanıydı. 19. yüzyılın başlarında, sa-

nayileşmenin yarattığı sosyal ve sağlık so-

runları karşısında, daha çok dini ve insani 
gerekçelerle tepki duyan, duyarlı toplu-

luklar vardı. Gayretli ve partizan insanlar 
olarak nitelenen bu ilk halk sağlıkçılara, 
“zealot” denmekteydi. Bu insanların özel-
likleri, kararlılık ve davaya adanmışlık-

tı, ama uygun ve yeterli felsefi temelleri 
yoktu. Halk sağlığı kavramları belirsizdi. 
Dolayısıyla, halk sağlığı bir meslek gru-

bunun tekelinde değildi. Bir toplumsal 
mücadele alanıydı. [2], [6] 

1800’li yılların ortalarından itibaren, 
halk sağlığı bir hekimlik mesleği haline 
geldi. Profesyonelleşti. 1872’ye gelin-

diğinde, o yıl çıkan halk sağlığı yasası, 
Britanya’daki tüm halk sağlığı yönetici-
lerinin hekim olmasını zorunlu kılıyordu. 

Bu yasanın, halk sağlığının profesyonel-
leşmesinde (hekim ağırlıklı bir meslek ol-
masında) özel bir yeri vardır. Tıp kökenli 
yeni yöneticiler, besin denetimi, sanitas-

yon, barınma, halk sağlığı konularında 
rapor hazırlanması gibi görevleri vardı. 
Hekimlerin halk sağlığında ağırlık kazan-

malarında, Simon’ın yönetim dönemi çok 
etkili olmuştu. Halk sağlığının bir devlet 
görevi haline gelmesi ile, hekimlerin dev-

let görevlerine gelmeleri daha fazla söz 
konusu oldu. [2], [4]

Halk sağlığının bir hekimlik mesle-

ği haline gelmesinin ardından, bir baş-

ka gelişme ise, halk sağlığının klinik 
tıpla yakınlaşması olmuştur. Özellikle, 
İngiltere’de 1948’e kadar, hastane yöneti-
cilerinin halk sağlıkçısı olma zorunluluğu, 
klinik-halk sağlığı yakınlaşmasında etkili 
oldu. Bu alanın bazı uzmanları ve akade-

misyenlerin itirazlarına karşın, halk sağlı-
ğı içindeki bir kesim, kliniğe yakınlaşma-

ya, yeni iş olanağı diye bakanlar ağırlık 
kazandı. 1920’lerde tıp kökenli sağlık 
yöneticilerinin hastane ve klinik sorumlu-

luklarını almaları ile, halk sağlığı, klinik 
tıbbın bir dalı olarak görülmeye başlandı. 
Halk sağlığının klinik tıbba yakınlaşması 
ile, politik felsefeden teknokratik bakı-
şa dönüş söz konusu oldu. Toplumsal bir 
mücadelenin politik felsefesi olarak algı-
lanan halk sağlığı   profesyonelleşen bir 
meslek grubunun klinikleşen uygulamala-

rının teknik bakışı ile donanmaya başladı. 
İngiltere, özel olarak epidemiyoloji ve 
sağlık yöneticiliği becerileri ile halk sağ-

lığının klinikleşmesi sürecinin merkezi 
oldu. [3], [10] 

Ancak, ABD’de, halk sağlığı beklen-

diği gibi finans kapitalin güçlü etkisi ile 
farklı bir evrim yaşadı. Hekimlik, ABD’de 
parasını verene yönelik -paralı- bir meslek 
olarak yaşandığından, halk sağlığı gibi, 
çok paralı olmayan ve bir kamu görevi 
olan “iş”, hekimlere çok cazip gelmiyor-
du. Bunun sonucunda halk sağlığı alanın-

da, hekimler ve hekim olmayanlar gibi bir 
ayrışma oldu. Hekimler, genellikle yöne-

tim görevlerinde, hekim olmayanlar ise 
teknik ve araştırma pozisyonlarında rol 
alır oldu. Yine de uluslararası gelişmele-

rin etkisi ile, 20. yüzyılın başlangıcında, 
Rockefeller Vakfı’nın bulduğu bir çözüm, 
bu ayrışmada uzlaşmayı sağlama yönün-

de adım attı. Hekimlere açık, ama onlarla 
sınırlı olmayan halk sağlığı okulları aça-

rak, halk sağlıkçı yetiştirme yoluna gitti. 
Ayrıca, eyaletlerin çoğu, halk sağlığı yö-

neticilerinin hekim olması zorunluluğunu 
-1912 ve 1915 arası- getirmeye başladı. 
Bir hekimlik mesleği olmamakla birlikte, 
halk sağlığı, 1916’dan sonra, hekim ağır-
lıklı meslek olmaya başladı; Rockefeller 
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Vakfı’nın 1916’da açtığı Johns Hopkins 
Halk Sağlığı Okulu’nu açması, dönüm 
noktası oldu. [3]

Peki, ABD’de olsun, Kıta Avrupa’sın-

da olsun, hekim ağırlıklı halk sağlığı an-

layışının dışında, daha kapsamlı bakan 
bir halk sağlığı bakışı söz konusu değil 
miydi? Evet, tıpkı bugünkü gibi, daha çok 
üniversitelerde hapsolmuş, egemen halk 
sağlığı bakışından uzak, uygulamadan 
kopuk insanlar ve gruplar vardı. Bugün 
için şöyle bir ara belirleme yapmak gerek; 
özellikle, halk sağlığına çok önem veril-
meyen, halk sağlıkçıların az olduğu, halk 
sağlığının statüsünün çok yüksek olmadı-
ğı ülkelerde, farklı alanlarda yoğunlaşmak 
yerine geniş ve kapsamlı bir halk sağlığı 
uzmanlığı ihtiyacı ön planda olmalıdır. 
Değişik meslek gruplarına olanak tanıyan 
bir halk sağlığı yaklaşımı, diğer hekimler-
ce hoş karşılanmasa da daha doğru bir ter-
cih olacaktır. Her ne kadar, halk sağlığının 
tıbbileşmesi, halk sağlığının statüsünün 
artışına katkı sağlasa da bakış açısını da-

ralttığı için sıkıntı kaynağı olmuştur. Halk 
sağlığının, klinik tıbba yakınlaşma eğilimi 
de bazı halk sağlıkçılar için, “itibarlı” gibi 
de gelse, klinik epidemiyoloji ağırlıklı bu 
yönelimin, daha çok klinikçilerin taleple-

rine göre şekillenen, halk sağlıkçının sta-

tüsünü de bu bağımlılık çerçevesinde artı-
ran bir tercih olduğunu söylemek abartma 
olmaz. Üstelik, bu yönelim   halk sağlıkçı 
olmanın -ütopik sayılan- önemli iddia-

larından vazgeçmek de anlamına gele-

cektir. Kliniğe yakınlaşma ya da genetik/
moleküler epidemiyoloji temelli yönelim, 
halk sağlığını yenileştirici/geliştirici bir 
tercih olamaz. Olsa olsa, halk sağlığını, 
kliniğin peşine takarak, kişiliksizleştirme 
operasyonundan başka bir anlam taşımaz. 
Bugün, halk sağlıkçılarının yapacakları 
şey, klinik tıpla birleşme girişimlerine di-
renmeleri, halk sağlığının asıl kaynağına 
dönme çabasına girmeleri olacaktır.

Toparlarsak; halk sağlığının 150 yıllık 
tarihinde egemen olan, “dar-indirgemeci” 
halk sağlığı yaklaşımı, 4 temel etmenle 
ilintilidir.

1- Chadwick ile temsil edilen mühen-

dislik anlayışının “dar”’lığı, sonraki dö-

nemlerde de etkisini hissettirmiştir. Aynı 
darlık, germ teorisinin mutlaklaştırılması 
ile sürdürülmüştür.

2- İlk örneğini Virchow’da gördüğü-

müz, geniş bakış açısı, ütopik olarak algı-
lanmış/görülmüş, uygulama stratejilerine 
dönüştürülmede zorluklar yaşanmıştır. 
Kabaca, “laflar iyi, uygulamaya geçirme-

de zorluklar var” nitelemesi, geniş bakış 
açısına yönelmeyi engellemiştir.

3- Pasteur ile birlikte, “germ teorisi”, 

büyük bir prestij ve popülarite kazanmış, 
karşısında durmak zorlaşmıştır. 1870’le-

rin atmosferinde, o zamana dek bilinme-

yen, hastalıkların nedenlerinin gösterilmiş 
olması, o kadar nesnellikle ortadayken, 
politika dilinin soyut görüntüsüne çok 
şans tanımamıştır.

4- Halk sağlığının, başlangıç dönemi 
dışında, kitlesel desteğinin yeterli olma-

ması da bir olumsuz etki yaratmıştır. Sınır-
lı halk desteği olduğunda ise, hükümetler, 
kendi acil ihtiyaçlarını gerekçe göstere-

rek, bu desteği etkisiz hale getirmiştir.

5- Halk sa$lı$ının uluslarara-
sıla#tırılması:  

Halk sağlığını uluslararası hale getiren 
temel olgu, uluslararası ticaretin ve sö-

mürgeciliğin ihtiyaçları olmuştur. Özellik-

le ABD’nin Teksas’tan başlayarak, kendi 
Güney’ini işgal ve ilhak girişimlerinde, 
halk sağlığı önemli roller üslenmiştir. 
Küba ve Filipinler’in sömürgeleştirilmesi 
sırasında da halk sağlığı deneyimleri kul-
lanılmıştır. Bu süreçte, işgal edilen top-

raklarda karşılaşılan sıtma, sarı humma ve 
benzeri sağlık sorunları, işgalin hızını ve 
“başarısı”nı engeller hale gelince, devreye 
Rockefeller destekli halk sağlığı “biriki-
mi” sokulmuştur. Bu halk sağlığı “biri-
kimi”, var olan sağlık sorunlarını ortadan 
kaldırarak, sömürgeleştirmenin önünü aç-

mıştır. Bir yandan da işgal edilen ülkede-

ki, bir elit hekim kesimine destek verile-

rek, yerel işbirlikçi kesim beslenmiştir. [5] 

ABD’de henüz 
merkezi devle-

tin doğru dürüst 
bir halk sağlığı 
örgütlenmesi yok-

ken, sömürgelere 
yönelik çok güçlü 
halk sağlığı yapı-
lanmaları yaratıl-
mıştır. Sömürmek 
için hasta olmamaları gerekir. Burada, 
başı çeken iki kuruluş göze çarpmakta-

dır: ABD ordusu halk sağlığı servisi ve 

Rockefeller Vakfı. 

İngilizlerin sömürgecilik girişimle-

rinde de, halk sağlığının önemli katkıları 
söz konusudur. Örneğin, Hindistan’ın sö-

mürgeleştirilmesinde, Londra ve Liverpo-

ol’daki “Hijyen ve Tropikal Hastalıklar 
Okullarının deneyimleri kullanılmıştır. 
Hatta, denilebilir ki, bu okullar, ağırlık-

lı olarak, sömürgelere yönelik bir eğitim 
faaliyeti yapmaktadır. Hem sömürgeler-
deki sağlık sorunlarını inceleme, hem de 
sömürgelerdeki hekimleri kendi tarzla-

rında eğitme yönünde kullanılmıştır. [11 

Nedir sömürgelerde halk sağlığının kat-
kısı? Sömürgeleştirmede iki temel güç 

varsa- askerler ve iş adamları-, öncelikle 
onların ihtiyaçlarına göre organize olmak. 
Askerlerin  savaşmasını engelleyen sorun-

lar varsa, onları bertaraf etmek gerek. İş 
adamlarının, sömürgelerde ihtiyaç duy-

dukları işgücünü sağlıklı tutmak. Fabrika-

larda, madenlerde, demiryolu yapımında, 
kanal inşaatına çalışan işçilerin varsa -sıt-
ma, sarı humma, vb- sağlık  sorunlarından 
korunması (“Maksat, işimiz görülsün!”). 
Askerlerin açtığı, iş adamlarının geliştir-
diği sınırlı ortamda, zorunlu hizmetleri 
sunmak için giden sömürgecilik memur-
larının sağlık sorunlarını çözmek. Belki, 
bir de işbirlikçi kesime hizmet. Bu kadar 
[11] sorun bazlı hizmet yaklaşımı, sömür-
gecilikten türetilmiş, daha sonra, Dünya 
Sağlık Örgütü, UNİCEF, Dünya Bankası 
gibi uluslararası kuruluşların sağlık yak-

laşımlarına damgasını vurmuştur. Bütün-

cül bir yaklaşım yerine, o anda o toprak-

larda -üstelik o topraklarda yaşayanlarca 
değil, uluslararası kurumlarca belirlen-

miş- var olduğu düşünülen sorunlara mü-

dahale. İşte, sömürgeciliğin, bugüne en 
önemli halk sağlığı mirası. Seçilmiş bazı 
hastalıkların eredike** edilmesi anla-

yışı, 1913’lere kadar, yani Rockefeller 
Vakfı’nın halk sağlığı okullarındaki yak-

laşımına kadar götürülebilir. Bu yaklaşım, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaklaşımlarına 
önemli ölçüde etkide bulunmuş, örneğin 
1955’de sıtma ve sarı humma mücadele-

sine -başarı olarak gösterilen- yansımıştır.   
Oysa, bu mücadeleden sonra, 1960’lar-
da sıtma tekrar patlama yapmıştır. Ama, 
hastalık temelli mücadele anlayışı, bu 
kurumlara yerleşmiştir. Ve bu yaklaşım, 
özellikle üçüncü dünya ülkelerine dayatıl-
maktadır. Gerçi, ayrı bir tartışma konusu 
ama, 1978’de Alma-Ata’da gündeme ge-

len “Temel Sağlık Hizmetleri”ne alterna-

tif olarak geliştirilen, 1984 tarihli “Seçi-
ci Temel Sağlık Hizmetleri” kavramı da, 
özünde, bu sömürgeci mirasın uzantısıdır. 
Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) geniş bir 
tanıma dayanırken, Seçici Temel Sağlık   
Hizmetleri (STSH) kavramı, sağlık so-

runlarına -çocuk sağlığı vurgusu ile- daha 
teknik ve sınırlı yaklaşımlar önerir; TSH, 

eşitlik vurgusunu öne çıkarırken, STSH 
sağlığı, hastalığın yokluğu olarak algılar; 
TSH, sağlığa çok yönlü yaklaşımı savu-

nurken, STSH, hastalıkların ve önemli 
sağlık sorunlarının yönetimi, tedavisi ve 
önlenmesi ile ilgilenir; TSH, toplum ka-

tılımından söz ederken tam katılımı kas-

tederken, STSH’da toplum katılımı bir 
rıza göstermeye indirgenir. Bu çerçevede, 
STSH işi “bağışıklama, ek besin desteği, 
anne sütü- emzirme, sıtma ilaçları dağıt-
maya” indirgemiştir. [3]

Buraya kadar halk sağlığının gelişimi-
ne değindik. Peki sosyalist deneyime sa-

hip ülkelerde halk sağlığı yaklaşımı nedir? 
Sosyalist sistemde halk sağlığına yaklaşı-
ma değinmezsek bu yazı eksik kalacaktır. 
Bu konuya ayrı bir yazı olarak değinmek 
daha doğru olacaktır.

Bir sonraki yazımızda sosyalist siste-

min pratiğine değineceğiz. n
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(Devam edecek)

Notlar:

* Epidemiyoloji: Toplumdaki hastalık, 
kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, 
görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belir-
teçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. 

** Eradikasyon: Bir enfeksiyon etkeninin 
dünya genelinde kalıcı olarak sona ermesi. 
Eradikasyon mutlak bir durumdur; hastalığın 
etkeni ile birlikte yeryüzünden tamamen yok 
edilmesidir.
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q Murat ÇAKIR

1990 sonrasında kapitalizm dünya ça-

pında büyük bir zafer elde etti, bu doğru. 
Ama bilinçli işçi sınıfı ve komünistler bu 
karşı-devrimi geçici bir politik yenilgi ve 
gerileme olarak nitelendirmektedirler. As-

lında dünya sınıf savaşımları tarihinde ezi-
len ve sömürülenlerin çokça yenilgilerine 
tanık olduk. 1871 Paris Komünü deneyi 
sadece 72 gün sürmüştü. 1917 Büyük Sos-

yalist Ekim Devrimi deneyi ise 73 yıl bo-

yunca dünyadaki tüm dengeleri değiştirdi. 
İlk kez işçi sınıfının iktidarının olanaklı 
olduğunu gösteren sosyalizm deneyi, tüm 
hatalarına, olumsuz pratiklere, sapmalarla 
zayıflatılmasına ve nihâyetinde yenilmesi-
ne rağmen, insanlığın bilinçli işçi sınıfının 
öncülüğünde baskı ve sömürüden kurtuluş 
mücadelesi için zengin bir deney hazine-

si, ilham kaynağı olan olumlu yönleriyle 
daha iyisini yapabilmek için emsalsiz bir 
yol gösterici olarak hafızalarımızda kala-

caktır.

Kalacaktır, çünkü dünyamızda ezilen 
ve sömürülenler için hiçbir şey değişme-

di hâlâ. Emek sömürüsü tüm şiddetiyle 
devam etmekte, sermaye diktatörlüğü 
pervasızlaşarak güçlenmekte, kapitaliz-

min yapısal krizleri insanlık ve doğa için 
ağır sonuçlara yol açmayı sürdürmekte-

dir. Emperyalizm savaşlar, din ve mezhep 
çatışmalarıyla dünyayı kan gölüne çevir-
mekte, halkları karşı karşıya getirmek ve 
sınıfı bölmek için ırkçılığı, milliyetçiliği 
ve barbarlığı teşvik etmekte ve BM dahil, 
tüm uluslararası kurumları kendi amaçla-

rı doğrultusunda kullanmaktadır. Dünya 
nüfusunun yüzde birinin, geri kalan yüz-

de 99’undan daha zengin olması, her 4,5 
saniyede bir çocuğun savaşlar, açlık veya 
hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesi, 1 
milyarı aşkın insanın açlık sınırında ya-

şamak zorunda olması ve on milyonlar-
ca insanın yurdunu terk edip mülteciliğe 
zorlanması kapitalist üretim tarzının vah-

şete ve barbarlığa yol açtığı gerçeğini ka-

nıtlamaktadır. Kısacası, reel sosyalizmin 
yıkılmış olması hiçbir şeyi değiştirmemiş, 
aksine savaşların, sömürünün ve baskının 
daha da artarak devam etmesine neden ol-

muştur. Sistem alternatifinin yok olması, 
ceberut burjuvaziyi daha da saldırganlaş-

tırmıştır.

10 Eylül 1920’de Büyük Sosyalist 
Ekim Devriminin etkisi altında ve Anado-

lu-Mezopotamya coğrafyasındaki bağım-

sızlık savaşının ateşleri içerisinde Türkiye 
Komünist Partisi’ni kuranlar, muhakkak 
ki böylesi bir gelişmenin olabileceğini 
akıllarına dahi getirmemişlerdi. Aksine 
Mustafa Suphi önderliğindeki Türkiye 
Komünist Partisi Kafkasya’da Türkiyeli 

komünistlerden oluşturulan Kızıl Alaylar 
ile emperyalist ve işgalci güçlere karşı yü-

rütülen savaşa katılmaya geliyordu.

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye 
burjuvazisinin emperyalizm ile uzlaşma-

sını engellemek, işgalcilere karşı yürü-

tülen savaşı, toplumsal kurtuluş savaşına 
yükseltme amacını gütmekteydi. İşbirlikçi 
Kemalist burjuvazinin amacı ise, TKP’nin 
bu politikasını boşa çıkartmaktı. Mustafa 
Suphi, Ethem Nejat ve diğer yoldaşları-
mızın katli, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluş-

turacak unsurların en önemli siyasi cina-

yetlerinden birisidir ve bir-iki generalin 
icraatına indirgenecek nitelikte değildir. 
Bu cinayet son derece amaçlı, hedefli ve 
sonuç almaya yönelik işlenmiş bir cina-

yettir.

Suph!ler!n katl! Türk!ye bur-
juvaz!s! açısından üç nedenle 
çok öneml!d!r:

Bir kere Mustafa Suphi ve yoldaşları 
ülkeye sosyalist, federatif bir Sovyet cum-

huriyeti programı ile gelmişlerdi. Hedefle-

ri, başlayan savaşı toplumsal kurtuluş sa-

vaşına yükseltmekti. Bu politika Türkiye 
Komünist Partisi’nin, Komintern’in po-

litikasıydı. Cinayet, bu politikayı önleme 
amacıyla işlenmiştir.

İkincisi, Suphilerin katledilmesiyle 
Türkiye Komünist Partisi’nin yok edil-

mesi hedefleniyordu. Burjuvazi bunu ba-

şaramadı ama çok zarar verdi. Suphilerin 
katledilmesinden sonra parti yönetimi Ke-

malist politikaları destekleyen Şefik Hüs-

nü ekibinin eline geçti.

Üçüncüsü, bunlara bağlı olarak bu 
yöntemle Büyük Sosyalist Ekim Dev-

riminin idelerinin başka ülkelerde ya-

şama geçirilmesi önlenmiştir. Sosyaliz-

min ve Komünizmin enternasyonal bir 

hedef olduğundan yola çıkıldığında, bu 
önlemin dünya komünist hareketine ve 

oluşacak dünya sosyalist sistemine ne 
denli zarar verdiği belirginleşir. Sovyet 
Rusya için o dönemde büyük önem taşı-
yan Almanya’da, Almanya Komünist Par-
tisi KPD’nin kurucuları Karl Liebknecht 
ve Rosa Luxemburg’un benzer yöntemler-
le katledilmeleri bu savı onaylamaktadır.

Bu üç olgudan hareket ettiğimiz-

de gerek Karl Liebknecht ve Rosa Lu-
xemburg’un, gerekse de Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının katledilmesinin hem Al-

manya ve Türkiye siyaseti açısından çok 
derin önemi, hem de uluslararası boyutu 
olan cinayetler olduklarını görürüz. Bu 
cinayetler, burjuvazinin ve sermayenin 
uluslararası güçlerinin o dönemde Ekim 
Devrimine karşı uyguladıkları stratejinin 
önemli bir halkasıdır ve bugünden baktı-
ğımızda, burjuvazinin korkulu rüyasıyla 
baş etme yöntemidir.

Alman burjuvaz!s!nden Türk 
burjuvaz!s!ne aynı yöntem

Suphilerin katledilmesinde kimlerin 

sorumlu olduğu yeterince biliniyor. Karl 
Liebknecht, Rosa Luxemburg ve yol-
daşlarının katledilmesinde Alman sosyal 
demokratlarının nasıl bir rol oynadığı da 
tüm tarihsel tahribat çabalarına rağmen, 
çok iyi bilinmekte. Karl Liebknecht, Rosa 
Luxemburg ve yoldaşları 31 Aralık 1918’i 
1 Ocak 1919’a bağlayan gece, Rosa’nın 
deyimiyle “bugün yeniden Marx’ın bayra-

ğı altında” toplanarak Almanya Komünist 
Partisi KPD’yi kurduklarında, burjuva-

zinin saflarına geçmiş olan SPD’nin iha-

netini de ifşa etmiş oluyorlardı. KPD ilân 
ettiği programında Marksist toplum dü-

zeninde şura anayasalı bir sosyalist cum-

huriyetin kurulmasını ve emperyalizm 
ile militarizmin aşılmasını hedef olarak 
koymuştu. Bu hedefler ise hükümeti oluş-

turan ihanetçi SPD tarafından açık savaş 
ilânı olarak görülmekteydi. Nitekim KPD, 
gene SPD’den ayrılmış olan Almanya Ba-

ğımsız Sosyal Demokrat Partisi USPD 
ve metal işçileri ile 5 Ocak – 12 Ocak 
1919’da tarihe “Spartakus Ayaklanması” 
olarak geçen kitlesel eylemle devrim gi-
rişimini ve hemen ardından karşı-devrimi 
engellemek için genel grevi örgütledi. An-

cak devrimci kalkışma Friedrich Ebert’in 
başında bulunduğu ve hükümet olarak gö-

rev yapan “Halk Vekilleri Konseyi” tara-

fından kanlı bir biçimde bastırıldı.

Karşı-devrim Ebert ve diğer SPD’li 
yöneticilerin Alman militarizminin başın-

daki klik ve tekelci burjuvazi ile girdik-

Rosa ve Karl’dan Suph!lere
Burjuvaz#n#n Korkulu Rüyasıyla 
Ba$ Etme Yöntem# Üzer#ne 
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leri sıkı iş birliği sayesinde 
gerçekleştirilebildi. Ebert 
neredeyse her dakika Alman 

ordusunun baş komutanı olan 
General Groener ile tele-

fonlaşıyor ve gelişmelerden 
haberdar oluyordu. Ebert, 
Groener’in hatıratında an-

lattığı gibi, “Bolşevizmi yok 
etmeye kararlıydı”. Ebert ve 
SPD daha Aralık 1918’de 
“Anti-Bolşevist Liginin” 
kurulmasına ve katliam 
çağrılarına kayıtsız kalmış-

tı. “Anti-Bolşevist Ligi” o 
günlerde yayınladığı çağrıda “Ana vatan 
yok olmak üzere. Onu kurtarın! Tehdit dı-
şardan değil, içeriden geliyor: Spartakus 
Grubundan. Önderlerini döverek öldürün! 
Liebknecht’i öldürün! O zaman barışa ka-

vuşacak, iş ve ekmeğiniz olacaktır. İmza: 
Cephe askerleri” yazarak, doğrudan katli-
am hazırlıkları yaptığını açıklıyordu.

Ebert “Spartakus Ayaklanmasını” 
bastırması için, daha önceleri 1918 Ka-

sım’ında Kiel’deki İşçi ve Asker Şurası’nı 
nötrleştirmeyi ve orduya teslim etmeyi ba-

şaran (!) SPD’li Gustav Noske’yi görev-

lendirdi. Noske ise devrimin önderlerini 
yakalama ve yok etme görevini verdiği 
Waldemar Pabst’ı “Muhafız Süvari Tü-

meninin” başına getirerek, daha sonraları 
Alman faşizminin SS’lerine dönüşecek 
çeteleri devrimcilerin üzerine sürdü. Ya-

şamı boyunca Alman ordusu, milliyetçi 
siyasi örgütler ve silah sanayinde çalışan, 
1919 Temmuz’undaki darbe girişimine 
ve 1920 Mart’ındaki “Kapp Darbesine” 
katılan Pabst, 15 Ocak 1919’da Karl Li-
ebknecht ve Rosa Luxemburg’u tutukla-

tıp, Berlin’deki Eden Otelinde işkenceden 
geçirttikten sonra katledilmeleri ve beden-

lerinin yok edilmesi emrini verdi. Baygın 
hâlde götürüldüğü kamyonda Teğmen 
Hermann Souchon tarafından şakağından 
vurularak katledilen Rosa Luxemburg’un 
bedeni Landwehr kanalına atılırken, Karl 
Liebknecht sırtından vurularak öldürüldü.

15 Ocak katliamları tüm Almanya’da 
infialle karşılandı. Hemen her büyük kent-
te protesto yürüyüşleri ve mitingler düzen-

lendi. Noske gerek bu eylemlere gerekse 
de kurulmuş olan Şura Cumhuriyetlerine 
karşı ordu birliklerini göndererek, 1919 
Mayıs’ına kadar kanlı bir karşılık verdi. 
Bu süreç içerisinde beş bin devrimci yaşa-

mını kaybetti ve devrimin önde gelen bir-
çok siyasetçisi yargısız infazla katledildi.

Ebert verdiği görevi “layıkıyla” yeri-
ne getiren Noske’yi Alman tarihinin ilk 
sosyal demokrat Savaş Bakanı göreviy-

le ödüllendirdi. Noske ise, Savaş Bakanı 
olarak askeri mahkemelerin en üst sorum-

lusu sıfatıyla göstermelik bir mahkemeye 
çıkartılan Pabst’ın ceza almadan tahliye 
edilmesini sağladı. Cinayet işledikleri tes-

pit edilen subaylar ise, cinayetten değil, 
kasıtsız olarak ölüme sebep vermekten 
hafif cezalara çarptırıldılar. Pabst ve çe-

tesindeki subaylar daha sonraları saflarını 
Adolf Hitler’in NSDAP’sinde alırlarken, 
Noske 1946’ya kadar Hannover’de yaşadı 
ve Alman faşizminin sosyal demokratla-

ra karşı uyguladığı şiddetten sadece yedi 
aylık hapis cezasına çarptırılarak muaf 
tutuldu.

Alman sosyal demokratları-
nın tesc!ll! !hanet!

SPD’nin katliamdaki sorumluluğu ve 
burjuvaziye teslim olması, tarihsel süreç 
içerisinde Alman burjuvazisi için hiç ye-

terli olmadı. SPD tüm hizmetlerine rağ-

men sürekli olarak burjuvazinin baskısı 
altında kaldı ve hep daha fazla taviz ver-
meye zorlandı. Örneğin 1925 Ekim’inde 
Münih’te başlayan ve tarihe “Hançer Da-

vası” olarak geçen bir mahkeme duruş-

masında SPD yönetimine Birinci Dünya 
Emperyalist Paylaşım Savaşında “muzaf-
fer Alman ordusunun sırtına hançer sapla-

yarak yenilmesine neden olma” suçlaması 
yönetilmişti. Aşırı milliyetçi gazetecilerin 
açtığı davada SPD yönetiminin, devrimci-
lerin ve Yahudilerin Almanya’nın savaşı 
kaybetmesine neden oldukları iddia edil-
mişti. Ancak davada tanık olarak dinlenen 
General Groener, başta Ebert olmak üzere 
SPD yönetimi ile sendika yöneticilerinin 

“devleti koruyan biçimde ordu ile iş bir-
liği içinde olduklarını” ve “vatan haini 
Spartakus Birliği ile KPD’ye gereken ce-

zayı vermeye yardımcı olduklarını” teyit 
ederek, SPD’nin davayı kaybetmesini en-

gellemişti.

Aynı şekilde Pabst da Karl Liebknecht 
ile Rosa Luxemburg’un katledilmesinde 
SPD’nin, ama bizzat Ebert ve Noske’nin 
onayı olduğunu 1962’de Der Spiegel 

dergisine verdiği mülakatta şöyle belirti-
yordu: “Eylemi, arka planda Ebert ve ön 
planda Noske’nin onayı olmadan gerçek-
leştiremezdim. Aynı şekilde subaylarımı da 
koruyamazdım. (...) Bir centilmen olarak 
SPD’nin o zamanki tavrını 50 yıl boyunca 
iş birliğimiz üzerine tek kelime etmeyerek 
mükafatlandırdım.” Pabst katliam emrini 

de şöyle meşrulaştırıyordu: “O zamanlar 
Karl Liebknecht ile Rosa Luxemburg’un 
konuşma yaptıkları bir KPD toplantısına 
katılmıştım. İkisinin de devrimin önderleri 
oldukları kanaatine varmış ve onları öl-
dürtmeyi kararlaştırmıştım. Hukuk norm-
larına aykırı davranılması konusunda ka-
rar verilmesi gerekiyordu... Onların yok 
edilmesi kararını kolay vermedim... Hâlen 
bu kararımın ahlaki ve teolojik açıdan sa-
vunulabilir olduğu inancındayım.”

Katiller gerek 1920’de kurulan Wei-
mar Cumhuriyeti’nde gerekse de Alman 
faşizmi döneminde korundular ve onur-
landırıldılar. “Nazizim ile hesaplaştığını” 
ve “geçmişi ile yüzleştiğini” iddia eden 
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ise 
güya “demokratik hukuk devleti” fark-

lı davranmadı. Rosa’yı bizzat katleden 
Teğmen Souchon katliamdaki rolünü 
sorgulayan bir belgesel yayınlamak iste-

yen Süddeutsche Rundfunk yayın evine 
dava açmış ve mahkeme Souchon’a hak 
vermişti. Stuttgart Eyalet Mahkemesi ve 
ardından Yüksek Eyalet Mahkemesi ha-

kimleri altında Noske’nin imzası olan 
emirnameleri ve dosyaları en ince ayrıntı-
sına kadar incelemesine rağmen, Weimar 
Cumhuriyeti ve Alman faşizmi dönemin-

de verilen beraat kararlarının “hukuka uy-

gun olduğu” kararını verdiler. Bugün dahi 
resmi devlet görüşüne ve bunları üstlenen 
yaygın burjuva basınına göre katliamın 
sorumluları (!) olarak Karl Liebknecht 
ve Rosa Luxemburg gösterilmektedir. Al-
man sermayesinin amiral gemisi sayılan 
FAZ gazetesi her yıl Ocak ayının ikin-

ci Pazar günü Berlin’de gerçekleştirilen 
“Luxemburg-Liebknecht-Lenin Yürüyü-

şüne” atıfla şöyle yazıyordu: 
“Rosa Luxemburg ve Karl 
Liebknecht radikal ve isyan-
kar görüşleri ile kaderlerini 
kendileri yazdılar. Alman işçi 
hareketini radikal devrimci 
ve sınıf mücadeleci yaklaşım-
ları ile bölen Luxemburg ve 
Liebknecht’in öldürülmesin-
de bir suçlu aranacaksa, o 
Bolşevizmden başkası değil-
dir.”

Sonuç yer!ne

Görüldüğü gibi, Alman 
burjuvazisi ile Türk burjuvazisinin ege-

menliklerini ellerinde tutmak, tarihsel 
gerçekleri çarpıtmak, kadim anti-komü-

nizmlerini yaygınlaştırmak için kullan-

dıkları yöntemler arasında hiçbir fark 
bulunmamaktadır. Dünyayı yangın ye-

rine çevirecek, insanlığı yok edebilecek 
bir nükleer savaş tehlikesini yaşadığı-
mız, yaşamın her alanını militarizmin, 
özel sermaye birikiminin ve uluslararası 
tekellerin hizmetine sokulması çabaları-
nın yoğunlaştığı, sömürünün derinleştiği, 
ekolojik felaketlerin tehdidinin arttığı ve 
etnik-dinsel çatışmaların körüklenmeye 
devam edildiği günümüzde, askeri ve eko-

nomik tüm üstünlüklerine rağmen emper-
yalist-kapitalist burjuvazi hâlâ Rosa’ları, 
Karl’leri ve Suphileri korkulu rüyaları 
olarak görmeye devam etmektedir. Çünkü 
kapitalizmin tarihin sonu olmadığını, sa-

vaşsız ve sömürüsüz bir dünyanın ancak 
sosyalizmle mümkün olacağını ve bunun 
da ancak devrimle kurulacak işçi sını-
fı iktidarını gerekli kıldığını söyleyenler 
komünistlerdir. 15 Ocak 1919 ve 28-29 
Ocak 1921 katliamları burjuvazinin siyasi 
cinayetleridir. Bu cinayetleri aydınlatmak, 
sorumlularını toplum ve tarih önünde hak 
ettikleri biçimde tanımlamak ve Rosa ve 
Karl’dan Suphilere ve katledilen tüm diğer 
devrimcilere kadar sosyalizm mücadele-

sinde kaybettiklerimizin anısını yaşatmak, 
izlerini takip etmek ve sonraki kuşaklara 
miras bırakmak komünistler için vazge-

çilmez bir görevdir, vazgeçilmez bir görev 
kalacaktır. Burjuvazi bilsin ve korkmaya 
devam etsin: 1990’da karşıdevrime yenil-
miş olabiliriz, ama Rosa’nın dediği gibi 
“Ve o nedenle bu ‘yenilgiden’ geleceğin 
zaferi çıkacaktır. Berlin’de düzen hakim-
miş. Sizi gidi kör köleler! ‘Düzeniniz’ kum 
üzerine kuruludur. Yarın devrim tekrar 
şıngırdayarak yükselecek ve sizi dehşet 
içinde bırakan trompet sesiyle şunu ilân 
edecek: vardım, varım, var olacağım!”n
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Halkların Demokratik Kongresi 12. Ge-
nel Kurulu ay sonunda gerçekleşecek. 2023 
seçimleri nedeniyle Türkiye’nin mevcut fa-
şist rejimden çıkış tartışmasında “ittifaklar” 
siyasetin temel gündemi haline gelmişken, 
muhalefetin şimdiye kadar geliştirdiği tek 
toplumsal örgütlenme olan Kongre’nin ya-
şadığı sorunlar ve ortaya koyacağı perspek-
tifler son derece önemli. Kendisi de HDK 
kurucularından olan Eş Sözcü Çiçek, HDK 
fikriyatında somutlanan toplumsal örgütlen-
me görevlerinin vaktinde hayata geçirileme-
diği için faşizmin kendisini tahkim etmesinin 
önüne yeterince geçilemediğinin altını çizi-
yor.

Halkların Demokratik Kongresi, 28 
Ocak’ta Kadın Genel Konferansını, 29 
Ocak’ta ise Genel Kurulunu gerçekleştire-
cek. Genel Kurulun şiarı olarak “Faşizme 
ve Sömürüye Karşı Demokratik Meclisler-
de Birleşelim. Örgütlü ve Özgür Toplumla 
Yeni yaşamı kuralım” belirlendi. HDK Eş 
Sözcüsü Cengiz Çiçek ile Genel Kurul ön-
cesi bir muhasebe çıkarmak için söyleştik. 
HDK, HDP’nin içinden çıktığı, onun “top-
lumsal örgütlenme” zemini. Yani siyasetin 
toplumsallaştırılması, sadece T.B.M. Mecli-
si ile değil, yerellerde inşa edilecek Meclis-
ler ile toplumun her kesiminin “kendi kendi-
ni yönetmesi”ni sağlaması “idea”sı.

2023 seçimleri etrafında bir kez daha 
Türkiye’nin demokratikleştirilmesini tartı-
şıyoruz. Fakat mesainin tamamı neredeyse 
seçime ve adaya endekslenmiş durumda. 
Bu haliyle Türkiye’nin en kritik demokrasi 
sınavı anti-demokratik bir şekilde tartışılı-
yor! Yine halka seçmen olmak dışında bir 
seçenek sunulmuyor. Kendisi de HDK kuru-
cularından olan Eş Sözcü Çiçek, HDK fik-
riyatında somutlanan toplumsal örgütlenme 
görevlerinin vaktinde hayata geçirilemedi-
ği için faşizmin kendisini tahkim etmesinin 
önüne yeterince geçilemediğinin altını çizdi. 
Çiçek, “Dönem faşizm dönemidir diyorsak, 
faşizme karşı toplumun öz örgütlenmesi 
gündemlerinden uzak durmak, bu görev-
lerden kaçmak, siyasal başarı ne olursa ol-
sun geleceği kaybetmek demek olacaktır” 
dedi.

Politika: Bildiğimiz kadarıyla siz 
HDK’nin ilk Genel Meclis üyelerinden bi-
risiniz. Aradan geçen 12 yılda, Gezi’yi, Ko-
bane direnişini, 7 Haziran seçim zaferini 
ve buna karşı girişilen darbe ve kitle kat-

liamları ile başlayan 15-16 Temmuz Dar-
be süreci ve ilan edilen Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi berkitilen faşizmi yaşadık/yaşıyo-
ruz. Dolayısıyla HDK toplumsal hareketin 
yükselişe geçtiği bir zaman dilimi ile faşist 
baskının bütün şiddetiyle yaşandığı iki dö-
nemi yaşadı aslında. Bir bakiye çıkarmak 
bakımından bu iki dönemin HDK fikriya-
tı ve fiiliyatı üzerindeki etkisi ne oldu? Ve 
aynı zamanda bu değişime HDK uyum sağ-
layabildi mi?

C. Çiçek: Pratiklerimizin ara toplamla-

rını yapmak, bu toplamlardan yeni görevler 
çıkarmak mücadele geleneğimizin olmazsa 
olmazlarından elbette. HDK de bu görevle-

rinden kaçınamaz. Toplumsal hareketlerin 
ivme kazandığı dönemde de faşizmin ağır 
baskı koşullarında da HDK’yi kendi varlık 
koşulları üzerinden ele almak önemli. Peki 
nedir bizi HDK fikriyatı etrafında yan yana 
getiren varlık koşulları? Özetle şu: farklı 
toplumsal kimliklerin, sınıfların inkârı ve 
imhası üzerinden kendi toplumsal kimliği-
ni ve ideolojisini inşa etmeye çalışan ve bu 
konuda epeyce yol kat etmiş sisteme karşı 
demokrasi ve özgürlüğün yolunu açmak. 
Kongre paradigması bu bağlamda bir yan-

dan resmi sisteme karşı bir tarihsel itirazın 
sözleşmesi olurken, diğer yandan bu sistem 
karşısındaki bütün direniş gruplarının kendi 
mücadele yol ve yöntemlerine dair biz öze-

leştiriyi de içeriyor. İtiraz, direniş kültürü-

müzün karşılığıyken özeleştiri de kendimizi 

daha güçlü toplumsal hareketler haline getir-
menin iddiasını ortaya koymak oluyor.

Bahsettiğiniz her iki dönem için de top-

lumsal örgütlenme kapasitesini arttırmak 
HDK ve bileşenleri için önemli bir hedef-
ti. HDK’nin de kuruluş ve ilk dönemlerine 
denk gelen Kürt meselesi bağlamında olu-

şan diyalog ortamı, esas olarak HDK’nin ve 
özellikle içinden çıkan HDP’nin yükselişi-
nin temel zeminini oluşturdu. Bu dönemin 
ana karakteri, HDK bünyesinde oluşturulan 
stratejik ittifakın halklar nezdinde oluşturdu-

ğu muazzam sinerjiydi. Bu sinerjinin oluş-

masında uzun yıllardır özlemi duyulan bir-
lik tablosunun önemli bir payı vardı. HDK 
fikriyatının yükselişte olduğu bu ilk yılların 
belki de en önemli zaafiyeti, oluşan örgüt-
sel ittifakların ve seçim başarılarının kalıcı 
taban örgütlenmelerine dönüşmemesiydi. 
Meclisler ve öz toplumsal örgütlenmelerin 
oluşturulması bağlamında bu en elverişli yıl-
ların heba edilmesi, akabinde iktidarın karşı 
darbe sürecinin göğüslenmesinde yaşanan 
zayıflıkların doğmasına ve örgütsel daral-
malara neden oldu. Bu ilk dönemleri, fikri-
yatın parladığı ama fikrin gerektirdiği taban 
örgütlenmesinin ihmal edildiği dönem ola-

rak değerlendirebiliriz. Bu olanakların ye-

terli düzeyde değerlendirilmemesi, özellikle 
2015 yılından sonra AKP-MHP iktidarının 
geliştirdiği karşı darbe sürecinde demokra-

tik direnişin potansiyel tek adayı olan HDK-
HDP’nin hem kendisini savunmada hem de 
toplumu savunmada rolünü yeterince oyna-

yamamasıyla sonuçlandı.
Burada kastedilen, iktidar saldırıları kar-

şısında önemli bir direniş iradesi gösterilse 
de, bugüne taşırılan demokrasi ve özgürlük 
umudunun önemli bir mimarı olsa da fa-

şizmin kendisini tahkim etmesinin önüne 
yeterince geçilemediğidir. Faşizmin yoğun 
saldırılarıyla karşı karşıya olduğumuz son 
sekiz yıldaki bu ikinci dönemde de örgütsel 
gerileme ve toplumsal büzülme durumunun 
açığa çıktığı bir gerçek. Bu durumun doğal 
sonucu olarak da ikinci dönemi, HDK fikri-
yatından savrulma ve HDK pratiğinden kop-

ma dönemi olarak değerlendirebiliriz. Bizi 
bu toplam sonuca getirenin, vaktinde hayata 
geçmemiş toplumsal örgütlenme görevleri-
nin olduğunu görmek zorundayız. Aynı du-

rum bugün için de geçerlidir. Dönem faşizm 
dönemidir diyorsak, faşizme karşı toplumun 
öz örgütlenmesi gündemlerinden uzak dur-

mak, bu görevlerden kaçmak, siyasal başarı 
ne olursa olsun geleceği kaybetmek demek 
olacaktır. Siyasal hedeflerimiz bağlamında 
politikayı toplumsallaştırmaktan başka bu 
girdaptan çıkış noktası olmadığını bilerek 
ittifak zeminlerimizi yeniden güncellemek, 
içeriklendirmek dönemin ana sorumluluğu-

dur.
Politika: Tüm dünyada neredeyse ya-

rım asırdır demokrasinin krizi, siyasetin 
krizi konuşuldu. HDK de bu tartışmanın 
içinde krizin en azından toplumsal örgüt-
lenme ayağında aşılması bakımından çö-
züm olarak kuruldu. Ama diğer taraftan 
da temsili siyasetin hala revaçta olduğunu 
görüyoruz. Hatta anketler, vaatler, temsil-
cilerin harbilik söylemi ile sürdürülüyor. 
Tabandan gelen hareketler kurumsal siya-
setin araçları/organları tarafından ya mas-
sediliyor ya da geri püskürtülüyor (örneğin 
emek hareketindeki bağımsız sendikalar ve 
birliklerin DİSK, TÜRK-İŞ gibi konfede-
rasyonlarla yaşadıkları). Bu da aslında bir 
kriz! HDK de bu krizi yaşıyor mu? Siz bu 
krizi nasıl deneyimliyorsunuz?

C. Çiçek: Elbette yaşıyor. Sonuçta günü-

müzde sadece kapitalizm kriz içinde değil; 
reel sosyalizmin çözülüşünden bugüne biz-

ler de kendi krizlerimizi yaşaya geliyoruz. 
Kapitalizm egemen bir sistem olarak kendi 
krizlerinden çıkışın yolunu nasıl arıyorsa 
sosyalizm de kendi krizlerinden çıkışını arı-
yor, aramak zorunda. Özü itibariyle HDK, 
kendi krizlerimizden çıkışın bu coğrafyaya 
ait önemli önermelerinden birisi olarak gö-

rülmeli. Toplumun sözleşmeyle yetkilerini 
belirli temsilcilere ya da günümüzde devlete 
devretmesiyle insanların tebaadan yurttaşa 
dönüşmediği günün sonunda görüldü. Tersi-
ne yönetim adı altında ortaya çıkan şey, bir 
sermaye ve iktidar birikimi olarak topluma 

yabancılaştı, anti-toplum haline dönüştü. 
İşte kendi krizlerimizle yüzleşme aralığı-
mız da burada başlıyor. Nasıl ki devletçi 
kapitalizme karşı devletçi sosyalizmle baş 
edilemeyeceği anlaşıldıysa burjuva siyasal 
düşüncenin önümüze koyduğu araçlarla öz-

gürleşmenin mümkün olmayacağı da anla-

şılmalıdır. Aynı zamanda devrim denilenin 
sadece sömürü düzenlerinin yıkılmasıyla 
değil onun yerine neyi koyacağınızla ve 
nasıl süreklileştireceğinizle ilgili boyutları 
da ihtiva ettiğini bilerek ele almak gerek bu 
tartışmayı.
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Alternatif özgürlük zihniyetini, ilişkile-

rini ve araçlarını yaratabilmek de bu devri-
min işçiliği oluyor. Bu işçiliği aynı zaman-

da karşı gücü devirme potansiyelini tahkim 
eden bir toplumsal dönüşüm süreci olarak da 
değerlendirmek zorundayız. Şimdi bu işçili-
ğe kendi ezberlerimizi bozmaktan, önümüze 
konulan burjuva reçeteleri aşmaktan ya da 
bunlarla yetinmemekten başlamazsak nasıl 
başaracağız? Şimdi kapitalizmin ulus dev-

letli halini en büyük sapma olarak değerlen-

diriyorsak o halde bu sapmayla nasıl müca-

dele edeceğiz, bunu nasıl aşacağız? İşte bu 
ulus devletin bir proto tipi olarak kurgulanan 
günümüzdeki parti ya da sendika modelleri-
nin mevcut yapıları itibariyle ulus devlet ka-

dar olmasa da belirli bir düzeyde bürokrasi 

ve iktidar ürettiği gerçeğiyle yüzleşmeden 
yeni yaşamı nasıl kuracağız? HDK’nin kri-
zi de yaşadığımız bu krizlerle ilgili özünde. 
Bu yönüyle yaşadığımız krizi bir ideolojik 
kriz olarak da değerlendirebiliriz. Nedir bu 
ideolojik kriz? HDK programından örnekle 
açıklamaya çalışayım. HDK programında 
şöyle bir ifade var: “... ezilenlerin ve halk-
ların komünal demokratik yaşamını egemen 
kılmanın mümkün ve gerçekçi olduğunu 
göstermek için bir aradayız.” Komünal bir 

yaşamı mümkün ve gerçekçi gördüğümüz 
halde aradan geçen yıllarda kaç tane komün, 
meclis kurabildik? Ya da ne kadar teşebbüs 
etme cesaretini gösterebildik? Komün ve 
meclisler temsili demokrasinin karşısında 
toplumun doğrudan demokrasisini ifade 
ediyorsa sistemin meclisinde yer tutan biz-

lerin halk meclislerinde ne kadar ısrar etti-
ğini, bunu ne kadar öz gündemimiz haline 
getirdiğimizi bir an için olsun kendimize 
soralım. Bu soruya vereceğimiz her cevap 
ağızdan çıkan sözün, kâğıda dökülen ya-

zının pratik karşılığının ne olduğudur ki 
bunun cevabı da ideolojik krizdir. Çünkü 
zihinlerimizde teorik düzeyde ifade ettikle-

rimizin pratiği imkansızdır. Bu imkansızlığı 
zihinlerimize nakşettiren de kapitalist siste-

min düşünce sistematiği ve yaşam tarzıdır. 
Hal böyle olunca söz, kelam ne olursa olsun 
pratik ezberlerimiz ve zihniyet dünyamız 
değişmemektedir. Somut olarak HDK’nin 
krizi de bileşenleriyle birlikte yeni sözleri 
eski pratiklerine mahkûm etmesidir.

Politika: Meclis tarzı örgütlenme Gezi 
ile birlikte burjuva partilerin bile savunur 
hale geldiği bir “model” haline geldi. Ama 
yerelde, ister kesimsel (emek, ekoloji) is-
terse de il/ilçe/mahalle düzeylerde özellikle 
batıda hiçbir zaman kitlelerin katılımıyla 
Meclisler oluşamadı. Hep siyaset temsil-
cilerinin toplandığı “meclisler” oldular. 
Meclis deneyimi açısından HDK’nin çıkar-
dığı dersler neler? HDK-HDP ilişkisi bağ-
lamında parlamento ile saha arasındaki 
bağda aslında yaratılması gereken Meclis 
örgütlenmesi ve vekillerle ortak çalışma 
başarılamadı. HDP vekilleri HDK Meclis-
lerine karşı sorumlu olması ve bu Meclis-
lerin gerçekten seçmenlerden oluşur nite-
likte olması Meclis örgütlenmesi için bir 
açılım sağlar mı?

C. Çiçek: Bu konudaki temel açmazı-
mız, Meclisin ne olduğuna ne olmadığına 
dairdir öncelikle. Siyasetlerin Meclisler kur-
ma iddiasıyla yan yana gelmesi anlaşılırdır 
ama yıllar içerisinde meclis denilen mefhu-

mu sadece kendileriyle sınırlı tutmak kabul 
edilebilir değildir. Bu bir yönüyle siyaset-
lerin tabanla ilişkilerinin kopukluğunu gös-

termektedir diğer yandan ise bu kopukluğu 
giderecek toplumsal iktidar perspektifinden 
yoksunluğun göstergesidir. Meclis özü iti-
bariyle ve öncelikli olarak temsili siyasetin 

ya da siyasal mühendisliğin yarattığı konfor 
alanından bir kopuşu gerektirir. Meclisin ge-

nel bir teorisi mutlaka vardır ama her Meclis 
deneyiminin de ürettiği özel teoriler mutla-

ka olacaktır. Meclis deneyimine soyunmak, 
bizde hâkim olan teorinin kimi doğruları-
nın sınanması demek de olacaktır. Pratikle 
sınanmayan her teori, kendine yabancılaş-

maya ve yaşamın dışına çıkmış steril hayat-
lara hizmet eder. Belki de o yüzden Meclis 
denildiğinde ya politik içerikten yoksun bir 
aktivizm (toplumsallık) ya da toplumsallık-

tan kopuk bir politika anlıyoruz. O nedenle 
de şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza: Mec-

lislere politik içerik bahşetmeyenlere göre 
faşizm döneminde Meclisler mümkün değil-
dir; yine Meclislere toplumsal örgütlenme 
perspektifiyle bakmayanlara göre de Parti 
dururken Kongreye ne gerek var? Hal böyle 
olunca kendi kendimize Meclis ve Kongre 
fikrini gözden düşürüyoruz. Yine bu bakış 
açısı hâkim oldukça sistemin Meclisinde 
harcanan mesailer, halkın Meclislerine za-

man bırakmıyor.
Bu işi nereden başlayarak başarabiliriz 

peki? Öncelikle HDK’nin bileşenleri bütün 
faaliyet alanlarını Meclis ve Kongre pers-

pektifiyle içeriklendirebilmelidir. Ya da bü-

tün bileşenler, aynı başlıktaki alan çalışma-

larını (ekoloji, emek vs.) Meclis ve Kongre 
zeminine vakfetmeye ikna olabilmelidir. Bu 
anlayışı geliştiremezsek şunu demiş oluyo-

ruz: HDK bütün bileşen örgütlerinin birikim-

leri dışında ayrı Meclisler örgütlesin! İhtiyaç 
ve çelişki alanlarında şüphesiz ayrı, yeni ya 
da dönemsel Meclisler kurulabilir. Ama bah-

settiğimiz anlayış sonucunda HDK’yi bir 
ittifak zemini olarak değil bileşenlerinden 
bağımsız ayrı bir örgüt olarak ele almış olu-

ruz ki, günün sonunda üzülerek ifade etmek 
gerekirse HDK’ye yaklaşım budur. Yine so-

runuzdan hareketle HDP vekillerinin HDK 
Meclislerine karşı sorumlu olabilmesi için 
Kongre-Parti işleyişine-formuna ihtiyacımız 
var. Bu konudaki eksiklikleri bireylerle de-

ğil ilişki dünyamızla-örgütsel formlarımızla 
açıklamak daha sağlıklı olandır. Dolayısıyla 
birbirinden bağımsız iki ayrı örgüt formun-

da değil de Kongre-Parti formunda olmalı ki 
sadece vekiller değil partinin bütün çalışma 
alanları Kongre perspektifiyle ele alınsın. 
Örneğin aynı adı taşıyan ve aynı faaliyet ala-

nı olan Partinin komisyonlarıyla Kongrenin 
meclislerinin tartışma, karar ve pratik sü-

reçleri neredeyse hiç birbiriyle kesişmiyor. 
Komisyon faaliyetleriyle Meclis faaliyetleri 

sanki birbirinden bağımsız iki ayrı örgütün 

çalışmalarıymış gibi ele alınıyor. Hal böy-

le olunca da daha çok gücün, kadronun ve 
olanakların tahkim edildiği Parti ve fikriya-

tı alanda hegemonya kuruyor. Buna benzer 
örnekler çoğaltılabilir. Buradaki en temel 
yanlışımız, Partinin Kongrenin Partisi gibi 
işletilememesidir. Partinin faaliyetlerinde 
ve yöneticilerinde içselleştirilecek Kongre 
perspektifi, Partiyi sıkıştığı temsili alandan 
çıkaracağı gibi Kongreyi de “varlığına gerek 
var mı yok mu?” gibi manasız tartışmalar-
dan kurtaracaktır.

Politika: HDK, Türkiye yüzüncü yılın-
da bir seçim süreci yaşadığı bir anda 12. 
Genel Kurulunu topluyor. Seçim süreçleri 
toplumun da yönetime katılma isteğinin, 
arzusunun en fazla kabardığı ve de tahrik 
edildiği bir zaman dilimi oluyor. Bu durum 
yerel birimlerde yeniden Meclis, Forum 
gibi yapıların zuhur etmesi için de uygun 
ortam sağlıyor mu? HDK olarak böyle gi-
rişimler içinde misiniz? Bu açıdan hem 
Millet İttifakı hem de Emek ve Özgürlük İt-
tifakının demokrasi tartışmalarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Meclis örgütlenmesi, 
HDK ile EÖİ arasında nasıl bir geliştirici 
işlev yaratılabilir. EÖ Meclisleri kurulabi-
lir mi? Bu konuda perspektif nedir?

C. Çiçek: Seçim süreçleri kitlelerin mo-

bilizasyonu ve politik faaliyetlere katılım 
düzeyinin yükseldiği dönemler. Böylesi ör-
güt-kitle iç içeliğinin arttığı dönemleri seçim 
günüyle sınırlı ele almamak önemli. Bu hem 
örgütlü toplum tahayyülümüzün hem de po-

litik okumalarımızın bir gereği olarak böyle 
olmak zorunda. Toplumun yaygın bir şekil-
de harekete geçtiği, siyasal gündemlere ve 
yapılara ilgisinin yükseldiği bir seçim süre-

ci yaşayacağız. Bu süreçte her temasın, her 
toplantının ve hatta her mitingin kalıcı yerel 
örgütlenmelere nasıl dönüştürüleceği sadece 
bizim değil partimizin ve bileşenlerimizin 
temel gündemi olabilmelidir. Formu, biçimi, 
içeriği ne olursa olsun dönemin öncelikle-

rinden birisi de seçim sürecinde seçim son-

rası olası siyasal gelişmeleri de hesaplaya-

rak şimdiden güçlü bir taban örgütlenmesini 
gündemimize alabilmektir.

Başta da belirttim, maalesef son yıllar-
da sayısal olarak seçim sonuçlarına odak-

lanmak siyasal olarak seçim sonuçlarına 
ve sonrasına odaklanmamızın hep önüne 
geçti. Hele hele bu seçimlerin sadece bizler 
açısından değil sistem içi egemen bloklar 
açısından da hayati olduğunu düşünürsek, 
şimdiden seçim sonrasını hesaplayan, ha-

zırlığını buna göre yapan bir çabanın içine 
girmek zorundayız. Sistem güçleri arasında 
seçim sonrası çatışmanın derinleşme olasılı-
ğı çok yüksek. Bu durum demokrat devrimci 
hareketlere ciddi siyasal-toplumsal avantaj-

lar sağlayabilir. Tersine şimdiden emareleri 
görülen özel savaş oluşumlarının, tetikte 
bekletilen çetelerin, askeri ve sivil bürokra-

side yaşanan çatışmaların gösterdiği üzere 
seçimden hemen sonra oldukça kaotik bir 
sürecin içinde de bulabiliriz kendimizi. Ör-
neğin Brezilya’da Bolsonaro taraftarlarının 

Kongreyi basması ve sonrası yaşananların 
benzerlerinin Türkiye’de yaşanmayacağını 
söyleyebilir miyiz? Dolayısıyla Türkiye’de-

ki egemen iki blok arasındaki kavganın 
derinleşme potansiyeli, 12 Eylül öncesi bir 
tabloyu da önümüze çıkarabilir. Sistemsel 
krizlerin yaşandığı dönemlerde siyasi cina-

yetler, tırmandırılan şiddet iklimi yakın ta-

rihimizin darbe öncesi tecrübeleriyle yüklü. 
Böylesi süreçlerde ilk hedefin de toplumsal 
muhalefet güçleri olduğunu biliyoruz. Neti-
cede seçim öncesi ama özellikle seçim son-

rası olanaklarımızın ve risklerimizin daha 
da somutlaştığı bir dönemi yaşayacağımızı 
söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Azı-
cık bir yakın tarih bilgisi ve sistem analizi 
bizi bu sonuca götürebilir.

Buradan hareketle Millet İttifakının ikti-
dar karşısında kimi arayışları olsa da mevcut 
anti-demokratik sistemi kökten değiştirebi-
lecek ne bir ideolojisi ne de bir politik fera-

seti var. Temel amacı sistemin resmi kodları 
üzerinden devamlılığıdır. İktidara ve politi-
kalarına yönelik resmi muhalefetten öteye 
geçmeyeceği; başarabilirse mevcut sistemin 
restorasyonundan öteye bir ufkunun olma-

dığı biliniyor. Yüz yıllık sistemin aslıyla, 
resmi kodlarıyla ilgili bir problemi olmadığı 
gibi kendi içindeki parçalı ve kavgalı görün-

tü, iktidar hırslarını her şeyin önüne koy-

duklarını da gösteriyor. Böylesi bir tablodan 
hareketle gerek faşizm, gerek restorasyon-

culuk karşısında halkları seçeneksiz bırak-

mamak da bizim görevimiz. Bu bağlamda 
tarih, Emek ve Özgürlük ittifakına önemli 
sorumluluklar yüklüyor. Seçimlere bu ittifa-

kın çatısı altında girileceği artık kesin gibi. 
O zaman yaptığımız okumalar bağlamında 
ittifakın kendisini sadece bir seçim ittifakı 
değil bir toplumsal mücadele ittifakı olarak 
konumlandırması da kaçınılmaz. Kendisini 
bir toplumsal mücadele ittifakı olarak da ta-

nımladı zaten. O halde bu ittifak, şimdiden 
bütün toplumsal muhalefet güçlerini, kendi-
sinden önce kurulmuş ittifak zeminlerini gö-

zeten; onları sürecin öznesi kılmaya çalışan 
bir tutkal görevi görebilmelidir. Niyetinden 
bağımsız ittifak ve mücadele tarihini kendi-
sinden başlatan kopuk, parçalı ve biriktirme-

yen bir tarz, yapabileceklerini de kendi el-
leriyle sınırlandırmak demek olacaktır. Son 
İstanbul-Kartal mitingi Emek ve Özgürlük 
ittifakı adına bu derslerle yüklüdür. Mitinge 
gösterilen ilgi ve mitingdeki coşku düzeyi, 
kitlelerin kendi yol arayışındaki ısrarın ve 
kararlılığın da dışa vurumuydu. Bu tablo-

nun iyi okunması ve iyi değerlendirilmesi 
gerekiyor. Kartal mitingine akan on binler, 
ileride akacak milyonların ön habercisidir. 
Sadece Emek ve Özgürlük İttifakıyla akit 
kurmuş milyonların değil ittifaka akma po-

tansiyeli olan milyonların da müjdecisidir. 
Bu gerçek karşısında bütün gücümüzü ve 
olanaklarımızı, toplumsal ittifaklar, taban 
ittifakları kurmak için seferber etmek döne-

min en stratejik görevlerindendir. n

Söyle#!: Cem!l Aksu
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Dolayısıyla şu soru bu noktada önem ka-

zanmaktadır. Sovyetler’de bu gidişe tepki 
duyan siyasi güçler açısından durum ney-

di?

Do$ru adım, 
yanlı# zamanlama
Kaderin bir cilvesi olarak, yıllar önce 

Stalin’in haklı biçimde önerdiği, ama o 
dönem reddedilen “Parti dışı bağımsız 
adayların seçime girme hakkı” Gorbaçov 
tarafından gene merkezi Parti aygıtının 
gücünü sarsmak için devreye alındı. As-

lında 1930’larda, Partinin ve sosyalizm 
fikrinin prestijinin zirvede olduğu bir 
dönemde anlamlı ve faydalı olabilecek, 
Partiye bir miktar ideolojik canlılık, top-

luma da politik dinamizm katabilecek bu 

adımı, sosyalizmin her yönünün tartışılıp 
ayaklar altına alındığı bir dönemde dev-

reye almak, açıkça ateşe su yerine benzin 
dökmekti. Somut örnek olarak, Parti sek-

reteri olduğu Moskova’da kendine mad-

di-manevi çıkar ilişkileriyle bir “müşteri 
tabanı” oluşturmuş olan Boris Yeltsin, ba-

ğımsız aday olarak Parti’nin adayını yen-

di ve seçildi. Açıkça gelişmeye başlayan 
sağ-burjuva eğilimler her yerde bu yeni 
düzenleme sayesinde siyasi meşruiyet ka-

zandılar. Bu, tipik bir “doğru adımı yanlış 
zamanda atma” vakasıydı.

İkinci benzer adım ise, SSCB Anaya-

sa’sında yer alan “SBKP’nin öncü rolü” 

konusu idi. Parti’nin bu kanun maddesin-

den güç alarak toplumsal yaşamın her ala-

nına yukardan müdahale etmesinin nasıl 
bir deformasyona rol açtığına daha önce 
ayrıntılarıyla değinmiştik. Doğru olan 
ise, hiçbir kanuni hükme (yani “devlet 
gücüne”) dayanmadan, partinin kendi öz 
çalışması, yaratıcı fikirleri, üyelerinin ser-
gilediği duruş, etik profili ve örnek davra-

nışları ile toplumda “fiilen” öncü olması-
nın sağlanmasıydı ve bu anayasa maddesi, 
yıllar boyu Partiyi bir tür devlet organı 
haline getirmişti. Başka bir deyişle, yanlış 
olan “Parti’nin öncü olması” değil, bu ön-

cülüğün kanun ve devlet gücüyle ilelebet 
garanti edilmesiydi. 

Gorbaçov bu maddenin SSCB Ana-

yasasından çıkarılmasını önerdiğinde ise, 

değil kanunen, pratikte dahi topluma ön-

derlik edebilecek bir Parti ortada kalma-

mıştı. Milyonlarca üyenin hayal kırıklığı 
içinde istifa ettiği, değişik yönetici frak-

siyonların hiçbirinin birbirini takmadığı, 
her yönetici ekibin “gemisini kurtarma” 
peşinde planlar yaptığı bir dönemde, Par-
ti önderliğini anayasadan çıkarmanın tek 
anlamı, ”komünizm fikrinin artık Sov-

yet toplumuna yön veren ilke olmaktan 
çıktığının” ilanı oldu. Yangına dökülen 
bu ikinci benzin, fiilen sosyalizmin sonu-

nun ilanıydı.

Operet darbes! ve son
SSCB’de bu gidişe tıpkı Çin’deki gibi 

“dur” diyecek güçler var mıydı? Hayır, 
yoktu! Bu tarzda bir çözümü hayata ge-

çiren Deng Xiao Ping, ya da geçirmeyi 
planlayan Honecker ve Çavuşesku gibi 
önderlerin ortak yönü neydi? Çok fark-

lı açılardan bunların hepsi eleştirilebilir, 
Deng’e “kapitalizm yolcusu”, Honecker’e 
“bürokrat”, Çavuşesku’ya “kişisel dikta-

tör” vs denebilir. Ancak inkâr edilemeye-

cek objektif olgu şudur: Her üçü de dev-

rim öncesi kapitalizmi, devrimi ve devrim 
sonrası sosyalizmin kuruluş sürecini yaşa-

mış kadrolardı. Ülkede kurulan sosyalist 
yapının ne kadar emek, fedakârlık gerek-

tiren bir süreç olduğunu bizzat bu sürecin 
içinde ve başında yer alarak yaşamış ve 
hissetmiş unsurlardı ve kendilerinin de 
dahil olduğu bu devasa emeğin heba edil-
mesine asla göz yummayacakları kesindi.

SSCB’de ise durumun bununla en 
ufak bir ilgisi yoktu. Ülkeyi yöneten kad-

rolar için “devrim” geçmişte kalan bir 
eylemdi; ve Sovyet sistemi onların gözün-

de milyonların emeği ve fedakarlığıyla 
kurulmuş bir sistemden çok kendilerini 
o pozisyona getiren, yönetme gücünü ve 
birtakım ayrıcalıkları sağlayan bir sistem-

di ve “devrim ve sosyalizm” kavramları 

esas olarak bu iktidara meşruiyet oluştu-

ran kavramlar, Marksist teori ise, birçoğu 
için, o pozisyona gelebilmek için “ez-

berlenmesi zorunlu dualar”dı. 1977’de 
Batı’ya sığınan ve “SSCB 1984’e Kadar 
Ayakta Kalacak mı?” adlı kitabı yazan 
Sovyet muhalifi Andrey Amalrik doğal 
olarak komünist hareketimiz tarafından o 
yıllarda topa tutulmuş, ancak (maalesef) 
sadece “6 yıllık sapmayla” dedikleri çıkan 
Amalrik, kitabında SSCB’de iktidar ko-

nusunda şunları yazmıştır:

“... (sistem) öyle bir noktaya gelmiştir 
ki, iktidar kavramı ne bir doktrine, ne bir 
şefe, ne de bir geleneğe bağlı olmaktan 
çıkmıştır. İktidarın amacı gene bizzat ken-
disidir, kendi kendini korumaktır.” [1] 

Aslında üst yönetim kademelerinde-

ki ideolojik erozyona işaret eden, ama 
bir dönekten geldiği için o yıllarda kaale 
alınmayan bu iddia, çöküş anında yüzde 
yüz doğrulanmıştır. Ortada bir teoriye 
bağlılık, bir ideale bağlılık, bir toplumsal 
hedef ve buna yönelik gerçek bir irade ol-
madığı için, oluşan ve hızla tırmanan kaos 

karşısında, yukarda da belirttiğimiz gibi, 
yönetici kadrolar (Gorbaçov’u eleştirenler 
dahil) sosyalizm konusunda ısrarı bırakıp 
kendileri için en az zararla işin içinden 
sıyrılmayı mümkün kılacak çözümlere 
yöneldiler. Böyle bir camia ve ortamın 
içinde yapılan “darbe”nin de komedi ol-
maktan öteye gitmesi mümkün değildi.

Ağustos 1991’de Parti MK ve Politbü-

ro üyesi Gennadi Yanayev, içinde silahlı 
kuvvetler, KGB, sendikalar ve köylü bir-
liklerinin temsilcilerinin de bulunduğu 8 
kişilik bir “Devlet Olağanüstü Durum Ko-

mitesi” ile iktidara el koyarak Gorbaçov’u 
görevden aldı. Bu darbe birçok ülkede, bu 
arada Türkiye’de “kötü gidişe dur denil-
di” anlamında ciddi bir sevinç yarattı; an-

cak gene Türkiye’de “bu kadar yozlaşmış 
bir yapının darbeyle kurtarılamayacağı, 
darbenin de bir işe yaramayacağı”nı söy-

leyen ileri görüşlü unsurlar vardı. Bu darbe 
aslında tam bir komediydi, zira söz konu-

su “komite”de yer alanlar pratikte hiçbir 
şeyi (ne Silahlı Kuvvetleri, ne de KGB’yi) 
temsil etmiyorlardı. Nitekim toplam 3 gün 
süren darbenin sonunda, Silahlı Kuvvetler 
muhaliflere ateş açmayı reddetti, Batı’nın 
tam desteğini almış olan Yeltsin bir tiyatro 
sergileyip tankın üzerine çıkarak “demok-

rasiyi kurtardı”. Orak çekiçli kızıl bayrak 
Kremlin gönderinden indirilerek dünya-

nın gözleri ve SSCB halklarının sessiz 
bakışları önünde çöpe atıldı. İşin en ilginç 
tarafı, darbenin lideri olan Yanayev, önce 
tutuklandı, daha sonra Yeltsin tarafından 
“affedildi” ve gene bizzat Yeltsin yöneti-
mi döneminden başlayarak 2010’a kadar 
Rusya turizm idaresinde görev aldı!.

Darbeden birkaç ay önce tüm 
SSCB’de yapılan ve “Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği’nin halkların 
ortak siyasal yapısı olarak korunması-
na taraftar mısınız?” sorusunun sorul-

duğu referanduma 148 milyon kişi (tüm 
seçmenlerin %80’i) katılmış, bu katılımcı 
kitlesinin %77’si “evet” cevabı vermişti. 
“Evet” oylarının cumhuriyet bazında ora-

nı Orta Asya cumhuriyetlerinde %90 ve 
üstünde, Ukrayna’da %83, Azerbaycan, 
Belarus ve Rusya’da %75 seviyesindeydi 
(Ermenistan, Gürcistan, ve Baltık cum-

huriyetleri referanduma katılmadılar). 
Bu net sonuca rağmen 3 yozlaşmış lider, 
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Yeltsin, Nazarbayev ve Kravçuk başarısız 
darbe girişiminden sonra bir araya gelerek 
“SSCB’nin feshedildiğini”, tüm insanlıkla 
alay edercesine ilan ettiler. 

Sosyalizme sadık Rus emekçilerinin 
gerçek politik enerjisi, hiyerarşik olarak 
bağlı oldukları çürümüş SBKP aygıtından 
kurtulduktan sonra, biraz geç de olsa or-
taya çıktı. 1993’te Yeltsin’in vahşi kapita-

lizm yanlısı “reform”larını yeni parlamen-

to Duma reddedince, bunu desteklemek 
için binlerce vatandaş sokağa döküldü. 
Bu, kapitalizme dönüşü belki de durdur-
mak için son (ve gerçek) atılımdı; ancak 
Yeltsin’in destekçisi haline gelen ordu 
(1991 operet darbesinin aksine) halka ve 
parlamentoya ateş açmaktan çekinmedi. 
Parlamento binasının topa tutulduğu, gös-

tericilere ateş açıldığı bu eylemlerde gayrı 
resmi rakamlara göre 2000’in üstünde in-

san öldü. Siyasal karşı-devrim konsolide 
olmuştu. 

AEP yanlısı ele#t!r!ler!n 
haz!n sonu:
“Anlatılan Sen!n H!kayend!r”
Bugün Stalin’e duyulan sevgi ve bağ-

lılığın kitlelerde güçlenmesi ve o döneme 
ilişkin karalamaları boşa çıkartan çalış-

maların yayınlanması, Arnavutluk Emek 
Partisi ve Enver Hoca taraftarı devrimci 
kesimlerde “bizim dediklerimiz çıktı, biz 
haklıydık” türünden bir “iç rahatlığına” 
yol açmıştır. Bu rahatlık oldukça beyhude 
ve anlamsızdır. Açıklayalım:

1956 sonrasında gerek Mao’nun ön-

derliğindeki ÇKP, gerekse Enver Hoca 
önderliğindeki AEP, SBKP’nin sağ ve re-

vizyonist eğilim taşıyan tezlerini eleştirdi 
ve bu eleştiriler teorik planda haklıydı. Bu 
eleştirilerin salt teorik hassasiyetten mi, 
yoksa ulus-devlet seviyesindeki kaygılar-
dan mı kaynaklandığı ayrı bir tartışma ko-

nusudur ve burada o konuya girmiyoruz. 
Ancak bir süre sonra Mao önderliğindeki 
ÇKP, SBKP’yi “karşısında pasif kalmak-

la” suçladığı ABD emperyalizmiyle bizzat 
kendisi son derece utanç verici bir ilişki-
ye, açık bir işbirliğine girdi. SSCB’ye (ve 
onun desteklediği devrimci hareketlere) 
karşı tüm dünyada açıkça gericileri des-

tekledi (Angola’da, Afganistan’da, Latin 
Amerika’da, Avrupa’da…). Dolayısıyla 
ÇKP açısından bu eleştirilerin tarih önün-

de hiçbir değeri ve anlamı kalmadı. Buna 
karşılık Arnavutluk ve Enver Hoca, em-

peryalizmle uzlaşmayı reddetti ve bir izo-

lasyon pahasına hem Batı emperyalizmine 
karşı tavır almaya, hem de SBKP’nin sağ 
eğilimini eleştirmeye devam etti. Provo-

katif ve saçma bir tez olan “Sovyet sos-

yal-emperyalizmi” tezi bir taraf bırakılır-
sa, Enver Hoca’nın genel olarak Marksist 
bir tutarlılığı koruduğu düşünülebilir. Bu 
ortodoks tavır, AEP’ye sempati duyan 

devrimci kesimlerde “SSCB 
yıkılıyor, ama Arnavutluk bir 
kale gibi ayakta” şeklinde ol-
dukça “erken” sevinçlere yol 
açtı. Sonra dünya çapında ge-

lişen yıkımın seli, sosyalist 
Arnavutluk’u da sildi süpürdü.

Burada dikkat edilmesi ge-

rek nokta şudur: Gerek Enver 
Hoca’nın Arnavutluk’u, ge-

rekse Tito ve sonrası sosyalist 
Yugoslavya, SSCB’yi politik 
planda eleştiren ve “farklı” ol-
duğunu iddia eden ülkelerdi. 
Yugoslavya, SSCB’yi “Sta-

linci” ve despotik olarak ta-

nımlayıp kendi modelini “gerçek 
özgürlükçü sosyalizm” olarak 
lanse ederken, Arnavutluk ise tam 

tersine “SSCB’nin Stalin’in mirasına iha-
net ettiğini, kendilerinin bu mirasa sahip 
çıkan tek gerçek sosyalist model” oldu-

ğunu iddia etti. Kaderin cilvesi (ve asıl 
üzerinde düşünmemiz gereken konu) ise 
şudur: SSCB’ye bu kadar zıt açılardan 
eleştiri yönelten her iki ülke ve model de, 
SSCB ile yüzde yüz aynı semptomlarla, 
aynı belirtilerle, birebir aynı utanç verici 
manzaralarla yıkıldılar ! Sayalım: Üretim 
araçlarının yönetim içinde ve ona yakın 
isimlerce yağmalanması, gücünü eski is-

tihbarat aygıtından alan ve birden bire ül-
kede güç haline gelen pervasız bir mafya, 
kendi cemaatlerinin başına geçen parti 
liderlerinin etnik çatışmaları körükleme-

si, ahlaki çöküş, fuhuş ve uyuşturucunun 
eski emniyet görevlilerince örgütlenmesi, 
Batılı kapitalistlerin ülkeyi yağmalamak 
için buralara üşüşmesi, (eski KP’li) ye-

rel politikacıların bunlarla iş yapmak için 
adeta yarışması, dinin hortlaması, ve sos-

yalizm namına ne kadar sembol ve eser 
varsa hoyratça tahrip edilmesi (Rusya’da-

ki Lenin heykellerini Yugoslavya’da Tito 
heykelleri izledi, Enver Hoca’nın değil 
heykeli, mezarı dahi birkaç kere tahrip 
edildi!) ...

Çıkan sonuç açıktır: Bu kadar farklı, 
hatta zıt söylemli ülke ve yapılar, aynı 
hastalık belirtileriyle hastalanıp aynı şe-

kilde can veriyorsa, hastalığın kökeni or-
taktır ve bu köken, resmi tezlerde yer alan 
“ılımlı” veya “militan” veya “Ortodoks”, 
“Stalin’ci” veya “anti-stalinist” söylem-

lerdeki farkların ötesinde aranmalıdır.

Kaynaklar:
[1]  “L’URSS Survivra-t-elle Jusque’en 

1984 ?”, Andrey Amalrik, Librairie 
Générale Française, 1977)
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SSCB’nin feshedildiğini ilan eden yozlaşmış 3 lider, Yeltsin, Nazarbayev ve Kravçuk...

S"z de "l ve "lçeler"n"zde uygun gördü$ünüz K"-
tabev" ve Gazete Bay"ler" "le "l"#k" kurarak onların 
"s"m, adres ve telefon numaralarını Gazete Mer-
kez"m"ze "leteb"l"rs"n"z.

!STANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Kadıköy:  Yaykoop: Cafera!a Mh. Tellalzade Sk. No:30
Avrupa Yakası:
Beyo!lu:  Mephisto Kitabevi: Kulo!lu Mh. #stiklal Cad.  

 No:125
Be"ikta":  Mephisto Kitabevi Sinanpa"a Mh. Köyiçi Myd. 15
Beyo!lu:  Semerkant Kitabevi: Süslü Saksı   

 Sk. No:5 Tarlaba"ı
Osmanbey:  Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi  Cd. 17/A
Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii:  
Eyüp:  Özgür Büfe: Karadolap Mah.   

 Veysel Karani Cd. No: 16/A
Sefaköy:  Boran Kırtasiye: Halkalı Cd. Kocabıyık Sk. No:3/A. 
ANKARA
Kızılay:  Doruk Kitabevi: M.pa"a Cd. 28/A
Kızılay:  Tayfa KitapKafe: Me"rutiyet Mah.   

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
!ZM!R
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs $ehitleri Cd.   

 No:104/A
Buca:  Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey,   

 U!ur Mumcu Cd. No:2, 
ANTALYA
Merkez:  Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.   

 Sk. No:5/A M.pa"a
TRABZON 
Merkez:  RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray   

 Çar"ısı No:60 Trabzon
R!ZE
Fındıklı:  Arkada! Kitap-Kırtasiye: Cumhuriyet Cd. N: 50/B
MARD!N
Kızıltepe:  Aldemir Basım Da"ıtım: Orduevi   

 Kar"ısı No:6 D:6
D!YARBAKIR
Yeni"ehir:  Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.  

 Mekan Apt No:11/B  
Yeni"ehir:  Özde Büfe: O%s Ekinciler Cad.   

 Devran Apt Altı
ED!RNE
Merkez:  Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. M.   

 Günel #" Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESK!%EH!R
Odunpazarı:  #nsancıl Kitabevi: #stiklal Mh.   

 Ye"iltepe Sk. 24/A, 
HATAY
Merkez:  Yeni Dünya Tanıtım: Cumhuriyet Mh. Gündüz Cd.  

 Kentarma Sk./Antakya
BANDIRMA
 Ozan Sanat Evi, #hsaniye Mh. #stiklal Cd. 44. Sk.  

 No:51/B
 Serüven Kitabevi, Günaydın Mh. Eski #tfaiye Cd.    
AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi $ehir Belediye   

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Ki!ılı Cami, No:1
SAMSUN
#lkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

 Ümraniye Sk. No:27/A
%IRNAK
Merkez:  Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, 
 Zemin Kat, No:4
KARAMAN
Merkez:  Danı! Kitabevi:  Külhan Mah.   

 2.#stasyon Cad No:5
KIR%EH!R
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10
MAN!SA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No:150 / A
ÇANAKKALE
 Gölge Kitabevi: Kemalpa"a MH. Tarla Sk.   

 No:30/32 A Merkez- Çanakkale 

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

1993’te Yeltsin’in vahşi ka-
pitalizm yanlısı “reform”larını 
yeni parlamento Duma red-
dedince, bunu desteklemek 
için binlerce vatandaş soka-
ğa döküldü. Bu, kapitalizme 
dönüşü belki de durdurmak 
için son (ve gerçek) atılımdı; 
ancak Yeltsin’in destekçisi ha-
line gelen ordu (1991 operet 
darbesinin aksine) halka ve 
parlamentoya ateş açmaktan 
çekinmedi.



q S!nan DERV"'O&LU
   

Dördüncü  Bölüm: 
SSCB ve 
Do$u Avrupa’da 
Sosyal!zm!n Sonu

B!r “T!en An Men” Çözümü
Mümkün müydü?

O yıllarda gelişmeleri giderek kay-

gıyla izleyen tüm dünya komünistleri-
nin özlemle bekler hale geldiği “karşı 
devrimcilere karşı demir yumruk”un 
Gorbaçov eliyle engellenmesi örnek-

leri, bugün birçok sosyalist tarafından 
“sosyalizmi korumak için kaçırılan son 
fırsatlar” olarak algılanmakta ve içini 
burkmaktadır. Öte yandan, aynı yıllarda 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde “reform yan-

lısı” olarak başlayan hareketler düzeni 
sarsan bir noktaya, Pekin Tien An Men 
meydanındaki cüretkâr gösterilere dönü-

şünce ÇKP liderliğinin, hiçbir tereddüt 
göstermeksizin gösteriyi kanla bastırdı-
ğı hatırlardadır. Bugüne bakıldığında, 
“Tien An Men” çözümünün başarılı ol-
duğu, yıkıcı dinamiklerin engellendiği, 
“sosyalizm sınıfsız toplum..vs” kavram-

larının ötesinde en azından toplumsal is-

tikrarın korunduğu açıktır. Dürüst olmak 
gerekirse, “ÇKP yönetimi bürokratikti” 
ya da “ kapitalist reformların önünü aç-

tılar” gibi haklı olabilecek itirazların çok 
ötesinde, SSCB’deki benzer, ama ondan 
çok daha büyük çaplı bir katastrofik çö-

küşün, Rusya’da şahit olduğumuz kao-

sun, siyasi vahşetin, emperyalist yağma-

nın, mafya ve fuhuşun 1,2 milyar insanı 
kapsayacak şekilde gerçekleşmesinin 
tüm insanlık için ne korkunç bir felaket 
olacağı göz önüne getirildiğinde, söyle-

necek tek şey vardır: Tien An Men’de 
muhalefete vurulan darbe, ÇKP’ye yöne-

lik Marksist eleştirilerimiz saklı kalmak 
kaydıyla, haklıdır, yerindedir, doğrudur, 
iyi yapılmıştır. Bugün cılızca da olsa 

yeniden ısıtılan “onlar aslında gerçek 
sosyalizmi hedefleyen emekçi gösterile-
riydi” iddialarına inanmak ise, yukarda 
Doğu Avrupa’da benzer iddialarla baş-

layan süreci incelediğimizde, saflığın da 
ötesinde artık aptallıktır. 

Şunu da net vurgulayalım: Gerek 
Tien An Men darbesi, gerekse diğer 
sosyalist ülkelerde umulan ama yapıla-

mayan benzeri darbeler, geçmiş yazıla-

rımızdan beri bahsettiğimiz sosyalizmin 
yapısal sorun ve çarpıklıklarını “çözme-

yi başaracak ve gerçek sınıfsız topluma 
gidişi başlatacak” adımlar olarak algıla-

namaz. Bunların tek olumlu yönü, yukar-
da da vurguladığımız gibi, milyonlarca 
insanı perişan eden bir sosyo-ekonomik 
felaketi engellemek, emperyalizmin ku-

durganlığının zirve yapmasına set çek-

mek ve pratik karşılığı ne olursa olsun 
“sosyalizm” fikrinin muteber ve saygın 
olduğu bir coğrafyayı ayakta tutmak ola-

bilirdi. 

Bu duruma baktığımızda, Doğu 
Avrupa’da ve SSCB’de bu tarzda bir çö-

züm mümkün müydü? Doğu Avrupa’da 
bu tarzda bir çözümü kesinlikle zorla-

yacak 3 özne vardı: Birincisi, yönetim 
seviyesinde devrim öncesini ve sosyalist 

devrim sürecini yaşamış, yapılan feda-

karlıkları ve verilen emeği hisseden, ve 
bunu kaybetmemek için her şeyi yapma-

ya kararlı liderlerdi; ancak 1989’a gelin-

diğinde bunlardan ayakta kalan sadece 
Honecker idi; onu da elinin Gorbaçov 
tarafından nasıl bağlandığını aktardık.

İkinci özne ise fabrikalardaki silah-

lı işçi milisleriydi. Çekoslovakya’da 
1948’de iktidarın komünistlere geçme-

sini sağlayan temel güç olan silahlı işçi 
milisleri, Macaristan ve Demokratik 
Almanya’da da örgütlüydü, ve bilinçli 
işçiler olarak (bariz sebeplerle) sosyaliz-

min kazanımlarına sonuna kadar sadık 
ve savaşmaya hazırdılar. 1989’a doğru 
bu ülkelerde açıkça kapitalizmi hedefle-

yen muhalif güçler insiyatifi ele geçirin-

ce, bu silahlı milisler gösterilere şiddet 
kullanarak müdahale etmeye hazır ve 
istekliydiler. Tam bu noktada, komünist-
ler olarak sahip olduğumuz örgüt dokt-
rininin, ilerde mutlaka sorgulamamız 
gereken bir zaafı devreye girdi: Sosyalist 
ülkelerde Parti’den bağımsız sosyalist 
bir işçi insiyatifi asla var olmadı. En bi-

linçli işçiler (bu arada yukarda adı geçen 
silahlı işçi milisleri) Parti’ye sıkı sıkıya 
bağlılıkla yetiştirilmişti; bir adım atmak 
için önce (ve kesinlikle) Parti’den, yani 
Parti MK’sından talimat beklediler. İde-

olojik olarak çürümüş Parti MK’sı ise bu 
silahlı güçlere müdahale talimatı vermek 
şöyle dursun, muhalefet pazarlıklarında 
onların tasfiyesini kabul etti!. Kendileri-
ne sahip çıkan hiçbir siyasi otorite olma-

dığını gören işçi milisleri de çaresizlik 
içinde silahlardan arındırıldılar. Sınıfı 
Parti’ye, Parti’yi de Parti MK’sına sıkı 
sıkıya bağlayan bu hiyerarşik “zincir”, 
bu momentte açıkça işçi sınıfının eline 
ve ayağına vurulmuş bir “zincir” haline 
gelmiştir. Bu da üzerinde düşünülmesi 
gereken ayrı bir konudur, zira aynı “zin-

cir” birkaç ay sonra SBKP tabanındaki 
milyonlarca dürüst komünistin elini ko-

lunu bağlayacak, sosyalizmin kazanım-

larını kurtarmak için fiilen çürümüş ve 
dağılmış bir “merkez”den beyhude yere 
talimat bekleyeceklerdi.

Üçüncü özne ise SSCB’den gelecek, 
1956 veya 1968’e benzer bir askeri mü-

dahaleydi. Polonya ve Macaristan’da 
açık Batı yanlısı yönetimler kuruldu-

ğunda, sanılanın aksine Batı’da “zafer 
çığlıkları” atılmadı; zira (özellikle Batı 
Avrupa’da) “Sovyetler buna göz yuma-
maz; acaba ne yapacaklar” türünde de-

rin bir endişenin tüm yönetici çevrelere 
egemen olduğunu bugün öğreniyoruz. 

Gorbaçov ve Çökü!ün Anatomisi

Devamı 22. Sayfada  *

De$erl! Okurlarımız,
Mustafa Suph! Vakfı’nın çalı#ma programı 

arasında farklı konular yer almaktadır. 

- Türk"ye Komün"st Part"s"’n"n tar"h" ve Mus-
tafa Suph"’ler"n pol"t"k programat"k görü#ler" "le 
"lg"l" ara#tırmaların, günümüze nasıl yön vereb"-
lece$"; 

- Sovyetler B"rl"$" ba#ta olmak üzere Sos-
yal"st ülkelerde ya#anan kar#ı-devr"m hareket" 
üzer"ne ara#tırmalar, görü#ler; 

- Günümüzde dünyadak" güçler"n yer alımı, 
Rusya Federasyonu ve Ç"n Halk Cumhur"yet"’n"n 
n"tel"$", konumu ve uluslararası güçler denge-
s"nde üstlend"kler" rol; 

- Küba ve V"etnam Sosyal"st Cumhur"yetle-
r"’n"n durumu ve gel"#"m"ne "l"#k"n tartı#malar 
ve bu konulara ba$lı b"r d"z" farklı "nceleme, 
ara#tırma ve de$erlend"rmeler... 

Vakıf olarak tüm bu konularda farklı gö-
rü#ler"n tartı#ıldı$ı, ara#tırmaların gel"#t"r"ld"$" 
çalı#malar "ç"ndey"z.

Gazetem"z"n 67. sayısından "t"baren olduk-
ça uzun b"r süreye yayılacak Sovyetler B"rl"$" 
"le "lg"l" S!nan Derv!#o$lu yolda#ımızın çalı#-
malarına yer ver"yoruz. S"nan yolda#, ayrıntılı 
ve uzun zaman alan t"t"z b"r çalı#ma sürec" so-
nucunda gazetem"z"n sayılarında tefr"ka olarak 
yayınlayaca$ımız ara#tırma yazılarını hazırladı. 
Tefr"kalar yayınlandı$ı süreçte bu çalı#ma k"tap 
hal"nde yayınlansa dah" b"z yayınımıza devam 
edece$"z ve k"tabın yayınlanaca$ı yayınev" "le 
"lg"l" s"zler" b"lg"lend"rece$"z. 

S"nan Derv"#o$lu yolda#ımız da mutlak 
do$ru "dd"asında de$"l. Yaptı$ı çalı#mayı d"k-
kat"m"ze sunarak görü#, öner" ve katkılar "le 
zeng"nle#t"rmem"ze özell"kle de$er ver"yor. Bu 
anlamda sadece pas"f b"r okuyucu olarak de$"l, 
akt"f tartı#ma yoluyla çalı#maya katkı sa$lama-
nızı özell"kle önems"yoruz.
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