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SUNUŞ

KIVANÇ KOÇAK

“Bizler yargıç değiliz. Bizler tanığız. Görevimiz in-
sanoğlunun bu korkunç suçların tanıklığını üstlen-
mesini sağlamak ve insanlığı Vietnam’da adaletin 
safında birleştirmektir.”*

– BERTRAND RUSSELL

Siyasetçi kimliğinin ötesinde aynı zamanda bir devletler hu-
kuku doçenti olan Mehmet Ali Aybar,** 1966 yılında filozof 
Bertrand Russell’ın girişimiyle oluşturulan Uluslararası Sa-
vaş Suçları Mahkemesi’nin bir üyesiydi.

“Russell Mahkemesi” olarak da bilinen Mahkeme’nin 
amacı, gerek stratejik önemi gerek zengin yeraltı kaynakları 
nedeniyle Vietnam konusunda önceleri sömürgeci Fransa’yı 
destekleyen daha sonra ise kukla hükümetler ve askerî bir-
liklerle fiilî olarak ülkeye giren ABD’nin işlediği savaş suç-

(*) Russell’ın Kasım 1967’de Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nin ikinci 
oturumunu açarken yaptığı konuşmadan aktaran Noam Chomsky, Prevent 
the Crime of Silence içinde, Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., 1971 
(http://911review.org/Wget/www.homeusers.prestel.co.uk/littleton/v1tri-
bun.htm). 

(**) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Aybar, 1936’da Anayasa 
Hukuku asistanlığına atanmış, Fransa’da bir süre çalışmalar yaptıktan sonra 
1939’da “Hukuki Mecburiyet ve Pozitif Zorlama” başlıklı teziyle doktorasını 
vermiştir; bkz. Barış Ünlü, Bir Siyasal Düşünür Olarak Mehmet Ali Aybar, İle-
tişim Yayınları, 2002, s. 33-44. “Devletler Hukuku Karşısında Fert” başlıklı 
doçentlik teziyle 1942’de Devletler Genel Hukuku doçenti olan Aybar’ın, çe-
şitli gazete ve dergilere hükümet aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle üniversi-
teyle ilişiği kesilir; bkz. Ünlü, s. 82 vd. 
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larını araştırmak, dünya çapında kamuoyu yaratmaktı. İda-
ri başkanlığını Jean-Paul Sartre’ın yaptığı Mahkeme adına 
dünyanın önde gelen entelektüellerine, alanlarındaki yetkin 
isimlerine davet mektupları gönderen Onursal Başkan Rus-
sell, Mahkeme’yi, “ezilenlerin adil bir şekilde müdafaa edile-
bilecekleri bir platform, bir forum” olarak tanımlıyor; “bü-
yük bir askerî devletin küçük bir ulusa karşı giriştiği en acı-
masızca ve utanmazca faaliyetlerin birikmiş kanıtlarını gün 
ışığına çıkarma” isteğini ortaya koyuyordu.

1950’li yıllardan itibaren özellikle nükleer silahsızlanma 
için ve Vietnam’da yürütülen savaşa karşı verdiği mücade-
le ile öne çıkan Russell, bir Uluslararası Savaş Suçları Mah-
kemesi oluşturma fikri için çalışmalarına 1966 sonlarında 
hız kazandırdı. Nitekim aynı yılın Kasım ayında Russell’ın 
çağrısıyla Londra’da bir araya gelen bir grup aydın, Mahke-
me’nin statüsünü ve programını hazırlayarak Vietnam’a çe-
şitli tahkik komisyonları göndermeyi kararlaştırdı.

Mahkeme, Russell, Sartre ve Aybar dışında şu isimlerden 
oluşuyordu:*

• Wolfgang Abendroth: Hukuk doktoru, siyaset bilimi 
profesörü.

• Gunther Anders: Yazar, felsefeci.
• James Baldwin: Yazar.
• Lelio Basso: İtalyan Sosyalist Proleter Birlik Partisi Baş-

kanı, milletvekili, uluslararası avukat.
• Simone de Beauvoir: Yazar, felsefeci.
• Lazaro Cardenas: Meksika eski devlet başkanı.
• Stokely Carmichael: Barışçıl Öğrenci Koordinasyon Ko-

mitesi Başkanı.
• Lawrence Daly: Büyük Britanya Ulusal Madenciler Sen-

dikası Genel Sekreteri.

(*) Mahkeme üyeleri için bkz. http://www.vietnamese-american.org/Bertrand 
%20Russell.pdf , s. 299-300.
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• Vladimir Dedijer: Tarihçi ve hukuk doktoru (Dedijer, 
aynı zamanda “Mahkeme Başkanı” sıfatını taşıyor ve otu-
rumları yönetiyordu).

• David Dellinger: Amerikalı pasifist, Liberation editörü, 
“5. Cadde Gösteri Komitesi”* Başkanı.

• Isaac Deutscher: Tarihçi.
• Haika Grossman: Hukukçu.
• Gisele Halimi: Avukat, Cezayir’deki Fransız baskısına 

dair kimi eserlerin yazarı.
• Amado Hernandez: Şair, Filipinler Demokratik İşçi Par-

tisi Başkanı, Ulusal Filipinli Yazarlar Örgütü fiilî başkanı.
• Melba Hernandez: Küba Vietnamla Dayanışma Komite-

si Başkanı.
• Mahmud Ali Kasuri: Pakistan Yüksek Mahkemesi’nde 

avukat.
• Sara Lidman: Yazar.
• Kinju Morikawa: Avukat, Japonya Sivil Haklar Birliği 

Başkan Yardımcısı.
• Carl Oglesby: Oyun yazarı, Demokratik Toplum İçin 

Öğrenci Girişimi eski başkanı.
• Shoichi Sakata: Fizik profesörü.
• Laurent Schwartz: Matematik profesörü.
• Peter Weiss: Oyun yazarı, yönetmen.
1967’de İsveç’in başkenti Stockholm’de, 2-10 Mayıs tarih-

leri arasında ilk oturumunu gerçekleştiren Mahkeme, Ay-
bar’ın belirttiğine göre esas olarak beş konuda incelemeler-
de bulunacaktı: “1- Amerika hükümeti (ve Avustralya, Ye-
ni Zelanda, Güney Kore hükümetleri) devletler hukuku ba-
kımından saldırı fiilleri işlemişler midir? 2- Sivil halk ve he-
defler, özellikle hastaneler, sanatoryumlar, barajlar, okullar 
gibi hedefler bombalanmış mıdır? 3- Savaş kanunlarının ya-
sakladığı silahlar kullanılmış veya denenmiş midir? 4- Tut-

(*) 1960’lı yıllarda New York’ta kurulmuş, savaş karşıtı organizasyon. 
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saklara gayri insani muamele yapılmış, işkence edilmiş, sivil 
halka karşı misillemede bulunulmuş, rehineler alınıp öldü-
rülmüş müdür? 5- Zorla çalıştırma kampları kurulmuş, küt-
lece sürgünler yapılmış, jenosit suçu işlenmiş midir?”*

Stockholm oturumunda ilk iki konuyu ele alan Mahke-
me, “ABD’nin Vietnam’da kuvvet kullanmaktan sorumlu ol-
duğu ve bu yüzden bu ülkeye karşı bir saldırı suçu, barışa 
karşı bir suç işlediği, Vietnam halkının temel haklarına karşı 
bir suç işlediği” sonucunun yanı sıra, “sivil hedeflere hava-
dan, denizden ve karadan yapılan bombardımanların yoğun, 
sistemli ve kasıtlı bir nitelikte olduğu kanısına varmıştır.”**

Mahkeme söz konusu kararları oybirliği ile alırken, Viet-
nam’a gönderdiği tahkik komisyonlarından gelen raporla-
rın yanı sıra birçok uzmanı, tanığı dinlemiş; çeşitli fotogra-
fik ve sinematografik belgelerden de yararlanmıştır. ABD’ye 
başından itibaren yapılan “savunma verme” çağrıları ise ce-
vapsız kalmıştır.

İkinci ve son oturumunu 20 Kasım-1 Aralık 1967’de Ko-
penhag yakınlarındaki Roskilde’de yapan Russell Mahkeme-
si, burada ele aldığı konularda da yine ABD’nin savaş suçu 
işlediğine, Vietnam halkına karşı soykırıma giriştiğine ka-
rar verdi.***

Kopenhag oturumundan önce Mahkeme tarafından Viet-
nam’a gönderilen iki tahkik komisyonu olayları yerinde in-
celemişti. Mehmet Ali Aybar, bu komisyonlardan birinin 
başkanıydı. Aybar’ın ekibinde yer alan diğer isimler şunlar-
dı: Finlandiyalı bir doktor olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nde 
danışmanlık yapan Henrick Forss, Fransız siyaset bilimci 
Denis Berger ve Fransız gazeteci Jean Bertolino. İşte kitabın 

(*) Bkz. Aybar’ın bu kitapta yer alan “Vietnam Savaşı ve Milletlerarası Savaş Suç-
ları Mahkemesi” yazısı. 

(**) Bkz. Yine bu kitapta yer alan, Jean-Paul Sartre tarafından açıklanan “Stock-
holm Toplantısı’nda Varılan Kararlar”. 

(***) Bkz. Bu kitapta yer alan “Amerika Suçludur” başlıklı yazı. 



11

omurgasını oluşturan “günlük” Aybar’ın bu çalışma gezisi 
sırasında tuttuğu günlüğü...

* * *

Başlangıçta sadece daha önce hiç yayımlanmamış “Viet-
nam günlüğü” üzerinden bir kitap yapma fikri, Mehmet Ali 
Aybar’ın yüze yakın klasörden oluşan arşivi dijital ortama 
aktarılırken karşımıza çıkan Vietnam ve Russell Mahkemesi 
ile ilgili başka dokümanlara ulaşınca daha kapsamlı bir kitap 
fikrine evrildi. Zira Aybar’ın Mahkeme’ye sunduğu raporlar, 
konuyla ilgili yazıları, basın açıklamaları tam bir bütünlük 
taşıyordu. Bunlara Russell’ın, Londra’da Mahkeme’nin prog-
ramının hazırlandığı ilk bir araya gelişte yaptığı konuşma-
yı ve yine Aybar’ın arşivinden Sartre’ın Stockholm toplantısı 
sonrasında açıkladığı hükmü ekledik.

Bütün bu metinlerle, kendisini “dünyanın jandarması” 
olarak gören ABD’nin Vietnam’da onyıllarca sürdürdüğü 
vahşet net biçimde ortaya çıkıyor. Ötesinde Nazilerin yar-
gılandığı Nürnberg Mahkemeleri’nin ardından bir “Ulusla-
rarası Savaş Suçları Mahkemesi”nin kalıcı olarak gerekliliği 
konusunda neredeyse elli yıl önce atılmış adımlar olarak da 
son derece önemli metinler bunlar. Unutulmasın, Eski Yu-
goslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (1993) ve Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (1995) vardığı yer olarak 
savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçla-
rı ve saldırı suçlarına bakmak üzere Birleşmiş Milletler ön-
derliğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi ancak 1 Temmuz 
2002’de kurulup, 11 Mart 2003’te çalışmaya başladı! Bu çer-
çevede bakınca, her ne kadar resmî bir kuruluş olmasa ve 
yaptırım gücünden yoksun olsa da, Russell Mahkemesi ile 
ilgili metinlerin Vietnam’da yürütülen kirli savaş konusun-
da dünya kamuoyunu bilgilendirme anlamında taşıdıkları 
önem daha da iyi anlaşılacaktır.
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* * *

24 Temmuz 1967’de İstanbul’dan hareketle başlayan Ay-
bar’ın Vietnam günlüğü, 26 Ağustos 1967’de Atina’dan İs-
tanbul’a doğru havalanan uçakta bitiyor. Bir aya yakın süre 
Vietnam’da incelemelerde bulunan Aybar’ın Vietnam üzeri-
ne verdiği söyleşilerde ve yazdığı yazılarda temel metin ola-
rak kullandığı günlüğü, değindiğim gibi, daha önce hiç ya-
yımlanmamıştı. Dolayısıyla yayına hazırlarken bazı güçlük-
lerle karşılaşmak kaçınılmaz oldu.

Öncelikle kitabın “Günlük” bölümü için bir tür “tıpkıba-
sım” diyebileceğimizi belirtmek yerinde olacak. Gerek bü-
yük harf kullanımında gerek kendisinin altını çizdiği yerler 
konusunda metne sadık kaldık. Beri yandan Aybar’ın çok-
lukla okunaklı olan el yazısı, yer yer anlaşılmayabiliyordu. 
Buralarda kızı Güllü Aybar’ın büyük yardımları oldu. Yine 
de içinden çıkamadığım, anlaşılmayan yerleri köşeli paran-
tez içinde üç noktayla ifade ettim. Günlükte yer yer rastla-
nan Fransızca ifadeler ya da bunların Türkçe okunuşlarını 
yazması ise Vietnam’da kaldığı süre boyunca Fransızca kul-
lanmasına, kendisine verilen dokümanların, yapılan sunum-
ların da çoklukla yine Fransızca olmasına ve ayrıca Fransız-
cayı çok iyi bilen Aybar’ın hızla not alırken bu dile başvur-
masına bağlanabilir herhalde. Bu gibi kelimeleri genellikle 
kendisinin kullandığı şekilde bıraktım.

Aybar’ın Vietnam günlüğünü kendisi için alınmış notlar 
olarak da düşünmek mümkün. Dolayısıyla özellikle tanık-
larla konuştuğu ya da yetkili kimselerden brifing aldığı kı-
sımlarda zaman zaman birinci tekil ve üçüncü tekil kişi an-
latımı bir arada karşımıza çıkabiliyor. Bunları, bir yandan 
anlatılanları dinleyip bir yandan da hızla not almanın doğur-
duğunu söylemek mümkün. Ayrıca ay ve tarih yazımında 
bütünlük olduğunu söylemek güç. Bu gibi haller, esas ola-
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rak metnin değerinden bir şeyler eksiltmeyen teknik sorun-
lar olduğundan müdahale etmedim.

Yine de “dokunduğum” şeyler de var elbette: Açık tashih-
ler, özellikle yer isimlerinin yazımlarında yaptığı kimi hata-
lar hem metnin bütünlüğü açısından hem tarihsel önemle-
ri dolayısıyla düzeltildi. Aybar’ın özellikle özel isimlere, yer 
adlarına büyük özen gösterdiği, yanlış yazdığı-hatırlamadı-
ğı şeyleri daha sonra düzelttiği anlaşılıyor. Gözden kaçmış 
olanlar da olabilir elbette ancak yine de bunların ve kimi ke-
limelerin yazımı konusunda tutarlılık sağlanmaya çalışıldı.

Metinlerin orijinalinde hiçbir dipnot bulunmadığını da 
eklemek gerekiyor. Dipnotların tamamı, aksi belirtilmedik-
çe, bana ait. Bunlar çoklukla Fransızca ya da eski Türkçe ke-
limelerin açıklanması ya da söz edilen bir olayın-kişinin da-
ha iyi kavranmasına yönelik.

Kitapta yer alan, büyük kısmını kendisinin çektiği fotoğ-
raflar ise yine Mehmet Ali Aybar’ın arşivinden.

* * *

Elinizdeki kitap, özellikle “Vietnam Günlüğü”, Aybar’ın 
da sıkça tekrarladığı üzere bir “süper gücün” her bakımdan 
kendisinden kat kat geride olan bir ülkeye karşı acımasızca 
yürüttüğü savaşı hemen hemen tüm boyutlarıyla ortaya ko-
yuyor. Saldırı alarmları, sığınaklar, uçaklar, bombalar, kim-
yasal silahlar, özel kuvvetler, yakıp yıkılan şehirler-köyler, 
akıl almaz işkence metotları, tecavüzler, insanlık onurunu 
ayaklar altına alan davranışlar... Bütün bunlara karşı dire-
nen, mücadele eden Vietnamlılar. Olaylara hukukçu kimliği 
ile soğukkanlılıkla yaklaşmaya çalışan Aybar’ı çoğu zaman 
çileden çıkaran görüntüler... Üstelik bütün bu acıların ya-
nında Vietnam’a, oradaki gündelik hayata ve sosyalizme dair 
canlı gözlemlerde de bulunuyor Aybar. Kendi sosyalizm an-
layışını, “sosyalizm insanlar içindir, insanlar sosyalizm için 
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değil” fikrinden sapmadan gördükleriyle kıyaslıyor. Sosya-
lizmi salt ekonomik modele indirgeyen zihniyete karşı sos-
yalizmin amacını “insan” olarak, insanların somut sorunla-
rının çözümü olarak ortaya koyarak, Vietnam’da da “özgür-
lükçü sosyalizm” anlayışını sergiliyor.

Sadece Türkiye’de değil uluslararası düzeyde de saygın-
lığı yüksek olan, Türkiye sosyalist hareketinin tarihinde 
çok önemli bir yere sahip Mehmet Ali Aybar’ı tekrar tek-
rar değerlendirmekten –kuşkusuz eksikliklerini, hataları-
nı da ortaya koyarak– bugün dahi öğrenecek çok şey oldu-
ğu kesin.




