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SUNUŞ

İletişim Yayınları’nın 2018’de yayınladığı Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce; Sol adlı kitaba Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 
(TSİP) hakkında bir makale yazmam istendiğinde bunu ancak 
Yalçın Yusufoğlu ile yazabileceğimi belirtmiştim, öyle de yap-
mıştık. Ancak bu uzun makale bir TSİP tarihi olmaktan çok, 
savunduğu görüşler açısından bu partinin sosyalist hareketteki 
yerini ele almaya çalışıyordu.

Her ikimiz de sınıfsız toplum arayışının daima süreceği ka-
naatinde olmakla birlikte, bu arayışın “ütopik sosyalizm” dö-
nemi gibi “komünizm” döneminin de kapandığına ve bir daha 
tekrarlanmayacağına inanıyor, geleceğin sınıfsız toplum savaş-
çılarının özgül bir TSİP tarihinden fazla bir şey elde edemeye-
ceğini düşünüyorduk.

Yalçın yaşıyor olsaydı şimdi ne düşünürdü bilemiyorum, 
ama ben sınıfsız toplum arayışının daima süreceğine dair kana-
atimi sürdürmekle birlikte adlarını bu kitapta sık sık anacağım 
mücadele arkadaşlarımın bana yönelttikleri basit bir soru nede-
niyle TSİP tarihi konusundaki kanaatimi değiştirdim. Bu basit 
soru şuydu: “Ütopik sosyalizm döneminin bir daha tekrarlan-
mayacağını bile bile Henri de Saint Simon, Charles Fourier ve 
Robert Owen’i neden okumak istemiştin?”
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Bu haklı bir soruydu. Daha iyi, daha adil, daha eşit bir gele-
cek için mücadele etmek, geçmişteki mücadelelerin sorunla-
rını, yetersizliklerini ya da bıraktığı ipuçlarını, o geçmiş artık 
tekrarlanmayacak olsa bile bilmek gerekiyordu. (Bu “ulvi” ga-
yeleri bir kenara bıraksak bile sadece merak duygusunu tatmin 
etmek bir kitabın varlığı için yeterli sebep değil midir?) Dahası, 
sınıfsız toplum arayışının hangi dönemi olursa olsun mücade-
lenin teorisine yaklaşım, elden bırakılmaması gereken etik te-
meller ve davranış kodları gibi “sabiteler” de bulunuyordu. Sı-
nıfsız toplum için mücadele ederken aynı zamanda kendi kişili-
ğimizi de inşa ediyorduk. Acaba yere göğe koyamadığımız ide-
allerimizle az çok uyumlu kişilikler oluşturabildik mi bu süreç-
te? Mücadelemiz bizleri hedeflediğimiz sınıfsız toplumun insa-
nına biraz olsun yakınlaştırabildi mi? En önemli soru bu. Bel-
ki de bu, eğer bir mirastan söz edilebilecekse, geleceğe bıraka-
cağımız en önemli şey!

Bu çalışma kronolojik bir TSİP tarihi oluşturmayı değil, tari-
himizden önemli olduğunu düşündüğüm kesitler sunmayı he-
defliyor. İleride daha tam bir tarih oluşturmayı isteyebilecek-
ler için bir tür yol haritası diyelim buna! Yalnız, bu zor işe baş-
ladığımda başvurmam gereken belgelerin birçoğu elimin altın-
da değildi. Ekim 1990’da yarı-legal biçimde gerçekleştirdiğimiz 
Üçüncü Kongre’mizle Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin varlığı-
na son verdiğimizde parti arşivini de Tarih Vakfı’na bırakmış-
tık. Ama bu kuruluş geçirdiği çeşitli mali krizler nedeniyle bel-
ge tasnifini yaptığı halde bunların taramalarını gerçekleştire-
mediği için arşivimizi araştırmacılara açamamıştı. Neyse ki bu 
kitabın yazım sürecinde TSİP veteranlarının ortaklaşa sağladı-
ğı bir fonla arşivimizdeki belgelerin tümünün taraması bitirildi. 
Arşivin kullanıma açılması için yapacak şeyler olmakla birlikte 
taranan belgelere ulaşma olanağına artık sahibim.

Öte yandan, gençliğimden bu yana olayların ana konturları-
nı koruyup geri kalan her şeyi silen berbat bir hafızaya sahibim. 
Yine de parti basınına (İlke, Kitle, Gerçek), ulaşabildiğim belge-
lere ve her şeyden önemlisi bazı mücadele arkadaşlarımın ha-
fızalarına başvurarak bu eksikliğimi gidermeye çalıştım. Parti-
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mizin yönetim kademelerinde yakın çalışma arkadaşlarım olan 
Hüseyin Hasançebi, Bülend Tuna, Orhan Doğançay, Ekrem 
Çakıroğlu ve Nurettin Bayram’a sık sık sorular yönelttim ve bi-
ten bölümleri okumalarını istedim. Böylece hem kitaba önemli 
katkılarda bulundular hem de bazı yanlışlarımı düzelttiler. Bir 
kolektivite insanı olmanın böyle konforlu bir yanı da var. Ne 
yazık ki sevgili Hüseyin’i bu sürecin başlarında kaybettik.

Bu arada yazma süreci içinde aklıma “parlak” bir fikir geldi 
ve bazı arkadaşlarımın kendilerine ve ortak geçmişimize dair 
metinleriyle kitabı zenginleştirmeye karar verdim. Ali Aktürk, 
Orhan ve Yelda Cengiz, Feridun Cihan, Halil Çamalan, Şük-
rü Çelikyapı, Şaban Demirkapı, Orhan Doğançay, Bahri Gedik, 
Yaşar Gökoğlu, Mehmet Gürsoy, Afer Kara, Cemal Özden, Ha-
san Özden, Dursun Öztürk, Abdüsselam Suvakçı, Bülent Uy-
guner, Cengiz Uzuner, Saffet Uygur, Mehmet Yardım, Mehmet 
Yıldırım ve Rukiye Yıldırım’ın (sadece Orhan-Yelda Cengiz’in 
aile bağı var) anı ve değerlendirmeleri hem bana çok yardım-
cı oldu hem de kitabı bir kişinin anlatısı olmaktan çıkarıp or-
tak bir anlatı haline getirdi. Artık bu kitap vesilesiyle yaptığım 
en iyi şeyin bu katkıları toplamak olduğunu düşünüyorum. 
Böylece TSİP kadrolarının genişçe bir panoramasını da gelece-
ğin okuruna yansıtmış oluyorum. Ne yazık ki bu yazma süre-
ci içinde kaybettiğimiz bir başka arkadaşımız da bu grup içinde 
yer alan sevgili Saffet Uygur idi.

Partimizin kuruluş öncesi çevresinden gelen, parti ve gençlik 
örgütümüzün üyesi olan Yusuf Ziya Can arkadaşımı da mutla-
ka anmam gerekli. Çünkü Yusuf Ziya hem bu işe girişmem için 
bana muazzam bir baskı uyguladı, hem de sözlü tarih biçimin-
de başladığımız çalışmamızın moderatörlüğünü üstlendi; bir 
yandan da işlenecek her bölüm için bir yol haritası çıkararak 
kendi arşivindeki belge ve alıntıları kaynak olarak bana sundu. 
Görüşme kayıtları metin haline dönüştükten sonra eksiklerin 
tamamlanması için üzerinden geçiyor, sonradan hatırladıkları-
mı ekliyordum. Ama metne o kadar çok müdahale etmek zo-
runda kaldım ki bir süre sonra bant kaydı yapılmadan doğru-
dan yazmayı tercih etmeye başladım. Bu nedenle de on bölüm-
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lük bu çalışmanın sadece ilk dört bölümü sözlü tarih temelli-
dir. Hani böyle kitaplarda okuduğumuz zaman nezaketen ya-
zılmış diye düşündüğümüz “Bu kitap filanca olmasa asla yazı-
lamazdı,” ibaresi vardır ya, Yusuf Ziya için bu hakikaten öyle!

“Terzinin kendi söküğünü dikemediğini” göz önüne ala-
rak başka “terzihanelerden” arkadaşım Orhan Silier ile Sosya-
list Birlik Partisi’ne giden süreçte tanışıp kaynaştığımız Atil-
la Aytemur’dan da metni okumalarını istedim. Değerli eleşti-
ri ve önerilerinden çok yararlandım, kendilerine çok teşekkür 
ediyorum.

Bu arada bulup bulabileceğim en iyi editör, sevgili Tanıl Bo-
ra da isteğim üzerine metni okuyarak bana değerli tavsiyeler-
de bulundu. Eğer önünüzde uzanan sayfaları sıkılmadan oku-
yabilecekseniz Tanıl’ın tavsiyelerini başarıyla uygulamışım de-
mektir. Ancak ne yaparsam yapayım kitabın sekiz, dokuz ve on 
birinci bölümlerini sıkıcı olmaktan kurtaramadım. Kanımca 
bunların sıkıcılığı benden kaynaklanmıyor, yaşananların ken-
disi sıkıcı... “İnsanlar buna neden ve nasıl dayanır?” dedirtecek 
bir süreç ve olaylar... Teşekkürler Tanıl!

Tabii ki burada andığım arkadaşlarımın her eleştirisini haklı 
bulmadım, önerdikleri her şeyi de yerine getirmedim veya ge-
tirmeyi beceremedim. Bu nedenle klasik olduğu üzere şöyle di-
yeyim: hata ve eksikler kaldıysa sorumlusu benim!

Şimdi de kitabın alt başlığında neden “barbar aşısı” kavra-
mını kullandığımı açıklamam gerekiyor. “Eski Tüfekler” ara-
sında entelektüel üretkenlik bakımından benzersiz bir yere sa-
hip olan Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın tarihî çözümlemelerin-
de kullandığı “barbar aşısı” kavramı onu ve eserini az çok tanı-
yanlarca iyi bilinir. Kabaca özetlersek, köhnemiş “yorgun” bir 
medeniyetin üzerine çullanan barbarların ortaya çıkardığı arın-
dırıcı, sağaltıcı, dinçleştirici, yeniden diriltici etkidir söz ko-
nusu olan. Doktor’un “sosyal devrim”den farklı olarak “tarih-
sel devrim”e yol açan medeniyet-barbarlık buluşması/çatışma-
sına dair bu tezi, Morgan’dan Engels’e, İbn Haldun’dan Chil-
de’a pek çok ismin etkilerini taşır. Engels de Ailenin, Özel Mül-
kiyetin ve Devletin Kökeni’nde medeniyet ile barbarlık ilişkile-
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rini ele alırken, “Cermenlerin Roma dünyasına, dirimsel güç 
ve canlandırıcı tohum olarak aşıladıkları tek şey, barbarlık idi. 
Gerçekte, can çekişen uygarlık yüzünden acı çeken bir dünya-
yı gençleştirmeye, yalnızca barbarlar yeteneklidir,” der. Bu tezi 
uzun boylu tartışmanın yeri şüphesiz burası değil. Peki, o za-
man barbar aşısından niye söz ettin diye sorduğunuzu duyar 
gibiyim. Söz ettim, çünkü TSİP’in kuruluşu ve varlığıyla Türki-
ye sosyalist/komünist hareketine müdahalesinin bir nevi “bar-
bar aşısı” işlevi gördüğü kanaatindeyim. Yanlış anlaşılmasın, 
toplumun bütününe yönelik bir “diriltici etki”den söz etmiyo-
rum, ne yazık ki böyle bir güce erişemedik, sosyalist hareketin 
“müfreze”lerinden hiçbiri erişemedi, sadece TSİP’in sosyalist 
hareket üzerindeki “dirimsel güç ve canlandırıcı tohum olarak” 
etkisinden bahsediyorum.

* * *

Deneyimlerimizin, 1990 öncesi Marksizminin “ağulu” taraf-
larına fazla maruz kalmamış genç Marksistlerle geleceğin sı-
nıfsız toplum aktivistleri için “işe yarar” nitelikte olacağını dü-
şünüyorum. Kuşkusuz siyasi mücadelenin birçok öğesi uzun, 
hatta orta vadede önemli değişimlere uğrar. Hiçbir devrim ay-
nen tekrarlanmadığı gibi, bu devrimlere ulaşmak için kullanı-
lan (parti gibi) cihazlar da değişiverir. Bu nedenle geleceğin sı-
nıfsız toplum savaşçıları için, parti kavramına dair geçmişteki 
tartışmalarımızdan daha çok, bu tartışmayı nasıl sürdürdüğü-
müzün bilgisi önemli olacaktır.

Mesela bu kitabın birazdan okuyacağınız ilk bölümünde 
şu satırları bulacaksınız: “Oportünist, pasifist, revizyonist gi-
bi yaftalamalar havalarda uçuşuyordu. Karşı tarafı şeytanlaş-
tırma, günümüzün popülist politikacılarının yaptığı gibi, safla-
rı sağlam tutmak için en iyi stratejiydi. Her iki tarafta da herke-
sin en korktuğu şey kendi yoldaşları tarafından damgalanmak-
tı. Bu öyle bir ortam yarattı ki, farklı düşünce taşısa da böylesi 
bir suçlamaya maruz kalmamak için herkes teorinin en güven-
li, üzerinden çok geçilmiş yollarından ayrılmamaya itina gös-
termeye başladı. Bu durum, Türkiye solunda itiraz etme, sorgu-
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lama kültürünü ağır biçimde zedeledi. Türkiye solunun özgün 
bir ses oluşturamaması, Marksizmin çağdaş sorunlarına çö-
zümler üretememesinin önemli sebeplerinden biri de budur.”

Yani mücadelemizin çeşitli sorunlarına dair “ne” dediğimiz 
ve “ne” yaptığımızdan daha önemli olan şey bunları “nasıl” de-
diğimiz ve “nasıl” yaptığımızdır.

Aslında günümüz ve gelecekteki genç yoldaşlarımın dene-
yimlerimizden yararlanıp yararlanmayacakları konusunda spe-
külasyon yapmayı bir kenara bırakıp, bildiklerimi, gördük-
lerimi, değerlendirmelerimi yazdıktan sonra bunları bir şişe-
ye koyup denize bırakmak herhalde en doğrusu. Tabiatıyla bir 
“mektup”, klasik olduğu üzere “gözlerinizden öperim!” diye 
bitmeli.


