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Nesimi’nin nasibi
Evren Asena

I

Karamsar bir tesbitle baþlayalým: Türkiye sosyalist hareketi Abidin 
Nesimi’nin mirasýyla hesaplaþabilecek ve olanaklý olduðu ölçüde onu içe-
rebilecek olgunluða henüz eriþememiþtir. Pekala velut sayýlabilecek, felsefi 
damarý hayli geliþkin, iktisadýn marksist eleþtirisini kendine has bir þekilde 
matematikselleþtirmeye çalýþmýþ, en önemlisi yaþamý boyunca orijinal 
kalabilmiþ ve böylelikle Türk düþüncesinin kendini ancak ‘tercüme bürosu’ 
memurluðuyla tarif edebilen bilindik patikasýnýn dýþýnda bir doðrultu takip 
edebilmiþ bir marksistin bunca zaman süresince makaleleri derlenmemiþ, 
kitaplarýnýn yeni baskýlarý yapýlmamýþ, eski basýmlarý da muhtemelen 
okunmamýþ, bu kitap ve makalelerde savunulan görüþler üzerinde hiçbir 
tartýþma yürütülmemiþtir. Bir yanlýþ anlamaya meydan vermemek için hemen 
belirtelim: Nesimi ile potansiyel okuru arasýndaki bu ‘kavuþmazlýk’ duru-
munun nedenleri sosyalist hareketin kendi noksanlýklarýyla sýnýrlý deðildir. 
Fazlasýyla hakettiði teveccühün þu ana dek kendisinden esirgenmiþ olmasýnda, 
Nesimi’nin kendisini ortaya koyuþ tarzýnýn da sorumlu olduðunu baþtan tes-
lim etmek gerekiyor. Ne demek istediðimizi açmaya çalýþacaðýz. Ancak ön-
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celikle Nesimi’yi yeterince tanýma olanaðý bulamamýþ olanlar için birkaç þey 
söylemek lazým. 

Abidin Nesimi 1911-1991 yýllarý arasýnda Türkiye’de yaþamýþ bir marksist 
düþünürdür. Çaðdaþý pek çok sosyalist düþünürden farklý olarak örgütlü bir mü-
cadele içinde yer almamýþtýr1. Öte yandan örgütlü mücadeleyi küçümseyen ya 
da hor gören steril aydýnlarla bir benzerliði olduðundan da söz edilemez. Tam 
tersine, Nesimi, ömrü müddetince siyasi bir harekete angaje olmaya çalýþmýþ, 
varolan hareketlilikler kendisini tatmin etmediðindeyse bizzat kendisi yeni 
örgütlenmelere ön ayak olmaya gayret etmiþtir. Nesimi’nin yaþamý boyunca 
devam ettirdiði siyasi çabalarýnýn görmezden gelinmesi nisbeten anlaþýlýr bir 
husustur. Türkiye, kendisini parlamenter yordamlara sýnýrlayan ve leninist yö-
rüngenin çok uzaðýndaki bir sosyalist siyasal çabanýn serpilip boy atabileceði 
ülkelerden deðildir; ne þimdi ne de Nesimi’nin kendi döneminde. Dolayýsýyla, 
bir yandan marksist söylemin içinden konuþan ama bir yandan da Ýslami te-
fekkürün kavramsal zenginliðini marksizme içerme gayretindeki bir sosya-
listin yaþadýðý dönemde düpedüz ‘meczub’ muamelesi görmüþ olabileceði 
tahmin edilebilir. Ama bir düþünürün düþünsel verimini onun siyasi yöneli-
minin kantarýnda tartmaya çalýþmak isabetli bir ölçüm yöntemi olamaz. Öyle 
kuramcýlar vardýr ki, kuramsal üretimlerinin niteliðine nisbetle siyasal seçim ya 
da faaliyetlerinde gösterdikleri ‘cücelik’ dudak uçuklatýr. Abidin Nesimi’nin 
asýl mirasý kuramsaldýr. Sosyalist hareketin kýymetini þu ana dek yeterince 
teslim edemediði nokta, iþte Nesimi’nin mirasýnýn bu boyutu, yani kuramsal 
boyutudur. Bu kuramsal miras irili ufaklý bir düzine kitaba ve bir o kadarýný 
daha oluþturabilecekken dergi ve gazete köþelerinde unutulmaya terk edilmiþ 
makalelere daðýlmýþ durumdadýr. Ve nereden bakýlýrsa bakýlsýn, cesamet ve 
niteliði Abidin Nesimi’nin Türkiye’nin sosyalist bir düþünürü olarak þimdiye 
dek kendisinden esirgenmiþ yeri almasýna el verir seviyededir. 

Burada amacýmýz Türkiye Komünist Partisi’nde Anýlar ve Deðerlendirmeler 
1909-1949 isimli yapýtý yakýn zamanda Nöbetçi Yayýnevi2 tarafýndan ilk 
basýmýndan 30 yýl sonra tekrar yayýmlanan Abidin Nesimi’nin mükellef bir por-
tresini vermek ve onu Türkçenin düþünce haritasýndaki koordinatlarýna oturt-
mak deðil ne yazýk ki. Bunun için biraz daha sabretmek ve kadri bilinmemiþ 
bu düþünürün temelkoyucu yapýtlarýnýn yeniden okurlarýna kavuþmasýný bek-
lemek daha doðru.  En baþta Türkiye’de Sosyalizmin Teorik Sorunlarý’nýn 

1 Gerçi Nesimi birkaç ay süresince, TÝP-öncesi dönemde kurulu bulunan ve þimdi artýk unutulmuþ 
Alaattin Tiritoðlu’nun Sosyalist Partisine üye olmuþtur. Bu kadar kýsa sürmüþ örgütlü bir faaliyetin 
ihmal edilmesinde bir sakýnca olmasa gerek.   
2 Ayný yayýnevi bir süre önce de Abidin Nesimi’nin bir diðer hatýra kitabý olan Yýllarýn Ýçinden’in 
yeni basýmýný yayýmlamýþtý.
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belki, ama Marksçý Açýdan Kapitalizmin Analizi’nin de, en önemlileri Doða 
ve Bilim’de yayýmlanmýþ ama henüz biraraya getirilmemiþ makalelerinin de. 
Nesimi’nin önce Türkçe’nin, sonra da dünya ve Türkiye sosyalist hareke-
tinin bir parçasý olarak iþgal ettiði önem ancak onun Marksist ve kuramcý 
kiþiliðinin ön planda olduðu bu eserlerin tartýþýlmasýndan sonra mümkün ola-
bilecek. Kendisini hiç tanýmayan okura þu an için bütün söyleyebileceðimiz, 
Abidin Nesimi’nin çok özel bir Hegel yorumunu Türkiye koþullarýnda da 
yeniden üretmeye çalýþmýþ sistematik bir marksist olduðudur. Biraz daha 
kapsamlý bir tanýmlama için, Hüseyin Draman tarafýndan kaleme alýnmýþ ve 
bahis konusu edeceðimiz yapýtýn baþýnda yer alan kýsa ama yoðun tanýtým 
yazýsýna bakýlabilir.

Abidin Nesimi’nin kuramsal mirasýnýn gerek kendi döneminin gerek-
se de günümüzün sosyalist hareketlerince temellük edilememesinin sadece 
sosyalist hareketin günahý olarak görülemeyeceðinden bahsetmiþtik. Bunun 
en baþta gelen nedeni Nesimi’nin okurunun iþini kolaylaþtýran bir yazar 
olmamasýdýr. Hatta bazý açýlardan zor bir yazar olduðu dahi söylenebilir. 
Bununla Nesimi’nin çetrefil, zor kavranýlýr bir üsluba sahip olduðunu kast et-
miyoruz hiçbir þekilde. Aksine, Abidin Nesimi’nin üslubu, kuramsal üretim-
den alabildiðine soyut kavramlarýn bitimsiz cümleler eþliðinde yinelenmesini 
anlayan okuru þaþýrtacak derecede sade ve doðrudandýr (Zaten sadelik entel-
lektüel bir fazilet deðil midir?). Nesimi’nin okuruna çýkardýðý güçlük baþka 
yerdedir. Bir yandan herkesçe paylaþýldýðýný varsaydýðý geniþ bilgi birikimi, 
diðer yandansa aðýrlýðý hemen hep ele aldýðý konularý farklý bakýþ açýlarýndan 
sistematize etmeye vermesi, kendisi kadar donanýmlý olmayan okurunu bir tür 
boþluk doldurma göreviyle baþbaþa býrakabilmektedir. Yani, meramýndan çok 
fazlasýný söyleme ihtiyacýndaki çenesi düþük kimi yazarlarýn tersine, Nesimi 
söyleyebileceklerinin çok azýný söylemekte, söylemediklerinin tahminini oku-
runun ferasetine býrakmaktadýr. Nesimi’nin, okuru zorlayabilecek bir diðer 
yaný, en iddialý ve bilinmedik tezleri neredeyse iki cümle arasýna sýkýþtýran ve 
böylelikle önemlerinin azýmsanmasýna yol açabilen üslubudur. Bu üslup, en 
önemsiz ve basmakalýp iddialarý bile sanki pek özgünlermiþ gibi vurgulama-
ya düþkün olan hakim yazým tarzýna hayli uzaktýr. Aforizma yoðunluðundaki 
kimi tasvir ve tariflerin hakkýný verebilmek için sadece dikkatli bir okuma kafi 
gelmeyebilir. Nesimi özgün her düþünür gibi duraksayarak okunmalýdýr.

Ancak Nesimi’nin acemi okura en çetin gözükecek tarafý hiç kuþkusuz 
onun Hegelci kavrayýþ çerçevesidir. Nesimi, nesnesinin bir tür Geist analizi-
ni yapmaya çalýþmaktadýr. Yani, pek çok çözümlemesinde insanlarýn fikirleri 
nasýl þekillendirdiklerinden ziyade, fikirlerin insanlarda nasýl realize olduðunu 
inceleme gayretindedir. Klasik Alman Felsefesi’nin Marksizmi de etkilemiþ 
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bu tarzýna aþina olmayan okurlar, sözgelimi “Müdafaa-i Hukuk komünist par-
tisi hareketi” gibi bir terkiple karþýlaþtýklarýnda, bununla neyin kast edildiðini 
anlamakta güçlük çekeceklerdir. Bu gibi garipsetici tamlamalarla Nesimi’nin 
kast ettiði Müdafaa-i Hukuk hareketinin bir komünist partisi hareketi olduðu 
deðil, komünist partisi hareketinin, ama bir Geist olarak komünist partisi ha-
reketinin, kendisini Müdafaa-i Hukuk hareketinde ne ölçüde tecelli ettirdiði 
yani realize ettiðidir.       

Abidin Nesimi ile sosyalist okur arasýndaki ‘kavuþmazlýk’meselesinin 
Nesimi’den kaynaklý olasý nedenlerine böylelikle deðinmiþ oluyoruz. 
Ama bütün bu serinkanlý deðerlendirmeler bize meselenin diðer yanýný 
unutturmamalý. ‘Suçun büyüðü’ elbette Nesimi’ye deðil, elinin altýndaki 
zenginlikleri deðerlendirme bilinç ve becerisinden uzak sosyalist okura ait-
tir. Türkiye’nin, maalesef sosyalistlere de sirayet etmiþ bilimsel ve felsefi 
fukaralýðý Nesimi’nin sistematikleþtirme becerisine ayak uydurmaya el ver-
meyince, Nesimi’nin nasibine de Hikmet Kývýlcýmlý’nýn, Yýlmaz Öner’in, 
Cemil Meriç’in ve daha baþkalarýnýn yanýna, Türkiye’nin ‘tekinsiz düþünürler 
galerisine’ sürgün edilmekten baþka yol kalmamýþtýr.

Bir düþünürün, bir felsefecinin, bir kuramcýnýn yapýtýný deðerlendirebilmek 
için en isabetli baþlama noktasýnýn o kiþiye ait aný yazýmlarý olmadýðý ile-
ri sürülebilir. Ancak Nesimi’nin anýlarý ilk bakýþta haklý gözüken bu yargýyý 
nüanslandýrmayý gerektirecek özgünlükler içerir. Yani, ilgili okur Nesimi’nin 
düþünce evreni hakkýnda bilgi edinmeye pekala onun yeni basýmlarý yapýlmýþ 
olan iki hatýratýný, yani Yýllarýn Ýçinden’i ve Türkiye Komünist Partisi’nde 
Anýlar ve Deðerlendirmeler 1909-1949’u okuyarak da baþlayabilir. Ýkinci 
hatýratýn muhtevasýna kýsmen de olsa bu yazýnýn son bölümünde deðineceðiz. 
Ama öncelikle bu aný ve deðerlendirme kitabýný kendi benzerleri arasýnda ori-
jinal kýlan bazý özelliklerinden söz etmek gerekiyor. 

II 

Öncelikle yapýtýn adýyla ilgili bir aydýnlatma gerekiyor. Nesimi’nin 
anýlarýna uygun gördüðü ismin Türkiye Komünist Partisi’nde Anýlar ve 
Deðerlendirmeler 1909-1949 olmasý, kendisi hakkýnda bilgi sahibi olmayan 
okuru yanýltabilecek niteliktedir. Daha önce de deðindiðimiz gibi, Abidin 
Nesimi yaþamýnýn hiçbir döneminde Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 
mensubu olmamýþtýr. Böyle bir niyete bir dönem sahip olmuþ bile olsa, ken-
di dönemindeki TKP hiziplerini “tutarsýz” bulduðu için örgütlü bir müca-
deleye mesafeli durmuþtur. Peki bu durumda neden anýlarýna böyle bir isim 
seçmiþtir? 
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Nesimi’nin anýlarý kuþkusuz Türkiye Komünist Partisi’ne dairdir, an-
cak bu anýlarýn tümü Nesimi’nin kendi aný ve gözlemleri deðildir. Nesimi, 
kendisi Türkiye Komünist Partisi’ne mensup olmamakla birlikte parti üyesi 
ya da sempatizaný çok sayýda insaný tanýmýþ, onlarla konuþmuþ, bazýlarýyla 
arkadaþlýk etmiþ, bazýlarýyla arkadaþ kalmýþ ve kendisine anlatýlanlarý 
belleðinde tutmaya çalýþmýþtýr. Bu açýdan kendisinin TKP’nin bir gözlemcisi 
olduðu rahatlýkla söylenebilir. 

Bu söylenenlerden Nesimi’nin kendisine aktarýlan herþeyi, hatýrlayabildiði 
kadarýyla kaðýda geçirmekle iktifa ettiði zannedilmesin. Farklý kiþilerin 
anýlarý birbiriyle karþýlaþtýrýlmýþ, aralarýnda uyuþmazlýklar var ise, bu 
uyuþmazlýklarýn olasý nedenleri üzerine kafa yorulmuþ, nihayet aktarýlanlar 
konusunda Nesimi’nin ulaþtýðý sonuçlarýn özeti niteliðinde deðerlendirmeler 
yapýlmýþtýr. Bu yazým tarzýnýn, aný yazýmýna halen hakim olan tarzdan çok 
farklý olduðunu hatýrlatalým. Belki bu konuyu, yani kendisine aktarýlan anýlarý 
nasýl tertip ettiðini yazarýn kendisinden dinlemek daha doðru: 

...Adý geçenlerin önemli bir bölümüyle tanýþmam olmuþtur. Onlardan pek çok 
þey duymuþumdur. Duyduklarýmý doðrulamaya çalýþmýþýmdýr. Duyduklarýmýn 
bazýlarýna evet bazýlarýna hayýr demiþimdir. Bu yapýtta bunlarýn hepsini anla-
tacak ve deðerlendirmelerini yapacaðým. ...Yaþayan kiþilere hiç deðinmedim. 
Ancak ölmüþ kiþilerin anýlarýnda halen yaþayan kiþilerin adý geçiyorsa o za-
man þöyle bir yol tuttum. Bu anýlarda, hayatta olan kiþinin T.C.K. karþýsýnda 
durumunu sarsacak, ya da þeref ve haysiyetini kýracak yönler varsa, o zaman o 
yaþayan kiþinin adýný anmadým. Ama olaylarý olduðu gibi verdim.3 

Aktardýðýmýz bölümde sarf edildiði söylenen dikkatin, her aný derleme-
sinde karþýlaþýlmayacak türden bir özenin habercisi olduðunu söylemekte bir 
mahzur olmasa gerek. Denilebilir ki, bu anýlar, aný yazýmýnda bilimselliðin 
ne olduðu ve kiþinin kendi geçmiþini bilimsel biçimde ele almasýnýn nasýl 
mümkün olabileceði konusunda eþsiz bir zenginlik içermektedirler. O halde 
bir alýntý daha yapalým ve aný yazýmýnýn nasýl bilimsel kýlýnabileceðini biraz 
daha somutlaþtýralým:

Þükrü Kaya’nýn sosyalist bir parti kurmaktan vazgeçmesi üzerine bu 
partinin kurucularý arasýnda yer almayý düþünen Alaattin Tiritoðlu Esat 
Adil Müstecabi’ye baþvurdu. Esat Adil’in bana anlattýðýna göre Esat 
Adil, Tiritoðlu’nun baþvurusunu geri çevirdi. Tiritoðlu kendisiyle çeþitli 
görüþmelerimizden hiçbirinde bana, Esat Adil’in partisine girmek için 
baþvurduðunu söylemedi.

3 Bu ve bundan sonraki küçük karakterle basılı metinlerin yanı sıra italik ve týrnak içinde yazýlý tüm 
alýntýlar adý geçen kitaptandýr.
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Ancak hepsi bu kadar da deðil. Nesimi’den yapacaðýmýz üçüncü bir 
alýntýda söylenenler, deyim yerindeyse, aný yazarken dikkate alýnmasý 
gerekli hususlar bakýmýndan çýtayý çok fazla kiþinin aþmaya gönüllü ve 
yeterli olamayacaðý bir noktaya çekiyor: 

...Yasalarýmýz III.Enternasyonalin Türkiye seksiyonunu yasadýþý saymaktadýr. 
Bu yasadýþýlýk yüzünden III. Enternasyonal’in çalýþmalarý da illegaldir. Ýllegal 
çalýþmalarla ilgili belgelerin ele geçirilmesi bizler için olanaksýzdýr. Ele ge-
çirenler varsa da yayýnlanmasý savcýlýða ihbar niteliði taþýyacaðýndan ahlaka 
aykýrýdýr. Ancak ceza hukukumuzda otuz yýl mutlak zaman aþýmýdýr. Yýl 1979 
olduðuna göre 1949 yýlýna kadar olan gerçekler açýklanabilir.

Nesimi’nin aný yazýmýnda takip etmeyi gerekli bulduðu yöntemin, bun-
dan sonra anýlarýný kaleme almayý düþünen sosyalistler tarafýndan ihmal 
edilmemesini dileyelim. Zira en azýndan þu ana deðin bu türden bir özenin 
gösterildiðine tanýk olamadýk. Sosyalistler aný yazýmýnýn da týpký baþka þeyler 
gibi sorumluluk ve bilimsellik gerektiren bir uðraþ olduðunun çok da farkýnda 
görünmüyorlar. Hikmet Kývýlcýmlý’dan anýlarýný yazmasý istendiðinde, ken-
disinin “ben polise belge mi býrakacaðým, delirmedim”  demesi, bu anekdot 
doðru olsun ya da olmasýn, önemli bir hakikate iþaret eder. Yerleþik düzenle 
mücadele içindeki bir insanýn anýlarýný kaleme almasý ve sonrasýnda da oku-
yabilecek herkesin istifadesine sunmasý önce sorunsallaþtýrýlmasý, sonra da 
gerekçelendirilmesi gereken bir eylemdir. Abidin Nesimi’nin kitabýnýn ön-
sözünde sayfalar boyunca yaptýðý tam da budur ve örnek alýnmasýnda fayda 
vardýr. 

Nesimi’yi henüz tanýmayan okuru hayli þaþýrtabilecek bir diðer nokta 
yazarýn çevresinin geniþliðidir. Burada geniþlikle kast ettiðimiz kalabalýklýktan 
ziyade çeþitliliktir. Nesimi’nin tanýdýklarý ve dostlarý siyasal yelpazenin bü-
tününe yayýlmýþ durumdadýr. Siyasal yelpazenin bütününe yayýlmýþ bir 
tanýþýklýk çevresinin Nesimi’nin yaþadýðý dönemde bugün olduðu den-
li garipsenmediðinin kanýtlarý doðrudan Nesimi’nin kitabýnda bulunabi-
lir. Sözgelimi Nazým Hikmet’in Dr. Fuat Sabit’le, yani eski bir Teþkilat-ý 
Mahsusacý da olan, Ermeni katliamýnýn önde gelen bu simasýyla uzun yýllar 
devam etmiþ dostluðu buna örnek verilebilir. Türkiye’deki sosyalist hareket-
lere iliþkin eksiksiz bir tarih yazýmýnýn salt  bu hareketlere mensup faillerin 
anýlarýna deðil, yaþamlarýný bu hareketlerin kovuþturulmasýna hasretmiþ em-
niyet ve yargý görevlilerinin anýlarýna da dayanmasý yolundaki temennisi de 
Nesimi’nin sýk rastlanmadýk geniþlikteki görüsüne bir örnektir.

Bu alt bölümü sonlandýrmadan evvel Nesimi’nin yazýlarýnýn (ve anýlarýnýn) 
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edebi niteliðine dair de bir-iki þey söylemek yerinde olacak. Þüphesiz ‘ede-
bi’ derken bununla romanesk bir anlatým biçimini kast etmiyoruz. Aksine, 
Nesimi’nin üslubu fazlasýyla soðukkanlý ve mesafelidir. Yine de, tanýdýklarýný 
üç-beþ cümlede resmediverdiði portrelerinden bir Beþir Fuad lezzeti alanlar 
çýkabilecektir.  
    

III

Þu ana dek söylediklerimiz Türkiye Komünist Partisi’nde ’de Anýlar ve 
Deðerlendirmeler 1909-1949’un sýradan bir aný kitabý olmadýðýna okuru ikna 
etmiþtir umarýz. Nesimi, her ne kadar yapýtýnýn “Türkiye’de sosyalizmin tarihi 
deðil, yitip gitmesi doðru olmayacak malzemeleri” olduðunu söylüyor olsa 
da, benzer malzemeyi içeren kaynaklarýn sýnýrlýlýðý dikkate alýndýðýnda, bunun 
haddinden fazla alçakgönüllü bir tesbit olduðu düþünülebilir. Yapýtýn daðýnýk 
biçimde içerdiði pek çok tezi tartýþmak þöyle dursun, salt sergilemek bile bir 
kitap tanýtým yazýsýnýn sýnýrlarýný fazlasýyla zorlamak olur þüphesiz. Yine de po-
tansiyel okuru tahrik edebilecek bir iki noktaya deðinmemek olmaz. Özellikle 
Türkiye’de sosyalist hareketin doðuþ ve geliþim yýllarýna iliþkin seçtiðimiz ve 
aþaðýda sýraladýðýmýz tezlerin kimisi Nesimi’nin hatýralarýnda açýk olarak dile 
getirilmiþtir, kimisi ise ima düzeyinde býrakýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu tezlerin 
en azýndan bazýlarýnýn Nesimi’nin kastýný fazlasýyla zorlayan aþýrý yorumlar 
olduklarý iddia edilirse eðer, bu ithamlarý kabul edebileceðimizi baþtan söy-
leyelim. 
  
1- Türkiye sosyalist hareketi bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde 

doðmamýþtýr. Türkiye Komünist Partisi’nin ileride Þefik Hüsnü fraksiyo-
nunu oluþturacak kesiminin fikirleri, genellikle eðitim için bulunduklarý 
harp dönemi Batý Avrupa’sýnda þekillenmiþtir4. Mustafa  Suphi ve yakýn 
çevresinin görüþleri üzerindeyse Kafkas komünist hareketinin yönelimi 
tayin edici olmuþtur (Ýþtirakiyyun geleneði çok farklýdýr, ancak Abidin 
Nesimi bu geleneðe hiç deðinmediðinden biz de deðinmeyeceðiz). Bu 
iki gelenek farklý atmosferlerde þekillendiklerinden, müstakbel Türk 
Sosyalist Devrimi’nin çapý, yayýlýmý ve muhtevasýna iliþkin görüþ ve 
ufuklarý da birbirinden farklý olmuþtur. 

4 Öte yandan Þefik Hüsnü çevresindeki grubun da hepten homojen olmadýðýný belirtmek gerek. 
Bunlarýn bir kýsmý Türkiye Komünist Hareketi’nin teþekkülünü Komintern’in bir seksiyonu olma 
perspektifinden kavrarlarken, diðer bir kýsmý (müstakbel) Türk ulusal devletine özgü bir oluþum 
olarak kurgulamýþlardýr. Þefik Hüsnü ilk grubun, Sadreddin Celal Antel ikinci grubun tipik 
örnekleridir.  
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2- “Görülüyor ki Çarlýk Rusyasýndaki Türk-Müslümanlar arasýndaki 
sosyalist hareket ya Rus sosyal demokrat hareketi içinde bir geliþme 
göstermiþtir ya da bütün Rusya’yý kapsayan Müslüman Birliði içinde 
bir geliþme göstermiþtir. Hiçbir zaman bir Azerbaycan, bir Türkistan, 
bir Kýrým vb. bir sosyalist ya da komünist hareket göstermemiþlerdir.” 
Þöyle de söyleyebiliriz:  Sosyalist bir kuruluþ tasavvurunun Anadolu’ya 
daraltýlmasý nisbeten daha yakýn tarihli bir hadisedir. Türkiye sosyalist 
hareketinin ilk dönem kurgularý ulus devletiyle, yani aslen tek bir ulu-
sun devletiyle sýnýrlanmamýþ olmasýna karþýn, izleyen yýllar bu çýkýþ viz-
yonunun izini dahi býrakmamýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþu, 
sosyalist hareketin Kafkasya ve Anadolu’da doðup geliþmesinden daha 
yakýn tarihli bir hadisedir. Bu durumda Türkiye sosyalist hareketine göre 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘daha dünkü çocuk’ olarak görülmesi icap eder-
ken, fiiliyatta hiç de öyle olmamýþ, Türkiye sosyalist hareketinin siyasi 
üslubu ve siyaset etme kalýplarý sanki kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çocuðuymuþçasýna geliþtirilmiþtir. Halbuki Türkiye sosyalist hareketi 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘içinde’ deðil, ‘dýþýnda’dýr. Þu halde iki soru-
ya yanýt vermek gerekiyor. Öncelikle nasýl olmuþtur da sosyalizmin ya 
da komünizmin Türkler arasýnda yayýlmasý mesela Almanlar arasýnda 
yayýlmasýndan farklý olarak, daha baþtan ulusaþýrý bir yönelime sahip 
olmuþtur. Ýkincisiyse, nasýl olmuþtur da bu yönelim terk edilmiþtir?

3- “Bolþevik hareketi Çarlýk Rusyasý sýnýrlarýna özgü deðil, evrensel bir nite-
lik taþýmasý halinde Türk-Ýslam komünizmi bolþeviklerin lehinedir. Çünkü 
bu hareket KuzeyAfrika’daki, Çin’deki, Hindistan’daki müslümanlarýn 
Ýngiltere’ye karþý ayaklanmasýný saðlayacaktýr.” Yani, dünya devrimini 
asal öncelik kabul eden ve Kominterni bu önceliðin hizmetine koþan bir 
perspektif açýsýndan, Rusya ve Orta Asya komünistlerinin ulusal devlet-
lere bölünmeleri tercih edilesi bir durum deðildir.

4- “Buna karþýlýk Bolþevik Devrimi evrensel bir devrim olma niteliðini yiti-
rir ve çarlýk sýnýrlarý içinde bir hareket olarak kalýrsa bu takdirde islam 
komünizmi yalnýz Ýngiltere’ye karþý deðil, ayný zamanda çarlýða karþý bir 
hareket niteliði kazanýr” Böylece yukarýda sorduðumuz iki sorudan ikin-
cisinin cevabý da belirmeye baþlýyor. Þüphesiz Nesimi’den yapýlan bu son 
alýntýdaki “çarlýða karþý bir hareket niteliði kazanýr” yan cümlesinin “ken-
disini çarlýk sýnýrlarýna sýnýrlayan bir sosyalizme karþý bir hareket niteliði 
kazanýr” þeklinde okunmasý gerekiyor. Þu halde Bolþevik Devrimi’nin 
kendisini Komintern’de somutlaþtýran enternasyonal boyutu ile devri-
min beklendiði ölçüde hýzlý yayýlamamasýnýn sonucu olarak ulusalcýlýða 
yozlaþmaya baþlamýþ parti aygýtý arasýnda bir çeliþki doðuyor. Yozlaþmaya 
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baþlamýþ ve kendisine soluk alma alanlarý yaratmak üzere emperyalistlerle 
uzlaþma arayýþlarýna giriþmiþ Sovyetler Birliði Komünist Partisi’nin kýsa 
vadeli çýkarý TBMM hükümetini tanýyan ve onun iradesine teslim olacak, 
kurgusunu Anadolu ile sýnýrlamayý kabul etmiþ bir komünist hareketle 
uyum içindedir. “...Osmanlý ve Turan komünist partileri hareketi hem 
Ýngiltere’nin hem de Sovyetler Birliði’nin aleyhine olan hareketlerdir. Bu 
bakýmdan hem Ýngiltere hem de Sovyetler Birliði bu harekete karþýydý. 
Anadolu Türklerine özgü bir komünist partisi hareketi hem Ýngiltere’nin 
hem de Sovyetler’in çýkarýna bir hareketti”.  

5- “Bolþevik Partisi Ýngilizlerle anlaþtýktan sonra III. Enternasyonal ve onun 
emrindeki Türkiye Komünist Partisi’ni ihmal etti. Müdafaa-i Hukukçularla 
iyi iliþkiler kurdu.” Nesimi’ye göre, Ýngiltere ile Sovyetler birliði arasýnda 
16 Mart 19215 tarihinde akdedilen anlaþma salt Komintern’in geleceði 
açýsýndan deðil, Türk sosyalistleri açýsýndan da tayin edici önemdedir. 
Gerçekten de, önder kadrosu 1921 baþýnda hunharca katledilen Türkiye 
Komünist Partisi’nin, Komintern’in ayný yýlýn yaz aylarýnda gerçekleþen 
III.Kongresi’nde adýnýn bile anýlmamasý, Türkiye komünistlerine bir 
baþsaðlýðý mesajýnýn bile çok görülmesi, en yumuþak deyimle hazindir. 
Yine Nesimi’ye göre, Ýngiliz-Sovyet anlaþmasý sonucu Enternasyonal’in 
kazandýðý yeni yönelim (dünya devriminin çýkarlarý açýsýndan düpedüz 
tasfiye anlamýna gelen bu yönelim) ancak 1928’de konsolide olacaktýr. 
“Zinoviev-Radek grubu 1928’de III.Enternasyonalden tümüyle tasfiye 
edildiler. III.Enternasyonal Stalin grubunun emrine girdi. Bu tarihten son-
ra III.Enternasyonal dünya devrimini gerçekleþtirme yöntemini terk etti. 
Sovyetler Birliði’nde sosyalizmin kurulmasýna çalýþtý.”   Komintern’in, 
Nesimi’ye göre 1920-21’de baþlayan tasfiyesinin nisbeten uzun bir dö-
neme yayýlmasýnýn ve bu dönem süresince enternasyonal ve ulusalcý 
eðilimlerin birarada varolmasýnýn bazý sonuçlarý olacaktý. Mesela: 

5  Abidin Nesimi’nin anýlarýnda Anglo-Sovyet Ticaret Anlaþmasý’nýn tarihi 16 Mart 1921 olarak 
deðil, 3 Mart 1920 olarak verilmektedir (hem de birden fazla yerde). Bu doðru deðildir. Nesimi’nin 
neden böyle bir yanlýþlýk yaptýðýný bilmiyoruz. Gerçi Türkiye solunun bu anlaþmaya dair metinleri, 
anlaþmayý adeta ‘bir anda’ gerçekleþmiþ gibi tasvir ederler. Anlaþmanýn gerçekleþme ihtimali, Ocak 
1920’de Lloyd George’un SSCB’ye yönelik ablukanýn gevþetilebileceðinin iþaretini vermesiyle 
belirmiþtir. Görüþmeler 1920 yýlýnýn Mayýs ayý sonlarýnda baþlamýþ, akdedilmesi takip eden yýlýn 
Mart ayýný bulmuþtur. Sonuç olarak, SSCB’nin emperyalist kampa taviz verebileceðini, anlaþmanýn 
imzalanma tarihinden neredeyse 10 ay önce hissettirmeye baþladýðýndan söz edilebilirse de, 3 Mart 
1920 hiçbir surette tayin edici bir tarih gibi gözükmemektedir. Nesimi tarihleri karýþtýrmýþ olmalý. 
Zaten þekle deðil, muhtevaya yoðunlaþmýþ hangi ‘tekinsiz düþünür’ün benzer savrukluklarý yoktur 
ki?
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6- “...Stalincilik, 1928’den önceki Türkiye Komünist Partisi mensuplarýný ve 
K.U.T.V’de okuyanlarý her zaman kuþku ile karþýlamýþ, onlarý Zinoviev-
Radek’çi saymýþtýr.” Bunun þöyle bir önemi vardýr: K.U.T.V.’de eðitim 
görenlerin azýmsanmayacak bölümü Türktür. Zira savaþ esirlerinin 
Türkiye’ye dönebilme yollarýndan biri K.U.T.V’de okuyarak profesyo-
nel devrimci olmalarý ve Komintern’e hizmet etmek üzere memleketle-
rine geri gönderilmeleridir. Bu yüzden komünizmle hiçbir ilgisi olma-
yan birçok savaþ esiri, K.U.T.V’de eðitimlerini tamamlayýp Türkiye’ye 
dönmelerinin ardýndan emniyete muhbirlik yapmaya baþlamýþlardýr. 
Komintern’in doðrudan Türkiye Komünist Partisi’ne talimatlarýný ilet-
mekle görevlendirdiði Altýndiþ Faik “Türkiye topraklarýna ayak basar 
basmaz, emniyet örgütüne baþvurmuþtur” Burada Kominternin TKP nez-
dindeki en önemli elemanýndan söz ediyoruz. 
Diðer yandan K.U.T.V.’de eðitim gören Türklerin hatýrý sayýlýr diðer 
bir bölümüyse, Türkiye Komünist Partisi’nin Anadolu’dan yolladýðý 
militanlardýr. “III.Enternasyonal’in Türkiye Temsilciliðinin illegal 
en önemli eylemi K.U.T.V.’ye okumak ya da profesyonel devrimci ol-
mak üzere öðrenci yollamaktýr.” Bu þu anlama geliyor: Parti, kurduðu 
iliþkilerin kadrolaþtýrýlmasýný büyük ölçüde Moskova’ya havale etmiþtir. 
Parti kadrolarýnýn temel eðitimlerini baþka bir ülkede almalarýnýn, bu 
eðitimin muhtemel içeriðininse farklý ülkelere mensup devrimcilerin or-
tak paydalarýna hitap etmekle sýnýrlanmýþ bir eðitim olma zorunluluðunun  
ilginç sonuçlarý olmuþ olabilir. Mesela Marksizmin Türkiye’de 
yerelleþtirilme dinamikleri, bu yerelleþtirmeyi gerçekleþtirmeye nam-
zet kadrolarýn siyasal ve ideolojik eðitimlerini farklý bir iklimde almýþ 
olmalarýndan olumsuz etkilenmiþ, hatta bazen yerelleþtirilme gerekliliði 
düpedüz gözden kaçmýþ olabilir.

7- “Hasan Ali Ediz’in bana anlattýðýna göre Þevket Süreyya Aydemir, 
K.U.T.V’ye öðrenci yollama, bulma konusunda çok çaba harcamýþtýr. 
Bu suretle profesyonel devrimci kadroda etkin olmayý tasarlamýþtýr.” 
Þevket Süreyya, TKP’nin muhalif fraksiyonunun lideridir. Þu halde, 
kadro eðitimi parti yönetimine muhalif bir fraksiyonun elindedir. Bunun 
sonuçlarý Kominternin tasfiye sürecine girmesiyle (ve dolayýsýyla sek-
siyonlara yapýlan maddi desteklerin azaltýlmasýyla) ortaya çýkacaktý. 
“Profesyonel devrimcilerin ödenekleri Þefik Hüsnü eliyle ödenmekte-
dir. III. Enternasyonal profesyonel devrimcilerin ödeneklerini kýsýnca 
Þefik Hüsnü de onlara ödeneklerini ödeyemedi. Profesyonel devrimci-
ler bu durumu III: Enternasyonal’in deðil, Þefik Hüsnü’nün tasarrufu 
saydýlar. Þefik Hüsnü’ye cephe aldýlar.” Önce Þevket Süreyya’nýn, onun 
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Kemalistleþmesinden sonraysa Nazýn Hikmet’in çevresinde kümelenmiþ 
olan muhalefet grubunun amacý böylece belli olmaktadýr: “...Þefik Hüsnü 
grubunu iktidardan düþürmek, III.Enternasyonal’in Türkiye temsilciliðini 
ele geçirmek, III.Enternasyonal’in ödeneklerine el koymak , profesyonel 
devrimcilere ödeneklerini saðlamak.” Bu amaca ulaþabilmek için önce 
Þevket Süreyya, sonrasýndaysa Nazým Hikmet etrafýnda kümelenmiþ mu-
halefet grubu, Kominternce tanýnan yönetici gruptan daha yüksek perfor-
mans sergilemek, eylem ve örgütlenme çabalarýný gerçekte olduðundan 
daha abartýlý þekilde takdim etmek durumundaydýlar. 

8- Usta bir örgütçü olduðu pek çoklarýnca teslim edilen Þefik Hüsnü, partinin 
muhalefet grubunun giriþimleri karþýsýnda boþ duracak deðildi. Ýhtiraslý 
bir yaradýlýþa sahip olduðu söylenen Þefik Hüsnü’nün Anadolu’da ku-
rulacak sosyalist bir idarenin önderi olabileceðini düþünmesi çok muh-
temeldir (Hüsnü’nün 1928’e dek süren ilk aktif siyasi döneminde, bu-
nun bugün olduðu  ölçüde olanak dýþý gözükmeyebileceðini de eklemek 
lazým). Kendisine rakip olabileceklerini düþündüðü pek çok figürü, me-
sela bir dönem Aydýnlýk dergisinin bürosuna sýk sýk uðrayan ve K.U.T.V’e 
gitme arzusunu Þefik Hüsnü’ye de açmýþ olan Abdullah Cevdet’i bilinç-
li olarak partinin dýþýnda tutmaya çalýþmýþtýr. Dahasý “Nazým Hikmet 
ve arkadaþlarýný Stalin’e karþý olarak göstermiþtir.” Zira Hüsnü’nün 
Komintern Türkiye seksiyonunun liderliðini elinde tutabilmesinin en 
garantili yolu “...Türkiye’de kendisinden üstün Stalinist bir kiþinin 
olmadýðýný göstermesidir.” Ýþte Nazým Hikmet çevresindeki muhalefet 
grubunun “Troçkist polis muhalefeti” türünden akýllara zarar bir iftirayla 
karalanmaya çabalanmasýnýn ‘esbab-ý mucibesi’ budur.6 

9- Komintern, Þefik Hüsnü’ye gösterdiði teveccühü hiçbir zaman muhalefet 
grubuna göstermemiþtir. Bunun tek nedeni, Þefik Hüsnü’nün Türkiye’nin 
en Stalinci insanýnýn kendisi olduðuna Moskova’yý inandýrabilmekte 

6 Türkiye Komünist Partisi içindeki bütün çatýþmalarýn bir takým ulvi nedenleri olduðuna inanmak 
isteyenleri hayal kýrýklýðýna uðratmak pahasýna da olsa bunlarý dile getirmek gerekiyor.  Bir dönem 
Attila Ýlhan’ýn yaptýðý þekilde, karþýlarýna çýkan her TKP hizipleþmesinde “iyi”lerle “kötü ”lerin 
mücadelesini gören yaklaþýmlarýn son örneði Marksist Tutum dergisinin Aðustos sayýsýnda yer 
aldý (Proleter Sýnýf Temelinden Yoksunluk, Mehmet Sinan, Marksist Tutum, Aðustos 2009). Yazar, 
TKP muhalefet grubunu “iþçi muhalefeti” sanmakla kalmýyor, Þefik Hüsnü liderliðinin Komintern 
nezdinde revaç bulmuþ olmasýný onun “Kemalist iktidarla yakýnlaþma” çizgisine baðlýyor. Gerçek 
elbette çok farklý. Asýl “Kemalist iktidarla yakýnlaþma” þaibesi altýnda olanlar, daha yakýn zamanda 
liderlerini (Þevket Süreyya) o iktidara ‘kadro’ olarak verenlerdir. Sonuç olarak, yazýnýn konumuzla 
ilgili bölümünün, yazarýn varolmasýný dilediði bir saflaþmanýn olmayacak bir zamana ve zemine 
transfer edilmesinden ibaret olduðunu söyleyebiliriz. Yazar muhtemelen bu yolla TKP tarihinin bir 
bölümünü kendi geleneðine içerme arayýþý ve arzusu içinde. Ne diyebiliriz ki? Ancak þunu: Çok 
ayýp. Bu, bir marksist için doðru bir tutum deðildir.    
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sergilediði beceri deðildir. Muhalefet grubunun aðýrlýklý kesiminin 
K.U.T.V.’de okuyanlardan oluþtuðunu ve eðitimlerini Komintern’in dün-
ya devrimine halen baðlý olduðu döneminde aldýklarýný unutmamak ge-
rekir. Böylece Komintern’in dünya devriminin bir aracý mý olduðu, yok-
sa SSCB’nin dýþ politikasýna payandalýk mý edeceði þeklindeki devasa 
tartýþmanýn Türkiye’ye parasal (profesyonel devrimcilerin ödenekleri) 
ve sýnýfsal (Þevket Süreyya grubunun K.U.T.V’e gönderdiði miltanlarýn 
aðýrlýkla yoksullardan müteþekkil olmasý) mülahazalarla lekelenmiþ bi-
çimde yansýmasýnýn koþullarý oluþmuþ olmaktadýr.                   

10- Bütün bunlarýn üzerine, deyim yerindeyse tüy diken bir faktör de, parti-
nin neredeyse kuruluþ gününden itibaren polisin kýsmi ya da tam deneti-
minde faaliyet gösteriyor olmasýdýr. Parti üzerindeki polis nüfuzunun salt 
emniyet teþkilatýnýn ustalýðýna yorulamayacaðýna, hepsi olmasa da bir 
çoðu Türkiye’ye dönmenin K.U.T.V’de okumak dýþýnda daha kolay bir 
yolunu bulamamýþ savaþ esirlerinden profesyonel devrimci kadro imal 
etmenin nahoþ sonuçlarýna daha önce deðinmiþtik. Þimdi bunlara, mu-
halefet grubunun pek çok mensubunun profesyonel devrimcilik dýþýnda 
bir mesleðe sahip olmamasýný, ödenekleri Komintern tarafýndan kýsýlýnca 
da kendilerini amiyane tabirle sokakta bulduklarýný ekleyelim: “ ...Bu 
durumda profesyonel devrimciler kendi olanaklarýyla sosyalist savaþýmý 
sürdürmek zorunluluðunda kaldýlar. Bu olanaktan yoksun olanlar ise, 
devrimcilikten uzaklaþtýlar. Kendi ekmeklerini saðlamak yoluna girdi-
ler.” Yani en azýndan bunlarýn bir kýsmý, Nesimi’nin deyiþiyle “profes-
yonel polis” oldular. Þu hale bakýn: Parti tepesinde Altýndiþ Faik, parti 
tabanýnda lumpen proletarya! TKP’nin neden yýllar boyunca parti için-
deki gizli polislere dair hezeyanlarýn pençesi altýnda kývranmýþ olduðu 
þaþýrtýcý olmasa gerek. Parti içindeki polis nüfuzunun tek bir örneðini 
verelim. Parti içi fraksiyonlarýn mücadelesinden neredeyse günü gününe 
haberdar olan Emniyet Teþkilatý, partinin hakim fraksiyonunun üyele-
rini kovuþturduðu bir operasyonda, ayný gerekçelerle pekala kendisi de 
kovuþturulabilecek Nazým Hikmet’e dokunmamakta, böylelikle operas-
yonun Nazým Hikmet’in muhbirliði sonucu gerçekleþtirildiði izlenimini 
vererek partiyi bölmeye çalýþmaktadýr! 7

11-    “...Ne TKP’de ne de Komintern’de bir üye kayýt defteri yoktur” Üçüncü 
Enternasyonalin resmi seksiyonuna üye olanlarýn listesi Komintern 

7 Bu tüyler ürpertici olay Nazým Hikmet tarafýndan Benerci Kendini Nasýl Öldürdü? baþlýðýyla 
þiirleþtirilmiþtir. Yeri gelmiþken, Abidin Nesimi’nin tamamen bu þiire ve Türkiye Komünist Partisi 
içindeki mücadelede taþýdýðý anlama hasrettiði bir incelemesi olduðunu da belirtelim: Nazým Hikmet 
mi Benerci mi? Yücel Yayýnlarý, Ýstanbul, 1977. 
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Genel Sekreterliðinde mevcut deðildir. Bu durumda kimin hakikaten 
resmi TKP’nin mensubu olduðunu bilme olanaðý ortadan kalkmaktadýr. 
Partinin merkezi yönetimi kendi çizgileriyle tam uyuþmayanlarý parti-
den uzaklaþtýrsa bile (ki örneði çoktur), uzaklaþtýrýlanlar yakýn bir tarihte 
resmi temsilciliðin Komintern tarafýndan kendilerine devredilebileceði 
beklentisiyle faaliyetlerine devam etmektedirler. Dahasý kimin parti üye-
si olduðunun bilinmediði, ‘ben parti üyesiyim’ diyen herkesin pekala 
gerçekten parti üyesi olabileceði bir baþýboþluk, Emniyet Teþkilatý için 
devasa bir provokasyon ortamý sunmaktadýr. Kimin gerçekten kendi ira-
desiyle ‘takýmý yeniden toplamaya’ giriþtiði, kiminse bu giriþiminde ‘bir 
tanýdýk’tan esinlendiði, bilindiði üzere bitmek bilmeyen bir tartýþmadýr.    

Sonuç olarak Abidin Nesimi’nin Türkiye Komünist Partisi’nin geliþimini 
ve iç çatýþmalarýný deðerlendirdiði hatýralarýnýn, ayný konuyu iþleyen baþka 
bir çok hatýra derlemesinden farklý olarak, Komintern ile TKP’nin iliþkilerine 
gereken önemi verdiðini söyleyebiliriz. Gerçekten de Komintern’in tasfiye 
ve dünya devrimi hedefini araçsallaþtýrma tarihi bilinmeden TKP içindeki 
bölünme ve saflaþmalarý tam anlamýyla kavramak mümkün deðildir. Bütün 
bu söylenenlerden TKP’nin hiçbir zaman iþçi sýnýfý içinde kökleþememiþ, 
ihanet ve paranoyanýn hüküm sürdüðü, fetret devri neredeyse doðumuyla 
eþzamanlý bir hareket olduðu sonucu çýkarýlabilir. Ancak vücud bulduðu 
dönem ve coðrafyanýn, kendisi denli zayýf ve cýlýz bir örgüt için bile mu-
azzam kaldýraçlar barýndýrdýðýnýn unutulmamasý haddinden fazla acýmasýz 
deðerlendirmeleri seyreltecektir. Hiç unutmamakta fayda var: TKP dünyanýn 
ilk bir-iki bolþevik partisinden biridir. Geçirdiði evrim, karþýsýna çýkmýþ 
olanaklar, atlattýðý badireler, bölünmeleri ve çatýþmalarý, bütün bunlar nafta-
linlenip tavanarasýna kaldýrýlacak ve artýk ancak akademik araþtýrmacýlarýn 
ilgisini davet edecek küflü mevzular deðildir. Marksist tarih kavrayýþýnýn 
ilk mottosudur: Tarih tekerrür eder. Geçmiþte ortaya çýkmýþ hiçbir davranýþ 
kalýbý, hiçbir yenilgi, hiçbir zafer ortadan yok olmaz. Fýrsatýný bulduðu an 
yeni bir kýlýkta arz-ý endam etmek üzere maddenin sýcak baðrýnda bekleyiþe 
geçer. Tarih tekerrür eder, ama deðiþken tarihsel þartlar altýnda tekerrür eder. 
TKP Türkiye sosyalist hareketinin gerçek çocukluðudur. Çocukluk hatalarýna 
tekrar tekrar düþmemek, yani bu hatalarý tekerrür ettirmemek, öncelikle onlarý 
anlamayý gerektirir. Abidin Nesimi’nin hatýratý TKP’yi yargýlamadan önce 
anlamayý gerekli bulanlar için özel bir yerde durmaya devam edecek. 

Abidin Nesimi tekrar aramýzda. Nasibi bu sefer bol olsun!


